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APRESENTAÇÃO 
 

 

O Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Rondônia - 

UNIR, Campus de Ji-Paraná, realiza desde o ano de 2001 uma semana de discussões 

com intuito de divulgar a comunidade os trabalhos científicos desenvolvidos por 

pesquisadores da UNIR e de outras instituições na área de exatas e de seu ensino, tendo 

como objetivo principal contribuir com a formação de seus acadêmicos, a formação 

continuada da comunidade e o desenvolvimento dessa área de conhecimento. 

O evento, que mantém uma média de 300 participantes, iniciou com a necessidade de 

divulgação dos trabalhos de uma especialização na área de matemática e tornou-se ao 

longo dos anos um evento tradicional do Campus abrigando trabalhos dos cursos de 

Matemática e Estatística. 

Durante a semana de discussões são apresentadas palestras por professores do Campus e 

convidados, comunicações orais de trabalhos científicos, painéis de pesquisas em 

andamento, além de oficinas e minicursos. 

Pode participar do evento toda a comunidade rondoniense, no entanto algumas oficinas 

e minicursos são elaborados para atingir públicos específicos como professores da área, 

alunos de graduação, alunos do ensino fundamental e médio. 

Desta forma pretende-se com a  SEMANA DE MATEMÁTICA E 

ESTATÍSTICA socializar experiências educacionais e de pesquisa em geral entre 

discentes, docentes e a comunidade em geral. Além disso, os palestrantes convidados 

terão oportunidade de conhecer a região e os trabalhos científicos realizados pela 

instituição. 

 Sejam bem vindos a Ji-Paraná. 

 

 

 

 

 

Prof. Me. Enoque da Silva Reis 

Prof. Me. Nerio Aparecido Cardoso 

  Comissão Organizadora 
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Programação 
 

 

 

SEXTA-FEIRA 

14/11 

VESPERTINO Credenciamento Início as 17:00hs 

 

NOTURNO 

Palestra de abertura 19:00 até 21:40 em seguida coquetel. 

OS CAMINHOS PARA O PROFISSIONAL DE ESTATÍSTICA 

Me. Josivan Ribeiro Justino 

Local: Auditório da Câmara Municipal de Ji-Paraná 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO 

15/11 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATUTINO 

E 

VESPERTINO 

Minicursos – Período 08:00 as 11:30 e 13:30 as 17:30 

Local: Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

01-Estatística- Luiz André R. Zardo 

02- Abordagem da matemática nas séries iniciais. 
Professora: Carma Maria Martine 

03- Introdução ao SAS. Drª Roziane Sobreira dos Santos; Gr. 

Bruno Soares de Castro 

04- Educação Matemática Inclusiva. Dr. Gerson de Souza Mól   

05-Introdução a Excel. Me. Nerio Aparecido Cardoso. 

06- Noções Básicas de Braile. Me. Marcia Rosa Uliana.  

07- Lei de diretrizes e Bases. Me. Irene Yoko Taguchi Sakuno.  

08- Introdução as Bases de dados Demográficas. Me. Josivan 

Ribeiro Justino; Gr Érica Vieira Nogueira 

09 - Roteiro para elaboração de Artigo Científico e TCC. 
Me. Marlos Gomes de Albuquerque; Me. Simone dos Santos França 
10- Introdução Teoria de Resposta ao Item (TRI). Gr. 
Elisângela Candeias Biazatti; Gr. Luana Lucia Alves de Azevedo 

11- O ensino da geometria nas séries iniciais: potencialidade 

de duas sequências didáticas. Andréia Silva Brito 

 

NOTURNO 
Mesa Redonda – Pesquisa no Campo da Educação 

Matemática 

Me. Eliana Alves Pereira Leite 

Me. Emerson da Silva Ribeiro 

Me. Enoque da Silva Reis 

Me. Marcia Rosa Uliana 

Me. Marlos Gomes de Albuquerque 

Me. Lenilson Sérgio Cândido 

Mediador: Me. Reginaldo  Tudeia dos Santos 

Local: Auditório da Câmara Municipal de Ji-Paraná 
 

 

 

 

 

 

DOMINGO 

16/11 

MATUTINO Comunicação Oral  

Oficinas  

 

 

 

VESPERTINO 

Apresentação de Painéis   

Palestra de encerramento – MODELAMENTO 

MATEMÁTICO PARA ANÁLISE DE CRESCIMENTO DE 

SUPERFÍCIE E DE DEPOSIÇÃO DE FILMES FINOS. 

 APLICAÇÃO EM NANOFILMES POLIMÉRICOS DE 

FLUOROCARBONO (CFX) APLICADOS EM DISPOSITIVOS 

STENTS. 

Dr. Roberto Marchiori 

Local: Auditório da Câmara Municipal de Ji-Paraná  
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DO SONHO A REALIDADE: TRAJETÓRIA ESCOLAR DE UM ESTUDANTE 

COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

CRUZ, Raimundo da1 

raimundo_dacruz@hotmail.com 

ULIANA , Marcia Rosa2 

marcia.rosa@unir.br 

LEITE, Eliana Alves Pereira3 

eliana.leite@unir.br 

 

RESUMO: O presente trabalho consiste num estudo autobiográfico que teve por 

objetivo evidenciar a trajetória escolar de uma pessoa com deficiência intelectual que 

cursa Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de Rondônia, campus de 

Ji-Paraná. Para tanto foi analisado uma narrativa produzida pelo acadêmico com 

deficiência intelectual utilizando-se de técnica de registro e analise de conteúdo e de 

discurso. A referida narrativa apresenta a evolução histórica da vida social e escolar do 

estudante, aspectos familiares, à afinidade com a matemática, o desejo de se formar em 

matemática e ser professor, a sua persistência diante da adversidade do sistema de 

ensino regular e o seu empenho para que o sonho de ser professor se torne realidade. 

Evidenciou-se com a análise realizada que o acadêmico superou muitas adversidades 

enquanto estudante  da Educação Básica regular, como: pré-conceito, falta de 

atendimento especializado, falta de material didático, despreparo de professore dentre 

outros. Assim, esperamos que este estudo possibilite reflexões acerca da necessidade de 

se repensar sobre a forma que a pessoa com deficiência tem sido tratada, principalmente 

no que se refere ao acesso e permanência no Ensino Superior. 

 

Palavras-chave: Acadêmico; Deficiência Intelectual; Licenciatura em Matemática.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A partir dos últimos anos do século XX os brasileiros com deficiência passaram 

a vivenciar um novo capítulo na história da educação brasileira, ter direito assegurado 

de estudar no sistema regular de ensino. Consequentemente, as pessoas com deficiência 

começaram a frequentar o ensino regular, em decorrência disso passaram a ter acesso 

aos conteúdos curriculares juntos aos demais alunos, ter possibilidade de concorrer a 

vagas nos cursos de níveis superiores, além de ter melhor preparo para adentrar ao 

mercado de trabalho. 

                                                 
1 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Rondônia – Campus 

de Ji-Paraná 
2 Profa Ms. do Departamento de Matemática e Estatística – DME da Universidade Federal de Rondônia – 

Campus de Ji-Paraná. Doutoranda do Programa REAMEC/ Polo UFMT 
3 Profa Ms. do Departamento de Matemática e Estatística – DME da Universidade Federal de Rondônia – 

Campus de Ji-Paraná 

 

mailto:eliana.leite@unir.br
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 No entanto, estudo realizado por Cruz e Gonçalves (2013) sobre as políticas 

públicas de Educação Especial no que se refere o acesso de alunos com deficiência, da 

Educação Básica elucidou que houve um aumento considerável de forma gradativa de 

matrículas de alunos com deficiência no ensino regular a partir da publicação da Lei n 

9.304/96. Ainda conforme esses pesquisadores o maior percentual das matrículas se 

concentram nas séries iniciais e apresenta decaimento progressivo a partir dos últimos 

ciclos do Ensino Fundamental   acentuando-se mais no Ensino Médio e nível superior. 

Esses pesquisadores constaram, também, que a maior incidência de matrículas, entre as 

de alunos com deficiência, é de pessoas com deficiência intelectual e que são poucos os 

alunos com deficiência que ingressam no ensino regular que consegue cursar nível 

superior. Estes representavam apenas 0,2% em 2010, conforme dados do Censo da 

Educação Superior realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

Ao analisarmos os dados do Censo Escolar da Educação Básica realizado 

pelo INEP no ano de 2010, constatamos também que as matrículas de alunos com 

deficiência na Educação Básica no Brasil correspondem a 1,23% do quantitativo de 

matrícula do referido ano.  Se 1,23% é o percentual de alunos com deficiência na 

Educação Básica e somente 0,2% é o percentual de alunos com deficiência no nível 

superior, podemos concluir realizando cálculos matemáticos que apenas 1,62% dos 

alunos com deficiência que adentram a Educação Básica chegam ao nível superior.   

Estudo realizado por Zeppone e Brito (2013) que mapeou as pesquisas de 

tese e dissertações que aborda sobre as pessoas com deficiência no nível superior entre 

2000 a 2010, evidenciou que a chegada de pessoas com deficiência no Ensino Superior, 

mesmo em número reduzido, tem provocado preocupação, visto que embora o acesso 

tenha amparo legal, há a necessidade e a importância da universidade se preparar para 

receber este alunado, que até pouco tempo era excluído deste nível de ensino. 

 Desse modo, este estudo busca por meio de uma narrativa autobiográfica, escrita 

por um acadêmico com deficiência intelectual que cursa Licenciatura em Matemática na 

Universidade Federal de Rondônia - campus de Ji-Paraná/RO, discutir como foi sua 

trajetória escolar na Educação Básica e a sua entrada no nível superior. Visto que este 

acadêmico conseguiu superar as adversidades da educação básica, normalmente 

potencializadas quando a pessoa possui deficiência, e ainda escolheu o Curso de 

Licenciatura em Matemática, escolha atípica. Pelo fato dos alunos com deficiência 
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intelectual terem maiores dificuldades para aprender matemática devido a abstração dos 

seus conteúdos, principalmente das séries mais avançadas e do nível superior.   

 Conforme define Lei No 3.298/99 no Art. 4ª. a deficiência intelectual, 

caracteriza-se “pelo funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 

habilidades adaptativas [...]” (BRASIL,1999).  

O acadêmico se chama Raimundo da Cruz, já nasceu com deficiência intelectual. 

Atualmente estuda e reside na cidade de Ji-Paraná/RO. 

 

METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida numa abordagem qualitativa e consiste na 

análise de uma narrativa autobiográfica elaborada por Raimundo da Cruz, que nasceu 

com deficiência intelectual. Ele iniciou seus estudos na década de 80, e cursou o Ensino 

Fundamental e Médio, em escolas públicas, na educação regular. Atualmente, 

Raimundo é acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade 

Federal de Rondônia – Campus de Ji-Paraná.  

Desse modo, entre os motivos que fundamentam a escolha dessa abordagem de 

pesquisa, está o de que a qualitativa é aquela “que intenta captar não só a aparência do 

fenômeno, como também sua essência” e que procura “explicar sua origem, suas 

relações, suas mudanças e se esforça por intuir as consequências que terão para a vida 

humana” (TRIVIÑOS, 2006, p. 129).  

No que se refere à narrativa, Bruner (2002, p. 46) destaca que “é composta por 

uma sequência singular de eventos, estados mentais, ocorrências envolvendo seres 

humanos como personagens ou autores”.  

Quanto o termo autobiográfico trata do fato de que o sujeito narrador é o autor 

por estar envolvido na trama. Por isso a nomenclatura, autobiográfica (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). Nessa perspectiva, Raimundo é autor, mas também sujeito desse 

estudo. 

Nas Ciências Humanas a narrativa tem sido considerada como um instrumento 

inovador de pesquisa, especialmente por utilizar a subjetividade individual, que se 

caracteriza em dar voz aos sujeitos (BOLDARINE, 2010). Neste sentido, para Leite e 

Passos (2013, p. 04) 
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O fato desse método possibilitar trabalhar com o aspecto da subjetividade 

individual, lembrando que com relação a essa variável em muitas 

investigações não era dada a devida importância, talvez por não se ter um 

instrumento específico como as narrativas, possibilita ao pesquisador 

conhecer, reconhecer, valorizar e, consequentemente,  compreender a 

dinâmica desse elemento subjetivo na trajetória do sujeito investigado. 

 

Cabe destacar que Hatch e Wisniewski (1995 apud PEREIRA, 2006, p. 2) 

diferenciam dois tipos de pesquisa narrativa: as “análises narrativas” e as “análises de 

narrativas”. As análises narrativas “coletam descrições de eventos e de outros 

acontecimentos e geram uma narrativa como produto da pesquisa”. Já as análises de 

narrativas “usam narrativas (histórias) como dados de pesquisa e produzem taxonomias 

e categorias” para desenvolver suas análises. 

Desse modo, nesse trabalho recorremos à análise de narrativa, autobiográfica, 

entretanto sob perspectiva metodológica de análise de conteúdo e do discurso. Assim, 

na análise de autobiografia, é necessário identificar o discurso do narrador, os elementos 

culturais que caracteriza o meio que está inserido e identificar a moral da história 

narrada.  

Na narrativa autobiográfica, Raimundo apresentou elementos que constituíram a 

sua trajetória vida, principalmente no que se refere ao contexto escolar e o sonho de 

cursar o Ensino Superior. É importante destacar que tendo em vista, adequar o texto as 

normas padrão da Língua Portuguesa o mesmo foi reescrito em parte, com a presença 

do narrador, portanto com sua autorização/participação. Buscando preservar a 

identidade do acadêmico, foi preservado a estrutura, a construção das frases e o 

conteúdo das mesmas. Assim, na análise buscamos preservar a linguagem e o discurso 

do estudante, pois concordamos com Wortmann (2002, p. 81) ao afirmar que 

 
As linguagens são centrais para o significado e para a cultura, por serem 

repositórios chaves de valores e de códigos que dão sustentação aos diálogos, 

permitindo a construção de entendimentos partilhados, que possibilitam aos 

sujeitos interpretarem  o mundo de maneira mais ou menos parecida[...] 

 

Inicialmente, apresentaremos a narrativa na íntegra elaborada pelo acadêmico, e 

posteriormente a análise do texto. 

Cabe ressaltar, que Raimundo optou em não se apresentar com nome fictício 

com intuito de revelar sua história, tendo em vista motivar outras pessoas com 

deficiência a cursar o nível superior.  
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A NARRATIVA DO RAIMUNDO  

 

 

Eu nasci com deficiência intelectual, aos sete anos de idade fui para uma escola 

chamada Nova Estrela da União, localizada no sítio no município de Ji-paraná/RO 

para ser alfabetizado. Nesta escola permaneci quatro anos na primeira série, para 

aprender ler e escrever por causa da deficiência intelectual. Nesta escola cursei até o 

quinto ano. Depois me mudei para a Escola Sol Nascente, também na zona rural de Ji-

Paraná, onde cursei até sexto ano.  

Na sequência, eu fui estudar a Escola Ulisses Matozinho Peres e Pontes, onde 

no oitavo ano não tive um bom desempenho e fui para o conselho de classe, e me 

aprovaram. Fui para o ensino médio, passei de ano por que sou um aluno com 

deficiência que tem capacidade de estudar e aprender. Não porque sou uma pessoa 

com deficiência, as pessoas tem que ter capacidade de vencer nos estudos.  Todos os 

deficientes têm que ser aprovado pelo conhecimento que adquiri, pois todos nós somos 

pessoas com deficiências, somos iguais neste aspecto.  

Quando o aluno faz bagunça, ele não esta interessado em aprender o que 

interessa para o futuro dele. Enquanto, eu ia para a escola fazer bagunça, era prejuízo 

para mim por que a matéria de Língua Portuguesa eu não consegui aprender. Por 

causa do comprometimento da minha linguagem. Eu também tinha dificuldade de 

aprender sobre a História e Geografia do país, que e muito interessante para descobrir 

a região do país. 

A matéria que gosto é de Matemática por que eu aprendia rápido, aquelas 

contas. Ia atrás dos professores para eu prender matemática na sala de aula, quando 

nos não conseguia aprende e eu ia ir atrás do professor. Para depois ensinar para os 

alunos da sala. Às vezes explicava os exercícios no quadro. 

Esse aluno sou eu hoje no curso de Licenciatura em Matemática na 

Universidade Federal de Rondônia, no campus de Ji-paraná/RO para ser um professor 

na educação básica.  

Quando eu estava na 8ª série eu decidi que iria fazer uma faculdade de 

Matemática para mim dá aula, eu gosto de Matemática e por isso que eu escolhi o 

curso para ser um professor na educação básica. Ninguém me incentivou para fazer 

esse curso Licenciatura de Matemática. Foi eu que decidi fazer matemática nem mesmo 
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a minha família me incentivou, não deu palpite, essa opção foi minha. Eu sou decidido, 

vou até o fim do curso, para ser um professor com curso superior de matemática; 

Eu fiz vestibular para entrar no curso de Licenciatura em Matemática quatro 

vezes, e uma de Estatística, ao todo foram cinco anos de luta. Na quinta vez eu 

conseguir passar no vestibular da UNIR. 

Quando eu fazia vestibular eu passava na prova objetiva, na prova teórica eu 

era reprovado, pois tinha dificuldade com a escrita, modo a minha linguagem. Na 

redação eu  precisava de alguém para transcrever para mim para ter uma nota melhor 

e assim consegui entrar na universidade federal. No quinto vestibular eu tive essa ajuda 

e consegui ser aprovado. 

Eu tinha vontade de fazer um curso superior de Jornalismo ou Agronomia, mas 

não tinha dinheiro para pagar as mensalidades na faculdade particular e nas 

instituições públicas de ensino de Ji-Paraná não tinha esses cursos. Como eu gostava 

de Matemática e tinha na UNIR de Ji-Paraná, decidi que faria o Curso de Licenciatura 

em Matemática. 

Meus professores de Matemática não acreditavam quando eu falava que queria 

ser um professor de Matemática os demais professores duvidavam da minha 

capacidade.  Alguns achavam que eu não seria capaz de fazer um curso superior, mais 

estou conseguindo fazer a faculdade de Matemática.  

Hoje os colegas que estudaram comigo, na educação básica, ficam felizes por 

eu estar estudando na Universidade Federal de Rondônia e os meus professores acham 

importante me ver na universidade. Eles passaram a acreditar que pessoas com 

deficiência é capaz de cursar nível superior. 

Pretendo ser um profissional para levar um ensino para os alunos, para as 

crianças e os jovens. Neste curso conquistei muitas amizades, dentro da universidade é 

importante ter amizade com os colegas e com os professores.   

As instituições de nível superior, ainda não estão preparadas para receber e 

atender as necessidades específicas dos alunos com deficiências. Essas instituições 

precisam construir banheiros adaptados para os deficientes que usam cadeira de roda, 

assim como calçadas e rampas para que os mesmos possam circular livremente. 

Precisam também, preparar os professores para que possam desenvolver uma 

metodologia de ensino que contemple as necessidades específicas dos alunos com as 

diversas deficiências, para que eles possam ter um melhor aprendizado. Além, de 
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proporcionar apoio pedagógico especializado e materiais didáticos adaptados para os 

alunos com deficiência. 

As universidades federais precisam dar mais oportunidades às pessoas com 

deficiência no Brasil. Se fizer isso o país vai cresce, pois os deficientes vão para o 

mercado de trabalho com isso não precisa mais receber benefício e ainda aumenta a 

renda do Brasil. 

  Está faltando ética no Brasil com as pessoas com deficiência, os políticos tem 

que investir na área do ensino inclusivo. Já, existem leis que prevê o apoio que os 

alunos com deficiência necessitam para um bom aprendizado, no entanto, essas não são 

colocadas em prática.  

No Brasil, há poucos professores qualificados para ensinar conteúdos 

curriculares para alunos com deficiência principalmente para os que estão cursando 

nível superior. Segundo pesquisas no Brasil existem poucas pessoas com deficiência 

que consegue chegar e se formar em nível superior. Isso se deve a vários fatores, 

principalmente pelo não preparo adequado de professores para atender a demandas de 

aprendizado de um aluno com deficiência. 

As pessoas que possuem deficiência têm algumas limitações isso não é um 

impeditivo para que elas exerçam profissões com ética e profissionalismo. No entanto 

elas precisam ser preparadas para desenvolver todo o seu potencial. Não vejo que é 

impossível uma pessoa com deficiência intelectual ser professor de matemática. Para 

isso, esse professor primeiro tem que aprender os conteúdos da área. Se for 

proporcionado a pessoa com deficiência intelectual aprender os conteúdos de 

matemática ele poderá ensinar para alunos do sexto do ensino Fundamental ao terceiro 

ano do Ensino Médio.  

Quero apresentar para o Brasil, para o governador que sou deficiente e que 

estou na Universidade me preparando. Quero que vejam meu esforço e que estou 

vencendo as dificuldades do sistema, e vou terminar meu curso e ser professor. 

As pessoas com deficiência intelectual tem que fazer uma faculdade, para 

diminuir o pré-conceito em relação aos deficientes. Muitos deficientes intelectuais, por 

causa do pré-conceito tem receio até de sair de casa, e ficam doentes com depressão. 

Por isso, precisamos incentivar os deficientes intelectuais a fazerem faculdade, para 

melhorar sua autoestima.  Algumas pessoas não tem deficiência física, nem sensorial, 

nem intelectual, mas o fato delas terem pré-conceito com as pessoas com deficiência 
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nos leva a crer que elas que são deficientes. Ao fazer um curso superior o deficiente 

intelectual pode realizar o sonho de entrar no mercado de trabalho. E ainda ter um 

bom salário. 

 

A ANÁLISE DA NARRATIVA 

  

Essa narrativa revela alguns fatos marcantes da vida escolar do Raimundo, que 

atualmente é acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática. Ele nasceu na cidade 

de Ji-Paraná/RO, tem 36 anos e estudou todo o Ensino Fundamental e Médio no ensino 

regular no interior do Estado de Rondônia. Sua inserção no Ensino Superior seu deu por 

meio do vestibular, no ano de 2011, na Universidade Federal de Rondônia-UNIR. 

Raimundo evidencia, na sua trajetória escolar, o desejo de ser professor de matemática 

na Educação Básica. 

Além disso, ao discorrer sobre sua trajetória, o acadêmico elucida aspectos de 

um sistema de ensino que não estava e ainda não está preparado para proporcionar a 

verdadeira inclusão de alunos com deficiência. Pois é possível identificar que houve 

preconceito de alguns professores que cruzaram sua vida e que não acreditavam que uma 

pessoa com deficiência intelectual teria condição de cursar nível superior. Cabe destacar 

que o que ocorreu com Raimundo não é fato isolado. Embora, haja poucas pessoas com 

deficiência no Ensino Superior, entretanto pesquisas têm revelado que tem havido um 

aumento gradativo dessas matrículas, especialmente nos primeiros anos desse século. 

 Conforme aclara Mitter (2014, p. 6) 

 

Crianças e jovens com necessidades educacionais especiais e suas famílias 

ainda estão marginalizados ou são ignorados. As atitudes para com eles 

revelam, frequentemente, preconceitos e ignorância, indo do nível dos 

políticos e dos que tomam decisões aos professores e outros profissionais nas 

comunidades locais. 

 

Embora, Raimundo tenha enfrentado várias dificuldades de diferente natureza, 

demonstrou ser persistente e otimista diante das adversidades decorrente da deficiência 

e do meio social. Essa atitude fez com que ele rompesse com os limites que foram 

impostos na sua trajetória escolar, em função da sua deficiência. Nesse mar de exclusão 

social que esteve e/ou está imerso, Raimundo lutou/luta para garantir a efetividade de 

um direito que é garantido na constituição, tornando-se assim um exemplo de superação 

não apenas para as pessoas com deficiência, mas também para as ditas “normais”. 
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Na trajetória escolar do Raimundo, verificou-se que sua vida escolar iniciou em 

1985, período em que ainda não se tinha difundido o movimento de inclusão de alunos 

com deficiência no âmbito das escolas de educação regular. Já, que temos como marco 

inaugural no Brasil do movimento de atendimento educacional da pessoa com 

deficiência no âmbito das escolas de educação regular a Constituição Brasileira de 

1988, a qual no inciso III do Art. 208 prevê “atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino”. Apesar, das 

Leis de Diretrizes e Bases de Educação de 1961 e de 1971 já fazerem menção que a 

educação dos excepcionais (termologia utilizada na época para se referir as pessoas com 

deficiência), deveria acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Não era 

algo comum, encontrar alunos com deficiência nas escolas de educação regular antes da 

Constituição Federal e da terceira LDB, Lei 9.9394/96, que estabeleceu uma série de 

especificações legais para promover a inclusão de alunos com deficiência.  

Analisando o contexto sócio-histórico do momento e a extensão do territorial do 

Estado de Rondônia, que nesta época estava sendo povoado pelo fluxo migratório de 

famílias que vinham de todo Brasil, atraído pelos projetos do Governo Federal para se 

dedicar a agricultura e pecuária na região. Nesse período, temos que considerar que o 

sistema de educação do Estado era deficitário em vários aspectos, pois existiam apenas 

escolas multiseriadas nas zonas rurais nas quais eram professores que geralmente 

sabiam apenas ler e escrever. Escolas especiais neste contexto não existiam, o acesso às 

cidades eram limitados e precários.  

Esses são alguns dos fatores, que justificam o ingresso do Raimundo mesmo 

com deficiência intelectual no sistema regular de ensino. A falta de possibilidade de ir 

para uma escola especial, com isso o ingresso na escola de educação regular pode ter 

sido, o que fez o diferencial em sua vida. Visto que pesquisa realizada pela APAE de 

São Paulo (2014) que acompanhou 62 alunos com deficiência intelectual durante três 

anos, sendo que deste 40 foram incluídos nas escolas regulares e 22 foram para escolas 

de especiais. Evidenciou que os alunos matriculados na rede regular de ensino tiveram 

desenvolvimento bem superior aos das escolas especiais. Apesar dos problemas que 

ainda permeiam o processo de inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares.  

Apesar da Lei 9.394/96 prescrever no Art. 59 inciso II “terminalidade específica 

para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do Ensino 

Fundamental, em virtude de suas deficiências” e a progressão de série. O autor da 
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narrativa defende a necessidade do aluno obter a aprendizagem dos conteúdos 

curriculares dentro do padrão estabelecido para os alunos ditos “normais” e ser 

promovido pelos seus méritos. Isso fica evidente na seguinte fala: Fui para o ensino 

médio, passei de ano por que sou um aluno com deficiência que tem capacidade de 

estudar e aprender. Não porque sou uma pessoa com deficiência, as pessoas tem que 

ter capacidade de vencer nos estudos. Os ideais de educação expressados por Raimundo 

corrobora com os de Mantoan (2006, p.49 ). Para ela o ensino no contexto inclusivo, 

“significa atender às diferenças dos alunos, mas sem diferenciar o ensino para cada 

um”. Esse modo de pensar do acadêmico, deve estar vinculado ao fato de não ter 

recebido tratamento diferente na escola, se tratado igual aos demais alunos. 

O acadêmico mostrou, também, ter maturidade para avaliar a educação que teve, 

como não sendo a ideal e aponta o Estado como responsável. Ao narrar: “Está faltando 

ética no Brasil com as pessoas com deficiência, os políticos tem que investir na área do 

ensino inclusivo”. Mitter (2014) enaltece que os políticos são sim responsáveis pelo 

sucesso do sistema inclusivo, pois são eles quem alocam os recursos para as escolas, 

promovem formação continuada de professores, estabelece politicas públicas, criam leis 

dentre outras ações. 

  Outro discurso que sobressai na narrativa do acadêmico e que ao fazer um 

curso superior a pessoa com deficiência mostra para a sociedade em geral que ela é 

capaz e produtiva. Isso pode ser evidenciado melhor nesta fala: “As pessoas com 

deficiência intelectual tem que fazer uma faculdade, para diminuir o preconceito em 

relação aos deficientes. Muitos deficientes intelectuais, por causa do preconceito tem 

receio até de sair de casa, e ficam doentes com depressão” E nesta outra: “Quero 

apresentar para o Brasil, para o governador que sou deficiente e que estou na 

Universidade me preparado. Quero que vejam meu esforço e que estou vencendo as 

dificuldades do sistema, e vou terminar meu curso e ser professor”.  

Caiado, Berribille e Saraiva (2013, p.25) esclarece que atitude como essa de 

Raimundo, advém da necessidade das pessoas com deficiência mostrar para a sociedade 

que é capaz e produtiva. 

O estigma de inferioridade na relação com pessoas não deficientes 

acompanha e constitui o imaginário social e institucionaliza práticas sociais 

que segregam e marginalizam. Com essas representações, a pessoa com 

deficiência precisa permanentemente provar suas potencialidades. 
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Raimundo mostrou, também, estar conectado com o contexto social e político 

que o cerca e com o sistema econômico do país. Ao referir-se: “As universidades 

federais precisam dar mais oportunidades às pessoas com deficiência no Brasil. Se 

fazer isso o país vai cresce,  pois os deficientes vão para o mercado de trabalho com 

isso não precisa mais receber beneficio e ainda aumenta a renda do Brasil”. Em outro 

fragmento da narrativa ele destaca: “Ao fazer um curso superior o deficiente intelectual 

pode realizar o sonho de entrar no mercado de trabalho. E ainda ter um bom salário”. 

Não podemos deixa de elucidar que apesar das dificuldades enfrentadas na 

Educação Básica, por ter dificuldade na fala o que comprometeu o seu desempenho em 

Língua Portuguesa, ter reprovado quatro anos no primeiro ano, ter feito cinco tentativas 

para conseguir adentrar o nível superior, ter sido desacreditado durante a Educação 

Básica. Esse acadêmico cultiva a autoestima elevada e sente orgulhoso por estar 

conseguindo realizar o sonho de se tornar num futuro próximo professor de matemática.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Neste trabalho procurou-se problematizar por meio da narrativa de um 

acadêmico com deficiência intelectual do curso de Licenciatura em Matemática, a 

necessidade de incentivar e garantir o acesso efetivo e principalmente a permanência de 

pessoas com qualquer tipo de deficiência no Ensino Superior. 

Consideramos que na trajetória histórica da educação inclusiva do nosso país, 

houve muitas conquistas, que inclusive o autor dessa narrativa desfruta de certo modo 

de alguns desses avanços. Entretanto, como vimos na tessitura do texto além dos 

diversos entraves que dificulta a materialização da inclusão no contexto de ensino 

regular, há também um número ínfimo de pessoas com deficiência que adentram o 

Ensino Superior.  

Ao conseguir iniciar um curso no Ensino superior a pessoa com deficiência se 

depara ainda com várias dificuldades, decorrentes especialmente do fato de que as 

instituições não possuem estrutura adequada, materiais didáticos, profissionais 

especializados entre outros, que mostra que não tem havido um preparo para atender a 

essa nova demanda. Nesse sentido, a trajetória de pessoas com deficiência é marcada 

pela busca de superação das injustiças e desigualdades em vários sentidos para fazer 

valer o seu direito como cidadão. 
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Desse modo, esperamos que este estudo possibilite reflexões acerca da 

necessidade de se repensar sobre a forma que a pessoa com deficiência tem sido tratada 

no contexto da educação regular e principalmente no que se refere ao acesso e 

permanência no Ensino Superior.  
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RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo investigar o perfil socioeconômico e 

profissional dos alunos matriculados na modalidade de Educação de Jovem e Adulto - 

EJA, do ensino médio de Ji-Paraná-RO no segundo semestre do ano de 2013 e as 

dificuldades dos mesmos no processo de ensino-aprendizagem de matemática. Este 

trabalho se desenvolveu através de estudo bibliográfico e de uma pesquisa exploratória 

de natureza quanti-quali, utilizando-se de um questionário com 12 perguntas, sendo 5 

fechadas e 7 abertas. A coleta de dados aconteceu em 10 escolas estaduais da rede 

pública de Ji-Paraná, nas quais foram aplicados um questionário a 221 alunos do ensino 

médio, amostra estratificada, conforme cálculos estatísticos  baseados em Triola (2008). 

Essa amostra representa um nível de confiabilidade de 90% do universo de 1283 alunos 

que, no referido ano, se encontravam matriculados na modalidade EJA, sistema seriado. 

Ficou evidente a necessidade dos professores criarem mecanismos que possibilitem a 

transposição do conhecimento prático desses sujeitos para o teórico e do teórico para o 

prático, criando assim, uma interação maior, de modo a tornar esses dois mundos 

distintos o mais próximo possível e otimizar o tempo desses alunos nos bancos 

escolares. Ficou evidente que os alunos da EJA pesquisados utilizam uma carga 

significativa de matemática no seu dia-dia e essa não vem sendo canalizadas para o 

processo de ensino-aprendizagem da matemática. 

 

Palavras-chave: EJA; Matemática; Ensino-aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 Existem vários problemas que podem interferir na continuidade dos estudos de 

uma pessoa, fazendo com que a mesma não consiga cursar toda a educação básica sem 

que haja interrupções. Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Anísio Teixeira - INEP (2009), os problemas que mais afastam os estudantes das 

escolas regulares têm a ver com: morar em local distante da escola, ter que trabalhar 

para ajudar os pais, gravidez na adolescência, escola e conteúdos Sem relação com o 

cotidiano. 

                                                 
4 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Rondônia – Campus 
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 Visando atender a demanda diferenciada dos alunos que tiveram e interromper 

seus estudos surgiu a modalidade Educação de Jovens e Adultos - EJA. Conforme está 

posto em documentos oficiais dentre eles a Lei de Diretrizes e Base da Educação - LDB 

Lei 9394/96 é a modalidade de ensino voltada para jovens e adultos que não puderam 

concluir seus estudos na idade correta, o que permite a estes a oportunidade de retomar 

seus estudos em diferentes modos tais como: ensino a distância, modular, provão e 

seriado.   

 Conforme aborda Cunha (1999) a Educação de Jovens e Adultos vem sendo 

praticada desde o período do Brasil colônia, apesar de que neste contexto era mais 

voltada para educação religiosa do que educacional. No Brasil império já houve alguns 

progressos no sentido de fazer algumas reformas sendo estas o ensino noturno para 

adultos analfabetos. 

 De acordo com Cunha (1999), a década de 80 foi marcada pela difusão das 

pesquisas sobre língua escrita como reflexos positivos na alfabetização de adultos. O 

que ampliou o dever do Estado para com a EJA, garantindo o ensino fundamental 

obrigatório e gratuito para todos. O que a partir de então passa a ser um desafio 

estabelecer políticas e metodologias que melhorassem a universalização do ensino 

fundamental.     

 Desde a década de 90 a EJA passou a ser concebida como fator de inclusão a 

cidadania de pessoas que não tiveram acesso no momento adequado, sendo que pode 

intervir até mesmo na formação cultural. Têm acontecido no Brasil várias conferências 

para discutir as melhorias para o ensino da EJA, tornando essa modalidade de ensino 

presente praticamente em todos os estados do Brasil, sendo que na nova LDB, Lei 

9.394/96 propôs, em seu artigo 3º, “igualdade de condições para o acesso e permanência 

na escola, o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, a garantia de padrão de 

qualidade, a valorização da experiência extraescolar e a vinculação entre a educação 

escolar, o trabalho e as práticas sociais”. 

 Tendo isto em vista, surgiu o interesse de investigar quem são os alunos que 

estão estudando na modalidade EJA do ensino médio na cidade de Ji-Paraná/RO no ano 

de 2013 e como tem sido o processo de ensino-aprendizagem para essa modalidade de 

ensino. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 
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 A pesquisa realizada é exploratória e de natureza quanti-quali, a escolha desse 

tipo se deve ao fato que nos permitir ter uma visão mais abrangente do fenômeno 

investigado. Optamos em combinar essas duas naturezas para conseguir ter uma visão 

panorâmica do aluno da EJA em Ji-Paraná e também especifica a vida de cada aluno e 

suas dificuldades em particular. 

 No caso específico queríamos conhecer o universo pessoal de cada aluno, o seu 

percurso escolar e barreiras encontradas, sua profissão e seus objetivos de vida, e a sua 

relação com a matemática. 

 Primeiramente, foram levantadas as informações do número de alunos do censo 

escolar junto à secretaria de Educação Estadual de Ji-Paraná, a qual informou que havia 

em no segundo semestre de 2013 um total de 2.557 alunos matriculados no seriado 

semestral entre o ensino fundamental e médio no município de Ji-Paraná. 

 Em seguida foi realizada uma segunda coleta de dados junto ás secretarias das 

escolas públicas de Ji-Paraná que oferece a modalidade EJA, constatou-se que havia  

matriculado 1.764 alunos sendo 1.283 do ensino médio.  

 Tomando como base que o universo a ser pesquisado são os 1.283 alunos que 

estão registrados nas secretarias das escolas. Utilizamos de uma fórmula estatística para 

cálculo da amostra, disponível em Triola (2008). Conhecida a população finita de 1.283 

alunos, considerando o nível de confiança 90% e margem de erro máximo de 5%. 

Encontramos que o tamanho da amostra seria 221 alunos. Conforme elucida Gil (2008, 

p. 36)  

 

Mediante a utilização de testes estatísticos, torna-se possível 

determinar, em termos numéricos, probabilidade de acerto de 

determinada conclusão, bem como a margem de erro de um valor 

obtido Portanto, o método estatístico passa a caracterizar-se por 

razoável grau de precisão, o que o torna bastante aceito por parte dos 

pesquisadores com preocupações de ordem quantitativa. 

 

 A coleta de dados da presente pesquisa foi feita utilizando-se de um questionário 

o qual foi aplicado aos alunos do ensino médio EJA em Ji-Paraná em 10 escolas do 

município nas quais são atendias esta modalidade de ensino. 

 A coleta dos dados aconteceu em novembro de 2013, e foi aplicado o 

questionário a alunos dos três anos do ensino médio procurando trabalhar 

proporcionalmente entre as turmas de modo que a pesquisa tirasse o máximo possível 
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de proveito no que se propunha a fazer. A amostra foi do tipo aleatória e estratificada 

sendo através de um questionário que continha 12 perguntas sendo 5 fechadas e 7 

abertas nas quais procurava conhecer a vida desse aluno, podendo assim compreender 

melhor suas principais dificuldades no decorrer da vida acadêmica. Os dados coletados 

foram organizados e trabalhados no software Excel. 

 

RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 Participaram da pesquisa respondendo o questionário 221 alunos do Ensino 

Médio na Modalidade EJA, de um total de 1.283 sujeitos matriculados. Pelas falas dos 

pesquisados no questionário podemos inferir que essa modalidade de ensino se 

assemelha as outras, no que se refere ao envolvimento dos alunos no processo 

educativo, alguns alunos estão ali somente como que cumprindo uma obrigação imposta 

muito vezes pela família ou/e pelo sistema social. Por outro lado, encontramos também 

alunos motivados e que realmente almejam cursar uma faculdade e vencer na vida.  

 Dos 221 alunos que participaram do questionário 128 são mulheres e 93 homens 

como pode se observar as mulheres são maioria. O que tem acontecido nos últimos anos 

uma procura e inserção maior das mulheres nos meios educacionais, bem como uma 

participação mais efetiva no processo de cidadania do que acontecia há alguns anos 

atrás. 

 Outro dado interessante é que a maioria dos alunos são jovens, concentrando-se 

na faixa etária entre 18 a 23 anos como nos mostra o Gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Idade dos alunos 
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Fonte: Pesquisa com os alunos 

 

 O que não tem seguido a tendência de quando foi fundado no início da trajetória 

da EJA, conforme Soares(1996) onde diz que naquele período era voltado a adultos 

analfabetos com interesses eleitorais. 

 Outros dois aspectos vem a consolidar o perfil jovem do grupo de alunos, é que 

entre os entrevistados 48,8% são solteiros, casados 38,9%, divorciados 4,9% e outros 

7,2%. Também quando perguntado sobre filhos 49,7% responderam não ter nenhum 

filho. Uma tendência que deveria ser natural entre os jovens. 

 Um dos objetivos principais do questionário era identificar as profissões que os 

alunos que estão cursando a EJA do Ensino Médio em de Ji-Paraná exercem.  Para que 

após esse levantamento poder fazer alguma intervenção. Analisando os dados coletados 

observou-se que um número considerável exerce função correlacionada ao comércio em 

geral. Em seguida aparecem outras como construção civil, vendedor autônomo, 

empregada doméstica, mecânico, motorista, funcionário publico, cabeleireiro dentre 

outras. Os números dessas profissões são mostrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Atividades profissionais dos sujeitos pesquisados 

Quantidade; 
18- 23; 111; 

52%Quantidade; 
24 -28; 40; 

19%

Quantidade; 29 -
33; 28; 13%

Quantidade; 34 -
38; 10; 4%

Quantidade; 
39-45; 10; 

5%

Quantidade; 46 -
60; 4; 2%

Quantidade; 
Não informado; 

11; 5%

Profissão que exerce Total 

Agricultor 3 

Cabeleireiro 8 

Comércio em geral 57 

Empregada doméstica 17 

Funcionário público 7 

Mecânico 5 

Motorista 5 
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Fonte: Questionário aplicado pelo pesquisador 
 

 Merece destacar a profissão exercida pelo produtor rural-agricultor, apesar dela 

contabilizar apenas 1,3% da população dos 221 sujeitos da pesquisa. Visto que esses são 

moradores e estudantes de Nova Londrina, distrito da cidade de Ji-Paraná, localizada 

distante aproximadamente 24 km. Sabendo que têm alunos que desenvolvem atividades 

no meio rural o professor pode contextualizar muitos dos conteúdos de matemática com 

essa realidade. D’Ambrósio (2001, p.03) defende que é importante a contextualização 

no processo de ensino aprendizagem da matemática. 

 

Contextualizar a Matemática é essencial para todos. Afinal, como 

deixar de relacionar os Elementos de Euclides com o panorama 

cultural da Grécia Antiga?) Ou a adoção da numeração indo-arábico 

na Europa como florescimento do mercantilismo nos séculos XIV e 

XV? E não se pode entender Newton descontextualizado. (...) Alguns 

dirão que a contextualização não é importante, que o importante é 

reconhecer a Matemática como a manifestação mais nobre do 

pensamento e da inteligência humana... e assim justificam sua 

importância nos currículos. 

 
 

 É preciso, porém estar atento para duas possibilidades as quais são: primeiro a 

que já vem acontecendo em muitos casos, o fato de a matemática ser trabalhada 

somente na formalidade sem ligação com o contexto do aluno. E outro extremo seria 

destacar muito a matemática informal de modo que o aluno venha perder as habilidades 

para abstração, e domínio de técnicas que o torne hábil na resolução de problemas, tais 

como: raciocínio lógico, macetes e fórmulas matemáticas. 

Nenhuma 10 

Pedreiro 20 

Serviços gerais 7 

Vendedor (autônomo) 19 

Não informado 53 

Total geral 221 
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 O questionário que aplicamos nos apresentou pelo menos duas realidades 

distintas, que nesse caso alunos de um contexto rural e outros em um contexto urbano, e 

no segundo caso houve muito destaque para alunos que trabalham no comércio.  

 Na cidade de Ji-Paraná o professor conhecendo a realidade de seus alunos o que 

significa que a grande maioria está inserida no comércio ele poderá/deverá explorar 

conteúdos como funções utilizando exemplos correlacionados as suas atividades 

profissionais o que irá facilitar no processo de ensino e aprendizagem. 

 Dos entrevistados 9,9 %  responderam que não interromperam seus estudos, 

levando - nos a concluir que somaram reprovações ao longo da sua vida acadêmica ou 

adentraram tarde na escola. Os demais 90,1% relataram que já interromperam seus 

estudos pelo menos uma vez, o que transfere uma responsabilidade maior para a escola 

e professores no sentido de criar ou encontrar mecanismos que lhes de condições de 

permanência o que significara a possibilidade de concluírem seus estudos. 

 Como função social a escola é um local onde visa a inserção do cidadão na 

sociedade, através da relação pessoal e da capacitação para atuar no grupo que convive. 

Deveria formar cidadãos críticos e bem informados, em condições de compreender e 

atuar no mundo em que vive. 

É na escola que se constrói parte da identidade de ser e pertencer ao 

mundo; nela adquirem-se os modelos de aprendizagem, a aquisição de 

princípios éticos e morais que permeiam a sociedade; na Escola 

depositam-se expectativas, bem como as dúvidas, inseguranças e 

perspectivas em relação ao futuro e às suas próprias potencialidades 

(BORSA, 2007, p. 02).  

 A escola juntamente com o professor poderá ajudar o aluno nesse processo de 

compreensão fazendo-o entender sua capacidade, os desafios e também os meios para 

alcançar o sucesso.  

 Na pesquisa aplicada aos alunos destacaram alguns motivos que levaram os 

alunos a interromperem seus estudos em algum momento da vida e são diversos, no 

entanto a maioria está diretamente relacionada com questões familiares tais como: parar 

de estudar para ajudar nas responsabilidades na casa dos pais, a união de motivos como: 

casamento e emprego, casamento e ciúmes, casamento e gravidez, doença própria e de 

familiares, mudanças de moradia o que leva o aluno nesse caso a estar longe da 

escola.Todos esses fatores juntos formam o todo que tem impossibilitado os alunos de 

um modo geral de dar seguimento aos estudos sem interrupção, sendo que os motivos 
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quase sempre têm surgido a partir das necessidades e procura por uma vida melhor. 

Dados estes que o os censos nacionais comprovam. 

 No Brasil, a evasão escolar é um grande desafio para as escolas, pais e para o 

sistema educacional. Segundo dados do INEP de 2007, de 100 alunos que ingressam na 

escola na 1ª série, apenas 5 concluem o ensino fundamental , ou seja, apenas 5 terminam a 

8ª série (IBGE, 2007). 

 Essa evasão se dá pena necessidade dos alunos ajudarem os pais em casa ou no 

trabalho, necessidade de trabalhar, falta de interesse e proibição dos pais de ir à escola são 

motivos mais frequentes alegados pelos pais a partir dos anos finais do ensino fundamental 

(5ª a 8ª séries) e pelos próprios alunos no Ensino Médio. Cabe lembrar que, segundo a 

legislação brasileira, o Ensino Fundamental é obrigatório para as crianças e adolescentes de 

6 a 14 anos, sendo responsabilidade das famílias e do Estado garantir a eles uma educação 

integral.  

 Outro dado interessante evidenciado no qual constatamos foi que um dos fatores 

de destaque, o trabalho, que fez com que muitos alunos interrompessem seus estudos, 

foi justamente o mesmo que levaram muitos de volta à escola. Pois em algum momento 

a necessidade de trabalhar os fez sair, agora a necessidade de se aperfeiçoarem os leva 

de volta,“exigência da empresa onde trabalha”, “o mercado de trabalho”, “um 

emprego melhor”, “o trabalho exige estudo”, “crescimento pessoal e financeiro”, 

“crescer na vida”dentre outras. 

 Dos alunos entrevistados, 80% compreenderam que sem aperfeiçoamento 

profissional é impossível competir no mercado de trabalho. E esta busca tem que ver 

com o sonho de um futuro melhor, no qual sem a educação se torna mais difícil 

alcançar, visto que as melhores oportunidades requerem um grau maior de estudos, o 

que eles compreenderam ser no mínimo o ensino médio. 

 Quando perguntamos se gostam de estudar, a grande maioria respondeu que sim, 

o que nos leva a crer que suas dificuldades tende a ser devido a outros fatores que não 

tenham haver com suas capacidades de aprender o que não os coloca em posição 

inferior aos demais alunos que estudam no sistema regular.  

 Os alunos não colocam suas dificuldades como sendo culpa da escola, currículo 

ou professores, pois acredito que se sentem gratos pela oportunidade que esta 

modalidade lhes concede, e demonstram isto ao responderem ao questionário. 
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 Quando perguntados se tinham dificuldades em aprender matemática, e caso 

tivessem relatar qual a maior, 37% deles disseram não terem dificuldades de aprender. 

 Do grupo restante, 42,5% disseram terem problemas relacionados com cansaço, 

e quantidade de aulas reduzidas, 7,2% conteúdos sem relação com o cotidiano, 6,7% 

não entende a linguagem do professor, 4%a metodologia adotada, 1,3% dificuldades 

pessoais em aprender, 0,45% o não domínio de conteúdos que são pré-requisitos e 

somente 0,45%disse ser por falta de paciência do professor em ensinar várias vezes até 

o aluno entender. 

 Perguntamos também se eles utilizam matemática no local de trabalho e que 

conteúdos seriam importantes dominar para utilizar no cotidiano. E as respostas foram:  

 Dos alunos, 62,8% disseram utilizar matemática no local de trabalho, 31,2% 

disseram que não utilizam e 5,8% não responderam verem relação da matemática 

aplicada ao seu local de trabalho. 

 Para a pergunta sobre a matemática para o cotidiano 66,9% responderam que o 

necessário seria as 4 operações, 16,7% não responderam o questionário, 9% as 4 

operações e matemática financeira, 5,4% matemática financeira, 1,8% de alunos 

conseguiram visualizar alem dos conteúdos mencionados, fração, equação, radiciação, 

geometria e gráficos. 

O que é mostrado na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Conteúdos matemáticos que os alunos consideram necessário para o 

cotidiano 

Conteúdos matemáticos  Quantidade 

As quatro operações 148 

As quatro operações e matemática financeira 20 

Algarismos, geometria, metros e contas 1 

Equação, radiciação, gráfico se fórmulas 1 

Fração 1 

Matemática financeira 12 

Porcentagens,juros, e equações 1 

Não informaram 37 

Total geral 221 

Fonte: Questionário aplicado pelo pesquisador 
 

 Na grande maioria os alunos responderam que querem um curso universitário, e 

confirmaram também que o maior motivo porque escolheram o sistema EJA, é pelo fato 

de poder concluir os estudos mais rápidos. O que nos leva a uma série de perguntas. Se 

sairão preparados para ingressarem numa faculdade? Seria esse o objetivo principal da 
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modalidade? Ou seria o de dar condições de acesso e permanência para aqueles que por 

algum motivo ficaram a margem do caminho. 

 Assim sendo, podemos inferir que nem sempre o caminho mais rápido, é o 

melhor caminho, no entanto ele poderá possibilitar a alunos trilharem os mesmos 

caminhos que outros do ensino regular o fazem. Tendo, porém que exercitar de maneira 

mais acentuada os fatores determinação, dedicação e motivação. Tendo os motivos 

certos que os levará a conseguirem realizar os seus sonhos. 

 Nas falas dos alunos evidenciou que a mola propulsora que os tem levado de 

volta a escola é o desejo de alcançar um futuro melhor, e que para alcançar é preciso 

muita dedicação, e comprometimento para que possa vencer os desafios. 

 A intervenção de que o professor precisará fazer para ajudar seus alunos na volta 

e permanência em sala de aula, tem que ver com os motivos que os levaram de volta a 

escola, até onde querem ir com os estudos, e o que eles precisam para prosseguirem até 

atingirem seus objetivos. 

 Independente do motivo que levou o aluno à sala de aula esse fato demonstra até 

certo ponto a possibilidade de ensino e aprendizagem de matemática, e quando o 

professor está atento para esta possibilidade fará todo o possível para conquistar a 

atenção desse aluno, encontrando mecanismos que possa prender sua atenção, e 

despertar a curiosidade para aprender sobre a matemática e sua importância na vida da 

sociedade de um modo geral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo deste trabalho foi investigar o perfil dos alunos da EJA em Ji-Paraná 

e propor sugestões que venham contribuir no processo de ensino aprendizagem de 

matemática, utilizando o conhecimento informal desses alunos. 

 Evidenciou-se através do questionário aplicado, aquilo que tem sido comum a 

maioria dos alunos que estudam na modalidade EJA, o fato de que em algum momento 

tiveram que interromper os estudos. O motivo como pode ser visto foram vários, mas de 

certa maneira passava por um caminho comum a todos eles, o que acreditamos ter sido 

questões envolvendo a família de alguma maneira, seja em ter que se mudar para 

acompanhar os pais, ou quem sabe trabalho, gravidez ou problemas de saúde. 
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 Foi possível ver que de modo geral a volta à sala de aula teve como fator 

motivacional a compreensão por parte dos alunos sobre a necessidade de um 

aperfeiçoamento que não seria possível sem esse retorno. E o que os levou a procurar 

essa modalidade é justamente a possibilidade de concluir os estudos em um período 

menor, fazendo com que recuperem um pouco do tempo perdido. 

 Os alunos que estão estudando na modalidade EJA em Ji-Paraná se configuram 

como um grupo consideravelmente jovem, estando 52% na faixa etária de 18 a 23 anos, 

fazendo com que naturalmente almejem em uma proporção maior um curso 

universitário, no entanto tem consciência dos desafios que terão que enfrentar, o que 

também se evidenciou no questionário como sendo o cansaço depois de um dia de 

trabalho o que dificulta a concentração sendo 42,5% o total de alunos que responderam 

ser essa a maior dificuldade. 

 Visto que o cansaço foi apontado como o fator principal, fazendo com que o 

aluno tenha dificuldades de concentração, e desse modo fazendo com que ele perca a 

capacidade de absorção do que está sendo ministrado em sala, se faz necessário a 

utilização de recursos que possa minimizar esse problema. 

 Quanto à pergunta sobre os conteúdos usados ou não nas profissões que 

exercem, 62,8% disseram que conseguem visualizar a presença da matemática no que 

fazem, no entanto quanto a que ou quais conteúdos seriam necessário dominar para uso 

do cotidiano, 66,9% responderam ser as quatro operações apenas. 

 Sendo que um número considerável de alunos exercem profissões 

correlacionadas com o comércio em geral, é possível trabalhar os conteúdos que fazem 

parte da matemática financeira a partir da base que eles julgam necessária, que nesse 

caso as quatro operações. É possível também em relação ás outras profissões destacadas 

no questionário, inserir os outros conteúdos pertinentes a cada caso, procurando sempre 

um ponto de apoio no qual o aluno consiga perceber essa transição. 
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RESUMO: O objetivo do presente estudo é elucidar práticas pedagógicas que tem se 

mostrado eficientes no processo de ensino e aprendizagem de matemática em salas de 

aula que possui alunos com deficiência. A partir da década de noventa, com o 

movimento da educação inclusiva que foi amparado legalmente com a promulgação da 

terceira Lei de Diretrizes e Bases da educação nacional – LDB, é crescente o número de 

alunos com deficiência que estão frequentando as salas de aula do ensino regular. Isso 

tem acarretado novas demandas ao trabalho pedagógico, dentre elas um ensino de 

matemática que contemple todos no processo de aprendizagem. Tendo em vista o desejo 

de colaborar com o ensino de matemática inclusivo, realizou-se um estudo de natureza 

bibliográfico em teses, dissertações e artigos buscando mapear as ações e metodologias 

que tem se mostrado eficiente no ensino da matemática em sala de aula que possui 

alunos com deficiência intelectual, visual e auditiva. Ficou evidente neste estudo que os 

professores não precisam revolucionar suas aulas para incluir no processo de 

aprendizagem os alunos com deficiências basta utilizar-se de metodologias e recursos 

diversificados como resolução de problemas, materiais concretos, situações do 

cotidiano, jogos que somam no processo de aprendizagem de matemática de todos os 

alunos.  

Palavras- chave: Inclusão; Ensino-aprendizagem de Matemática; Alunos com 

deficiência.  

INTRODUÇÃO  

 

 O paradigma que ficou conhecido como educação inclusiva teve origem no 

Brasil na década de 90 do último século, mais pontualmente no ano de 1996 com a 

publicação da terceira Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDB, que 

estabeleceu uma série de medidas, que em linhas gerais visam dar garantias legais de 

acesso e permanência de alunos com deficiência na rede regular de ensino.  

 Conforme estabelece a Lei no 3.298/99 no seu Art. 3º “deficiência é toda perda 

ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que 
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gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano” (BRASIL,1999) 

Com isso se tornou cada vez mais comum encontrar nas salas de aula do ensino 

regular alunos com algum tipo de deficiência. Segundo dados do Censo Escolar de 

1998, neste ano havia 18.488 estudantes com deficiência matriculados em escola de 

ensino regular da educação básica em todo o Brasil, já no ano de 2013 o Censo Escolar 

computou 648.921matriculas de alunos com deficiência na educação regular básica. 

Calculando observamos um aumento em torno de 3.510% em 16 anos.  

Esse aumento de matriculas de alunos com deficiência na educação regular tem 

pressionado o sistema educacional a repensar a estrutura física das escolas, a 

configuração dos componentes curriculares, as ações pedagógicas dos professores e os 

investimentos em equipamentos e materiais didáticos adaptados diversos. 

 No entanto conforme destaca Fernandes e Healy (2007) faz-se necessário 

avançar muito para que possamos chamar as escolas brasileiras de inclusiva visto que a 

presença de alunos com deficiência nas salas de aula do ensino regular é uma realidade, 

no entanto o processo de inclusão deste ainda não acontece na grande maioria dos 

casos., pois a maioria dos alunos está somente ocupando um espaço físico das salas de 

aulas, não são inseridos do processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares, não 

está tendo seu ritmo de aprendizado respeitado e nem materiais adaptados que lhe 

permita ter acesso aos conteúdos. 

Está prescrito nas legislações vigente o direito dos alunos com deficiência de 

estarem na educação regular e dessa se beneficiar com um atendimento específico, 

conforme dispõe a LDB nº 9.394/96, capítulo V no Art. 59: 

 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: I 

- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, 

para atender às suas necessidades; II - terminalidade específica para aqueles 

que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino 

fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em 

menor tempo o programa escolar para os superdotados (BRASIL, 1996). 

 

 

Se fosse providenciado para os alunos com deficiência, tudo que prevê as 

legislações atuais, esses alunos não teriam tantas dificuldades no processo de inclusão e 

aprendizagem dos conteúdos curriculares. 
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Contudo, muitos dois professores não têm considerado a diferença, a cultura, o 

conhecimento e o tempo de aprendizagem dos seus alunos com deficiência no decorrer 

de suas aulas. Com isso continuam ministrando aulas na perspectiva tradicional, 

desconsiderando essas peculiaridades dos seus educandos. 

Diante do exposto, esse estudo busca corroborar com a inclusão de alunos com 

deficiência no ensino regular realizando um estudo de natureza bibliográfica, que visou 

mapear as ações e metodologias que já foram utilizadas no âmbito de sala de aulas que 

tem alunos com deficiência no ensino de matemática e que se mostraram eficientes. 

 

METODOLOGIA 

 

 A presente pesquisa é de natureza bibliográfica, a qual teve como objetivo 

principal elucidar práticas pedagógicas exitosas que tem sido apropriada no processo de 

ensino-aprendizagem de matemática em salas de aula que possui alunos com 

deficiência. De acordo com Gil (2008) e Severino (2007) o método da pesquisa 

bibliográfica consiste em pesquisar e fazer busca dos conhecimentos que caracterizam a 

pesquisa em trabalhos já realizados e concluídos, ou seja, a partir do disponibilizado 

decorrente de trabalhos anteriores. Sejam estes encontrados em livros, artigos, 

dissertações, teses, e etc. O pesquisador apropria-se dos dados e dos textos já analisados 

das pesquisas realizadas como fonte de estudo de sua pesquisa.   

 Assim, com o desejo de alcançar os objetivos propostos, para o feitio deste 

trabalho apoiou-se em vários artigos, teses e pesquisas de alguns estudiosos que 

contribuíram para  o estudo. 

 

O ENSINO DA MATEMÁTICA PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA 

 

A presença de alunos com deficiência em uma sala de aula regular não exige que 

o professor modifique radicalmente as suas aulas de matemática, basta que ele utilize 

metodologias de ensino que são eficientes para todos. A Matemática está longe de ser a 

disciplina escolar preferida dos alunos, conforme dados de Fayol (2012),cerca de 20% 

dos estudantes desenvolve pela matemática pensamento negativo.  

  Duval (2003, p. 24) apresenta uma possível justificativa para esse fenômeno “a 

aprendizagem da matemática ressalta fenômenos complexos, pois é necessário ao 

mesmo tempo levar em conta as exigências científicas próprias dos conteúdos 
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matemáticos e o funcionamento cognitivo do pensamento humano”. Contudo, faz se 

necessário superar as adversidades que permeia o processo de aprendizagem da 

matemática visto a sua importância na formação de cidadãos críticos e participativos. 

Já, há o consenso, desde a. C., da necessidade de domínio de conhecimentos 

matemáticos para o convívio no meio social.  Essa é a principal prerrogativa que levou a 

Matemática a fazer parte dos currículos da educação básica nos mais diferentes países.  

O domínio de conteúdos matemáticos é tão importante para as pessoas com 

deficiência, como é para os ditos “normais” no exercício pleno da cidadania. Por isso, 

esse não deve ser negligenciado na educação básica. Todos os alunos têm direito e 

necessidade de aprender matemática. Cabe aos professores planejar e desenvolver 

prática pedagógica diversificada e enriquecida de recursos didáticos para que consiga 

atender a demanda de aprendizagem de todos os seus alunos. 

 

O Ensino da Matemática em salas de aula que possuem alunos com deficiência 

intelectual 
 

A deficiência intelectual caracteriza-se pelo funcionamento do intelecto muito 

abaixo da média, manifesta-se antes dos dezoito anos de idade e somam limitações 

associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, conforme define Lei no 

3.298/99.  

O Ensino da Matemática para alunos com deficiência intelectual deve ser 

pautado em situações e fenômenos próximos da realidade social do aluno. Conforme 

recomenda Costa (2011) os números um, dois, três, quatro... para os alunos com 

deficiência intelectual precisa se “coisas” antes de ser símbolos gráficos, a ideia de 

número deve ser primeira construída do que o ensino da escrita. Nesta mesma 

perspectiva Sani e Junior (2013) aconselham que o trabalho pedagógico deva valer-se, 

no início da escolarização, de materiais concretos e de preferência objetos físicos que 

permeiam o dia a dia dos alunos. 

Considerando que os alunos que possuem deficiência intelectual têm dificuldade 

de se concentrarem para executar atividades, faz com que o professor precise organizar 

atividades pedagógicas desafiadoras e criativas que o envolva o aluno com tal 

deficiência. Os jogos matemáticos tem se mostrado uma boa opção para conseguir a 

atenção desse grupo de aluno por mais tempo, e como consequência desenvolva sua 
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capacidade cognitiva facilitando assim a construção do conhecimento matemático 

(SOUZA, MASCIANO, FONSECA, 2013). 

O conteúdo matemático a ser trabalhado com o aluno com deficiência intelectual 

deve ser o mesmo que está especificado para o currículo da série em que o aluno está 

matriculado. Estudos realizados por Bartmeyeret al (2013) e Rossit ( 2003) 

evidenciaram  que uma outra prática pedagógica que tem atingido bons resultados com 

alunos que possuem deficiência intelectual são os que  envolvem o manuseio de 

dinheiro por favorecer a aprendizagem de conteúdos matemáticos além de proporcionar 

uma formação para atuar na sociedade.  

Estudo realizado por Araújo (2013) que analisou o ensino de matemática para 

uma aluna com deficiência intelectual centrado em atividade de resolução de problema, 

concluiu que a referida aluna deu resposta positiva a metodologia utilizada apresentando 

respostas orais e/ou escrita para as situações problemas propostas. 

 

O Ensino da Matemática em salas de aula que possuem alunos com deficiência 

visual  

 

O termo deficiência visual engloba a cegueira, a baixa visão e até mesmo as 

pessoas que tem uma perda leve do sentido da visão que pode ser corrigível com recurso 

ótico simples como os óculos. Cabe destacar, que embora a cegueira e a baixa visão 

tenham aspectos em comum, elas se tornam distintas por acarretarem diferentes 

necessidades para os indivíduos que as possuem.  O aluno com baixa visão demanda do 

uso de recursos como lupas de mãos, óculos bifocais e precisa que seu material de 

estudo seja ampliado. Contudo, isso não funciona com o aluno cego, este necessita de 

um código de escrita diferenciado sendo que o utilizado no momento é o braille e de  

recursos adaptados para interagir com o mundo através de experiências não visuais.  

Desta feita este estudo se focará nas experiências bem sucedidas do ensino de 

matemática para alunos que possuem baixa visão e cegos. Com esses alunos o professor 

precisa utilizar recursos pedagógicos e metodologias que favoreçam o acesso e 

compreensão aos conteúdos escolares utilizando outros sentidos como a audição e o 

tato.  

Muitos dos conteúdos da disciplina de Matemática exigem que o aprendiz utilize 

simultaneamente o sentido da audição e o da visão para entender e abstrair os conceitos, 
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principalmente nas séries mais avançadas.  Na falta da visão, é necessário que seja 

oferecido ao aprendiz materiais pedagógicos que permitam a ele ter acesso ao conteúdo 

e suas representações.  

Para o trabalho pedagógico com a matemática no ensino fundamental temos os 

materiais: Dourado, Tangram, Blocos Lógicos, Sólidos Geométricos, Escala Cuisinaire 

que são materiais industrializados que estão disponíveis na maioria das escolas públicas 

e que possibilitam o trabalho pedagógico que inclua o aluno deficiência visual, por 

permitir principalmente o uso do sentido do tato. Estudo realizado por Fernandes e 

Healy (2007) mostra que apesar do despreparo dos professores em trabalhar com 

material concreto, o uso destes em sala de aula que possui aluno deficiente visual tornou 

as aulas mais significativas e possibilitou que de fato a inclusão ocorresse em sua sala 

de aula. Visto que o aluno com deficiência visual se sentiu mais motivado para 

participar da aula de matemática e o aprendizagem foi mais eficaz para todos.. 

O ensino das quatro operações básicas da matemática e das ordens decimais nas 

séries iniciais pode ser realizado com o Sorobã, que é um instrumento manipulável que 

possibilita ao aluno com deficiência visual manusear e realizar os cálculos, assim como 

os não deficientes visuais podem também utilizar o instrumento para realizar os cálculos 

e desenvolver estratégias de cálculo mental. 

A confecção e análise de maquetes também somam no processo de 

aprendizagem da matemática. Lira e Brandão (2010) desenvolveram um estudo com 

cinco jovens cegos de nascença que estão frequentando escola regular na cidade de 

Fortaleza - CE. A pesquisa teve por objetivo investigar como se dá a aprendizagem de 

conceitos de figuras planas por esses alunos. No estudo foram trabalhados com os 

aprendizes Orientação e Mobilidade e explorados os conceitos e as propriedades da 

geometria plana através do ambiente físico e da representação do mesmo na construção 

de maquete. Os pesquisadores concluíram que os aprendizes cegos tiveram significativa 

aprendizagem de geometria plana com a metodologia utilizada.  

Outro recurso que pode ser utilizado no ensino da geometria plana que beneficia 

a aprendizagem desses alunos é a dobradura de papel – origami e/ou recorte de 

cartolinas (SANTOS; VENTURA; CESÁR, 2009). 

No ensino da matemática para alunos cegos no ensino médio e nível superior 

tem-se o estudo de Ferronato (2002) que culminou num kit de material pedagógico que 

possibilita o estudo de gráficos de funções, geometria plana, geometria analítico, 
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trigonometria dentre outros para os alunos desprovidos do sentido da visão. Ferronato 

(2002) relata que, no ano de 2000, tinha entre seus alunos da disciplina de Cálculo 

Diferencial e Integral de um curso de engenharia um aluno cego. O aprendiz não estava 

conseguindo acompanhar a turma, pois ele não tinha acesso a todo o conteúdo de 

figuras geométricas, gráficos, tabelas, etc. O acadêmico já estava a ponto de desistir do 

curso foi quando Ferronato (2002) sentiu-se na obrigação de buscar meios que lhe 

possibilitassem ter acesso aos gráficos. Partindo do pressuposto de que o aluno poderia 

visualizar com o tato, investiu esforço na confecção de um material o qual foi aprovado 

pelo aluno cego. Esse material passou por ajustes e adaptações até se tornar o 

“Multiplano” que, atualmente, é conhecido e comercializado em diversos países.  

A resolução de problemas pautados em situações reais e as tecnologias digitais 

são outras metodologias que beneficiam o aprendizado dos alunos cegos se utilizadas no 

ensino da matemática e possibilitam que eles interajam e façam as atividades com os 

demais colegas. Visto que a situação problema envolve os sujeitos na busca de solução 

e demanda de estratégias diferenciadas, não necessariamente algoritmos padrões os que 

os alunos com cegos tem dificuldade de resolver com a escrita braille.  

 

O Ensino da Matemática em salas de aula que possuem alunos com deficiência 

auditiva  

 

A termologia deficiência auditiva é utilizada para caracterizar as pessoas que 

possuem alteração no sentido da audição. Conforme estabelece o Decreto de Lei no 

3298/99, uma pessoa é considerada deficiente auditiva se possuir “perda bilateral, 

parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 

frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz” (Redação conferida pelo Decreto 

nº 5.296/04 no Capítulo 1, Art.4º). Sendo a surdez geralmente consequência da 

deficiência auditiva. De acordo com o Decreto de Lei nº. 5626, de 22 de dezembro de 

2005: “Considera-se pessoa surda àquela que, por ter perda auditiva, compreende e 

interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 

principalmente pelo uso da Libras”. 

A Língua Brasileira de Sinais – Libras, utilizada na comunicação com os surdos 

teve origem a partir de 1760 durante a sistematização realizada por religiosos franceses, 

só que no Brasil a Libras só foi oficializada pela Lei no 10.436 em 2002 como língua. E 

é através dessa língua que os surdos estabelecem sua comunicação com o mundo. 
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Nas salas de aula das escolas regulares quando possuem estudantes surdos, as 

escolas, por lei, têm que disponibilizar intérprete para os alunos inclusos em seu sistema 

de ensino. Já, que esses têm como principal meio de comunicação a Libras e esta é 

distinta das línguas orais, como se pode observar do texto: “são línguas espaço visuais, 

ou seja, a realização dessas línguas não é estabelecida através dos canais oral auditivos, 

mas através da visão e da utilização do espaço” (QUADROS, 1997, p. 46).  

Sendo assim, os professores de matemática devem priorizar nas suas aulas 

metodologias que explorem mais o sentido visual dos alunos, fazendo uso de pintura, 

objetos, dramatização, software, mímica, colagem, imagens, cartazes e vídeos. 

Fernandes (2006) aponta algumas estratégias metodológicas e de organização do 

ambiente da sala de aula que favorecem a interação/comunicação no processo de 

aprendizagem de alunos surdos. 

O ensino da matemática sistematizado deve possibilitar um repertório de 

conhecimentos que permita ao aluno compreender, refletir e criticar o mundo em que 

está inserido, bem como relacionar esse conhecimento com sua vivência. Atribuir 

significado e importância à linguagem peculiar da disciplina com seus códigos, valores, 

sentidos não somente como um conhecimento, mas como expressões que influenciam a 

formação dos seres humanos.  

Tendo isto em vista, as aulas de matemáticas para serem eficazes e produtivas 

nas salas que possuem alunos surdos, precisam ser mais contextualizadas, dinâmicas, e 

com mais recursos visuais. 

Estudo realizado por Souza (2000) evidenciou que os alunos surdos aprendem 

mais na prática utilizando material concreto e associando a matemática no seu 

cotidiano. Os alunos puderam aprender manipulado materiais e depois os conceitos 

foram reforçados em aulas com a linguagem da libras. Cartazes ilustrando situações 

reais também foram providenciados para as aulas de matemática e mostras. Com isso os 

alunos surdos podem aprender e desenvolver  o pensamento matemático. 

Um estudo realizado por Caldeira e Sousa (2012), onde eles analisaram o ensino 

de ângulos utilizando-se de materiais concretos e jogos evidenciou que os recursos 

visuais auxiliaram a compreensão e o desenvolvimento dos conteúdos aritméticos  e 

geométricos. 

Outra experiência que deu certo no ensino de matemática, em especial para 

conteúdos do final do ensino fundamental, foi realizada por Thompson (2005) ao 
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trabalhar a localização dos pontos no plano cartesiano. Os alunos surdos sentiam 

dificuldades em marcar no papel os pontos, trocando e confundindo a posição dos eixos 

x e y. Para que houvesse uma maior compreensão a professora ao invés de desenhar o 

plano vertical (quadro e giz) trouxe para o eixo horizontal (chão) e desenhou o eixo x e 

Y no papel pardo e os alunos eram os números, dessa forma cada vez que a professora 

solicitava os  pares ordenados os alunos se deslocavam se encontrando nos pontos, 

depois desse trabalho que foi feito várias vezes até a fixação, os alunos voltaram para o 

quadro conseguindo assim entender os conceitos de localização dos pontos no plano 

cartesiano, vivenciaram de forma concreta e foram parte do problema, e com isso pode-

se concluir que a forma concreta e visual é a melhor maneira para que esse aluno possa 

aprender. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As atividades apresentadas neste texto são algumas possibilidades de estratégias 

para lecionar em sala que possui alunos com deficiência, porém, segundo apontam as 

pesquisas, os professores, a escola, e órgãos responsáveis por esse processo estão 

despreparados/desmotivados para atender esse grupo de educandos. A prática 

pedagógica da maioria dos professores está centrada em aulas expositivas onde se 

utiliza o quadro e giz por não saber que metodologias e recursos utilizar e que sejam 

mais adequadas para o ensino num contexto que possui alunos com as diferentes 

deficiências, devido a carência na formação continuada que contemple esta defasagem 

metodológica e também outro fator importante é a falta de cursos de especialização que 

são demandados no ensino de alguns conteúdos matemáticos dos últimos anos do 

ensino fundamental e médio.  

São necessárias ainda muitas mudanças para que tenhamos escolas realmente 

inclusivas. Pois não basta ter um ou mais alunos com deficiência na escola e chamá-la 

assim. É necessário que efetivamente ocorram mudanças ou melhorias de metodologias 

de ensino que possa contribuir o máximo possível para a aprendizagem dos alunos, que 

assim como requer esse papel do professor, requer também os demais responsáveis pelo 

sistema educacional. 

No âmbito da inclusão os professores de matemáticas precisam ter consciência 

que os alunos com deficiência devem ser participantes do processo de ensino-
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aprendizagem e de todas as atividades pretendidas no currículo e desenvolvidas na 

escola. Devem, também, proporcionar aos estudantes com deficiência as oportunidades 

igualitárias aos demais colegas de expor suas ideias e participar de todo o 

desenvolvimento do processo educacional. 

No que se refere ao processo de ensino aprendizagem da matemática, ficou 

evidente no estudo realizado que o professor não precisa fazer diferentes planos de aula 

por ter aluno com deficiência em sala de aula, basta que ele utilize materiais concretos, 

resolução de problemas, jogos, tecnologias que são metodologias que permitem que 

todos aprendam independe de ter ou não deficiência. Além disso, essas metodologias 

colocam os alunos como sujeitos ativos no processo de ensino-aprendizagem e o 

professor terá mais tempo para atender individualmente seus alunos. Cabe destacar, 

também,  que a aprendizagem dos alunos é mais significativa com essas metodologias. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo enaltecer a matemática que é utilizada de 

maneira informal no exercício de algumas atividades e profissões, e que muitas das 

vezes não é levada em consideração no processo de ensino-aprendizagem da 

matemática formal. Estudiosos como D´Ambrósio(2011) e Carraher, Carraher 

eSchliemann (2006) defendem a necessidade de criar mecanismos que possibilitem a 

transposição do conhecimento matemático  do prático para o teórico e do teórico para o 

prático, criando assim uma interação maior de modo a tornar essas duas matemáticas 

distintas o mais próximo possível. A pesquisa realizada é bibliográfica de natureza 

qualitativa. Evidenciou-se com o esse estudo que a matemática está presente em 

praticamente todas as profissões das mais simples as mais complexas, porém 

selecionamos cinco atividades/profissões as quais acreditamos estar entre as mais 

antigas e, portanto de grande importância para a humanidade, procurou-se elucidar em 

cada caso específico como a matemática está presente. As profissões/atividades 

escolhidas foram: agricultura, feira livre, construção civil, comércio e empregado 

doméstico.      

 

Palavras-chave: Matemática informal; Ensino; Ensino-aprendizagem. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A matemática tem sua origem vinculada ao contexto informal, ou seja, foi sendo 

descoberta/construída pelas pessoas para atender suas necessidades particulares ou 

sociais, só a cerca de 2.300 anos atrás a mesma tornou-se conhecimento sistematizado e 

comprovado ganhado status de ciência na Grécia antiga. Devida a sua importância na 

vida em sociedade a Matemática passou a ser ensinada de forma sistematizada para as 

pessoas.   

 Dessa maneiramuitos dos conteúdos matemáticos perderam sua aplicabilidade 

prática, e passou a ser ensinada por intermédio de algoritmos, orquestrada em fórmulas, 

teoremas e axiomas. Este distanciamento entre a matemática utilizada no convívio 

social e a ensinada em instituições especializadas, as escolas, tem provocado dificuldade 

de aprendizagem. Por mais que os alunos utilizem a matemática no seu cotidiano, 

muitos não conseguem entender a ensinada em sala de aula. 

                                                 
9 Acadêmico do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Rondônia – Campus 

de Ji-Paraná 
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 Desta maneira esses conhecimentos informais dos quais os alunos têm domínio 

lhes servirão de base para aprender os conhecimentos formais que eles desconhecem.              

Seguindo essa linha de raciocínio sobre o fator motivacional, os alunos se sentiriam 

muito mais a vontade e conseguiriam maiores resultados ao verem uma ligação entre a 

matemática vista na escola e a utilizada no seu cotidiano, o que segundo Carraher, 

CarrahereSchliemann (2006), no livro “Na Vida Dez e na Escola Zero” a escola muitas 

vezes não utiliza esse conhecimento e porque não estender esse conceito para a própria 

universidade. Os autores fazem algumas perguntas tais como: a quem interessa essa 

rejeição? Ao aluno? Ao professor? À sociedade? 

  De acordo com Boyer (2003) a matemática informal sempre teve um papel 

fundamental no cotidiano das pessoas, e sua utilização pode ser percebida desde a pré-

história em atividades tais como distâncias a serem percorridas, distribuição de 

alimentos, caça, pesca e um sistema rudimentar de contagem. Com a revolução agrícola 

ela passou a ter uma importância ainda maior, devido à necessidade de construir celeiros 

para armazenar o que sobrava das colheitas ou irrigação e construção de moradias às 

margens de rios como Eufrates, Tigre e Nilo. Nesse período nações como o Egito, e a 

Mesopotâmia desenvolveram uma matemática voltada para questões práticas ou 

relacionada com questões do dia-a-dia sem um sistema de formalização em coisas tais 

como: medições de terras, construções, irrigação, navegação e astronomia.  

  O que segundo D`Ambrosio (2011) no livro “História concisa da matemática no 

Brasil” quando na introdução aborda sobre a importância de contextualizar como 

apresenta o texto: 

Há uma insistência para que a Matemática e as Ciências sejam 

consideradas universais, mas a História da Matemática e das Ciências 

não pode se afastar dos contextos sociais, políticos, econômicos e 

culturais, particularmente religiosos. A incontestável universalidade 

da matemática acadêmica torna necessária a atenção para uma 

matemática contextualizada (AMBROSIO, 2011, p.2) 

 

 O professor precisa trabalhar com metodologias que possam aproximar o 

máximo possível o conteúdo ministrado com a realidade de vida de seus alunos, o que 

muda de um lugar para o outro, requerendode sua parte uma dedicação e 

comprometimento maior. 

 Em relação ao fator currículo e metodologias, não é algo que dependa só do 

professor, pois envolve uma estrutura maior a qual precisará dar suporte para que os 
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mesmos se tornem realidade. Essa engrenagem funcionando corretamente ajudará em 

muito a maximizar o tempo em sala de aula para que o aluno consiga aprender o 

máximo dos conteúdos apresentados, sendo possível uma ligação e aplicação mais real 

do que se vê em sala de aula em detrimento ao que ele vive no seu dia-a-dia. 

 Conforme defende D´Ambrosio (2001) a escola não pode ser a única 

responsável pela Educação Básica, visto que o seu conteúdo na maioria das vezes não 

trabalha questões da vida prática, situações particulares e sim regras gerais. 

 Ainda, por que essa diferença entre a matemática como habilidade de 

sobrevivência e a matemática da escola? As motivações são diferentes Carraher, 

Carraher e Schliemann (2006), os mesmos autores explicam que comparado como 

exemplo um vendedor ao vender seu produto tem uma preocupação maior do que um 

aluno em sala de aula, pois o mesmo sabe que um erro a favor do cliente é prejuízo para 

si, e um erro a seu favor poderá representar a perda de um cliente, já o aluno muitas 

vezes não encara a sala de aula com a mesma seriedade.  

 A matemática é habilidade necessária à sobrevivência em uma sociedade 

complexa e industrializada Carraher, Carraher e Schliemann (2006). Para estes autores o 

setor informal é responsável por movimentar atividades tais como: vender doces, 

pirulitos, picolés ou na pior das hipóteses pedindo esmolas. 

 Já para Adler (1970) “o divórcio entre o pensamento e a experiência direta priva 

o primeiro de qualquer conteúdo real e transforma-o numa concha vazia de símbolos 

sem significados”(Apud BIEMBENGUT, 2000, p.10). 

 Com isso esperamos contribuir para uma reflexão sobre os conhecimentos 

matemáticos de algumas profissões que podem ser canalizados no processo de 

matemática sistematizada dos currículos da Educação Básica.  

 

METODOLOGIA  

 

 Tendo em vista o objetivo do estudo, foi realizada pesquisa bibliográfica de 

natureza qualitativa. Conforme elucida Gil (2008, p.50) a pesquisa bibliográfica “é 

desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e 

artigos científicos” (GIL, 2008, p. 50). Pautamo-nos principalmente nos escritos de 

pesquisadores que defendem aproveitar os conhecimentos matemáticos informais no 

processo de ensino e aprendizagem da matemática. Pois “para se realizar uma pesquisa 
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é preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas 

sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele” 

(LÜDKE; ADRÉ, 1986, p.01). 

 Tendo isso em vista, investigamos atividades profissionais relacionadas com: 

agricultura, feira livre, comércio, construção civil e empregado doméstico tendo como 

objetivo analisar as matemáticas informais nessas profissões. 

 

RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Agricultura e feira livre 

 

 A agricultura e feira livre ainda estão muito presentes na nossa vida diária, 

mesmo que seja na utilização dos produtos que delas advêm, como escreveu o sábio 

Salomão (Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9) “O proveito da terra é para todos; até o rei 

se serve do campo”. 

 O estado de Rondônia se desenvolveu em grande parte devido a incentivos do 

governo no processo de colonização, no qual oferecia terras a pessoas de outros estados. 

Nesse contexto o Governo Federal implantou o primeiro projeto de colonização em 

1970 onde dá início a cidades como Ouro Preto e Vila de Rondônia, hoje Ji-Paraná. 

 Em 1971 a Comissão Executiva da Lavoura Cacaueira - CEPLAC incentivou o 

plantio de cacau em cidades como Ouro Preto, Jarú e Ariquemes. Até o ano de 1995 

incentivou também plantios de lavouras de milho, mandioca e feijão o que servia para 

abastecer os mercados internos e também para o auto consumo. Apesar de hoje existir 

bastantes restrições quanto ao desmatamento, ainda convivemos muito de perto com a 

agricultura, a qual, tem muito conteúdo matemático que podem ser explorados como 

base para os conhecimentos formais. 

 Percebe-se que em relação ao plantio é possível encontrar várias variáveis que 

podem de alguma maneira interferir nos resultados dos mesmos, o que tornaria uma 

ponte de ligação interessante para trabalhar conteúdos de funções e suas aplicações. 

 Em todas essas atividades mencionadas a matemática se faz presente é utilizada 

mesmo que dela não se aperceba. O Professor Leo Akio Yokoyama em matemática na 

agricultura em parceria com a TV Escola faz uma explanação sobre plantio de milho o 

que em seu vídeo aula é demonstrado que as pessoas utilizam o litro como unidade de 
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medida, e que com um litro de milho plantando de 5 a 6 sementes por cova é possível 

plantar uma área de 600 metros quadrados. Tais resultados chegam bem próximo da 

pesquisa que fizemos em que um alqueire de terra é possível plantar 40 litros 

aproximadamente de milho.  

 Na sua aula também ele menciona que o plantio em si não é o único fator que o 

agricultor precisa medir ou calcular, pois ele precisará medir o tempo, o vento, a área, 

adubo, defensivos e água para irrigação. 

 Um ponto em que o agricultor precisa estar atento é, em como organizar o seu 

plantio de modo a ter milho o ano todo, ou no caso de não consumir toda a colheita 

como estocar e qual a melhor maneira possível. Nesse ponto em questão o professor 

afirma que o processo de armazenamento é tão antigo quanto a própria revolução 

agrícola, e dá dicas de quais formas geométricas se destacam em cada caso como o 

guardar o milho em semente ou na espiga.   

 Os conteúdos matemáticos que propomos para serem trabalhados na agricultura 

seriam o sistema de medidas como comprimento, superfície, volume, capacidade, massa 

e tempo. Pois são áreas da matemática, as quais, as pessoas que estão envolvidas na 

agricultura têm contato quase todo o tempo. 

 A geometria plana e espacial será de grande importância para trabalhar estes 

conteúdos, pois fornecem condições de exemplificações práticas dando oportunidade 

para o aluno visualizar de maneira mais didática os conhecimentos matemáticos 

estudados em sala de aula com a sua vivência do dia a dia. Como exemplo trabalhar a 

diferença entre metro linear, metro quadrado, metro cúbico.  

 Com esse exemplo será possível mostrar ao aluno, de forma prática, a diferença 

entre área e superfície, ou perímetro e área. As pessoas que trabalham com a terra têm 

conhecimento sobre metro e também sobre o que significa um alqueire de terra, que 

mede 110m x 220m que equivale a 24.200 metros quadrados. Com base nesses dados 

eles conseguem medir áreas na forma retangular, quadrangular e triangular. E apesar de 

não conhecerem os conceitos formais da matemática, vivenciam na prática medidas que 

podem ser na forma inteira ou fracionária, Exemplos: como eles conhecem sobre as 

medidas de um alqueire, então pegam as medidas que chamam frente, fundo, lateral 

direita e lateral esquerda e se for quadrado ou retangular de medidas iguais, soma frente 

vezes a lateral e obtém-se o resultado.  
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Se forem medidas diferentes, soma frente com fundo e divide por dois, soma 

também as duas laterais e divide por dois, então soma o resultado da divisão da frente e 

fundo pelo o resultado das duas laterais. Mas se a área a ser medida for triangular eles 

fazem algo impressionante o que é exatamente a fórmula do triângulo que é base vezes 

altura dividido por dois, que para eles é frente vezes lateral e divide por dois. Só que 

não usam o termo formal da matemática, mas sim imaginam a outra metade depois 

então a tiram. Conhecem perímetro, área, distância e altura. Trabalham com frações 

constantemente em situações como meio alqueire, uma quarta de terra, duas quartas, 

três quartas, um metro e meio, mil e quinhentos metros; neste contexto podemos utilizar 

conteúdos matemáticos a exemplo de geometria, frações e sistemas de medidas com 

seus subconjuntos.  

 As feiras livres tiveram um papel fundamental para as civilizações antigas, e 

acreditamos que ainda hoje tenham a sua importância. Visto que é através delas que 

iniciou de maneira informal a compra e venda de mercadorias, ou trocas de produtos 

entre pessoas ou até mesmo nações.  

 As mercadorias negociadas eram a princípio o excesso das produções que 

sobravam de uns e eram repassados a outros que delas tinham necessidades. Nas 

civilizações Egípcias e Mesopotâmicas, por exemplo, não era tão simples esta prática de 

venda ou troca de mercadorias. 

 Já no período arcaico (século VIII até VI a.C), foi marcado por uma grande 

expansão marítima e comercial, o que tornou possível a comercialização de produtos 

tais como: mármore, azeite, vinhos, frutas, trigo, metais, madeiras e tecidos.  

 Na cidade de Ji-Paraná, feiras livres estão presentes semanalmente acontecendo 

no primeiro distrito nos dias de Quinta e sexta feira e, no segundo distrito, nos dias de 

Domingo, Quarta feira e sábado, período em que os produtores rurais trazem seus 

produtos, e também vendedores autônomos que expõe outras mercadorias. 

 Em feiras livres é muito utilizada a matemática informal, na compra e venda de 

produtos em que o feirante deve saber como conquistar a sua freguesia de modo a não 

dar e não tomar prejuízo. Eles conhecem as estratégias de venda a partir de sua 

produção ou compra de produtos, sabem qual o melhor momento de vender um produto 

na forma inteira ou fracionária como no caso de vender por sacas, caixas, metade, 

unidade dúzias ou molhos.  
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 Trabalham muito com pesos e medidas, frações e funções sem muitas vezes ter 

noção do que fazem; conseguem decifrar várias equações e inequações da vida diária. 

 Quando retomamos os estudos aqui na cidade de Ji-Paraná, automaticamente 

perdemoso trabalho que era o de missionário, devido ter que visitar os lares durante o 

dia e à noite estarmos fazendo conferências públicas nos bairros. Neste período então 

tivemos que trabalhar de modo informal, vendendo várias coisas como livros, remédios 

naturais, roupas e produtos na feira. 

 Conseguimos também durante esse tempo, um espaço de terra onde plantamos 

diversas coisas e entre elas, cana. Devido morar próximo à feira, nos aventuramos a 

vender cana, o que na época era R$ 0,50 centavos uma peça inteira. Então nos ocorreu 

que deveríamos vender a cana descascada e pronta para chupar, conseguimos sacolas 

transparentes e vendemos cada cana a R$ 1,50 tendo aumento de aproximadamente R$ 

1,00 (um real) por unidade. 

 É interessante que esse tipo de venda, era novidade na feira e as pessoas a 

princípio ficaram curiosas querendo saber o que era aquilo, as colocamos em cima de 

uma mesa e eles perguntavam: isto é queijo? É palmito? Então respondíamos que era 

cana roletada. Ficavam sorrindo um pouco surpresos, depois então diziam: deixa 

experimentar e aos poucos fizemos nossa freguesia. Acreditamos que assim como uma 

novidade na feira despertou o interesse dos clientes a ponto de quererem experimentar, é 

possível conseguir despertar o interesse dos alunos quando trabalhamos os conteúdos 

matemáticos correlacionado com o que está ao seu redor, fazendo com que vejam a 

importância dela em coisas aparentemente simples como no caso de uma decisão entre 

vender um produto inteiro ou fracionado, visando maior lucro. 

 Ao mesmo tempo em que vendia produtos na feira, o preço de laranja e pokan 

no sítio era de três a quatro reais por caixa e, limão Taiti era de quatro a cinco reais e, 

geralmente, os feirantes vendiam pelo dobro. Alguns ganham mais e outros menos, 

dependendo da disponibilidade de transportes, fretes, distâncias e pontos de venda bem 

como a própria venda em si.  

 Nas palavras de (CARRAHER, CARRAHER e SCHLIEMANN, 2006, p. 

45.).“A matemática é habilidade necessária à sobrevivência em uma sociedade 

complexa e industrializada” , para estes autores o setor informal é responsável por 

movimentar atividades tais como: vender doces, pirulitos, picolés ou na pior das 

hipóteses, pedir esmolas. 
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 Acreditamos ser possível encontrar mecanismos que viabilizem essa conexão 

tornando o aprendizado da matemática formal mais interessante, partindo de exemplos 

da vida prática e tornando-os visíveis nos conteúdos em sala de aula. 

 

Construção civil  

 

 A arte de construir surge a partir da necessidade humana básica de abrigo e ela 

reflete em grande medida a cultura e a época em que está inserida, estando entre as 

maneiras mais básicas e rústicas ou entre as mais modernas e sofisticadas de cada 

período da história humana.Cabe destacar também que por ser uma atividade que em 

grande parte é aprendida pela prática de pai para filho ou de um profissional que repassa 

seu conhecimento a seus ajudantes, essa profissão absorve uma grande quantidade de 

mão de obra, dando a oportunidade de muitas pessoas trabalharem de modo informal. 

 As pessoas que trabalham na construção civil utilizam a todo o momento 

matemática em suas atividades, utilizando conceitos tais como: Perímetro no que eles 

somam frente e fundo e as duas laterais sabendo assim qual a sua metragem, mais 

usualmente na construção como a soma dos quatro lados. Sabem também o que é Área: 

muito conhecida na linguagem da construção como 6 x 6, 6 x 7, 6 x 8 e 6 x 10 entre 

tantas outras que podemos atribuir valores não somente para perímetro e área quadrada, 

mas também para cúbicas, citando como exemplo a quantidade de terra que precisará 

para o aterro que vai depender do tamanho da casa como também da altura do alicerce. 

 No tocante a valores, a diária de um pedreiro varia entre R$ 70,00 e 100,00 e a 

do seu ajudante entre R$ 35,00 e 50,00 reais. O metro de construção de alvenaria 

simples está na média de R$ 250,00 e com laje R$ 350,00 para que o construtor 

entregue a casa pronta. 

 Referente a quantidade de material, o que os profissionais dizem ser necessário 

aproximadamente 35 tijolos por metro quadrado de construção, para esta área necessita 

de quatro carrinhos de areia ou seixo para cada saca de cimento, em média se faz dez 

metros de parede com uma saca de cimento, de três a quatro metros de calçada onde se 

possa passar com carros e de cinco a seis metros de calçada comum. 

 Algo que em algumas vezes eles deixam como uma incógnita, é o rendimento de 

seus serviços, cabendo ao contratador verificar o que é mais interessante, pagarem 

diárias ou dar empreitada. A maioria dos construtores precisa ter conhecimento de, pelo 
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menos seis áreas específicas para que possam se dar bem na sua vida profissional: saber 

administrar bem o tempo, as pessoas a seu serviço, bem como a quantidade a ser 

contratada. Deve dominar ou ter conhecimento básico sobre carpintaria, armação, 

serviços elétricos, hidráulicos e pintura subtendendo que ele seja um pedreiro ou, seja 

domina a arte do nível, da colher, o esquadro e o prumo. 

 Na construção podem-se trabalhar atividades matemáticas que envolvam 

geometria plana e espacial, mostrando exemplos de área, volume, perímetro, distância, 

ângulos. 

 O professor pode ainda trabalhar razão, proporção, regra três e funções sempre 

utilizando o conhecimento do aluno e prosseguir com outras atividades que vá a cada 

passo fazer com que o aluno cresça em conhecimento. 

 

Comércio 

 

 É praticamente impossível falar do comércio sem, contudo falar sobre 

matemática financeira e recordar um pouco de sua história e importância para a 

sociedade. Sua utilização inicial se deu em atividades envolvendo produtos agrícolas, 

gados, ovelhas e sal. 

 Ela passou por processos de mudanças recebendo nome como escambo o que era 

um tipo de troca comercial, pecúnia que significa fortuna, moeda, dinheiro que vem de 

pecus que significa gado, rebanho ou ter em bois. Comércio do próprio dinheiro, ouro, 

prata, guardar e emprestar dinheiro, visando lucro de onde surge o nome banqueiro ou 

banco.  

 A matemática financeira trabalha conteúdos tais como: porcentagem, lucro, 

prejuízo, acréscimos, descontos sucessivos, valor atual, futuro, Juros simples e Juros 

compostos. 

 Na sua história ela estava de alguma maneira ligada a sacerdotes o que envolvia 

um sistema de dizimar e ofertar o que geralmente é cobrado um percentual de 10% das 

rendas das pessoas o que grande parte das pessoas hoje de alguma maneira conhece esse 

sistema.   

 Os Juros cobrados em Roma de 50% a 100% e idade média de 100% a 200%. O 

primeiro banco foi fundado pelo Duque Vitale 1157 em Veneza; Assim os bancos foram 

grandes propulsores práticos para o avanço da matemática comercial e financeira. 
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Um fator negativo hoje é que a matemática financeira em muitos casos não é 

ensinada como deveria ser durante o período de Ensino Fundamental e Médio ficando o 

aluno assim grandemente prejudicado não sabendo discernir sobre o melhor a fazer em 

uma compra à vista ou a prazo. O aluno não pode esquecer que além de conteúdos e 

fórmulas o papel fundamental da matemática financeira é deslocar valores no tempo, 

devendo o cidadão até fazer compras a prazo, mas conhecer os fundamentos e juros que 

estão por traz da transação. 

Um conteúdo matemático que é muito importante ao aluno para trabalhar com 

juros é regra de três, o que no passado foi de vital importância para difundir o comércio. 

 Os Gregos e os Romanos conheciam a ideia de proporção, porém não a 

utilizaram na resolução de problemas. Na idade média os Árabes revelaram ao mundo a 

regra de três cabendo, porém a Leonardo Pisa difundir em seu livro Líber Abaci com o 

nome de três Números conhecidos e um quarto em que precisaria ser encontrado. 

 Quando preparava o projeto desse trabalho nos deparamos com duas situações 

que podem ser utilizadas como exemplos: a primeira aconteceu em uma micro empresa 

que trabalha com xérox, encadernação, gravação, filmagens entre outras coisas, mas 

algo me chamou atenção e é que o proprietário organizou uma tabela que relaciona cada 

xérox ao seu valor correspondente e esta tabela vai do número 1 até o 177 e que sem 

conhecer as fórmulas estava usando os conceitos de funções. O outro exemplo remete-

se aos vendedores, na paralisação de uma ponte onde vendiam água mineral, água de 

coco, sucos e salgados entre outras coisas. Pessoas que compravam e revendiam seus 

produtos de modo a ganharem o sustento e suprir suas necessidades. Estas são umas 

pequenas amostras de muitos exemplos da vida prática onde os conhecimentos 

informais são de grande importância nas conquistas do dia-a-dia e estes mesmos 

conhecimentos podem servir de base para que se possam ensinar os conhecimentos 

formais. 

 

 Empregado doméstico 

 

 A matemática está presente ao sair às compras quando se verifica o preço, 

quantidade, qualidade, peso, validade e condições de pagamento. Ela pode ser vista 

também no próprio processo de cozinhar como tempo aproximado, quantidade de 
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alimento a ser feito que em grande parte não segue uma receita prescrita mas é algo que 

se aprende pela prática e que posteriormente pode ser sistematizado.  

 A pessoa que trabalha como empregada doméstica encontra oportunidade de 

exercitar conteúdos como razão, proporção, frações que é muito comum em receitas. A 

matemática, também, é utilizada para organizar o tempo disponível para o trabalho bem 

como as atividades a serem feitas durante o dia. 

 Tem espaço também para desenvolver na teoria conceitos que conhecem na 

prática como temperatura, figuras geométricas, funções e noções de matemática 

financeira. Como mostra o exemplo do Quadro 1. 

 

Quadro 1: Quantidade de alimento x quantidade de pessoas 

Alimentos Pesos Pessoas 

Arroz Um quilo Dez  

Feijão Um quilo Quinze  

Macarrão Meio quilo Dez  

Óleo 900 ml Cinqüenta 

Sal A gosto Variável 

Fonte: Receitas da culinária brasileira 

 

 Todos os dias as donas de casa e cozinheiras utilizam a matemática no seu 

trabalho, no entanto em muitos casos não se dão bem com os conceitos formais em sala 

de aula e é exatamente neste ponto que se faz necessária a intervenção do professor que 

exercerá o papel de mediador entre os dois conhecimentos, que se mostrará de grande 

importância para o aluno no sentido de que mesmo que não consiga dominar todos os 

conceitos matemáticos que o seu grau de escolaridade exige, ao menos compreenderá a 

importância da matemática para a vida. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Defendemos que o professor não esqueça a contextualização histórica dos 

conteúdos a serem abordados, muito menos todas as conquistas que fez da matemática a 

primeira e mais importante ciência da antiguidade, mas que  também consiga levar em 

consideração o conhecimento informal de nossos alunos, quando estes conhecimentos 

se adequarem com o tema a ser abordado. 
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           É possível trabalhar os conteúdos que estão inseridos nas profissões aqui 

abordados associando-os ao currículo da escola básica. As escolas devem levar em 

consideração os conhecimentos informais que seus alunos trazem consigo, 

procedimentos ao contrário não interessam ao aluno, não interessam à escola e muito 

menos à sociedade. Ao aproveitar o conhecimento informal, a escola utiliza as 

habilidades que cada aluno sabe fazer melhor e esse conhecimento servirá de base para 

que os saberes formais se estabeleçam. obtendo maior proveito dos conhecimentos 

formais e informais. Esperamos que as matemáticas informais abordadas nas 

profissões e os materiais mencionados neste trabalho sirvam de apoio para os 

professores no planejamento das atividades e das aulas de Matemática, principalmente 

se seus alunos são da modalidade Ensino de Jovem e Adulto que já tiveram 

oportunidade de vivenciar/utilizar um leque maior de conhecimento matemáticos no 

meio informal, social. 

 O que defendemos é que o professor conhecendo melhor seus alunos,t em a 

possibilidade de contextualizar os conhecimentos matemáticos informais dos currículos 

nos que seus educandos utilizam no seu dia-a-dia. Em geral, o conhecimento prévio que 

o aluno traz são deixados no esquecimento, durante o processo de ensino aprendizagem 

de matemática formal. 
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RESUMO: Os alunos da Fundação Universidade Federal de Rondônia-UNIR, foram 

motivados através da disciplina de estágio supervisionado, a fazer a fase de observação 

em uma escola técnica. Duas acadêmicas do curso de Licenciatura em Matemática 

realizaram essa fase de observação na Escola Família Agrícola Itapirema, ao perceber 

que a escola abordava uma metodologia de ensino diferenciado, conhecendo assim a 

Pedagogia da Alternância-PA. Sendo, que a essa Pedagogia, consiste em um ensino 

diferente, tendo como sua principal finalidade formação profissional voltada para o 

campo. Essa alternativa consiste em uma educação rural, onde vão desenvolver técnicas 

que adquiriram no ambiente escolar.  O objetivo desse artigo é abordar o surgimento da 

Pedagogia da Alternância e sua expansão no Brasil e em Ji-Paraná-RO, abordando 

aspectos conceituais sobre métodos pedagógicos e seus desafios e perspectivas até seus 

dias atuais. É nesses aspectos que a pedagogia exerce discursos dentro da sala de aula, 

porém os alunos semeiam seus conhecimentos como sujeitos. 

 

Palavras-Chaves: Pedagogia da Alternância; Expansão no Mundo; Escola Família 

Agrícola. 

 

Introdução 

 

A Pedagogia da Alternância surge com a preocupação de despertar nos alunos 

o gosto pela vida no campo, e essas experiências vêm se construindo pela classe 

trabalhadora, que teve inicio na segunda década do século passado, que seu objetivo 

baseia-se no processo de formação das pessoas do campo. 

A metodologia de ensino utilizando na Pedagogia da Alternância, porém 

Gimonet (1999, p. 44) aborda que, “outra maneira de aprender, de se formar, associando 

teoria e prática, ação e reflexão, o empreenderem e o aprender dentro de um mesmo 

processo”. Isso seria uma metodologia que usa a valorização dos princípios éticos, 

usando os conhecimentos da própria vida do educando vida.  

                                                 
10 Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 
11 Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 
12 Associação das Escolas Família Agrícola de Rondônia 
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Os educandos devem permanecer no espaço escolar, sendo que são realizadas 

atividades educativas planejadas e orientadas para ser trabalhada em sua propriedade. 

Portanto, após um período de permanecerem na escola, podendo ser de uma semana a 

quinze dias em regime de internato, passam por um período de estadia com sua família 

trabalhando na propriedade e outro período na escola, por isso alternância.  

Segundo Caldart (2001, p.56) 

Pelo trabalho o educando produz conhecimento, cria habilidades e forma sua 

consciência, em si mesmo. O trabalho tem uma potencialidade pedagógica, e 

a escola pode torna-lo mais plenamente educativo, á medida que ajuda as 

pessoas a perceber o seu vínculo com as demais dimensões da vida humana: 

sua cultura, seus valores, suas posições politicas... Por isto a nossa escola 

precisa se vincular ao mundo do trabalho e se desafiar a educar também para 

o trabalho e pelo trabalho. 

 

A escola tem colaborado com os jovens, dando a oportunidade de vivenciar 

novas experiências em suas propriedades e com isso cooperado também com a 

comunidade. Os alunos adquirem em sua formação, o ensino técnico que expande esse 

conhecimento na propriedade da família, além de adquirirem em sua educação valores 

éticos e princípios religiosos. Isso pode acarretar novas maneiras de construção das 

tecnologias ocasionando o fortalecimento da agricultura familiar. 

 

Descobrindo os caminhos da Pedagogia da Alternância 

 

Os Centros Familiares de Formação por Alternância (CEFFAs), que tem como 

sistema dividir o processo de ensino aprendizagem de um tempo no ambiente escolar e 

o outro no ambiente familiar, no qual seria no cotidiano. 

A metodologia usada na Pedagogia da Alternância, que é diferente de outros 

métodos de ensino, antes de ser publicada, foi primeira experimentada na prática e 

depois foi estudas pelos pesquisadores. Surgiu na França, por volta de 1930, com o 

nome de Maison Familiare Rurale (MFR), sendo que os camponeses franceses viviam 

aflitos ao ver seus filhos deixarem as propriedades para estudarem em escolas urbanas, 

longe de tudo que eles estavam acostumados. Queiroz et. al (2006, p. 16). 

Partindo dessas questões, os sindicatos, as Igrejas e os camponeses tentaram ver 

uma alternativa que seus filhos permanecessem um período na propriedade, e outro 

tempo tivesse acesso à educação, perto do campo e de acordo com sua realidade.  

Segundo Gimonet apud (2002, p. 120) 
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A alternância pode ser considerada como uma modalidade de formação, de 

educação, uma pedagogia para adolescência porque ela oferece respostas ás 

necessidades essencial desta idade, porque oferece condições para essa 

passagem. O saber: conquista uma posição, agir, vencer, tornar-se uma 

pessoa. 

Na década de trinta, no país da França, onde esse período ocorria duas guerras 

mundiais, membros do Secretariado Central de Iniciativas Rurais – SCIR, estavam 

tentando reconstruir a economia e social. Diante dessa situação, em Sérignac-Péboudou, 

região de Lot-et-Goronne, Jean Peyrat (agricultor, membro do SCIR e do conselho 

municipal, presidente do sindicato agrícola de sua comunidade), M. Callewaert 

(agricultor, membro do sindicato agrícola), Edouard Clavier (agricultor, originário da 

Bretanha) e Padre Granereau (filho de agricultores, membro do Sillon e do SCIR), se 

reuniram para conversar, e assumiram criar uma maneira diferente de formação para os 

filhos dos agricultores. Queiroz et. al (2006,p.17). 

Em uma das reuniões, na casa de Jean Peyrat, decidiram da inicio Pedagogia da 

Alternância, nela os jovens teria formação técnica, humana e cristã. Com base nessas 

afirmações, decidiram pela criação do Secretariado Central de Iniciativas Rurais - SCIR. 

Queiroz et. al (2006, p. 67). 

Em 21 de novembro de 1935, quatro jovens agricultores, iniciaram o primeiro 

ano da nova pedagogia, sob orientação do Padre Granereau. Porém, em 10 de maio de 

1936, teve um crescimento do numero de jovens interessados em participar dessa nova 

experiência. Isso trouxe mais responsabilidades e despesas para as famílias, e a 

responsabilidade financeira estava com o Padre Granereau. Foi em 25 de junho de 1937, 

na Assembleia geral, que as famílias decidiram tirar as responsabilidades do SCIR, e 

deixando para a Seção Regional. 

Assim, deu início em 17 de novembro de 1937 as atividades da primeira Casa 

Familiar. Após dois anos de experiência de Sérignac- Péboudou e da transferência para 

Lauzun, se expandiu os números de Centros Familiares de Formação por Alternância.  

As CEFFAs se expandiram pela Europa, iniciando na Itália em 1965, na 

Espanha em 1966, em Portugal em 1985. Em Nova Caledônia e Polinésia, iniciou em 

1977, e no continente Africano teve suas primeiras Casas Familiares em 1950. No 

continente Americano surgiu primeiro no Brasil em 1968, e se expandiu em outros 

países da América do Sul, Central e do Norte. Estevam (2003). 

Assim, na Assembleia Geral da AIMFR (Associação Internacional dos 

Movimentos Familiares e de Formação Rural), conversaram e decidiram criar uma 
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Fundação das Casas Familiares Rurais no Mundo, para auxiliar o desenvolvimento das 

Casas Familiares Rurais-CFRs. 

  

Centros Familiares de Formação por Alternância no Brasil 

 

As EFAs chegaram primeiras antes das CFRs no Brasil, em 1969. No Espírito 

Santo, as EFAs foram criadas pelo apoio do Movimento de Educação Promocional do 

Espírito Santo (MEPES). Tiveram ajuda institucional e financeiro da Igreja católica e da 

sociedade italiana com o auxilio do Padre Humberto Pietrogrande. Atualmente estão 

organizadas em nível nacional na União Nacional das Escolas Famílias Agrícola 

(UNEFAB), fundada em 1982. 

De acordo com Queiroz et. al (2004, p. 93). 

 

Os CEEFAs existem no Brasil para procurar trabalhar a Alternância 

Integrativa. Por isso trazem as seguintes características: Um projeto 

educativo próprio; Prioridade da experiência socioprofissional; Articulação 

de espaço e tempo em diferentes situações; Instrumentos metodológicos 

específicos; Concepção específica do (a) educador (a) monitor (a); Um 

conjunto de colaboradores na formação; Condições favoráveis á 

aprendizagem. 

 

O sul do Estado do Espírito Santo recebeu muito apoio dos Padres Jesuítas, que 

tinham uma estreita ligação com entidades brasileiras e italianas, com a coordenação do 

MEPES, criaram as três primeiras EFAs, sendo elas: Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul 

e Olivânia, que vinham técnicos italianos para trabalhar no Brasil. Queiroz et. al (2006, 

p. 51). 

As EFAs se expandiram pelo Brasil e hoje são 147 em 17 estados brasileiros. 

Estão organizadas pela União Nacional das Escolas Família Agrícola do Brasil - 

UNEFAB, onde sua sede é em Orizona, Estado de Goiás, porém cada EFA tem sua 

autonomia. Begnami (2013). 

O surgimento de muitas EFAs está ligado as Igrejas Católicas e algumas á Igreja 

Luterana, por movimentos e organizações eclesiais. A partir da implantação das EFAs, 

surgiram os Centros de Formação por Alternância (CEFFAs) no Brasil, entre elas: 

Escolas Comunitárias Rurais (ECORs), as Escolas de Assentamentos (EAs) e as Escolas 

Tecnicas Estaduais (ETEs) de São Paulo. 

As Escolas Técnicas Estaduais (ETAs) adotaram em 1998 a Pedagogia da 

Alternância, no caso da ETEs de São Paulo, a PA foi implantada em 1994, pelo Centro 



63 
Anais da XIV Semana de Matemática 

e  IV Semana de Estatística  SEMATES 2014 ISBN 978-85-7764-034-8 

 

Estadual de Educação TecnológicaPaula Souza (CEETEPS). Queiroz et. al (2006, p. 

25). 

 

Educação do Campo: no município de Ji-paraná/ RO 

 

A Pedagogia da Alternância foi implantada em Rondônia visando encontrar 

algumas respostas à angustiante situação educativa vivida pelos jovens camponeses, de 

acordo com o Valadão (2011, p. 22). 

O significado da palavra Itapirema13 é de origem do tupi-guarani que é “Pedra sem 

Fio”. O nome da Escola da escola de Ji-Paraná foi escolhido para homenagear a tribo 

indígena Itapirema que localizava na região antes da colonização europeia. 

A EFA da região de Ji-Paraná, surgiu em 1987, logo após terem iniciado a 

implantação da EFA Pe. Ezequiel de Cacoal. O objetivo de implantar a Escola na região era 

de proporcionar o Ensino Fundamental 5ª a 8ª séries, atualmente, 6º a 9º ano, para filhos de 

agricultores da região. A Escola está localiza a 11 km de Ji-Paraná, na Linha 04, Km 09, 

saída para Porto Velho.  

Foi necessário apenas levar a proposta á algumas comunidades que tinham vontade 

de dar um pouco mais de escolarização para seus filhos. Com isso, pessoas mobilizadas 

com a proposta que abrisse a Escola na região, sugeriram várias propostas de doação de 

terreno para a construção da EFA em Ji-Paraná, no entanto, a melhor opção sugerida foi 

feita por Arquilino Frisso e Elmani Frisso, num total de 10 hectares. Aos poucos a ideia foi 

amadurecendo e criando forças, e no dia 08 de maio de 1989 foi realizado o primeiro 

encontro com aproximadamente 55 pessoas, que eram representantes das comunidades das 

03 Paróquias (Dom Bosco, São José e São Sebastião). Neste encontro foi organizada uma 

equipe para a divulgação e construção da Escola, e também foi marcada outra reunião com 

a equipe para o dia 13 de maio de 1989 na casa da senhora Elmani Frisso, doadora do 

terreno, para visitar a área e começar os trabalhos de construção. 

As comunidades se doaram muito, e deram apoio com doações de alimentos, 

materiais de construção, e mutirões para ajudar a construir, e contando com a ajuda das 

Paróquias, da Diocese e também da Prefeitura Municipal. Dando inicio as atividades da 

escola em fevereiro de 1991, e partir de 2002, adotou a modalidade de Ensino Médio 

integrado com Educacional Profissional Técnico em Agropecuária. A responsabilidade 

administrativa e pedagógica é da Associação Promocional da Escola Família Agrícola 

                                                 
13 Disponível em: http://efaitapirema.org/site/a-escola/historia/ 
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Itapirema de Ji-Paraná (APEFAIJIP) por meio de sua Diretoria Executiva e Diretor. A EFA 

Itapirema esta sob orientação da assessoria e supervisão da Associação das EFAs de 

Rondônia (AEFARO).  

Adotada a Pedagógica da Alternância com metodologia própria, voltada ao meio 

rural e integrada com princípios da Educação Nacional baseado no Art. 36-A. Da lei n° 

9.394/96, aqui tem os valores humanos, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando/a, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, 

segundo Valadão (2009, p. 58). “a EFA objetiva preparar o jovem agricultor para participar 

conscientemente e com preparação técnica conveniente do desenvolvimento do meio rural”.  

A Pedagogia da Alternância das EFAs prioriza o processo de ensino-aprendizagem, 

sendo o ambiente escolar para sistematização científica e ponto de partida para organizar 

pesquisa. Muderno apud (2013). 

 

Considerações Finais 

 

Este trabalho nos possibilitou a compreender melhor a educação no campo, e os 

problemas que o abrangem no seu contexto educacional, desde o caminho histórico da 

educação do campo que surgiu na Europa, iniciando na Itália, Espanha e em Portugal.  

Expandiu-se também nos continentes, Africano e na América do Sul, Central e do 

Norte. Trata-se de experiências que não podem mais ser desconsideradas em suas 

concepções, suas práticas e seus efeitos, quando se busca uma alternativa de 

escolarização adequada ao meio rural de regiões francamente subdesenvolvidas.  

As Escolas enfrentam muitas dificuldades financeiramente, mantem-se por 

doações das Paróquias e das famílias dos educandos, sendo um dos motivos que muitas 

escolas fecham suas portas. Em 2014, a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que 

dificulta o fechamento de escolas rurais, indígenas e quilombolas. A Lei 12.960, de 27 

de março, altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) aumentando o número 

de exigências a serem cumpridas antes do fechamento de escolas no campo. 

As EFAs do estado de Rondônia recebem apoio do Programa Nacional de 

Educação do Campo (Pronacampo) que é um programa do Governo Federal resultado 

dos movimentos sociais e sindicais do campo, para construção de referências de política 

nacional de educação do campo, com apoio do MEC.  O Pronacampo oferece suporte 

técnico e financeiro para estados e municípios para programarem suas respectivas 
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políticas de Educação do Campo, que atendem às escolas do campo ajudando na gestão 

e práticas pedagógicas, formação de professores, educação de jovens e adultos e 

educação profissional e tecnológica e infraestrutura.  

As EFAs buscam despertar nas famílias, através dos jovens, a melhoria de vida 

no campo por meio do conhecimento científico aumentar a renda, e diminuir a evasão 

do campo e ampliar a produção de alimentos saudáveis, dentre outras finalidades. Além 

de proporcionar aos estudantes um ensino técnico, podendo levar esses conhecimentos 

na propriedade da família e motivando-os á visar um nível superior. 
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RESUMO: Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa desenvolvida por meio 

do Programa de Bolsa a Iniciação Científica – PIBIC/2013-2014. No segundo ano 

dedicado ao tema, a pesquisa voltou-se para a análise das contextualizações referentes 

ao campo presentes nos livros didáticos de Matemática, para tanto foram escolhidos três 

livros do Ensino Médio, sendo esses os mais adotados pelas escolas situadas na zona 

rural do município de Ji-Paraná/RO. Tal análise teve como base o referencial teórico da 

Educação do Campo e da Educação Matemática Crítica. Por meio de observações feitas 

nos livros didáticos, foi possível classificar as contextualizações em categorias 

consideradas adequadas e inadequadas. Foram encontradas poucas atividades que 

abordassem o contexto do campo, a maioria das atividades apresentavam contextos 

artificiais, limitados a modelos pré-estabelecidos e com ênfase nas produções de 

grandes propriedades de terras. Diante disto, nota-se a necessidade de aprimorar tal 

material didático com atividades condizentes com a realidade do aluno e que despertem 

o pensamento crítico, e desta forma, auxiliem na construção de um conhecimento com 

mais significados.  

Palavras-chave: Educação do Campo; Educação Matemática Crítica; Livro Didático. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é fruto de uma pesquisa realizada no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) durante o segundo semestre de 2013 e o primeiro 

de 2014, com o subprojeto intitulado A contextualização de conteúdos nos livros 

didáticos de Matemática do Ensino Médio sob o olhar da Etnomatemática e da 

Educação Matemática Crítica que analisou as contextualizações dos livros didáticos de 

matemática do Ensino Médio, sendo esse os mais utilizados na rede pública da zona 
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de Rondônia (UNIR) – Campus de Ji-Paraná. 
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Federal de Rondônia (UNIR) – Campus de Ji-Paraná. 
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rural do município de Ji-Paraná no ano de 2013. Para a realização da análise 

considerou-se a princípio o referencial teórico da Etnomatemática, Educação do Campo 

e Educação Matemática Crítica. No entanto, ao longo da pesquisa observou-se a 

ausência de atividades que se condissesse com o referencial teórico da Etnomatemática, 

desta forma, este artigo restringe-se as discussões embasadas nos aportes teóricos da 

Educação do Campo e Educação Matemática Crítica. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho foram feitas pesquisas com o intuito de 

identificar quais são as escolas localizadas na zona rural do município de Ji-Paraná e 

saber quais livros didáticos as mesmas utilizam. Dessa forma foi possível saber que há 

em Ji-Paraná nove escolas do campo, sendo que seis delas trabalham com o Ensino 

Médio, segundo a Secretaria de Educação três coleções compunham o rol de livros 

utilizados por essas escolas, os quais foram analisados no projeto. A pesquisa não 

delimitou um conteúdo matemático específico, visto que o foco é a forma como este 

material didático traz os aspectos referentes ao Campo. Apesar de a pesquisa ter 

analisado três coleções, neste artigo apresentaremos situações que envolvem apenas 

duas delas, pois, enquanto a Coleção C se resumia em “definição, exemplos e 

exercícios”, as outras duas apresentavam mais contextualizações para análise. São elas: 

              

Coleção A - RIBEIRO, Jackson. Matemática – Ciência, Linguagem e Tecnologia. 

Ensino Médio: 1ª edição. São Paulo: Scipione, 2012. 

Coleção B - SOUZA, Joamir. Novo Olhar Matemática. Ensino Médio: 1ª edição. São 

Paulo: FTD, 2010. 

Coleção C - IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David; PÉRIGO, 

Roberto; ALMEIDA, Nilze de. Matemática ciência e aplicações. Ensino Médio: 6ª 

edição. São Paulo: Saraiva, 2010. 

 

 Ressalta-se que as situações trazidas à tona limitam-se aos aspectos que 

envolvem a interface com o campo e desta forma, não constituem ou representam, de 

forma generalizada, as contextualizações apresentadas pelas coleções. Além disso, 

apesar de no presente artigo serem abordadas apenas as duas coleções mais adotadas nas 

escolas do campo do município constatam-se situações semelhantes em outras coleções. 
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Assim, o trabalho se constitui em uma abordagem qualitativa e desta forma, segundo 

Minayo a preocupação é com o aprofundamento e abrangência da compreensão 

(MINAYO, 2004).  Neste sentido para Neves uma pesquisa de cunho qualitativo,  

 

Compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a 

descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados. Tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos 

do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado, 

entre teoria e dados, entre contexto e ação (NEVES, 1996. p.1). 

Portanto, o objetivo é analisar as contextualizações de conteúdos no livro 

didático de Matemática do Ensino Médio, em específico as alusivas ao Campo. De tal 

modo é qualitativa, pois não influi a quantidade de vezes que aparece determinada 

contextualização no decorrer do livro e sim como é apresentada. O objeto de estudo é o 

Livro Didático. Ao estuda-lo precisa ter um olhar crítico em relação ao conteúdo 

abordado, assim adotou-se como referencial teórico as concepções referentes à 

Educação do Campo e a Educação Matemática Crítica, bem como documentos 

referentes ao ensino e aprendizagem matemática no Brasil. 

 

O livro didático e contextualização  

 

O livro didático está incluso no material didático escolar de praticamente todos 

os alunos das escolas brasileiras, assim se caracteriza como um instrumento importante 

e característico no processo de ensino e aprendizagem, sendo que é uma das formas de 

transmissão do saber matemático.  

A definição de livro didático atribuída por Lajolo é que “[...] o livro didático é 

um instrumento específico e importantíssimo de ensino e de aprendizagem formal [...] e 

precisa estar incluído nas políticas educacionais com que o poder público cumpre sua 

parte na garantia da educação de qualidade para todos” (LAJOLO, 1991 p.4 apud 

THOMAZ, 2013, p. 18).  

Em relação ao livro didático de Matemática a princípio tem “a função de 

transmitir informações matemáticas” (SILVA JUNIOR, 2007 p. 1) proporcionando um 

diálogo entre professor e aluno, onde ambos têm a oportunidade de transformar essas 

informações em conhecimento. Caracteriza-se como um recurso pedagógico primordial 

para o professor, mas este não deve ser o único recurso utilizado em sala de aula, e sim 

servir de base para o ensino da matemática, para que os processos de ensino e 
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aprendizagem sejam satisfatórios, ressalta-se que é importante explorar diversas fontes 

de pesquisa, a fim de facilitar o aprendizado do aluno (BRASIL, 1998, apud ROSA; 

RIBAS; BARAZZUTTI).  

Diante do exposto, é notória a necessidade de uma politica específica para a 

realidade do Campo, deste modo “é preciso levar em consideração as especificidades 

sociais e culturais da comunidade em que o livro é utilizado, para que o seu papel na 

formação integral do aluno seja mais efetivo” (BRASIL, 2007, p.12 apud ROSA; 

RIBAS; BARAZZUTTI, 2012 p.12).  

 

Educação Do Campo 

 Visto que a análise foi feita em livros didáticos usados nas escolas do campo, o 

referencial da Educação do Campo torna-se fundamental para compreender quais as 

especificidades dos alunos que utilizam esse material didático.  

As discussões a respeito da necessidade de uma Educação do Campo “teve sua 

origem no processo de luta dos movimentos sociais para resistir à expropriação de 

terras, e [...] vincula-se à construção de um modelo de desenvolvimento rural que 

priorize os diversos sujeitos sociais do campo” (MOLINA; FREITAS, 2011, p.19). 

Assim sendo, é preciso dar a devida importância a quem vive na zona rural não 

atrelando a visão de um campo apenas para exploração de terras. Os camponeses 

necessitam ser participantes dos processos de educação,  

[...] trazendo seus saberes e fazeres para dialogar com os conhecimentos 

científicos, na perspectiva de, a partir desse encontro, produzirem um novo 

conhecimento que os auxilie na interpretação crítica da realidade e, 

principalmente, na sua intervenção sobre ela (MOLINA; FREITAS, 2011, 

p.25).  

Neste sentido, entendemos que o livro de matemática, a qual se propõe a retratar 

esse aluno, deve dialogar com o contexto em que ele vive. Visto que, ao ir à escola e se 

deparar com uma realidade distante, crianças e pais acabam perdendo o estímulo em 

permanecer na escola. Além disso, estudos apontam que dentre a parte da população 

mais afetada pelo desestímulo à educação, estão os pequenos produtores, maioria 

vinculado ao modelo de agricultura familiar (ARTONI, 2012).  
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A CONAE (Conferência Nacional de Educação) de 2010 traz alguns aspectos 

relevantes sobre a Educação do Campo. O Eixo III, intitulado Democratização do 

Acesso, Permanência e Sucesso Escolar, destaca: 

As particularidades das realidades rurais devem ser consideradas. A 

democratização do acesso deve prever a realidade das crianças rurais que 

usam parte do seu tempo para deslocamento até as sedes dos municípios. 

Além disso, há que se destacar o esvaziamento das comunidades rurais e que 

a inserção em tempos e espaços urbanos acaba promovendo o apagamento da 

cultura local (CONAE, 2010, p.62).  

Assim, ao se tratar do Ensino Médio no campo, constata-se que há muitos 

problemas a ser resolvido, sendo um a evasão, que tem diversos motivos, um deles é à 

falta de significado dos conteúdos ensinados por estarem distantes de sua realidade.  

Educação Matemática Crítica 

A Educação Matemática Crítica, defendida por Skovsmose, “enfatiza que a 

matemática como tal não é somente um assunto a ser ensinado e aprendido [...]. A 

matemática em si é um tópico sobre o qual é preciso refletir” (SKOVSMOSE, 2008, 

p.16).  

Entende-se que para haver produção de significado a disciplina deve estar 

presente no ambiente cultural desse aluno, mas isso não quer dizer que só se deve levar 

em consideração a realidade do aluno, precisa haver uma balança que equilibre o que 

ele já sabe com o que ele irá aprender. Segundo Skovsmose (2004, p.11) “[...] temos 

que considerar as suas esperanças e aspirações. Nós temos que considerar onde eles 

querem ir. Significado não representa apenas o passado e o presente. Também 

representa o futuro”. No contexto do Campo, há muitos educandos que desistem de 

continuar os estudos “porque o que é suposto fazer na sala de aula não tem significado 

para ele” (SKOVSMOSE, 2004, p. 12).  

A EMC tem uma visão democrática da educação, em que o aluno tem um papel 

ativo no processo de ensino e aprendizagem. Com base nisso nota-se que “uma 

educação crítica não pode ser estruturada em torno de palestras proferidas pelo 

professor. Ela deve ser baseada em diálogos e discussões, o que talvez seja uma forma 

de fazer com que a aprendizagem seja conduzida pelos interesses dos alunos” 

(SKOVSMOSE, 2008, p.10).  
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No contexto do Campo e nas diversas culturas, “é importante que a educação 

matemática proporcione oportunidades e, quando estas aparecem como oportunidades 

reais, também vistas na perspectiva dos educandos, eles podem então se tornar ativos 

em seus processos de aprendizagem” (SKOVSMOSE, 2004, p.17). Então as atividades 

que o livro se propõe a fazer precisam estar de acordo com a realidade e perspectivas do 

aluno a fim de formar alunos críticos.   

 

ANÁLISES  

 

Ao lançar um olhar para os livros utilizados no Campo no período da pesquisa 

constatou-se certas inadequações referentes às contextualizações utilizadas pelas 

coleções, em especial com relação a certa artificialidade em relação ao contexto e a 

ausência do sujeito que representa o morador do campo.  

  

Contextualizações desconectadas com o contexto 

Quando se trata de contextualizações dentro de conteúdos específicos da 

matemática, ao dialogar com questões do campo, percebe-se certa artificialidade, 

conforme exemplo em que a coleção insere a figura de um curral de base triangular a 

fim de trabalhar o conteúdo de geometria plana. 

Figura 1   

 

 (Coleção A– Vol. 1, p. 357)  
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Na figura 1 constata-se artificialidade no contexto, visto que tal situação não 

condiz com a realidade do campo em que normalmente os currais são construídos com 

bases retangulares. A atividade visa apenas a aplicação do conteúdo matemático 

referente a figura geométrica do triângulo.  Além de artificial a atividade se resume a 

aplicação da definição sem se preocupar com a o desenvolvimento da criticidade. 

Analisando matematicamente a questão o aluno poderia chegar a conclusão que tal 

situação seria inviável, visto que, ao calcular o perímetro da figura associaria ao cálculo 

da quantidade de material necessária para construir o curral chegaria à conclusão que 

com a mesma quantidade de material em base quadrada ou retangular o curral teria uma 

área muito maior do que a de base triangular.  Além disso, o curral em formato 

retangular facilita a movimentação do gado e desta forma tem-se um melhor 

aproveitamento do espaço.  

De forma semelhante, ao discutir novamente situações referentes a geometria, o 

autor B apresenta uma atividade envolvendo um reservatório de água de base 

hexagonal, conforme abaixo:  

Figura 2  

 

(Coleção B – Vol. 3, p.89) 

 

Referente a atividade constata-se que no cotidiano, não só no campo, mas 

também na cidade, os reservatórios de água em sua maioria são de base circular, o que 
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matematicamente é mais apropriado, porque tendo a base circular aproveita-se uma área 

maior na base e consequentemente maior volume.  

Os dois exemplos citados tinham como objetivo apenas resolver aplicação de 

conceitos matemáticos, conforme alerta Skovsmose “[...] o que os estudantes têm de 

fazer é calcular, encontrar soluções e resolver problemas já bem definidos” 

(SKOVSMOSE, 2011, p. 23). Desta forma o aluno que desenvolve a atividades não 

associa essa matemática dos livros ao seu cotidiano, o que a torna desinteressante.  

 

O cenário do campo: O sujeito em foco 

Ao tratar de contextualizações que envolvem o campo, faz-se necessário 

compreender que este campo é composto por sujeitos, juventudes, crianças, ou seja, de 

toda uma comunidade que vive e trabalha no campo. No entanto, o que se percebe na 

maioria dos livros didáticos é que, em geral, as contextualizações associam o campo 

meramente a função de prover os grandes centros e as indústrias.  

Figura 3                                  Figura 4 

 

(Coleção B– Vol. 1, p.101)                               (Coleção A– Vol. 1, p. 107)  
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Na atividade da Figura 3, comum na maioria dos livros didáticos de matemática, 

a coleção B afirma que “a colheita mecanizada é hoje uma realidade”. De fato isso 

acontece em grandes propriedades de terra, no entanto, a maioria das comunidades que 

vivem no campo e, desta forma, educam seus filhos na zona rural não se identificam 

com tal situação. Ou seja, nesse tipo de contextualização o campo é visto como uma 

terra a ser essencialmente explorada. O exemplo da criação de gado na Figura 4 também 

é vista somente para prover as cidades, pois refere à criação de gados de corte. 

Como pode-se observar em ambas as atividades apresentadas há uma 

supervalorização do mercado de produtos se caracterizando como um “conteúdo 

curricular voltado para o urbanocentrismo, não valorizando aspectos da realidade local 

relacionados ao universo simbólico dos alunos” (ARTONI, 2012, p.27).  Nesse sentido, 

as contextualizações fogem do cotidiano de boa parte dos alunos, pois sabe-se que a 

maioria da população do campo é composta por agricultores familiares. “O perfil da 

população envolvida na agricultura familiar no Brasil é bem heterogêneo, formada por 

pequenos produtores pobres, com baixa capacidade produtiva e pouco acesso ao 

mercado, mas também por pequenos produtores empreendedores” (SOUZA FILHO; 

BATALHA, 2005, apud ARTONI, 2012, p.27).  

Percebe-se ainda que raramente as coleções referem-se à população do campo de 

forma explícita, talvez isso aconteça devido as características da região onde os livros 

foram produzidos (sul/sudeste) onde existe uma grande demanda de produção agrícola. 

As coleções analisadas dão muita ênfase as fazendas e grandes proprietários de terras,  o 

que contraria a ideia central da  Educação do Campo que defende  “à construção de um 

modelo de desenvolvimento rural que priorize os diversos sujeitos sociais do campo, 

isto é, que se contraponha ao modelo de desenvolvimento hegemônico que sempre 

privilegiou os interesses dos grandes proprietários de terra” (MOLINA; FREITAS, 

2011, p.19).  

Deste modo, vê-se que não há uma preocupação em retratar a pessoa do campo, 

esse sujeito não está presente nos livros, o que se percebe, na maioria das vezes, é a 

presença de terra a ser explorada e máquinas com essa finalidade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar os livros didáticos de matemática do Ensino Médio com base no 

referencial da Educação Matemática Crítica, Educação do Campo, e demais 

documentos, pode-se desenvolver um olhar crítico sobre a maneira como esses livros 

didáticos tem abordado o contexto do campo. 

Perante isso, observou-se que há poucas contextualizações matemáticas que 

envolvam o tema campo, e quando há, em sua maioria é de forma artificial e com a 

finalidade de apenas aplicar conceitos matemáticos sem despertar a criticidade. Além 

disso, ao abordar as contextualizações que envolvem o campo, o que se percebeu na 

maioria dos livros didáticos foi que, em geral, as contextualizações associam o campo 

meramente a função de prover os grandes centros e as indústrias.  

Portanto, o material didático que tem esse destino necessita adaptar-se a fim de 

dialogar com as especificidades dos alunos do campo, levando em consideração as 

especificidades sociais e culturais do campo, para que o contexto trazido pelo livro 

possa ser mais eficaz na formação integral do aluno.  

 

REFERÊNCIAS  

ARTONI, C. B. Relação entre perfil socioeconômico, desempenho escolar e evasão 

de alunos: Escolas do Campo e Municípios Rurais no Estado de São Paulo. 
Ribeirão Preto, 2012. 132p. Dissertação de Mestrado, apresentada à Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo. Orientador: Cláudia Souza Passador.  

 

CONAE, Conferência Nacional de Educação. Documento Final. Construindo o 

sistema nacional articulado de educação: O plano nacional de educação, diretrizes 

e estratégias de ação. 2010.  

 

FERREIRA, F. J.; BRANDÃO, E. C. Educação Do Campo: Um Olhar Histórico, 

Uma Realidade Concreta. Revista Eletrônica de Educação.  Ano V. No. 09, jul./dez. 

2011. 

 

MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8ª 

ed. São Paulo: Hucitec, 2004. 269 p.  

 

MOLINA, M. C.; FREITAS, H. C. A. Avanços e desafios na Construção da 

Educação do Campo. Em Aberto, Brasília, v.24, n.85, p. 17-31, abr. 2011. 



77 
Anais da XIV Semana de Matemática 

e  IV Semana de Estatística  SEMATES 2014 ISBN 978-85-7764-034-8 

 

NEVES, J. L. Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. Caderno de 

Pesquisas em Administração. São Paulo, v.1, nº3, 2º Sem./1996. 

ROSA, C. P. RIBAS, L. C. BARAZZUTTI, M. Análise de Livros Didáticos. III 

EIEMAT, Escola de Inverno de Educação Matemática (1º Encontro Nacional PIBID-

Matemática), 2012.  

 

SILVA, D. G.; SILVA, A. A. Contextualizações Nos Livros Didáticos De 

Matemática Do Ensino Fundamental: As Frações Sob O Olhar Da Educação 

Matemática Crítica. Universidade Federal de Rondônia – UNIR, 2012.  

 

SILVA, D. G.; SILVA, A. A.; DIAS, N. H. L. Contextualização das Frações nos 

Livros Didáticos: Um Olhar sob a perspectiva da Educação Matemática Crítica. 

Pôster apresentado na 66ª Reunião Anual da SBPC, 2014, na Universidade Federal do 

Acre – UFAC, Rio Branco/AC, Brasil. 

 

SILVA JÚNIOR, C. G. O livro didático de Matemática e o tempo. Recife – PE: 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2007.  

 

SKOVSMOSE, O. Desafios da reflexão em educação matemática crítica. Tradução: 

Orlando de Andrade Figueiredo; Jonei Serqueira Barbosa. Campinas, SP: Papirus, 2008 

(Coleção Perspectiva em Educação Matemática).  

SKOVSMOSE, O. Foreground dos educandos e a Política de Obstáculos para 

Aprendizagem. Tradução de Regina Santana Alaminos e Silvanio de Andrade. In: 

RIBEIRO, José Pedro, M., DOMITE, Maria do Carmo S., FERREIRA, Rogério (Orgs.). 

Etnomatemática: Papel, Valor e Significado. São Paulo: Zouk, 2004, p. 103-122.  

SKOVSMOSE, O. Educação Matemática Crítica: A questão da democracia. 

Campinas, SP: Papirus, 2001. 6ª Edição, 2011. (Coleção Perspectiva em Educação 

Matemática).  

THOMAZ, D. Do livro didático ao aluno: Transposição didática na aula de 

Matemática do Ensino Médio Diurno e Noturno. Mato Grosso – MT: Universidade 

Federal do Mato Grosso, 2013. 213p. Dissertação (Mestrado em Educação), defendida 

em 15 de março de 2013. Orientador: Luzia Aparecida Palaro.  

 

  



78 
Anais da XIV Semana de Matemática 

e  IV Semana de Estatística  SEMATES 2014 ISBN 978-85-7764-034-8 

 

MODELAGEM MATEMÁTICA NO CÁLCULO DO LUCRO OU PREJUÍZO 

OBTIDO POR UMA EMPRESA COM O TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS 

DO IFRO/UNIR: PERCURSO ENTRE PRESIDENTE MÉDICI – RO E JI-

PARANÁ – RO 

 

LIMA, Jucielma Rodrigues17 

jucielmarodrigues@hotmail.com  

SANTOS, Beatriz Rodrigues18 

beatrizro_santos@hotmail.com  

REIS, Enoque da Silva19 

enoque.reis@unir.br 

 

RESUMO: Este presente artigo tem como objetivo geral modelar matematicamente os 

custos, a receita e através destes verificar se uma empresa obtém lucro ou prejuízo com 

o transporte dos acadêmicos do Instituto Federal de Rondônia - IFRO e Universidade 

Federal de Rondônia - UNIR no percurso de ida e volta entre os municípios de 

Presidente Médici e Ji-Paraná. Ao longo deste trabalho são abordados diversos 

conteúdos matemáticos sendo foco principal a matemática financeira envolvendo 

diretamente custos e receita. O tema em questão foi escolhido por duas acadêmicas que 

moram em Presidente Médici e estudam na UNIR no campus de Ji-Paraná, que ao 

utilizarem os serviços prestados por uma empresa de transporte, tiveram a curiosidade 

em saber se esta empresa obteve lucro ou prejuízo neste transporte no período 

compreendido entre junho de 2013 e junho de 2014. Para alcançar nosso objetivo 

utilizamos a modelagem matemática como referencial teórico e metodológico acoplado 

a técnica de pesquisa de campo quantitativa. Como fonte de dados foram utilizadas uma 

empresa de ônibus, uma mecânica da cidade de Ji-Paraná, um posto de combustível e 

um lavador da cidade de Presidente Médici. Observamos que apesar das dificuldades e 

gastos imprevistos a empresa obteve lucro neste transporte e a Modelagem Matemática 

foi uma ferramenta adequada para se chegar a este resultado. 

Palavras-chave: Modelagem Matemática. Cálculo do Lucro. Ação do Professor. 

INTRODUÇÃO 

 

O desenvolver deste artigo trará como conteúdo base a matemática financeira e 

suas respectivas aplicações de lucro, receita e custo, que são usadas por muitas pessoas 

diariamente mesmo que grande parte das pessoas não perceba a presença destas 

aplicações matemáticas em seu cotidiano. 

Iniciamos então nossa atividade utilizando diretamente os conceitos da 

Modelagem Matemática, pois, observamos que ela vem sendo um método muito eficaz 

de ensino, por ser uma técnica de aplicação da matéria vista em sala de aula que os 

                                                 
17 Licencianda em Matemática UNIR - Campus de Ji-Paraná 
18 Licencianda em Matemática UNIR - Campus de Ji-Paraná 
19 Professor do DME/UNIR – Campus de Ji-Paraná 
 

mailto:jucielmarodrigues@hotmail.com
mailto:beatrizro_santos@hotmail.com
mailto:enoque.reis@unir.br


79 
Anais da XIV Semana de Matemática 

e  IV Semana de Estatística  SEMATES 2014 ISBN 978-85-7764-034-8 

 

alunos vivenciam em seu cotidiano. Assim, com o incentivo do professor o aluno é 

convidado a descobrir meios matemáticos de transformar o seu dia-a-dia em questões 

que podem ser levadas para sala de aula. Nas palavras de Bassanezi temos que “A 

modelagem matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade em 

problemas matemáticos e resolve-los interpretando suas soluções na linguagem do 

mundo real.” (BASSANEZI, 2006, p.16). 

Pode-se também destacar que a aplicação da Modelagem Matemática em sala de 

aula requer uma grande habilidade por parte do professor, para adequar os conteúdos 

matemáticos com o tema escolhido e para a aplicação da atividade e de acordo com a 

série dos alunos em questão. Por outro lado, temos também que a motivação que parte 

do professor é o mais importante fator para a realização da atividade, pois, a partir da 

motivação do professor surge o interesse do aluno em querer aumentar seu o 

conhecimento sobre um assunto que antes seria algo abstrato. Tal afirmação pode ser 

analisada nas palavras de Adler que diz: “O divórcio entre o pensamento e a experiência 

direta priva o primeiro de qualquer conteúdo real e transforma-o numa concha vazia de 

símbolos sem significados” (ADLER, 1970, p.10). 

A elaboração e construção de Modelos Matemáticos necessita que haja a 

investigação do tema a ser estudado, engajamento ao desenvolver o assunto que pode 

estar presente em diversas áreas. De forma que o conhecimento da Modelagem, o 

capacitará para desenvolver o modelo em sala de aula de forma, com que se estabeleça 

uma interação entre as amplas áreas do conhecimento, buscando dessa maneira, 

estabelecer uma coerência que visará à troca do mesmo. 

Um dos aspectos mais importante dentro do desenvolvimento da Modelagem é o 

diálogo entre o professor e o aluno, pois, é através deste diálogo que ocorre a parceria 

entre ambos na elaboração da pesquisa, que resultará em uma troca de conhecimentos 

adquiridos dentro e fora do ambiente escolar.  

 

1 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

1.1 Modelagem Matemática 

Em nosso entendimento, o surgimento da Modelagem Matemática se deu através 

da necessidade de transformar uma matéria tão complexa, como é o caso da 

Matemática, em algo que seja agradável e que desperte no aluno o interesse de conhecer 

e se aprofundar mais nesse universo. 
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Segundo Bassanezi (2006) Pode-se então enfatizar que a Modelagem 

Matemática é uma nova estratégia de ensino-aprendizagem muito eficaz que passou a 

ser utilizada nos últimos anos por educadores que apostam em uma nova forma de 

metodologia de ensino, acreditando que há melhor entendimento do conteúdo aplicado 

quando ele está relacionado com questões vivenciadas pelo aluno fora do ambiente 

escolar.  

Segundo Bassanezi (2006) temos que a Modelagem pode ser considerada tanto 

um método de pesquisa científica como uma estratégia de ensino-aprendizagem, 

podendo ser aplicada a várias áreas distintas de pesquisa, atendendo assim as novas 

tendências que facilitam a aproximação, de modo que haja uma maior facilidade de 

transição entre esses diversos campos do conhecimento científico.  

A Matemática está presente em tudo que fazemos ou vivenciamos, desde algo 

tão simples como brincadeiras de crianças a algo que mais complexo, como o caso das 

questões financeiras. A Modelagem Matemática é uma ferramenta que deve ser 

utilizada pelo professor de forma que haja coerência do conteúdo aplicado na sala de 

aula com o que o aluno vivencia em seu cotidiano, pois, ela alia teoria e prática, e assim, 

incentiva seu usuário a buscar a compreensão da realidade e a procura de como agir 

mediante ela. 

Segundo Bassanezi, 2006, A aplicação da Modelagem não pode ser generalizada 

a todas as situações da realidade, pois se tem que levar em consideração que o conteúdo 

e a linguagem Matemática devem estar em coesão para que não haja a utilização 

exagerada de símbolos matemáticos evitando assim, um conflito no entendimento da 

questão proposta no modelo. 

 

1.3 Modelagem e Modelos Matemáticos 

A Modelagem faz uma interação direta entre a situação real e a Matemática, na 

tentativa de se compreender ou explicar o que acontece na realidade por meios de suas 

definições ou argumentos, e com isso obtém-se situações artificiais denominas Modelos 

Matemáticos. 

Modelo Matemático por sua vez, não tem uma definição geral, cada autor 

procura utilizar sua própria concepção do que para ele seria um Modelo Matemático, 

como é o caso de McLone (1976), que faz a seguinte definição: “Um modelo 

matemático é um construto matemático abstrato, simplificado que representa uma parte 

da realidade com algum objetivo particular”. Segundo Bassanezi (2006), “A obtenção 
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do modelo matemático pressupõe, por assim dizer, a existência de um dicionário que 

interpreta, em ambiguidade, os símbolos e operações de uma teoria Matemática em 

termos da linguagem utilizada na descrição do problema estudado, e vice-versa”, que 

está representada no esquema abaixo: 

 
Figura 1. Processo de modelagem, BASSANEZI (2006). 

O Modelo matemático está diretamente ligado ao problema original, como pode 

ser analisado no esquema da figura acima. Seguindo esses requisitos, o modelador 

precisa ter um domínio sobre o assunto que o mesmo deseja modelar, tendo em vista a 

utilização das técnicas Matemáticas para a resolução do problema original.  

 

1.4 Modelagem Matemática no Ensino 

O método de ensino no Brasil vem se renovando através de técnicas 

educacionais que estão sendo propostas por pesquisadores que buscam a melhoria da 

educação. A Modelagem Matemática é uma dessas técnicas que vem sendo utilizada na 

sala de aula para despertar o interesse do aluno para que pesquise e compreenda o que 

acontece em seu cotidiano por meio de métodos matemáticos. A Modelagem 

Matemática não é algo tão novo, ela surgiu nos primórdios da Matemática, porém só 

passou a ser utilizada no Brasil a partir de 1970.  

Segundo Biembengut (2007) a condição necessária para o professor implementar 

modelagem no ensino – modelação – é ter audácia, grande desejo de modificar sua 

prática e disposição de conhecer e aprender, uma vez que essa proposta abre caminho 

para descobertas significativas. 

A construção e o desenvolvimento de uma atividade de Modelagem na sala de 

aula devem atender as seguintes etapas: 

I. Escolha do tema: o tema é escolhido de acordo com o interesse do grupo 

levando-se em consideração que seja um tema de fácil acesso para que se haja a 

pesquisa exploratória. 
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II. Pesquisa exploratória: é o levantamento de dados feito pelo professor modelador 

ou pelos integrantes do grupo. Este levantamento pode ser feito por meio de 

entrevistas, visitas ao ambiente em que se encontra o tema, pesquisas 

bibliográficas, etc. 

III. Levantamento dos problemas ou problematização: nessa etapa ocorre a 

formulação dos problemas através dos dados obtidos na pesquisa exploratória, 

para que se possa dar sequência ao desenvolvimento do trabalho de modelagem. 

IV. Resolução dos problemas e desenvolvimento do conteúdo matemático: nessa 

etapa ocorre a resolução dos problemas e a análise dos conteúdos matemáticos 

coletados e é também nessa etapa que esses conteúdos ganham maior importância 

e significado. 

V. Análise das soluções: nessa etapa ocorre a análise das hipóteses que foram 

consideradas no levantamento dos problemas sob uma visão matemática e a 

conclusão do trabalho de modelagem. 

Dessa forma a aplicação da Modelagem Matemática incentiva a autonomia dos 

alunos, habilidade em formular e resolver problemas, além de despertar a criatividade 

na elaboração do modelo.  

 

1.5 Matemática Financeira 

A Matemática Financeira utiliza uma série de conceitos matemáticos aplicados à 

análise de dados financeiros. Segundo o Prof. Eugênio Carlos Stieler (Unemat, 2009), 

“A Matemática Financeira visa estudar o valor do dinheiro no tempo, nas aplicações de 

dinheiro e nos pagamentos de empréstimos. Dominar os conceitos da matemática 

financeira torna os seres capazes de viver bem, em termos de finanças, pois o dinheiro é 

peça fundamental no mundo dominado pelo capital”.  

Para desenvolver o nosso Modelo Matemático, usaremos a aplicação de lucro 

dentro da matemática financeira. Segundo Hélio Guerra 2008, “O lucro é a parcela 

excedente das receitas, depois de subtraídos os custos. É o lucro que remunera o capital 

investido num empreendimento. Sem ele não existe empresas ou negócios”.  

O cálculo do lucro está diretamente ligado ao custo e a receita de determinado 

produto ou prestação de serviço. Segundo comentam Bruni e Famá (2002, p.259), 

Os custos são todos os gastos na empresa em bens ou serviços utilizados na 

produção de outros bens e serviços ao longo de todo o ciclo de suas 

atividades (compra, transformação, vendas e distribuição), tais como matéria-

prima, mão-de-obra, energia elétrica e transporte, que devem ser recuperados, 

na medida exata, no momento de recebimento do valor referente às vendas de 

seus produtos ou serviços. 
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Receita é todo gasto obtido pela empresa. Segundo Rodolfo Augusto Horácio 

Macário (2009, p. 48), 

 “As receitas da empresa não representam fluxo de caixa disponível aos 

acionistas. Os proprietários recebem retornos tanto através do pagamento de 

dividendos quanto pela venda de suas ações, a um valor superior ao preço de 

compra inicial. Somente quando um aumento dos lucros é acompanhado por 

uma elevação do fluxo de caixa atual e/ou esperado, é provável que ocorra 

uma alta no preço da ação”. 

 

2. ANÁLISE 

A escolha do tema deu-se pela curiosidade de duas universitárias que residem 

em Presidente Médici, e utilizam o serviço de uma empresa de ônibus que transporta 

acadêmicos para o IFRO e UNIR em Ji-Paraná. Em questão deste fato surgiu o interesse 

em se descobrir qual era o lucro ou prejuízo que essa empresa obtém anualmente na 

realização do transporte desses acadêmicos. 

A partir da escolha desse tema iniciou-se o desenvolvimento do modelo através 

da pesquisa exploratória, de maneira que os dados foram coletados por meio de 

entrevistas feitas com o dono e funcionários da empresa, visitas ao posto de combustível 

e a mecânica.  

A problematização foi feita a partir dos dados coletados na pesquisa 

exploratória. Foram formulados problemas que serão a base central do modelo e através 

destas será desenvolvido todo o processo de elaboração do Modelo Matemático. O 

problema principal que motivará a elaboração dessa modelagem será: Qual o lucro 

anual obtido por uma empresa de ônibus que transporta os universitários do noturno de 

Presidente Médici para o campus da UNIR em Ji-Paraná-RO? 

A resolução dos problemas se dá por meio da resolução dos subproblemas que 

resulta na elaboração do modelo, e este será a parte prática em que serão analisados 

todos os dados matemáticos coletados, de forma que estes se tornarão parte importante 

no desenvolver do modelo. 

A análise das soluções é a etapa final da elaboração do Modelo Matemático, na 

qual as hipóteses consideradas na problematização são analisadas com visão matemática 

atribuindo questões que validarão as mesmas. 

 

2.1 Desenvolvimento do Modelo Matemático 
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 Para que se possa dar início ao processo de desenvolvimento do tema em 

questão através do calculo do lucro, temos que estar cientes que o lucro envolve 

diretamente os custos e a receita de determinado produto ou serviço, como foi citado 

anteriormente. Como foi dito, custo é a soma de todas as despesas da empresa. O nosso 

problema em questão trata-se de uma empresa de transporte de acadêmicos, visto que o 

principal gasto que ela obtém é o do combustível que a mesma utiliza. Por tratar-se de 

um veículo com mais de 10 anos de uso não foi considerado no modelo a depreciação 

do mesmo. 

 O combustível é a principal fonte de alimentação dos veículos para que haja sua 

locomoção. Como estamos tratando de um ônibus, o combustível que é utilizado por ele 

é conhecido como óleo diesel que segundo A Graduada em Química Líria Alves, “é o 

combustível mais usado no Brasil, provém da destilação do petróleo e contém de 12 a 

22 átomos de carbono, é utilizado para gerar energia e movimentar máquinas e motores 

de grande porte, em motores de combustão interna e ignição por compressão (motores 

do ciclo diesel), tais como: trator, caminhão, automóveis de passeio, furgões, ônibus, 

caminhões, pequenas embarcações marítimas, locomotivas, navios, etc”. 

 O gasto do combustível é obtido por meio da quantidade de quilômetros rodados 

conforme mostra o gráfico 1 no percurso que é feito diariamente pelos acadêmicos do 

IFRO e UNIR. 

 
Gráfico 1. Quilometragem rodada por mês. 

 

 Tendo em vista a quantidade de quilômetros rodados e sabendo que o ônibus em 

questão faz em média 2 km por litro, como mostra o gráfico 2. 
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Gráfico 2. Gasto do combustível em litros por mês. 

 

 Observando o gráfico acima, temos que a soma do combustível gasto nesse 

período é a soma da quantidade gasta em cada quinzena, então a quantidade gasta de 

litros é de 10.320 (dez mil trezentos e vinte) litros. 

 Para saber qual o valor gasto em combustível durante esse período apurado, 

precisamos primeiro saber quanto estava custando o diesel nesse período. Como mostra 

o gráfico 3 representado abaixo: 

 
Gráfico 3. Variação sofrida no preço do diesel durante o período apurado. 

 

Após saber quanto estava custando o diesel nesse período, precisamos montar a 

relação do diesel que foi gasto através da quilometragem rodada, com o quanto ele 

estava custando. Relação representada no gráfico 4. 
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Gráfico 4. Valor pago pela empresa relativo ao diesel gasto no período apurado. 

 

 Temos então, que a empresa em questão teve nesse período, um custo em 

combustível de: R$ 27.707,52. 

 Para que a empresa mantenha o serviço prestado, a mesma precisa manter gastos 

básicos mensais representados abaixo no gráfico 5. 

 
Gráfico 5. Gastos mensais. 

 

Após a soma dos gastos mensais obtemos o valor de 1.975,20 que para serem 

usados na resolução do nosso problema, os gastos mensais serão multiplicados por 12 

que é a quantidade de meses do período que está sendo apurado. 

O ônibus tem outros tipos de gastos periódicos para que ele possa fazer o 

transporte desses acadêmicos, como mostra o gráfico 6. 
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Gráfico 6. Gastos anuais. 

 

Somando todos os gastos anuais obtemos então 14.300,00 que é uma parte do 

custo que a empresa tem. 

Na resolução desse problema, tem que ser considerado um fator, o ônibus em 

questão faz rotas diferentes em três horários distintos com os mesmos gastos anuais e 

mensais citados acima.  Como o desenvolver desse artigo restringe-se a somente um 

horário, há a necessidade de se dividir o valor dos gastos por três que é a quantidade de 

horários que o ônibus é utilizado pela empresa. 

Após a análise dos gastos obtidos na pesquisa exploratória, temos então o custo, 

que é a soma do gasto do combustível, gastos mensais e os gastos anuais. 

C = Co + 12 x Gm/3 + Ga/3 

C representa os custos, Co representa o combustível, Gm representa os gastos 

mensais e o Ga representa os gastos anuais. Assim temos: 

 C = 27.707,52 + (12 x 1975,2) /3 + 14.300/3 

 C = 27.707,52 + 23.702,4/3 + 14.300/3  

 C = 27.707,52 + 7900,80 + 4.766,66 

 C = 40.369,98 

A receita como foi visto, é o rendimento da empresa. Sendo assim, temos que a 

receita da empresa em questão é a mensalidade paga pelos acadêmicos pelo transporte. 

Para que possamos calculá-la temos primeiro que saber a quantidade de acadêmicos que 

utilizam esse serviço. Como mostra o gráfico 7. 
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Gráfico 7. Quantidade de acadêmicos que utilizaram o serviço prestado pela empresa durante o período 

apurado. 

 

Depois da obtenção desses dados e sabendo que a mensalidade cobrada pela 

empresa nesse período era de R$ 110,00, temos que a receita é dada por R = 110,00 X, 

sendo X a quantidade de acadêmicos que está sempre sofrendo variação como esta 

representado abaixo no gráfico 8. 

 
Gráfico 8. Valor pago pelos acadêmicos a empresa durante o período apurado. 

 

O rendimento da empresa nesse período é justamente a soma das mensalidades 

pagas pelos acadêmicos que utilizam o serviço da empresa. 

Então, a Receita obtida nesse período é igual a R$ 48.510,00. 

O cálculo do lucro é dado pelo L = R - C sendo que, L representa o lucro final 

obtido pela empresa, R representa a receita que é o rendimento bruto obtido pela 

empresa e C representa os custos que a empresa tem oferecendo esse serviço. 

L = 48.620,00 – 40.369,98 
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L = 8.140,02 R$ 

Após a subtração da receita pelo custo, se tem o lucro que a empresa obteve 

durante o período apurado que foi de R$ 8.140,02. O calculo do lucro pode sofrer 

variação de acordo com a época em que questão, pois é necessário considerar que nem 

sempre o ônibus tem sua capacidade total e a Universidade tem seus períodos de férias. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Modelagem Matemática se baseia diretamente no que acontece 

cotidianamente na vida das pessoas levando esse cotidiano para a sala de aula, de forma 

com que ajude a facilitar o entendimento dos alunos na aplicação do conteúdo. 

 A elaboração desse artigo se deu pela vontade de descobrir uma aplicação 

matemática que nos ajudasse a calcular o lucro que a empresa obteve sobre os 

acadêmicos que utilizam o serviço por ela prestado. Para que pudéssemos obter esse 

resultado, utilizamos meios aplicados na matemática financeira que serviu de base para 

a pesquisa exploratória e a resolução dos subproblemas gerados durante o 

desenvolvimento do tema central. 

O conteúdo aplicado em uma situação real facilita o entendimento e abre portas 

para que o aluno crie curiosidades e queira descobrir em quais outras ações do seu 

cotidiano pode-se aplicar a matemática de uma forma que seu estudo se torne mais 

prazeroso. 
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RESUMO: Apresenta-se nesse trabalho uma reflexão sobre uma intervenção 

pedagógica realizada no 7º ano do ensino fundamental com o uso do jogo “contato do 1º 

grau”. A atividade foi realizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário 

Quintana, localizada em Ariquemes (RO), e o objetivo foi proporcionar aos alunos uma 

oportunidade de refletir sobre as formas de resolução de equações do 1º grau. A 

sequência didática se desenvolveu da seguinte forma: apresentação do objetivo da aula; 

organização da sala em grupos; apresentação do jogo; período de jogo; conversa sobre o 

jogo; produção de registro escrito a partir do jogo; encerramento da atividade. 

Constatou-se que o uso do jogo em sala de aula cria uma atmosfera de descontração e o 

aluno se sente motivado a aprender; ouvir o aluno durante o processo faz com que ele se 

sinta valorizado; o registro efetuado pelos alunos possibilitou a avaliação da prática do 

professor e forneceu um diagnóstico da aprendizagem dos alunos. 

 

Palavras-chave: Pratica pedagógica. Jogo didático. Equações do 1º grau. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No presente trabalho apresenta-se uma reflexão sobre uma intervenção 

pedagógica realizada em uma turma do 7º ano do ensino fundamental da Escola 

Municipal de Ensino fundamental Mário Quintana, localizada no município de 

Ariquemes (RO), com o objetivo de propiciar aos alunos momentos de reflexão sobre as 

formas de resolução de equações do 1º grau. 

Os principais autores que serviram de base para a reflexão foram Ramos do Ó e 

Costa (2007), Knijnik (2006), Veiga-Neto (2003), Giongo et al (s.d), Pozo (2009), 

Schuck (2009, s.d.) e Gadamer (2004). 

O texto está organizado em quatro seções: introdução do trabalho, o referencial 

teórico que serviu de base para a reflexão sobre a prática pedagógica, a metodologia 

                                                 
20 Faculdades Associadas de Ariquemes (FAAr);Mestranda em Ensino de Ciências 
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utilizada na intervenção e os resultados observados. E, por fim, as considerações finais e 

as referências. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A sociedade se transformou ao longo do tempo, mas a escola não acompanhou o 

ritmo das mudanças. Ramos do Ó e Costa (2007) consideram que a escola ainda sofre 

influências do modelo racionalista herdado do iluminismo e não dá a devida atenção às 

questões atuais, como é o caso das novas tecnologias. Portanto, a escola carece de 

renovação e isso implica na mudança do papel do professor, que deixa de ser o 

transmissor do conhecimento para se transformar num “construtor de representações do 

mundo” (RAMOS DO Ó; COSTA, 2007, p. 112). É importante que tais profissionais se 

capacitem para entender e reconhecer as transformações por que passa a sociedade e 

como lidar com elas. 

O trabalho em sala de aula é complexo, o professor precisa procurar meios para 

que o conteúdo ensinado tenha significado e contribua para a formação de indivíduos 

autônomos. Questões como a cultura e as relações de poder envolvidas nesse processo 

devem ser levadas em conta (KNIJNIK, 2006; VEIGA-NETO, 2003). 

Não se pode perder de vista que o conhecimento cotidiano tem características 

que o diferenciam do conhecimento científico (POZO, 2009), mas o mesmo não pode 

ser ignorado no contexto escolar. Segundo Giongo et al (s.d., p. 41), com sua prática o 

professor pode contribuir para “desmarginalizar os saberes e as práticas cotidianas dos 

grupos subordinados socialmente”. Contudo, é importante que o professor conheça os 

processos da construção do conhecimento científico (SCHUCK, s.d.), pois se espera que 

na escola o aluno desenvolva o pensamento científico e que o professor encontre 

caminhos didáticos para mediar esse processo. 

Entre os caminhos possíveis está o uso de jogos em sala de aula. Schuck (2009, 

p. 1) explica que “[...] a ludicidade é inerente a toda a cultura, de modo que devemos 

compreendê-la muito além de um mero reflexo psicológico ou um fenômeno de 

expressão física”. Quem joga entra em contato com um espaço diferente ao do seu dia-

a-dia, dando-lhe a oportunidade de vivenciar novas possibilidades de comportamento e 

de experimentar diferentes papéis sociais. O jogo atrai a atenção dos jogadores 

(GADAMER, 2004) e pode ser utilizado no contexto escolar. 
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 Ao enveredar por novos caminhos o professor também assume o papel de 

aprendiz. Segundo Polya (apud WHITIN, 1989, s.p.) “Ninguém pode dispor do que não 

possui. Nenhum professor pode transmitir a seus estudantes a experiência da descoberta 

se ele mesmo não a obteve”. Ao realizar novas experiências, o professor irá construir 

novos conhecimentos que serão úteis no aperfeiçoamento de sua prática pedagógica.   

 

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO DA INTERVENÇÃO 

      

Como já mencionado anteriormente, a intervenção foi realizada em uma turma 

do 7º ano do ensino fundamental com a aplicação do jogo “contato do 1º grau”. A 

atividade foi desenvolvida na Escola Municipal de Ensino Fundamental Mário 

Quintana, localizada no município de Ariquemes (RO), em 2 horas/aula (120 minutos) 

consecutivas. 

No Quadro 1, a seguir, as especificações do jogo didático utilizado e na Figura 1, 

o modelo do tabuleiro:  

Quadro 1 – Especificações do jogo didático “contato do 1º grau”  

Conteúdo: Equações do 1º grau. 

Objetivo do jogo: Ajudar os alunos a refletirem melhor sobre as formas de resolução, 

percebendo quando usar o cálculo mental ou um procedimento escrito. 

Organização da classe: em grupos de dois ou quatro alunos. 

Recursos necessários: para cada grupo, um tabuleiro, 20 fichas e dois marcadores de 

cores diferentes. 

Regras: 

1. Decidem-se quem começa e os jogadores escolhem um dos campos A ou B. 

2. As cartas são embaralhadas e colocadas sobre a mesa com as faces que contêm as 

equações voltadas para baixo. 

3. No início do jogo, os marcadores ficam na posição de saída, A ou B, conforme o 

campo do jogador. 

4. Cada jogador, na sua vez, retira uma carta do monte, resolve a equação e coloca o 

seu marcador, no seu campo, sobre o número correspondente à raiz (solução) da 

equação. 

5. Cada jogador poderá avançar o seu marcador uma casa em qualquer uma das quatro 

direções indicadas pelas linhas que unem os números. 

6. O jogador passa a sua vez de jogar quando, depois de ter retirado consecutivamente 

duas cartas do monte, não conseguir movimentar o seu marcador. 

7. Vence o jogo o jogador que primeiro posicionar o seu marcador na posição de 
chegada depois de ter, pelo menos uma vez, posicionado o seu marcador em 

qualquer posição do campo adversário. 

Fichas: 

2x – 2 = 0 4 = 2x 3x – 15 = 0 12 = -4x 
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2 = 2x 2x + 4 = 0 3x + 15 = 0 3x – 12 = 0 

2x + 2 = 0 -4 = 2x 2x – 6 = 0 4x + 16 

-2 = 2x x – 5 = 0 2x + 6 = 0 20 = 5x 

2x – 4 = 0 x + 5 = 0 12 = 4x -8 = 2x 

    
 

Fonte: Smole, Diniz e Milani (2007, p.81-82) 

Figura 1 - Modelo do tabuleiro do jogo “contato do 1º grau” 

 
Fonte: Smole, Diniz e Milani (2007, p.83) 

 

A sequência didática foi pensada com base em Smole, Diniz e Milani (2007) e 

ocorreu da seguinte forma: apresentação do objetivo da aula; organização da sala em 

grupos de 4 alunos; apresentação do jogo usando um meio visual (Datashow) e a 

simulação de jogadas com os alunos; período de jogo; conversa sobre o jogo; produção 

de um registro por escrito a partir do jogo; encerramento da atividade e organização da 

sala de aula. Os resultados obtidos com a realização da intervenção constam na seção a 

seguir. 

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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Após a apresentação do objetivo da aula, os alunos foram convidados a se 

organizar em grupos de 4 alunos, a livre escolha (total de 8 grupos). A atividade foi bem 

aceita pela turma, pois inicialmente percebeu-se que a proposta remetia a ideia de 

diversão. Na apresentação do jogo com auxilio de Datashow, ressaltou-se a importância 

de seguir as regras do jogo para o sucesso da atividade. Segundo Schuck (2009, p. 5), “o 

cumprimento das regras acaba tornando o jogo mais atrativo, sem a possibilidade de 

manipulação por algum dos parceiros” (SCHUCK, 2009, p.5). 

 No transcorrer do jogo, sempre que surgiam dúvidas a professora levantava 

questionamentos para gerar uma reflexão. O período de jogo foi tranquilo, no entanto 

em alguns poucos momentos houve a necessidade de intervir para resolver conflitos 

entre os alunos ou questões de indisciplina. Ao encerrar o período de jogo houve uma 

discussão coletiva sobre a atividade realizada. Os alunos apresentaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas realizadas durante o jogo e fizeram uma avaliação dos 

pontos positivos e negativos da atividade. 

Por fim, individualmente os alunos produziram o registro escrito a partir do 

jogo, o que se constituiu numa oportunidade para desenvolver a habilidade da escrita, 

pois nas aulas de matemática não é comum a produção de textos, a escrita geralmente se 

restringe aos cálculos. Ramos do Ó e Costa (2007, p. 111) argumenta que as 

aprendizagens escolares geralmente têm como base a leitura, mas as avaliações de 

conhecimento são realizadas sobre produtos escritos. Até mesmo as escolas mais 

conceituadas não propiciam a seus alunos oportunidades de desenvolver “técnicas e 

hábitos capazes de gerar e sustentar uma escrita criativa”. 

 Ao analisar os registros escritos identificou-se que a dificuldade mais citada 

estava relacionada aos “sinais”. Muitos alunos erravam ao realizar as operações com 

números inteiros ou, ao transferir um termo do primeiro membro da equação pra o 

segundo ou vice-versa, esqueciam-se de inverter a operação, como explicam os excertos 

a seguir: “me atrapalhei na hora de fazer jogo de sinal, eu sempre erro essa parte”; 

“algumas vezes eu me esqueci de mudar o sinal dos números quando eu mudava eles 

pro outro lado da igualdade, aí dava errado”. 

Quanto às descobertas realizadas pelos alunos, a maioria conseguiu atingir o 

objetivo, que era refletir sobre as formas de resolução da equação do 1º grau, por 

exemplo, quando utilizar o cálculo mental ou um procedimento escrito, como pode-se 

perceber nos seguintes excertos: “quanto as equações são pequenas, tipo 2 = 2x, dá pra 
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fazer o cálculo de cabeça”; “os cálculos do jogo eram fáceis, só precisou fazer os 

cálculos das contas maiores, o resto deu pra fazer de cabeça”. 

Ao avaliar a atividade, entre os pontos positivos mais citados estava a 

possibilidade de aprender o conteúdo de uma forma divertida: “devia ser assim toda a 

aula, porque assim não seria chato aprender matemática”; “foi bem legal, me diverti e 

aprendi”. Foram citados poucos pontos negativos, entre os quais o barulho e a 

indisciplina de alguns colegas: “o que atrapalhou um pouco foi o barulho, muita gente 

conversando ao mesmo tempo”; “um colega do meu grupo atrapalhou um pouco, não 

prestava atenção no jogo e ficava conversando o tempo todo”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar os textos que dão sustentação teórica a presente reflexão foi possível 

perceber a real complexidade do “ato de ensinar”. Em sua prática pedagógica o 

professor precisa ter em mente que os alunos trazem consigo valores e crenças, que não 

podem ser ignorados no processo educativo. Além do conteúdo específico, o professor 

precisa dominar também o conhecimento pedagógico, conhecer o processo de 

construção do pensamento científico para elaborar diferentes propostas didáticas que 

possibilitem a aprendizagem dos alunos. Essas questões evidenciam a importância da 

formação do professor, quer seja inicial ou continuada. 

Ao refletir sobre a intervenção realizada com base no aporte teórico, é possível 

concluir que o uso do jogo em sala de aula cria uma atmosfera de descontração e o 

aluno se sente motivado a aprender, no entanto é preciso planejar cuidadosamente a 

sequência didática, caso contrário é provável que os objetivos da atividade não sejam 

alcançados. Ao ouvir o aluno durante o processo (anseios, dúvidas, dificuldades, 

descobertas, sugestões, etc.) faz com que ele se sinta valorizado, o que desperta um 

sentimento de realização e cooperação.  O registro efetuado pelos alunos ao final da 

atividade foi uma oportunidade para formular e organizar ideias e exercitar a escrita, 

uma alternativa para exercitar essas habilidades nas aulas de matemática. Além disso, 

possibilitou a avaliação da prática do trabalho do professor e forneceu um diagnóstico 

da aprendizagem dos alunos e, sendo assim, forneceu subsídios para o planejamento das 

futuras intervenções. 

A realização da atividade propiciou momentos de aprendizagem para os alunos e 
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também para a professora, tendo em vista que a sequência didática exigiu uma nova 

postura em sala de aula. Acostuma a atuar como transmissora do conhecimento assumiu 

o papel de mediadora e, como explica Whitin (1989), essa experiência certamente 

influenciará as futuras práticas. 
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RESUMO: Este artigo aborda sobre a importância da utilização de atividade de 

modelagem matemática no processo de ensino aprendizagem, bem como apresenta um 

tema da atualidade e de contexto social dos alunos e que podem ser explorado no 

contexto da sala de aula. Uma das finalidades da modelagem matemática é provocar o 

pensar critico e analítico dos alunos por meio da aplicação de conceitos matemáticos em 

situações da vida real. O tema escolhido para o presente estudo é o “Mercado 

imobiliário no município de Ji-Paraná”. Na perspectiva que abordamos a temática 

visamos explorar conceitos da matemática financeira que é uma proposta curricular do 

terceiro ano do Ensino Médio, além de noções de economia, relatividade do tempo, 

aplicação financeira, investimentos e entre outros conteúdos matemáticos. Percebeu-se 

ao realizar essa atividade de modelagem matemática que a mesma tem significativa 

importância para a aprendizagem, pois é um dos recursos didático que pode ajuda o 

professor a sanar as dúvidas dos alunos, fazendo-os parte do processo de pesquisa e 

descobertas, fazendo-os compreender a relação existente entre a matemática e os 

fenômenos do cotidiano e ao mesmo tempo contextualiza-los com outras áreas do 

conhecimento. 

 

Palavras-chave: Construção civil; Modelagem Matemática; Matemática Financeira. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem por finalidade causar reflexão quanto ao uso da modelagem 

matemática em sala de aula bem como sua importância no processo ensino-

aprendizagem. Ao fazermos uma viagem na história da civilização humana iremos 

perceber que a origem da atividade de modelar na matemática teve sua gênese nos 

tempos primitivos sendo tão antiga quanto à matemática. Quando os egípcios 

começaram a criar símbolos para representar quantidade de ovelhas, já estavam fazendo 

modelagem.  

Segundo Biembengut (2009) as primeiras discussões e implementações de 

atividades de modelagem matemática no ensino teve inicio no Brasil no final da década 

de 70. Desde essa data, segundo a autora é crescente o número de professores 

interessados em conhecer e utilizar essa metodologia de ensino, principalmente pelo 

                                                 
23 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Rondônia – Campus 

de Ji-Paraná 
24 Profa Ms. do Departamento de Matemática e Estatística – DME da Universidade Federal de Rondônia 

– Campus de Ji-Paraná. Doutoranda do Programa REAMEC/ Polo UFMT. 

mailto:queila.bastos@hotmail.com


99 
Anais da XIV Semana de Matemática 

e  IV Semana de Estatística  SEMATES 2014 ISBN 978-85-7764-034-8 

 

fato que a mesma possibilita aproximar o estudante e objeto de estudo. Algo 

indispensável para dar sentido aos conteúdos curriculares de matemática.  

Na compreensão de Biembengut: 

O professor deve começar apresentando o tema aos alunos e, a 

partir dele, reconstruir o modelo matemático que quer trabalhar. 

Como método de ensino, o professor pode usar a modelagem da 

seguinte maneira: expor o assunto, delimitar o problema, 

desenvolver o conteúdo, apresentar exemplos, resolver e 

interpretar o problema. Dessa forma, ele pode usar um outro 

modelo matemático para outro conteúdo, ou o mesmo modelo 

para outro conteúdo”. (MARIA SALETE BIEMBENGUT – 

resenha da palestra matemática- historia da modelagem 

matemática no ensino brasileiro- na Bienal 14/03/2008).  
 

A presença da matemática nos currículos da educação básica não é um acaso, ele 

é essencial na formação intelectual e crítica do homem que vive em sociedade. 

Conforme destaca Rigonatto (2014) “O atual papel da educação matemática é formar 

cidadãos aptos para o convívio em sociedade, respeitando as diferenças, agindo de 

forma crítica e reflexiva diante das situações cotidianas”.  

Segundo Bassanezi (2006) “A modelagem matemática consiste na arte de 

transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los 

interpretando suas soluções na linguagem do mundo real”.  

Da mesma forma a respeito da modelagem Biembengut  (2007, p. 11) diz que: 

 

Na verdade o ser humano sempre recorreu aos modelos, tanto 

para comunicar-se com seus semelhantes como para preparar 

uma ação. Messe sentido, a modelagem, arte de modelar, é um 

processo que emerge da própria razão e participa da nossa vida 

como forma de constituição e de expressão do conhecimento.  

 

O uso da modelagem em sala de aula possibilita ao professor trabalhar de forma 

interdisciplinar com temas transversais para que os alunos reconheçam utilidade da 

matemática fora do ambiente escolar e como ocorre a interação da mesma com as 

demais áreas do conhecimento. Na compreensão de Rigonatto (2014) a modelagem 

torna-se fundamental neste contexto justificando que, “Precisamos de cidadãos 

matematicamente alfabetizados que, ao se depararem com seus problemas econômicos, 

no comércio, na medicina e em outras situações diárias, consigam resolvê-los de forma 

rápida e precisa”. 

Neste sentido faz-se necessário o professor disponibilizar elementos e conteúdos 

do cotidiano do aluno, temas da atualidade, porem de fácil acesso a pesquisas 
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bibliográficas. Considerando o significativo crescimento do setor imobiliário e sua 

relação com a matemática, o tema permite a fácil assimilação de conceitos que podem 

ser explicados por meio da aplicação da modelagem. 

Neste artigo, apresentaremos uma atividade de modelagem matemática 

correlacionada à construção civil na cidade de Ji-Paraná/Rondônia.  Tendo em vista que 

a modelagem matemática consiste na arte ou tentativa de descrever um fenômeno 

matematicamente, investigamos e moldamos o aumento da construção civil utilizando-

se da matemática financeira. Conteúdo curricular normalmente trabalhado no terceiro 

ano do Ensino Médio.  

 

HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE JI-PARANÁ. 

 

O Município de Ji-Paraná está localizado na região centro-leste do Estado de 

Rondônia, possui extensão de 6.897 km², o que representa 2,9% da área territorial do 

Estado. Limita-se ao norte com o município do Vale do Anari; leste com o Estado do 

Mato Grosso, oeste com os municípios de Theobroma, Vale do Paraíso, Ouro Preto do 

Oeste e Teixeirópolis; e ao sul com os municípios de Alvorada do Oeste, Presidente 

Médici e Ministro Andreazza. A população do município, segundo o IBGE 2010 é de 

115.593 habitantes.  

O núcleo urbano do Município encontra-se na foz do Rio Urupá no Rio 

Machado, é cortado pela BR 364 na altura do Km 365. Ji-Paraná significa em língua 

indígena “rio-machado”. É conhecida no estado como o “O coração de Rondônia”, por 

estar situada no centro do estado e ter como ponto turístico uma ilha com formato de 

coração. Em 22 de novembro de 1977, foi concedida a emancipação política à Vila de 

Rondônia, que passou a se denominar Ji-Paraná, em homenagem ao rio que atravessa 

toda sua área de sul para norte, dividindo sua sede administrativa em dois setores 

urbanos distintos, conhecidos como primeiro distrito (zona oeste) e segundo distrito 

(zona leste).  

A região de Ji-Paraná como todo estado está em pleno desenvolvimento. A 

economia do município é representada pelas atividades agrícola, pecuária, industrial 

(beneficiamento e transformação), extrativa (madeira, borracha, castanha do Brasil, 

etc.), e comércio e prestação de serviços.  
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O município possui grande potencial para crescer com sustentabilidade social, 

econômica e ambiental, o mesmo atende ao modelo econômico de desenvolvimento 

adotado pelo país. E em consequência tem como resultado desse modelo de 

desenvolvimento que adota o crescimento econômico a qualquer custo. Os maiores 

índices são o êxodo rural ocorrido significativamente nas últimas décadas, o que 

ocasiona uma ocupação urbana sem planejamento, o crescimento do emprego informal e 

desemprego, o aumento da violência e da marginalidade, a diminuição da diversidade de 

produto agrícola, a massificação dos serviços públicos essenciais, o aumento da 

degradação do meio ambiente.  

 

Aumento da Construção Civil em Ji-Paraná. 

 

A construção civil está a pleno vapor e as lojas de materiais para construção 

estão se adequando ao mercado. 

Segundo Neves (B2. 2012): 

 
Em 2010, o município de Ji-paraná registrou 40 bairros e até o final de 

dezembro serão 58, segundo prefeitura e a ascensão do setor 

imobiliário, atrai investidores e compradores de varias regiões do pais 

promovendo o desenvolvimento econômico do município. A cidade 

que parecia distante do eixo dos grandes investimentos, agora 

desponta como o novo polo estratégico para a expansão da economia 

brasileira. Prova maior é que os residenciais cresceram mais de 60% 

com base nos indicadores demográficos da SRFH (Secretaria de 

Regularização Fundiária e Habitacional).  

 

Neves justifica que tal fato deve-se a ascensão do setor imobiliário, que tem 

atraído investidores e compradores de várias regiões do país, promovendo o 

desenvolvimento socioeconômico de Ji-paraná. Situação retratada na pesquisa da 

socióloga Diana Motta o economista Daniel da Mata, ambos do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea) na reportagem da revista Veja, edição 2180 publicada em 

setembro de 2010, com ênfase no crescimento das cidades médias, aquelas com mais de 

100 mil e menos de 500 mil habitantes. Sendo Ji-Paraná, apontada como uma das 20 

futuras metrópoles brasileiras. 

 

A ESTRUTURA DA ATIVIDADE MODELAGEM MATEMÁTICA  
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O papel da modelagem matemática no contexto sala de aula esta em contribuir 

para o desenvolvimento de um pensar autônomo, e que ao mesmo tempo seja capaz de 

construir novos conhecimentos que forme um cidadão critico e participativo capaz de 

compreender o mundo em suas diferentes dimensões. 

Segundo Bassanezi, (2006) “Uma vez escolhido o tema, o próximo passo é 

buscar informações relacionadas com o assunto”. Sendo assim “A coleta de dados 

qualitativos ou numéricos pode ser efetuada de várias formas”:  

1) A partir do interesse dos alunos em abordar um determinado tema da 

atualidade ou da sua realidade. 

2) O professor define o tema e os dados são coletados no ambiente do aluno 

segundo a sua realidade. 

Segundo  Bassanezi, (2006), para o desenvolvimento inicial e didático de 

atividade de modelagem matemática os sujeitos envolvidos, professor e alunos, devem 

inicar com a escolha do tema, coleta de dados e  levantamento do problema.  Para 

posteriormente proceder com a modelagem propriamente dita. Na sequência 

apresentaremos mais detalhes de cada uma dessas etapas. 

Escolha do tema 

O tema escolhido esta direcionado a estudantes do 3° Ano do Ensino Médio e o 

enfoque é o aumento da construção Civil no município de Ji-Paraná. O interesse pelo 

tema surgiu por causa do significativo aumento de bairros residenciais na cidade de Ji-

Paraná, RO, o que representa o aumento da população e o crescimento econômico da 

região. 

 

Coletas de dados 

 

Uma vez definido o tema, deu-se inicio a pesquisa exploratória, com visitas a 

uma importante mobiliaria existente na cidade, conversas com corretores responsáveis 

pela venda de loteamentos, e consultas a conteúdos do jornal local referente ao tema. A 

partir dessas visitas, foram coletadas importantes informações em jornal local, planilha 

com demonstração da possibilidade da aquisição de um terreno.  O Quadro 1 foi 

escolhido entre as possibilidades de aquisição de um terreno devido preço mais 

acessível e significativa venda em relação às demais, o que também facilitou sua 

escolha para modelo matemático. 
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Quadro 1- preços de terreno no Residencial Planalto - Itapaci 

 

Plano Vermelho 

 

Valor a Vista = R$ 23.700,00  

 VLR PROMOCIONAL 

R$ 22.900,00 

Corretagem            R$ 800,00 

Entrada contrato   R$ 0,00  

Total das parcelas 

+ entrada 

 Corretagem            R$ 800,00 

Entrada contrato  R$ 2000,00 

R$ 800,00  R$ 3000,00  

Meses                parcela   Meses                parcela  

140   R$    298,00 R$  41.720,00 140 R$   265,00 R$ 39.300,00 

132   R$    306,00 R$  40.392,00 132 R$   273,00 R$ 38.236,00 

120   R$    321,00 R$  38.520,00 120 R$   286,00 R$ 36.520,00 

108   R$    339,00 R$  36.612,00 108 R$   303,00 R$ 34.924,00 

96   R$    363,00 R$  34.848,00 96 R$   324,00 R$ 33.304,00 

84   R$    394,00 R$  33.096,00 84 R$   352,00 R$ 31.768,00 

72   R$    436,00 R$  31.392,00 72 R$   390,00 R$ 30.280,00 

60   R$    495,00 R$  29.700,00 60 R$   443,00 R$ 28.780,00 

48   R$    585,00 R$  28.080,00 48 R$   525,00 R$ 27.400,00 

36   R$    738,00 R$  26.568,00 36 R$   661,00 R$ 25.996,00 

24   R$ 1.044,00 R$  25.056,00 24 R$   937,00 R$ 24.688,00 

12   R$ 1.967,00 R$  23.604,00 12 R$1.769,00 R$ 23.428,00 

Fonte: Imobiliária Casa & Terra, 2012 

Foi realizado um levantamento dessas possibilidades ao longo do tempo, analise 

do perfil econômico de um proprietário e os diferentes meio de pagamento de um 

terreno. Ensejou, por parte da escolha do tema, um resgate histórico do 

desenvolvimento econômico do município, o aumento da população e o surgimento de 

novos bairros. Esses dados por si só oportunizam uma primeira aproximação com 

conteúdos matemáticos, como, por exemplo, a leitura de números em seus vários 

significados, como: código, quantidade, ordem, porcentagem e outros. 

 

Levantamento dos problemas 

 

Com base nos dados levantados, vários foram os problemas/questionamentos 

observados, tais como: qual o perfil econômico de uma pessoa que adquire o terreno? 

Qual a área total de um terreno comprado por uma pessoa? Quais as possibilidades de 

aquisição/ parcelamento do terreno? Qual o percentual do aumento em relação aos 

anos? Como é estimado o aumento percentual de um ano em relação ao outro ano? 

Penalidades impostas pelo não pagamento das parcelas? Qual o prejuízo econômico 

decorrente do curto ao longo prazo de pagamento? Qual a melhor opção de pagamento e 

por quê? Esse tipo de investimento pode ter rendimento melhor ou igual a uma 
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aplicação feita em uma poupança? A parcela de um terreno representa quantos por cento 

em relação ao salário mínimo atual? 

Dentre as questões expostas, podemos escolher algumas que podem apresentar a 

perspectiva deste trabalho em sala de aula. 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE MODELAGEM MATEMÁTICA 

 

Foi escolhida a opção sem entrada da tabela (plano vermelho) para o estudo das 

temáticas em questão, pois melhor possibilita responder questões como: Quanto uma 

pessoa pagará por cada metro quadrado do terreno? Esse problema requer conhecimento 

sobre cálculo da área do terreno e custo atual (a vista) ou custo final (parcelamento) do 

terreno. 

É evidente que esse subproblema, se tomado fora do contexto da primeira 

pergunta, fica sem sentido e pode ensejar o estudo de ideias matemáticas sem levar em 

consideração a situação em estudo. 

Nesse sentido, a Figura 1 mostra o desenho que representa a metragem da área, 

conforme os dados coletados na visita à imobiliária. 

Figura 1: Planta baixa 

24.00 m 

                                                       

                                                              12,50 m 

 

 

A planta, que representa a forma do terreno, pode proporcionar o estudo de 

figuras planas, como o retângulo, tendo em vista que geralmente os terrenos são 

retangulares. 

O trabalho pode ser iniciado pela identificação da característica dessa figura em 

relação ao comprimento dos lados, dos ângulos, propriedades das figuras de quatro 

lados, bem como das expressões que permitem o cálculo da área da superfície estudada. 

Caso a questão permita saber a razão entre a área adquirida e o valor pago por 

metro quadrado, o estudo pode adquirir sentido e o trabalho envolvendo as 

características da figura também terá valor agregado. Cabe ressaltar que a finalidade 

desse trabalho não é o estudo de figuras, mas que esta também pode ser uma 

possibilidade a ser desenvolvida em sala de aula. 

A atividade poderia ser encaminhada da seguinte forma: 
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1)Olhando a figura do terreno e aplicar o conceito da área retangular.     

2)Considerando as medidas do lado e do comprimento.  

3)Verificando a razão entre o valor pago pela área total e pelo m². 

A área da figura que representa o terreno é 12,50 m de frente x 24m de 

comprimento. Logo A= axb => A=12,50x24 => A=>300m². Nesse momento, a 

explicitação das propriedades do retângulo contribui como forma de explicar quanto 

custara cada m² da Área. 

Então temos que o terreno do quadro 1 custa R$ 22.900,00, e que a área deste 

mesmo terreno mede 300m². A partir desse momento poderíamos inserir conceitos de 

divisão e descobrir que cada m² custara aproximadamente R$ 76,33. 

Nesse momento o professor poderia problematizar junto aos alunos como eles se 

expressariam uma fórmula com letras e números para representa quanto custaria cada 

m² no final de um plano de compra feito nos 140 meses de parcelas, e o percentual de 

diferença entre a aquisição a vista e a aquisição parcelada. 

A matemática financeira tem diferentes aplicações no atual sistema econômico. 

A palavra finanças originou-se especificamente da relação existente da matemática com 

o dinheiro tal como já estudado nas diversas fases da história da humanidade, tal fato se 

explica a esta “mania” ser muito antiga, as relações de troca de mercadorias “escambo” 

com o passar dos anos fez com que o homem compreendesse a estreita relação entre o 

dinheiro e o tempo, surgindo assim o conceito de juros e sua utilização. 

Na compreensão de Noé (2014): 

 

O conceito de juros surgiu no momento em que o homem 

percebeu a existência de uma afinidade entre o dinheiro e o 

tempo. As situações de acúmulo de capital e desvalorização 

monetária davam a ideia de juros, pois isso acontecia em razão 

do valor momentâneo do dinheiro. 
 

É justamente este conceito que precisamos destacar em sala de aula, e causar nos 

alunos e consequentemente na sociedade um pensar crítico capaz de analisar as 

diferentes possibilidades de uma aplicação e sua relação com o dinheiro por meio da 

utilização da modelagem. 

A partir da análise das possibilidades do parcelamento de um terreno no plano 

vermelho, percebe-se que há uma variação de preços conforme os meses que um 

suposto comprador optar em pagar, a partir deste momento pode-se levar os alunos a 
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escolherem uma determinada quantidade de meses é aplicar conceitos financeiros que o 

leve a descobrir os juros existentes nos parcelamentos a cada 12 meses. 

M=C+J ou J=M-C, neste momento tem-se que: J=23.604,00-22900,00=704,00, 

diferença existente entre o preço promocional (a vista) e o parcelamento em doze meses. 

Ainda pode-se descobrir a porcentagem que determina esse juro, a partir da formula 

matemática J=C.I.T, onde 704=22900.I.12 =>704=274800I =>I=704/274800=> 

I=0,0025.100 => I=0,25%. 

Pode-se ainda com a utilização da Matemática destacar questões 

socioeconômicas perguntando-se aos alunos: conforme o Guia Trabalhista (2013) o 

sálario mínimo atualmente é R$ 724,00, e se uma parcela do terreno no plano de 140 

meses custa R$ 298,00, quanto por cento este mesmo valor representa sobre o sálario 

atual? Essa pergunta pode ser respondida por meio da aplicação da regra de três simples 

conteúdo visto anteriormente no Ensino Fundamental e na matéria de matemática 

financeira. 

 

Porcentagem (%) Salario Mínimo/ valor parcelas 

100% 724,00 

X 298,00 

 

Assim temos que: 724x=298.100 => 724x=29800 => x= 41,16%, logo a parcela 

representa 41,16% do sálario mínimo, simples operações como esta podem levar os 

alunos a compreender conceitos como proporção e a relação existente entre tempo e 

dinheiro. 

Ainda é possível levar o aluno a compreender por meio de comparações que 

quanto mais parcelas uma pessoa optar em pagar por um terreno, maior é a tendência 

em pagar o dobro pelo mesmo, uma vez que as aplicações contem juros sobre juros. 

Contextualizado os conceitos de matemática financeira o professor poderá fazer 

perguntas como:  

Qual o prejuízo econômico decorrente do curto ao longo prazo de pagamento? 

A partir da analise da tabela e considerando uma compra a vista no valor 

promocional de R$ 22.900,00 temos que o plano vermelho parcelado em: 

12 parcelas (menor quantidade) no valor de R$ 1.967,00 custa R$ 23.604,00 

140 parcelas (maior quantidade) no valor de R$ 298,00 custa R$ 41.720,00 
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Feita a analise o professor pode pedir ao aluno para subtrair o maior custo do 

menor custo, utilizando a fórmula => MC-MC= DC => 41.720-23.604= 18.116,00. 

Considerando que a diferença é de R$ 18.116,00 e que o preço apago pelas 12 parcelas 

é de R$ 23.604,00, quanto por cento este aumento representa sobre as 12 parcelas? Essa 

pergunta pode ser respondida por meio da aplicação da regra de três simples conteúdo 

visto anteriormente no Ensino Fundamental e na matéria de matemática financeira. 

 

Porcentagem (%) Diferença de valores 

100 23.604,00 

X 18.116,00 

 

Assim temos que: 23.604x=18.116.100 => 23.604x = 1811600 => x= 76.74%, 

logo a diferença representa 76,74% sobre o parcelamento inicial, simples operações 

como esta podem levar os alunos a compreender conceitos como proporção e a relação 

existente entre tempo e dinheiro, e analisar que a diferença existente (prejuízo) que 

quase compra outro terreno. 

   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido ao crescente aumento da construção civil não apenas no município de Ji-

paraná, mas no país como um todo, tivemos o interesse de saber os motivos que 

ocasionam o aumento de bairros residenciais na cidade, o perfil das imobiliárias, do 

comprador, preços dos terrenos, sua medida, meios financeiros para a aquisição e entre 

outros fatores que nos permitiram por meio dessa temática a realização de pesquisas 

voltadas a explorar a modelagem matemática na construção civil. 

Essa é uma das possibilidades de se explorar a relação existente entre Educação 

Matemática e Modelagem Matemática, bem como o professor pode escolher um tema 

em especifico do contexto social do aluno e trabalhar conteúdos matemáticos. Neste 

contexto a modelagem contribui de forma significativa, pois ajuda amenizar as dúvidas 

dos alunos bem como compreender a relação existente entre a matemática e os 

fenômenos do cotidiano e ao mesmo tempo contextualizar outras áreas do 

conhecimento. 
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Contudo o professor precisa ter cuidado ao contextualizar a modelagem com a 

vivência sociocultural da clientela que pretende atender, pois para o aluno a modelagem 

passa a ter significados quando tem aplicabilidade no cotidiano do mesmo, e nesta 

perspectiva creio ser esta a razão maior de se fazer modelagem.  
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RESUMO: Este trabalho é um recorte dos estudos teóricos para o desenvolvimento de 

um trabalho de conclusão de curso (TCC) que está em andamento, cujo objetivo é 

pesquisar concepções de Matemática e Etnomatemática nas práticas discursivas 

presentes no Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI). A 

pesquisa está sendo desenvolvida no curso de Licenciatura em Matemática na 

Universidade Federal de Rondônia, no Campus de Ji-Paraná. O trabalho está voltado 

para as definições, origens e dimensões da Etnomatemática. Metodologicamente é uma 

pesquisa do tipo bibliográfico de abordagem qualitativa, a fonte de dados são obras que 

discutem sobre Etnomatemática. Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para 

discussões a respeito de conceitos e concepções de Etnomatemática, a partir das 

múltiplas perspectivas de diferentes autores que escrevem sobre essa área, apontando 

convergências e divergências existentes entre eles. No decorrer do texto é abordado 

também as origens e as várias dimensões da Etnomatemática que são abordadas por 

Ubiratan D’Ambrosio. 

 

Palavras-chave: Etnomatemática; Concepções; RCNEI. 

 

Introdução 

 

No âmbito das discussões sobre o assunto, a Etnomatemática assume várias 

faces como área do conhecimento. Ela pode ser programa de pesquisa, conhecimentos 

matemáticos culturais e até mesmos uma proposta pedagógica, depende do contexto em 

que ela está inserida. 

Essa é uma pesquisa bibliográfica que, segundo Furasté (2008, p. 33), “baseia-se 

fundamentalmente no manuseio de obras literárias, quer impressas, quer capturadas via 

internet. [...] Quanto mais completas e abrangentes forem as fontes bibliográficas 

consultadas, mais rica e profunda será a pesquisa”. Ela busca expor diferentes 

definições sobre Etnomatemática evidenciando as discussões dos grupos de pesquisa e 

pesquisadores que tratam do tema. Esta pesquisa advém de estudos teóricos para a 

realização de um trabalho de conclusão de curso (TCC) que está em desenvolvimento e 

tem como objeto de pesquisa concepções de etnomatemática. Esse trabalho de 

conclusão de curso irá fazer análises das concepções de matemática e etnomatemática 

do Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI). 

Ao reconhecer uma subárea da Educação Matemática que possui várias 

definições que podem se distanciar ou se aproximar, esse trabalho vem expor algumas 

ideias que são discutidas no que se refere à Etnomatemática provenientes de diferentes 

autores, suas dimensões e origens. Objetiva-se deixar claro algumas ideias iniciais no 

que diz respeito ao assunto. 

                                                 
25 Acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Rondônia/Campus de 

Ji-Paraná. 
26 Orientador. Professor do Departamento de Educação Intercultural da Universidade Federal de 

Rondônia/Campus de Ji-Paraná. 
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A Etnomatemática é “considerada uma subárea da História da Matemática e da 

Educação Matemática, com uma relação muito natural com a Antropologia e as 

Ciências da Cognição. É evidente a dimensão política da Etnomatemática” 

(D’AMBROSIO, 2013, p. 9). Essa é uma das definições que se referem à 

Etnomatemática como uma área do conhecimento e até mesmo como um Programa de 

Pesquisa, e é algo que passa a surgir a partir do momento que suas ideias são 

formuladas e cria-se o termo Etnomatemática. 

Em outra definição do mesmo autor: 

 
Etnomatemática é a matemática praticada por grupos culturais, tais como 

comunidades urbanas e rurais, grupos de trabalhadores, classes profissionais, 

crianças de uma certa faixa etária, sociedades indígenas, e tantos outros 

grupos que se identificam por objetivos e tradições comuns aos grupos 

(D’AMBROSIO, 2013, p. 9) . 

 

Nesse sentido a etnomatemática significa um conhecimento, um saber criado em 

diferentes contextos socioculturais e econômicos para se solucionar os problemas locais 

de cada realidade. Pode-se perceber como ela busca resgatar raízes históricas e culturais 

visando um reconhecimento das diferentes lógicas e maneiras de pensar. Nesse sentido 

podemos tratar então a matemática escolar ou acadêmica não como uma matemática 

universal e sim como mais uma etnomatemática entre muitas outras que estão por aí, 

que foi disseminada, universalizada e imposta a todo o mundo. 

Mas não se pode entender a etnomatemática apenas como o estudo das 

matemáticas de diversas etnias, pois não foi essa a ideia concebida na origem da termo 

criado por Ubiratan D’Ambrosio: 

 
Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo da história, 

criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, de observação, instrumentos 

materiais e intelectuais [que chamo de ticas]  para explicar, entender, 

conhecer, aprender para fazer [que chamo matema] como resposta a 

necessidades de sobrevivência e de transcendência em diferentes ambientes 

naturais, sociais e culturais [que chamo etnos]. Daí chamar o exposto acima 

de Programa Etnomatemática (D’AMBROSIO, 2013, p. 60). 

 

 Assim, originalmente a palavra etnomatemática refere-se à maneira de explicar 

o ambiente natural ou a realidade cultural [etno]. Na medida em que se varia esse fator 

(ambiente) os modos de explicar também irão variar, os problemas a se enfrentar podem 

ser diferentes ou iguais, mas as maneiras de se solucionar esses problemas variam de 

acordo com o ambiente ou a realidade sociocultural do indivíduo ou de um grupo. 

 

1.1 As origens das ideias de D’Ambrosio quanto à Etnomatemática 

 

A Etnomatemática como programa de pesquisa foi algo criado ao se propor uma 

abordagem mais direcionada a algumas discussões que já estavam presentes nas 

pesquisas, diferente da etnomatemática como os saberes e fazeres em si, que já existia 
antes mesmo do termo etnomatemática, muitas dessas foram construídas no decorrer da 

História, porém sem seu reconhecimento como uma matemática, como uma ciência. 

Embora já houvesse discussões sobre diferentes matemáticas existentes, o 

primeiro autor a fundamentar e organizar as ideias e utilizar o termo etnomatemática foi 

Ubiratan D’Ambrosio, brasileiro reconhecido internacionalmente, cursou Graduação em 

Matemática pela Universidade de São Paulo (1955) e Doutorado em Matemática pela 
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Universidade de São Paulo (1963). Teve um papel importante na área de educação 

matemática, onde, através da implantação da disciplina Tendências atuais em Educação 

Matemática no curso de formação de professores de matemática da UNESP – Rio Claro 

abriu caminho para a Educação Matemática no Brasil, foi o primeiro a fundamentar e 

organizar as primeiras ideias sobre a área de Etnomatemática. 

Uma das obras que D’Ambrosio (2013) discute é Cosmos escrita por um dos 

desbravadores das grandes expedições feitas no ocidente para fins de reconhecimento 

Alexander Von Humboldt (1768-1859), alemão que realizou suas expedições no 

ocidente, era adepto de um racionalismo eurocêntrico, declarando a incivilidade dos 

povos colonizados no ocidente. D’Ambrosio (2013) faz críticas ao autor pelo fato de 

aderir a adjetivos como incivilizados e selvagens, uma vez que, na própria obra Cosmos 

confirma que foi observado pelo autor algumas concordâncias lógicas nos modos 

diferentes de pensar e agir, modos estes que são desvalorizados e marginalizados pelo 

maneira eurocêntrica de ver o mundo,  o que acarreta na inferiorizarão do indivíduo 

colonizado. 

Outra referência citada por D’Ambrosio (2013) na busca fundamentos para a 

Etnomatemática é Oswald Spengler (1880-1935), historiador e filósofo alemão. Após a 

Primeira Guerra Mundial publicou a sua obra “A Decadência do Ocidente. Forma e 

Realidade” em 1918, seguido pelo segundo volume “A Decadência do Ocidente. 

Perspectivas da História Universal” publicado em 1922. Este afirma que não há apenas 

uma matemática e sim várias, já que na matemática não existe um objeto de estudo 

definido para ela.  Era uma época do florescer da Antropologia, no meio das tendências 

de reconhecimento de outras maneiras de pensar. Spengler tratou a cultura como algo 

orgânico que possui um ciclo vital, reconheceu a matemática como uma matemática 

viva que vem de uma manifestação cultural viva, e que essa era passada por 

despercebida graças à “enganadora imagem da superfície histórica”. D’Ambrosio 

(2013) afirma que suas ideias, ainda que estejam diretamente ligadas à cultura ocidental, 

elas nos encorajam a estudar a matemática de outras culturas. 

Outra referência citada por D’Ambrosio foi Yasuo Akizuki, algebrista japonês 

que fez o primeiro reconhecimento explícito de diferentes formas de pensar, uma vez 

que aconselha a não tomar sempre como a melhor maneira de pensar aquela que é usada 

na Europa e na América, e sim instruções matemática apropriadas para seu continente 

(Ásia), ou seja, as metodologias de ensino e os conteúdos devem variar de acordo com a 

cultura, pois para cada ambiente natural, sociedade ou realidade socioeconômica geram 

maneiras diferentes de pensar. Para D’Ambrosio(2013) essas reflexões nos encorajam a 

fazer reflexões sobre outras maneiras de pensar já que o reconhecimento de tal fato é 

tardio, e com isso pensar em etnomatemática. 

Ao se juntar estes fatos, podemos realmente indagar se essa matemática dita 

como universal é realmente universal e única, questionar seus métodos e entender 

melhor como se dá sua criação, enfim, realizar reflexões filosóficas em cima do que está 

posto nos currículos escolares. 

 
1.2 As dimensões da Etnomatemática 

 

A Etnomatemática tem importância em várias dimensões. D’Ambrosio (2013) 

discute sobre seis dimensões da Etnomatemática. Apresentam-se, a seguir, alguns 

aspectos dessas dimensões, a partir de uma análise da obra de D’Ambrosio (2013). 
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1.2.1 A dimensão conceitual 

 

Qualquer espécie viva adquire conhecimento através de comportamentos de 

respostas imediatas, aqui e agora, baseada na realidade prévia do indivíduo e em 

conhecimentos incorporados no código genético da espécie que é mais conhecido como 

instinto. D’Ambrosio (2013) cita esse processo de comportamento que é baseado em um 

conhecimento, onde através de resultados prévios gera mais conhecimento que servirá 

de base para outro comportamento, como a simbiose que resolve a questão da 

sobrevivência do indivíduo e da espécie. 

Na espécie humana esse processo é mais complexo. O ser (substantivo) humano 

consegue fazer representações virtuais da realidade, o que o diferencia das demais 

espécies. 

 
A matemática, como o conhecimento em geral, é resposta às pulsões de 

sobrevivência e de transcendência, que sintetizam a questão existencial da 

espécie humana. A espécie cria teorias e práticas que resolvem a questão 

existencial. Essas teorias e práticas são as bases de elaboração de 

conhecimento e decisões de comportamento, a partir de representações da 

realidade. As representações respondem à percepção de espaço e tempo. A 

virtualidade dessas representações, que se manifesta na elaboração de 

modelos, distingue a espécie humana das demais espécies animais 

(D’AMBROSIO, 2013, p. 27). 

 

Nota-se que o conhecimento é gerado com base em teorias e práticas que 

sintetizam a questão existencial, que também é base na tomada de decisões de 

comportamentos. Com o conhecimento gerado o sujeito faz o processo de 

transcendência, onde ele para de vivenciar o aqui e agora, e passa a refletir sobre o 

ontem e o amanhã e se situar em qualquer lugar. Isso é o que D’Ambrosio (2013) 

denomina de mentefatos. 

Como resultado do acúmulo de conhecimento que é compartilhado entre 

indivíduos de um grupo, há uma compatibilização de comportamentos e ao se acumular 

esses conhecimentos compartilhados e comportamento compatibilizados constitui-se a 

cultura de um grupo.  

 

1.2.2 A dimensão histórica 

 

Nessa dimensão, D’Ambrosio discorre sobre a maneira que a ciência se 

desenvolveu, indicando que o atual sistema de conhecimento se originou na bacia do 

Mediterrâneo cerca de 3000 anos atrás, passou por um processo de modificação e está 

destinado a ser alterado a partir de seus próprios conceitos. 

 
No decorrer dos tempos observa-se transições entre os pensamentos de 

caráter qualitativo e os de quantitativo, o pensamento quantitativo já está 

implementado nos computadores. “Mais recentemente, vemos uma busca 

intensa de raciocínio qualitativo, particularmente através da inteligência 

artificial. Esta tendência está em sintonia com a intensificação do interesse 

pelas etnomatemática, cujo caráter qualitativo é fortemente predominante.” 

(D’AMBROSIO, 2013, p. 29). 

 

 Há também na matemática um caráter de pensamento sequencial, foram 

subordinados ao pensamento global, e esse tipo de pensamento sequencial prevaleceu na 

educação. No Programa de Etnomatemática não existe conhecimento inferior a outro, há 
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apenas um amálgama de conhecimentos que está sempre se desenvolvendo, e não em 

um crescimento linear. 

 

1.2.3 A dimensão cognitiva 

 

De que maneira ocorre uma lágrima em um indivíduo uma vez que escuta uma 

música? Por que existem preferências de cores? Como se dá sua emoção? De qual 

forma se explica o sentimento? A inteligência artificial até hoje conseguiu a 

implementação do pensamento quantitativo, mas não um sistema capaz de tomar 

decisões a partir de uma emoção ou de qualquer outro sentimento, melhor dizendo um 

raciocínio nas máquinas de forma qualitativa. E esta é uma das áreas em que a 

Etnomatemática tem o potencial de ajudar. Habilidades como comparar, classificar, 

quantificar, medir, explicar, generalizar, inferir e avaliar são ideias matemáticas que têm 

sido um dos objetos de pesquisa da ciência da cognição.  

Devido a um elaborado sistema de comunicação, fica fácil para a espécie 

compartilhar o conhecimento, que juntamente com a presença do outro influencia no 

comportamento já que este pode intervir na vida do outro, contudo os comportamentos 

de um grupo tendem a se igualar, nas palavras de D’Ambrosio (2013) “se 

compatibilizar”. 

Em um exemplo, o australopiteco com objetivo de lascar uma pedra para 

descarnar um osso sua mente matemática se revelou, pois era necessário analisar as 

dimensões do instrumento para que pudesse cumprir seus objetivos. “Avaliar e 

comparar dimensões é uma das manifestações mais elementares do pensamento 

matemático. Um primeiro exemplo de etnomatemática é, portanto, aquela desenvolvida 

pelos australopiteco” (D’AMBROSIO, 2013, p. 33). 

 

1.2.4 A dimensão epistemológica 

 

A epistemologia tem base numa sequência de três questionamentos: (1) Como 

passamos de observações e práticas adhoc para experimentação e método? (2) Como 

passamos de experimentação e método para reflexão e abstração? (3) Como procedemos 

para invenções e teorias? 

D’Ambrosio (2013) faz uma crítica à epistemologia, defendendo o fato de que a 

epistemologia sempre leva em consideração um conhecimento já estabelecido, ou seja, 

um conhecimento já instituído, sistematizado. Ele cita Eglash, que afirma que a 

“matemática [ocidental] é vista como uma culminância de um desenvolvimento 

sequencial e único do pensamento humano”. Um sistema de conhecimento não está 

crescendo de maneira linear, ele se desenvolve e melhora. 

Sendo assim D’Ambrosio (2013) propõe um outro modelo para o ciclo do 

conhecimento, destacando que a realidade informa o indivíduo, que gera conhecimento 

para explicar a realidade. Esse conhecimento é sistematizado, disciplinado e pode ser 

novamente alterado pelo indivíduo. Ele comenta que a fragmentação desse ciclo é 

inadequada para se entender o ciclo do conhecimento. 

Segundo D’Ambrosio (2013) a Epistemologia dominante tende a gerar 

conhecimento a partir de um conhecimento produzido anteriormente, o que acaba 

quebrando o ciclo de conhecimento do indivíduo ou acarreta uma análise fragmentada 

desse ciclo, e para se entender o ciclo do conhecimento a fragmentação desse circulo é 

totalmente inadequada. 
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1.2.5 A dimensão política 

 

No decorrer dos contextos históricos, cada civilização que era colonizada ou 

conquistada por outra tiveram os seus sistemas de conhecimento, a organização social e 

a religião imposta pelo dominador. Assim, quando se fala de colonização há o 

conquistador e o conquistado e a estratégia fundamental de fazer isso é deixar o grupo 

social ou cultura que será conquistada inferiorizada, removendo vínculos históricos e a 

historicidade do dominado. 

D’Ambrosio (2013) liga esses fatos da colonização à educação. Quando uma 

criança é introduzida na escola, ela já vem com uma carga cultural que sofre por um 

processo transformação e substituição dessas raízes. Neste sentido às vezes a 

matemática escolar pode estar sendo utilizada como ferramenta de exclusão social ou 

mesmo de colonização. O pensamento de D’Ambrosio sobre isso defende que deveria 

ser um momento dinâmico entre culturas diferentes que deveria ter “resultados positivos 

e criativos em função de algo novo”. 

 

1.2.6 A dimensão educacional 

 

A intenção da etnomatemática não é desvalorizar uma boa matemática 

acadêmica, mas sim procurar excluir o que é de desinteressante para a sociedade. 

Muitos dos processos de desenvolvimento do homem no mundo deram-se graças a 

Pitágoras, então a questão não seria rejeitar comportamentos e conhecimentos 

modernos, mas dar valores humanos a eles. Há uma crítica por parte do currículo e da 

justificativa que é dada ao aluno que diz “é necessário aprender isso, para que se possa 

aprender aquilo”, para D’Ambrosio (2013) o aquilo não tem importância para o 

contexto cultural do aluno e muito menos o isso. O que seria importante então? 
O raciocínio qualitativo é essencial para se chegar a uma nova organização da 

sociedade, pois permite exercer crítica e análise do mundo em que vivemos. 

Deve, sem qualquer hesitação, ser incorporado nos sistemas educacionais. 

Essa incorporação se dá introduzindo nos programas, em todos os níveis de 

escolaridade, estatística, probabilidades, programação, modelagem, fuzzies, 

feactais e outras áreas novas emergentes na ciência atual (D’AMBROSIO, 

2013, p. 44). 

 

A matemática deve dar aos alunos instrumentos analíticos, comunicativos e 

materiais que possam trazer a eles uma visão crítica de sua realidade. A etnomatemática 

privilegia o pensamento qualitativo e tem um enfoque maior que é a questão da natureza 

do pensamento e dificilmente se encontra desvinculada de manifestações culturais. 

 

1.3 Diferentes concepções sobre Etnomatemática 

 

Até então vimos só ideias de Ubiratan D’Ambrosio, mas, no contexto das 

definições e grupos de pesquisa, a Etnomatemática é tratada de várias formas. 

Dependendo do contexto da pesquisa, há outros autores com ideias diferentes.  
Pesquisar em Etnomatemática exige distintas abordagens dependendo do 

contexto em que se está inserido, ela pode ser pesquisada e fundamentada através do 

contexto histórico, da filosofia, de comparação com a ciência convencional e de mitos e 

religião, variando de pesquisa para pesquisa. As pesquisas em Etnomatemática são mais 

livres pois elas não são presas no que é denominado metaforicamente por D’Ambrosio 

(2009)  de gaiola epistemológica. Não se pretende observar, sistematizar e estabelecer 
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dicotomias entre o certo e o errado sobre a lógica das diferentes culturas, e sim entender 

como foi construído este saber em determinada realidade sociocultural pelas pulsões de 

sobrevivência. Vemos nessa perspectiva de D’Ambrosio sobre Etnomatemática um foco 

na pluralidade de culturas e em seus saberes e fazeres, pensamento que caminha junto 

com o de Sônia Maria Clareto (2009). 

A etnomatemática quando busca uma pluralização de entendimento de um 

mesmo problema adquire esse caráter de pluralidade, gera-se aí diferentes modos de 

pensar e agir para se explicar o ambiente natural. 

 
O pensamento etnomatemático é, pois, mais potente para enfrentar 

contemporaneamente as crises de verdade, de conhecimento e de 

racionalidade... O pensamento etnomatemático abre perspectivas para 

enfrentar as críticas feitas ao conhecimento no que se refere à neutralidade e à 

objetividade. Igualmente, a Etnomatemática lança possibilidades para se 

abordar o conhecimento como invenção, como inventividade, como 

problematização e não mais como re-conhecimento, como simples repetição 

de sentidos. O conhecimento como possibilidade de lançar outros sentidos, 

abrir perspectivas outras para a cognição e para a aprendizagem. 

(CLARETO, 2009, p. 130) 

 

As etnomatemáticas possuem maneiras de explicar diferentes da ciência 

moderna, essas maneiras são criadas nos diferentes contextos, elas conseguem, de 

acordo com seus diferentes pontos de vista, criar e inventar conhecimentos que 

problematizem determinados contextos. A Etnomatemática considera a possibilidade de 

usar esse termo criar. Assim, o conhecimento não existe e é descoberto de modo linear 

pelo homem, ela considera que o conhecimento é inventado pelo homem em suas 

necessidades de sobreviver e transcender. Portanto vemos a possibilidade de se criar 

várias maneiras de pensar, agir e explicar o ambiente natural e a impossibilidade de 

haver um conhecimento único e universal. 

Um dos enfoques das pesquisas discutido por D’Ambrosio (2009) é o contexto 

histórico das culturas, como foi feito por Cauty (2009) discutindo sobre a colonização 

do continente americano com ênfase no Brasil e nas regiões mesoamericanas. Outra 

vertente de pesquisas da Etnomatemática citada por D’Ambrosio (2009) são as 

pesquisas feitas por meio da etnografia que é discutido por Campos (2009). Nessa 

perspectiva, a etnomatemática é uma prática etnográfica uma vez que busca reconhecer 

e valorizar saberes matemáticos de culturas diferentes. 

Gelsa Knijnik, outra pesquisadora em etnomatemática, buscou alguns 

fundamentos e definições com o filósofo Foucault. Ele entende que “uma teoria é como 

uma caixa de ferramentas. Nada tem a ver com o significante... É preciso que sirva, é 

preciso que funcione. E não para si mesma. [...] Não se refaz uma teoria, fazem-se 

outras; há outras a serem feitas” (FOUCAULT, 1989 apud KNIJNIK, 2009, p.71). Essa 

ideia de “que sirva e funcione” em relação à etnomatemática difere do que pensa 

D’Ambrosio, que inclusive nas últimas palavras de seu livro diz: “Atingir essa nova 

organização da sociedade é minha utopia. Como educador, procuro orientar minhas 

ações nessa direção, embora utópica. Como ser educador sem ter uma utopia?” 

(D’AMBROSIO, 2013, p. 87). Verifica-se que de um lado há o pragmatismo de Gelsa 

Knijnik e de outro vemos o idealismo de Ubiratan D’Ambrosio. 

Vilela (2009) também busca fundamentos para Etnomatemática na filosofia, mas 

ela busca definições na filosofia da maturidade do segundo Wittgenstein: 
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O não dogmatismo é um elemento fundamental da filosofia wittgensteiniana 

e também fundamental na Etnomatemática, que busca se afirmar ao mesmo 

tempo que lida com as reações daqueles que procuram sustentar a 

superioridade, o caráter universal e absoluto da matemática na tal forma 

acadêmica corrente. (VILELA, 2009, p.111) 

 

Quando se fala nessa vertente da Etnomatemática, trata-se das etnomatemáticas 

de grupos sociais como sendo a mesma etnomatemática escolar ou acadêmica, o que 

acontece nos grupos sociais é a divergência de jogos de linguagens. Esta desconsidera 

toda a magia e crenças das práticas etnomatemáticas. Porém, segundo o próprio autor, 

essa perspectiva não se encaixara em todos os contextos de pesquisa em 

Etnomatemática, pois nesse programa de pesquisa não se pode ficar preso às gaiolas 

epistemológicas.  

Pelo exposto, percebemos uma triangulação de concordâncias entre 

D’Ambrosio, Clareto e Vilela, defendendo que a Etnomatemática não deve ter apenas 

uma base solidificada e fixa, mas sim que são necessários diversos fundamentos para os 

diferentes contextos. 

As ideias de Vilela quanto à filosofia de Wittgenstein estão em sintonia com as 

de Wanderer (2009): 

 
Seguindo a filosofia de maturidade wittgensteiniana, podem-se considerar as 

matemáticas engendradas nas diferentes culturas como conjuntos de jogos de 

linguagem que possuem semelhanças entre si e que constituem uma 

gramática regida por regras determinadas. Assim, a matemática acadêmica, a 

matemática escolar e as matemáticas produzidas pelos diversos grupos 

culturais podem ser compreendidas como conjuntos de jogos de linguagem 

associados a diferentes formas de vida que conformam critérios de 

racionalidades específicos. Essas ideias nos possibilitam colocar sob 

suspeição a noção de uma linguagem matemática universal que seria 

“aplicada” nas múltiplas práticas geradas pelos variados grupos. 

(WANDERER, 2009, p.122) 

 

É dessa maneira que a filosofia wittgensteiniana busca dar suporte a uma das 

perspectivas ou concepção de Etnomatemática, onde de acordo com o grupo social 

muda o significado dos jogos de linguagens. 

Wanderer (2009) e Vilela (2009) buscam fundamentos na filosofia do segundo 

Wittgenstein para a etnomatemática onde discute-se o não dogmatismo. Já outros 

autores discutem a etnomatemática envolvendo as crenças e religiosidades dos 

contextos pesquisados. Um exemplo disso é o trabalho de Wanderleya Nara Gonçalves 

Costa. 

 
As pesquisas em Etnomatemática “mesmo destacando e valorizando as 

diferentes práticas de classificação, de inferência, de ordenação, de 

explicação de modelação, de contagem, de medição e de localização espacial 

e temporal, presentes no cotidiano dos vários grupos socioculturais –, durante 

muito tempo, deixou de considerar “o espírito que liga e anima” essas 

práticas” (COSTA, 2009, p. 144). 

 

Um dos elementos que as pesquisas em Etnomatemática deve avaliar é o mito, a 

crença, a energia espiritual e a religiosidade e as influências desses mitos sagrados em 

suas práticas etnomatemáticas das distintas culturas em questão. Neste caso também 

deve-se levar em consideração o contexto histórico das culturas analisando as 

influências dos mitos no processo de evolução dos saberes e fazeres dessas culturas 
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Costa (2009) diz que pesquisar as etnomatemáticas com suas relações com os 

mitos não significa desvincular de um contexto histórico, muito pelo contrário, qualquer 

mito ou crença que liga e anima o pensar do homem deve ser analisado dentro de seu 

contexto histórico observando suas influências no evoluir das maneiras de pensar. Essas 

teorias divergem das que seguem a filosofia do segundo Wittgenstein que se focaliza na 

lógica, uma outra linguagem da matemática escolar e o não dogmatismo das pesquisas 

de Wanderer (2009) e Vilela (2009), enquanto Costa (2009) vai em busca dos espírito, 

da magia e das crenças que influenciaram no desenvolvimento do saber. 

 

Considerações finais 
 

Esse trabalho busca sintetizar um pouco do que está sendo discutido sobre 

Etnomatemática, mas muito ainda tem a se discutir sobre Etnomatemática, para além do 

que foi descrito no decorrer da pesquisa. As discussões no ramo da Etnomatemática vão 

variando as definições conforme o lócus de pesquisa.  

Um programa de pesquisa que busca ouvir a história da humanidade contada por 

outros povos que não foram ouvidos certamente provoca ações políticas e visa paz entre 

as diferentes culturas num mundo que cada vez mais caminha para uma civilização 

plural e planetária. Nesse sentido, a Etnomatemática visa paz entre as futuras gerações 

na tentativa de refletir os ideais das diferentes culturas, para que cada uma entenda a 

maneira de pensar do outro e a respeite. 
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RESUMO: Este artigo teve por objetivo verificar como a história da matemática é 

abordada nos livros didáticos do Ensino Médio. Para isso, inicialmente foi identificado 

nos referidos livros em quais conteúdos é abordado à perspectiva histórica e ainda de 

que forma essa abordagem é evidenciada nos capítulos. Além disso, procurou-se 

apresentar a concepção dos professores de matemática com relação ao uso da história da 

matemática nos livros didáticos. Metodologicamente, a pesquisa é qualitativa. Para 

coleta de dados foi realizado um mapeamentos dos livros didáticos escolhidos pela 

escola e aplicado um questionário para os professores de Matemática. A pesquisa foi 

desenvolvida na escola Juscelino Kubitscheck de Oliveira  da cidade de Ji- Paraná (RO), 

com a participação de quatro professores de matemática do Ensino Médio. O principal 

objetivo deste artigo é conhecer como é feito a escolha do livro didático e como a 

história dos conteúdos matemáticos  é abordado e se o docente leva essa metodologia 

em consideração em sua escolha. Espera-se que os aspectos evidenciados no texto 

possam contribuir no sentido de possibilitar uma reflexão sobre a necessidade da 

abordagem da história matemática no processo de ensino e aprendizagem da 

matemática. 

 

Palavras-chave: História Matemática; livros didáticos; processo de ensino e 

aprendizagem 

 

INTRODUÇÃO 

 

Dentre as temáticas investigadas no campo da Educação Matemática está a 

história da matemática. Assim, as pesquisas realizadas, têm evidenciado a importância 

de se utilizar a história da matemática no contexto do processo de ensino e 

aprendizagem da matemática na Educação Básica. 

Neste sentido, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997, p. 34) “a história da matemática, mediante um processo de transposição didática e 
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juntamente com outros recursos didáticos e metodológicos, pode oferecer uma 

importante contribuição ao processo de ensino e aprendizagem em matemática”. 

O referido documento ressalta ainda que   

 

Ao revelar a Matemática como uma criação humana, ao mostrar necessidades 

e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, ao 

estabelecer comparações entre os conceitos e processos matemáticos do 

passado e do presente, o professor tem a possibilidade de desenvolver 

atitudes e valores mais favoráveis do aluno diante do conhecimento 

matemático . (...) Em muitas situações, o recurso à História da Matemática 

pode esclarecer idéias matemáticas que estão sendo construídas pelo aluno, 

especialmente para dar respostas a alguns “porquês” e, desse modo, 

contribuir para a constituição de um olhar mais crítico sobre os objetos de 

conhecimento (BRASIL, 1997, p. 34). 

 

Dessa forma, entende-se que a história da matemática utilizada no processo de 

ensino e aprendizagem na Educação Básica pode contribuir inicialmente para romper 

com o estigma que a matemática é pronta e acabada. Isso implica em dizer que se 

possibilita ao estudante compreender a matemática como um conhecimento construído 

pela humanidade influenciado por aspectos sociais, culturais e econômicos. 

Quando no ensino da matemática não é abordado a perspectiva histórica do 

conhecimento, é como se a matemática fosse totalmente “desprovida de história e alheia 

aos aspectos sócio-culturais, e assim acabam por condicioná-la a um monte de regras e 

fórmulas desconexas de sua utilidade prática nas atividades cotidianas,” (RIBEIRO, 

2007, P. 58). 

Segundo Darsie (1999,apud LEITE, 2011) é diante dessa visão que a matemática 

é assumida como imutável e verdadeira, estática, ilesa ao erro, desconectada do real, 

precisa e neutra no que se refere ao ponto de vista ideológico. Esses conceitos podem 

ser internalizados pelo aluno a partir do momento em que o professor se apropria de 

uma concepção tradicional de ensino, que se caracteriza na figura central do professor, 

tendo-o como responsável na organização de informações do meio externo, e os alunos 

como meros receptores de informações. 

Sendo assim, a história não se caracteriza em conhecimentos acumulados, mas 

sim, como instrumento para a construção de novos conhecimentos. Pois ajuda o aluno a 

ter uma visão de que a matemática está em constante desenvolvimento, proporcionado 

uma relação do passado com o presente. Desta maneira, é importante e necessário 

conhecer como os conceitos matemáticos surgiram e em que contexto social, para que, 

conforme já foi dito, a matemática não seja considerada como algo pronto e acabado, 
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mas sim que pode ser modificada e está sendo modificada de acordo com a necessidade 

do homem na sociedade.  

Dessa forma, surgiu o interesse em investigar como os professores de 

matemática do Ensino Médio têm utilizado a parte histórica nos livros didáticos, e ainda 

de como a história da matemática tem sido abordada nos livros didáticos de uma escola 

pública de Ji-Paraná/RO. 

Cabe ressaltar que optou-se em fazer essa discussão com os livros didáticos, pois 

este é um recurso didático muito utilizado pelos professores. Além do mais, os autores 

dos referidos livros tem procurado incluir essa abordagem. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Inicialmente  foi feito uma pesquisa para descobrir como é feita a escolha do 

livro didático, e como é esse processo. Foi realizado um mapeamento dos livros 

escolhidos e analisados para melhor verificar como está situada a historia da matemática 

nos presentes livros.  

Posteriormente foi realizado uma pesquisa de campo com um questionário com 

perguntas que contemplavam desde a escolha do livro didático até se eles atentavam 

para a historia da Matemática e como professores utilizavam a história como 

metodologia para o ensino. 

Finalmente recolhidos os dados desde o processo de escolha do livro passando 

pelo mapeamento até as respostas colhidas dos professores, assim destacando alguns 

pontos importantes. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A Escolha do Livro Didático nas escolas públicas 

Em 1929 foi criado pelo Governo o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), que tem por objetivo promover o acesso as escolas de rede pública a ascensão 

ao livro didático, obras complementares ao currículo escolar e dicionários que serão 

utilizados pelos alunos (FREITAG;  MOTTA; COSTA, 1989). 
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Ao longo dos anos esse programa vem evoluindo de forma significativa, e a 

partir da década de 30 quando foi instituída a comissão do livro didático o mesmo deu 

salto gigantesco, pois pode ter a circulação e distribuição do livro didático no pais. 

É só nos anos 90 que os professores puderam indicar os livros didáticos que 

seriam utilizados pelos mesmos durante as aulas. E a partir disso o programa se tornou 

vigente e contribuindo de forma significativa para a docência em sala de aula, com 

algumas modificações que sofreu ao longo de sua trajetória, que vieram de certa forma a 

melhorar o programa.  

 Para a elaboração dos livros didáticos é feito inicialmente pelo Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) o convite a autores e editoras para participar 

por meio de edital, inscrevendo suas obras e concorrendo com demais autores. Após a 

escolha destas referidas obras, elas são avaliadas, nomeadas para posteriormente serem 

adotadas pelas instituições de ensino público de todo o país. Neste contexto, Módulo 

Programas do Livro - PLi / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(BRASIL, 2011) ressalta que "após as inscrições, os livros são encaminhados ao 

Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo (IPT), onde passam por 

análise para comprovar se os livros enquadram dentro dos critérios estipulados no 

edital, mas precisamente no que se refere a estrutura física".  

O Ministério da Educação (MEC), por sua vez com o auxilio da Secretária de 

Educação Básica (SEB), indica quais são os especialistas, que são membros das 

universidades brasileiras, que terão o papel de avaliar pedagogicamente cada uma das 

obras. Para Módulo Programas do Livro - PLi / Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (BRASIL, 2011) "depois de feita a análise estes técnicos farão uma resenha 

das obras, que por sua vez fará parte do Guia do Livro Didático, que são encaminhados 

as escolas da rede públicas tanto de forma impressa como por meio digitalizado, 

compostos por suas respectivas resenhas". 

De posse do Guia do Livro Didático, os professores da Educação Básica das 

escolas públicas do Brasil têm a possibilidade de realizar a escolha do livro de forma 

coletiva, verificando o que é mais adequado a realidade dos alunos.  

 O livro didático deveria ser utilizado como um suporte para o professor em sala 

de aula, entretanto Soares (2002, p.2) destaca que 

 
Há o papel ideal e o papel real. O papel ideal seria que o livro didático fosse 

apenas um apoio, mas não o roteiro do trabalho dele. Na verdade isso 
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dificilmente se concretiza, não por culpa do professor, mas de novo vou 

insistir, por culpa das condições de trabalho que o professor tem hoje. Um 

professor hoje nesse país, para ele minimamente sobreviver, ele tem que dar 

aulas o dia inteiro, de manhã, de tarde e, freqüentemente, até a noite. Então, é 

uma pessoa que não tem tempo de preparar aula, que não tem tempo de se 

atualizar. A conseqüência é que ele se apóia muito no livro didático. 

Idealmente, o livro didático devia ser apenas um suporte, um apoio, mas na 

verdade ele realmente acaba sendo a diretriz básica do professor no seu 

ensino.  

 Dessa maneira, entendemos que a escolha feita pelos professores com relação a 

essas obras é um desafio, pois as mesmas geralmente são a base dos conteúdos 

matemáticos que são ensinados em sala de aula. 

Sabe-se que os autores dos livros didáticos têm procurado de certa forma 

contemplar os aspectos que têm sido evidenciados nas pesquisas, principalmente no 

campo da Educação Matemática no que se refere ao processo de ensino e aprendizagem 

da matemática, tais como resolução de problemas, contextualização dos conteúdos 

matemáticos e a história da matemática. Sendo assim, procurou-se identificar por meio 

da análise dos livros didáticos adotados por uma escola pública de Ji-Paraná, como a 

história da matemática é abordada nos referidos livros. 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Inicialmente, procurou-se identificar nos livros didáticos da coleção Matemática: 

Ciências e Aplicações da editora Saraiva, adotados no 1º ao 3º ano do Ensino Médio por 

uma escola pública do município de Ji-Paraná em quais conteúdos havia uma 

abordagem histórica e de que forma era apresentada a história da matemática nos 

referidos livros, conforme Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Mapeamento da história da matemática abordada no livro didático do 1º ano do Ensino 

Médio 

 

Conteúdos 

 

Perspectiva histórica 

Forma que é apresentada 

no livro a abordagem 

histórica 

 

Teoria dos 

conjuntos 
Noções de lógica 

Foi introduzido no início e 

também no final do conteúdo, a 

história do estudo da lógica. Essa 

discussão foi apresentada em meia 

página sem figuras ilustrativas. 

Conjuntos 

numéricos 
O número de ouro 

História sucinta com uma página 

ilustrada e antes dos exercícios 
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complementares. 

Funções 
O desenvolvimento do conceito de 

função 

A história foi abordada em um 

parágrafo e na metade do capítulo.  

Função afim Conteúdo sem abordagem histórica.  

Função quadrática Conteúdo sem abordagem histórica.  

Função modular Conteúdo sem abordagem histórica.  

Função exponencial Conteúdo sem abordagem histórica.  

 

Função logarítmica 

 

A invenção dos logaritmos 

A história foi abordada no início 

da exposição do conteúdo sem 

ilustração.   

 

Progressões 

 

A sequência de Fibonacci 

Foi abordada no final do capítulo 

com duas páginas contendo 

ilustrações. 

Matemática 

Financeira 
Conteúdo sem abordagem histórica. 

 

Semelhança e 

triângulo retângulos  

Pitágoras de Samos A abordagem histórica é 

evidenciada com relação ao 

conteúdo indicado na coluna a 

esquerda somente no final do 

capitulo com meia página.  

Trigonometria no 

triângulo retângulo 
Conteúdo sem abordagem histórica. 

 

 

No quadro acima foi possível perceber que a abordagem histórica da matemática 

evidenciara alguns temas outros nem tanto, mas foi o ano que o livro mais abordou a 

história do que os demais quadros. 

Após o mapeamento dos livros didáticos notamos que  há uma maior ênfase 

na historia matemática no volume do 1º ano do que nos demais, mas não supre a 

deficiência de ilustrações e o empobrecimento da mesma. Diagnosticamos que o pouco 

da historia da matemáticas trazida por esses livros didáticos não auxilia ao professor 

durante as aulas, assim ele terá que recorrer a outras fontes. 

 

Quadro 2 – A história da matemática abordada no livro didático do 2º ano do Ensino Médio 

 

Conteúdos 

 

Perspectiva histórica 

Forma que é apresentada 

no livro a abordagem 

histórica 

 

A circunferência 

trigonométrica  

Conteúdo sem abordagem histórica.  

Razões 

trigonométricas na 

circunferência  

Conteúdo sem abordagem histórica.  

Triângulos 

quaisquer 

Conteúdo sem abordagem histórica.  

Funções 

trigonométricas 

Conteúdo sem abordagem histórica.  

Transformações  Conteúdo sem abordagem histórica.  

 

Matrizes 

 

Como surgiram as matrizes 

Depois de cinco primeiros 

capítulos do livro a abordagem 
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histórica do referido conteúdo 

foi evidenciada em apenas dois 

parágrafos.  

Sistemas lineares A origem dos determinantes 

Foi abordado de forma sucinta a 

história com relação a origem 

dos determinantes no meio e no 

final do capítulo. 

Áreas de figuras 

planas 
Conteúdo sem abordagem histórica. 

 

Geometria espacial 

de posição 
Conteúdo sem abordagem histórica. 

 

Prisma Conteúdo sem abordagem histórica.  

Pirâmide Conteúdo sem abordagem histórica.  

Cilindro Conteúdo sem abordagem histórica.  

Cone Conteúdo sem abordagem histórica.  

Esfera Conteúdo sem abordagem histórica.  

Análise 

combinatória 
Conteúdo sem abordagem histórica. 

 

Binômio de newton Propriedades do triângulo 

A história é apresentada no final 

do capítulo em apenas metade de 

uma página.  

Probabilidade Primeiros registros 

Nesse capítulo a perspectiva 

histórica é evidenciada no início 

em apenas dois parágrafos.  

Neste quadro ficou evidente a falta da presença da história da Matemática para 

ilustrar alguns conteúdos, os textos que referencia a história não são longos e sem 

muitas ilustrações e não evidenciando a contextualização. 

 

Quadro 3 – A história da matemática abordada no livro didático do 3º ano do Ensino Médio 

 

Conteúdos 

 

Perspectiva histórica 

Forma que é apresentada 

no livro a abordagem 

histórica 

 

O ponto Introdução à geometria analítica 

A história foi apresentada de 

forma ilustrada no início do 

capítulo em mais de uma página. 

A reta Conteúdo sem abordagem histórica.  

A circunferência Conteúdo sem abordagem histórica.  

As cônicas Conteúdo sem abordagem histórica.  

Números complexos Números complexos 

A abordagem histórica foi 

introduzida no começo do 

capítulo com mais de uma 

página. 

Polinômios Conteúdo sem abordagem histórica.  

Equações algébricas 

ou polinomiais 
A resolução das equações 

A perspectiva histórica foi 

inserida na metade do capítulo 

em menos de uma página. 

Estatística Conteúdo sem abordagem histórica.  

 

Verificou-se que a história da matemática é apresentada nos livros didáticos 

analisados de forma não alternada, isso implica em dizer que a abordagem histórica é 
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evidenciada somente em alguns conteúdos. Cabe ressaltar ainda que as páginas que 

apresentam uma perspectiva histórica, geralmente são coloridas e possui algumas 

ilustrações.  

Depois de identificarmos nos livros didáticos do 1º ao 3º ano em quais conteúdos 

havia uma abordagem histórica e ainda de que forma era apresentada essa perspectiva 

histórica nos capítulos, realizamos um questionário com quatro professores de 

matemática do Ensino Médio da escola, procurando identificar aspectos referente a 

história da matemática, os livros didáticos e ao processo de ensino e aprendizagem da 

matemática. 

 

Quadro 4 – O uso da história da matemática nos livros didáticos e no processo de ensino e aprendizagem 

na perspectiva dos professores de matemática 

 

 Questões Respostas do 

prof A 

Respostas 

do prof B 

Respostas do 

prof C 

Respostas do 

prof D 

1 

Você usa o livro 

didático que foi 

adotado pela escola 

nas suas aulas? 

 

Sim Sim, também 

uso outros 

livros que 

temos na 

escola. 

Sim, e outros 

livros 

disponíveis 

na biblioteca 

da escola. 

Sim 

2 

Participou da escolha 

por este livro? 

 

Sim Sim Sim Sim 

3 

Durante a análise 

feita para a escolha 

do livro, quais 

aspectos de 

infraestrutura você 

analisou? 

 

Procurei 

observar a 

sequência dos 

conteúdos, e 

se a 

linguagem 

usada nas 

explicações é 

de fácil 

compreensão. 

Verifiquei 

como é feito 

a distribuição 

dos 

conteúdos. 

Analisei a 

linguagem 

usada nas 

explicações. 

A linguagem 

usada na 

resolução dos 

exercícios. 

4 

Os conteúdos do 

livro satisfazem a 

necessidade dos 

alunos? 

 

Sim Sim Poderiam 

conter mais 

questões de 

ENEM, 

concursos 

nos livros de 

3º ano, para 

Sim 
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os alunos 

irem se 

acostumando 

com o estilo 

das 

perguntas. 

5 

Você segue a 

sequência de 

conteúdos que o 

livro apresenta para 

explicar aos alunos? 

 

Sim Sim, em 

alguns livros 

temos que 

selecionar 

alguns 

conteúdos 

mais 

adequados a 

necessidade 

dos alunos. 

Sim, as vezes 

tenho que 

organizar de 

forma que vai 

facilitar a 

aprendizagem 

dos alunos. 

Sim 

6 

Como é feito a 

apresentação dos 

conteúdos no livro? 

Traz alguma 

informação extra 

além da explicação 

básica de 

desenvolvimento? 

 

Sim, as vezes 

informações 

sobre a 

fórmula. 

Em alguns 

livros tem a 

história da 

fórmula. 

Sim, 

normalmente 

vem no início 

do capítulo. 

Informações 

sobre o 

estudioso que 

criaram a 

fórmula. 

Sim, sobre 

fórmulas. 

7 

Antes de apresentar 

as fórmulas usadas 

para o 

desenvolvimentos 

dos exercícios, o 

livro traz alguma 

informação sobre os 

estudiosos que as 

criaram? 

 

Sim, antes de 

iniciar o 

conteúdo. 

Sim, antes de 

apresentar as 

fórmulas. 

No início do 

capítulo. 

Sim. Logo no 

início do 

capítulo. 

8 

Caso sim, você usa 

essas informações 

para auxiliar na sua 

explicação? 

Não, não dá 

tempo. 

A carga 

horária de 

aula semanal 

é muito 

pouco.  

Não temos 

tempo pra 

isso. Até 

gostaria, mas 

a carga 

horária é 

Não dá tempo 

de entrar 

nessas 

histórias, só 

coloco a 

fórmula e vou 
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 pouca. explicar o 

conteúdo na 

lousa. 

9 

Na sua opinião, os 

alunos apresentam 

mais facilidade na 

compreensão das 

fórmulas quando 

conhecem os relatos 

históricos destas 

fórmulas e também 

dos cientistas que as 

criaram? 

 

Ajudaria no 

processo de 

aprendizagem 

dos alunos, 

mas a carga 

horária não 

nos ajuda 

nesse sentido. 

Iria auxiliar 

na 

compreensão 

das fórmulas, 

talvez os 

alunos iriam 

se interessar 

mais pela 

matemática. 

Os alunos 

iriam 

descobrir que 

a matemática 

não é só 

números, e 

que tudo tem 

uma história. 

Possivelmente 

ajudaria, mas 

como a carga 

horária 

disponível 

para as aulas 

é só de 2 

horas/aulas 

por semana, 

fica difícil 

apresentar 

essas histórias 

aos alunos. 

 

 

            Iniciou o questionário perguntando aos professores se ele usavam em sala de 

aula o livro didático adotado pelo escola, a resposta foi óbvia, todos eles usavam, 

destacaram que, além deste livro usavam também outros que havia disponíveis na 

escola. 

Foram questionados também sobre a participação na escolha destes livros, os 

docentes disseram que sim, que os professores da disciplina se reúnem para fazer a 

análise dos livros, sempre observando como é feito a distribuição dos conteúdos no 

livro, verificando a sequência, analisam também se as explicações de exemplos são de 

fácil compreensão para os alunos, se usam um linguajar culto. Infelizmente, nesse 

momento nenhum professor ressaltou que observa se nos livros há história da 

matemática. 

            Durante o questionário, 1 (um) entre os professores destacou que, na opinião 

dele os livros de 3º ano deveria conter mais interpretação de situações problemas, pois 

este é o ano em que os alunos fazem ENEM, provas de vestibulares e concursos, assim 

estariam mais preparados para realização desses. 

             Os professores mencionaram sobre a sequência dos conteúdos, segundo eles, 

em alguns livros eles seguem, em outros eles vão organizando de forma que facilita a 

compreensão dos alunos. Comentaram também que normalmente não conseguem 
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explicar aos alunos todos os conteúdos do livro, isso devido a carga horária de aulas, 

que eles caracterizaram como insuficiente para a quantidade de conteúdos 

apresentados no livro. 

           Os docentes foram questionados sobre como é feito a apresentação dos 

conteúdos no livro, se trazem alguma informação extra além da explicação básica de 

desenvolvimento, eles disseram que sim, normalmente vem um texto informativo na 

abertura do capitulo, neste texto encontra-se relatos históricos sobre a fórmula, e o 

estudioso que foi responsável pela sua criação. Embora o livro apresente essas 

informações, os professores afirmaram não dedicar muito tempo das aulas para 

mencionar essas informações, em todos casos, nem comentam com os alunos, já 

introduzem a explicação colocando na lousa o nome do conteúdo, escrevem a fórmula 

e vão explicando através de exemplos. Segundo eles, o tempo destinado às aulas de 

matemática não é suficiente para dar ênfase na história da matemática, até sentem a 

necessidade de relatar os dados históricos, pois acreditam que os alunos poderiam 

ampliar seus conhecimentos sobre o mundo da matemática e que isso iria poderia 

auxiliar no processo de aprendizagem dos conteúdos. 

            Em se tratando dos dados colhidos no questionários, foi possível observar que 

muitas vezes os professores desejam transmitir uma matemática que vai além da 

resolução de exercícios aos alunos, mas que a carga horária, que é de 2 (duas) horas 

aulas semanais, dificulta esse processo. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante a realização da disciplina de Estágio Supervisionado do Ensino Médio I 

e História da Matemática, foi proposto pelas professoras das referidas disciplinas que os 

acadêmicos elaborassem um artigo investigando a história da matemática no contexto 

do Ensino Médio. 

 O trabalho teve por objetivo analisar se os professores do ensino médio da escola 

Juscelino Kubistchek de Oliveira utilizavam a metodologia da historia da matemática 

durante a realização de suas aulas e também pesquisar como a mesma estava disposta 

nos livros didáticos adotados pela escola. 

 Sendo assim, foi identificado na análise dos livros didáticos, que a história da 

matemática estava organizada de forma fragmentada, e que pouco se mencionava sobre 
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a mesma, e quanto mencionada os relatos eram dispersos e pouco tinha a contribuir 

durante a regência das aulas. 

 Ao termino da analise do questionário aplicado aos docentes de matemática foi 

evidenciado que os professores utilizam os livros didáticos em suas aulas como sendo 

um dos principais recursos, mas, no entanto pouco(não) se utilizavam da história da 

matemática em suas aulas. 

Foi possível observar através do questionário que, os professores acreditam ser 

interessante o uso da história da matemática antes da aplicação direta dos conteúdos, 

porém, devido a carga horária de 2 horas/aulas semanais fica impossível trabalhar esses 

relatos históricos das fórmulas e estudiosos. Os docentes caracterizaram como 

importante o uso da história para a contextualização de uma matemática que vai além 

dos números. 

 A justificativa que obtemos foi que o tempo que os mesmos tem para a regência 

da disciplina é pouco e no entanto muita das vezes não se pode mencionar sobre a 

história da matemática durante as aulas ministradas por eles, pois a conteúdos julgam 

que a aplicação de conteúdo direto é muito mais valia.  

Embora os professores tenham mencionado no questionário que os livros contém 

história da matemática, durante a análise feita não foi constatado em todos os livros 

adotado pela escola esses relatos históricos das fórmula e estudiosos. 

 Dessa forma, essa investigação nos possibilitou a oportunidade de pensarmos em 

um novo direcionamento sobre o papel em que a história da matemática pode vir a 

contribuir com o ensino e a aprendizagem dos educando com relação a disciplina. E ao 

mesmo tempo nos levou a pensar sobre o que pode vir a ser feito para utilizar a mesma 

como uma ferramenta didática em prol do ensino. 

 Avaliamos necessário o aprendizado da "origem" da matemática por parte dos 

alunos, pois através disso os mesmos tem a oportunidade de compreender melhor os 

dados que são passados para eles, o que possibilita uma melhor aquisição desse saber e 

como deve ser utilizado esse saber em seu dia- a -dia. 

 Sendo assim a disseminação da história da matemática por parte dos professores 

pode inovar a dinâmica em que as aulas são dadas, pois através desse conhecimento o 

educador deixa de ser um mero transmissor de conhecimento tornando-se assim um 

influente incentivador de alunos para que eles possam explorar de forma significante os 

conteúdos lecionados. 
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RESUMO: Neste trabalho procurou-se apresentar algumas considerações sobre a 

construção do conhecimento na perspectiva dos interacionistas Piaget e Vygotsky. Este 

estudo foi desenvolvido na disciplina Psicologia da Educação do curso de Licenciatura 

em Matemática da Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-Paraná/RO, na 

turma do 3º período em 2013. A pesquisa se caracteriza metodologicamente como 

exploratória e bibliográfica. Espera-se que os resultados desse estudo contribuam no 

sentido de possibilitar reflexões no que se refere à construção de conhecimento da 

criança. Além do mais, acredita-se que estudos dessa natureza são importantes, 

especialmente na formação inicial de futuros professores. Para que esses profissionais 

compreendam como o aluno constrói conhecimento e ainda qual o seu papel, enquanto 

professor, nesse processo. 

 

Palavras-chave: Piaget e Vygotsky; Interacionismo; Construção do Conhecimento.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde a Grécia Antiga, com os filósofos, havia os seguintes questionamentos: 

Como o ser humano aprende?  

Nas ideias de Platão33 (427-347 a.C.) o saber tratava-se de congênito, o que foi 

considerado de Inatismo. Ele argumentava que a alma precedia o corpo, portanto antes 

de encarnar, se tinha acesso ao conhecimento. Assim, para Platão, discípulo de Sócrates, 

o “conhecer é relembrar, pois a pessoa já domina determinados conceitos desde que 

nasce”. Desse modo, nessa perspectiva entende-se que “as pessoas naturalmente 

                                                 
30 Acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Rondônia – Campus 

de Ji-Paraná. 
31 Acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Rondônia – Campus 

de Ji-Paraná. 
32 Acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Rondônia – Campus 

de Ji-Paraná. 
33 As discussões propostas nesse parágrafo, que se referem às ideias de Platão e Aristóteles, se 

fundamentaram no texto: Inatismo, empirismo e construtivismo: três ideias sobre a aprendizagem. 

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/imprima-essa-pagina. shtml? http://revistaescol a.abril. 

com.br/formacao 

 

http://revistaescola.abril.com.br/imprima-essa-pagina.%20shtml?%20http://revistaescol%20a.abril.%20com.br/formacao
http://revistaescola.abril.com.br/imprima-essa-pagina.%20shtml?%20http://revistaescol%20a.abril.%20com.br/formacao
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carregavam certas aptidões, habilidades, conceitos, conhecimentos e qualidades em sua 

bagagem hereditária” (p.1). Entretanto, para Aristóteles (384-322 a.C.) embora “as 

pessoas nascessem com capacidade de aprender, elas precisavam de experiências ao 

longo da vida para que se desenvolvessem. A fonte do conhecimento são as 

informações captadas do meio exterior pelos sentidos” (p. 3). Para Clenio Lago, no 

empirismo as informações são absorvidas “tal como uma esponja que retém líquido, os 

dados aprendidos são acumulados e fixados e podem ser rearranjados quando outros 

conteúdos mais complexos aparecem” (p.3).  

O dualismo entre inatismo e empirismo persistiu por vários séculos, no entanto 

no início do século XX surgiu o interacionismo que rompeu com essa perspectiva, se 

mostrando assim como uma terceira via para compreender como se dá a construção de 

conhecimento, o que implica em como o ser humano aprende. O interacionismo não 

considera um ou outro aspecto em detrimento do outro, mas a interação de ambos. A 

escolha por Piaget e Vygotsky na corrente do interacionismo se justifica pelo fato de 

que são considerados os principais teóricos dessa corrente, e que inclusive 

influenciaram em vários aspectos o contexto educacional. 

Neste sentido, Davis e Oliveira (1994), reiteram que Piaget e Vygotsky são 

interacionistas, pois acreditam que o sujeito é capaz de responder e compreender 

perguntas de forma ativa, construindo hipóteses para seus problemas, gerando assim 

conhecimentos através da interação entre a criança e as pessoas com quem mantém 

contato regulares. 

Nesse trabalho procurou-se apresentar algumas reflexões sobre a teoria 

interacionista na perspectiva de Piaget e Vygotsky, principalmente no que se refere à 

construção do conhecimento. 

 

METODOLOGIA 

 

Esse estudo foi desenvolvido na disciplina de Psicologia da Educação na turma 

do 3º período do curso de Licenciatura em Matemática, Campus de Ji-Paraná/RO. O 

trabalho objetivou apresentar algumas reflexões sobre a construção do conhecimento na 

perspectiva de Piaget e Vygotsky.  
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Metodologicamente essa investigação se caracterizou como exploratória e 

bibliográfica entendida como aquela que se “baseia fundamentalmente no manuseio de 

obras literárias, quer impressas, quer capturadas via internet” (FURASTÉ, 2008, p. 33). 

 Cabe destacar ainda que nessa abordagem de pesquisa a, 

 

Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo aquilo que 

foi escrito sobre determinado assunto, com o objetivo de permitir ao cientista 

o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas 

informações (MARCONI, 2001, p. 43 - 44). 

 

Para isso, foram feitas leituras das teorias de Piaget e Vygotsky, em livros e 

artigos para discorrermos sobre a construção do conhecimento na perspectiva dos 

teóricos. 

 

BREVE HISTÓRICO DA VIDA E OBRA DE PIAGET E VYGOTSKY 

 

Lev Semenovitch Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896 em Orsha, 

Bielorrússia. Foi um cientista bielo-russo, ele fez seus estudos na Universidade de 

Moscou para torna-se professor na literatura. No ano de 1924 sua carreira mudou 

drasticamente, passando a dedicar-se a psicologia, a partir daí ele concentrou-se nessa 

área e produziu diversas obras. Vygotsky morreu muito cedo de tuberculose em 1934, 

sua doença o deixou bastante debilitado e por este motivo algumas de suas ideias foram 

ditadas por ele e transcritas por outra pessoa. Muitas de suas ideias também foram 

transcritas de suas palestras e aulas e até mesmo de algumas redações (FERRARI, s/d). 

Jean Willian Fritz Piaget nasceu na Suíça, na cidade de Neuchâtel, em 1896. Ele 

era considerado uma criança precoce, pois desde pequeno gostava de observar a sua 

volta, tanto que aos onze anos de idade publicou um artigo de um pássaro Albino. Na 

sua adolescência também publicou vários artigos abordando o tema Malacologia34. 

Formou-se em Biologia e aos vinte anos de idade doutorou-se em Malacologia. Por 

também, se interessar por Psicologia, Piaget recebeu um convite para trabalhar no 

laboratório de Binet e Simon, onde procurou analisar os erros das respostas dadas pelas 

                                                 
34 De acordo com Oliveira (s/d), Malacologia é o ramo da biologia que estuda os moluscos, cujos estudos 

incluem a fisiologia, a taxonomia e a ecologia destes seres vivos, que podem ser encontrados no mar, na 

água doce e na terra. Disponível em:< http://www.infoescola.com/biologia/malacologia/ > Acesso em: 05 

de novembro de 2014. 

 

 

http://www.infoescola.com/biologia/taxonomia/
http://www.infoescola.com/biologia/malacologia/
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crianças em testes realizados por elas, em diferentes áreas do conhecimento. Piaget 

elaborou seu próprio método de pesquisa, o método clínico, e investigou sobre o 

desenvolvimento das crianças e como elas construíam conhecimento. Piaget faleceu em 

dezesseis de setembro de 1980 em Genebra, deixando um grande legado de 

conhecimento na área da Psicologia e também Educação resultante das diversas 

pesquisas realizadas (CAETANO, 2010). Os estudos de Piaget são sem dúvidas um dos 

principais subsídios teóricos no que se refere ao desenvolvimento humano. 

Piaget e Vygotsky contribuíram com seus estudos para diversas áreas de 

conhecimento, especialmente no contexto da Educação, embora, as pesquisas de Piaget 

não tivessem por foco a investigação do ambiente escolar e nem a relação do professor e 

aluno, diferentemente de Vygotsky. Outro aspecto que cabe destacar que ambos teóricos 

são interacionistas, por conseguinte consideram a relação de aspectos externos e 

internos necessários para o desenvolvimento do ser humano. Entretanto, Piaget e 

Vygotsky evidenciam perspectivas que se diferem com relação a como se dá a 

construção do conhecimento. 

 

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO PARA PIAGET E VYGOTSKY 

 

A construção do conhecimento é fruto da interação do ser humano com o seu 

meio, nas palavras da professora Zélia Ramozzi Chiarotino, responsável por introduzir, 

do ponto de vista da Teoria do Conhecimento e da Epistemologia, as ideias de Jean 

Piaget no Brasil: "resumindo: de um lado, temos o organismo com suas possibilidades, 

de outro, o meio que o solicita" (CAETANO, s/d). Piaget procurou investigar sobre 

como se dá construção do conhecimento, através da criação da teoria e Epistemologia 

Genética.  

Para Piaget 

  

A criança não é um adulto em miniatura. Ao contrário, apresenta 

características próprias de sua idade. Compreender isso é compreender a 

importância do estudo do desenvolvimento humano. Estudos e pesquisas de 

Piaget demonstraram que existem formas de perceber, compreender e se 

comportar diante do mundo, próprias de cada faixa etária, isto é, existe uma 

assimilação progressiva do meio ambiente, que implica uma acomodação das 

estruturas mentais a este novo dado do mundo exterior (BOCK, et al, 2001, 

p.129). 
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Desse modo, a teoria de Piaget se baseia nas estruturas da inteligência que vão se 

formando a partir de novos conhecimentos, ao qual o sujeito tem a possibilidade de 

reorganizá-las, assimilando-as a novos objetos existentes, ampliando assim o 

conhecimento denominados acomodação. O resultado da assimilação e a acomodação 

são chamados de equilibração. Assim, temos também o desequilíbrio que é quando o 

sujeito não consegue assimilar um novo conhecimento. É nesse sentido, que o sujeito 

busca um equilíbrio a fim de garantir sua adaptação (CAETANO, 2010).  

Desse modo, Piaget enfatiza que o sujeito busca constantemente organizar e 

adaptar os objetos que fazem parte do meio (PIAGET, 2011, p.89). Além disso, 

segundo Becker (2010, p. 31), Piaget discute sobre a organização dos elementos, isto é 

os objetos, e a assimilação e acomodação da atividade intelectual que se dá através da 

própria inteligência. Neste sentido, o autor destaca também que “como a acomodação, 

atividade centrífuga dos esquemas progressivamente se diferencia, a assimilação 

coordena e unifica a atividade do sujeito”. Em função disso, “Piaget conclui que a 

experiência, longe de emancipar-se da atividade intelectual, só progride na medida em 

que é organizada e animada pela própria inteligência”. 

Segundo Ghedin (2012), para Piaget a inteligência é algo que está em constante 

mudança, e isto implica a dizer que a assimilação e a acomodação, são processos que 

fazem parte para o desenvolvimento do mesmo. Piaget definiu como sendo um processo 

de equilibrações, que é caracterizado por diversas fases. Cada fase mostra como o 

desenvolvimento da criança se dá conforme a idade e as estruturas que estão ao seu 

redor.  

Essas quatro fases são evidenciadas por Davis e Oliveira (1994), tais como: A 

Sensória motora que vai do nascimento da criança até aproximadamente seus dois anos 

de idade. Nesse período considera-se que a criança ainda não tem o pensamento 

formado, porque nessa idade ela não dispõe a capacidade de representar, lembrar ou 

pensar. Para se comunicar ela utiliza os sensórios motores como: balançar, pegar, jogar, 

bater objetos. A Pré-operatória acontece a partir dos dois anos de idade. É marcada pelo 

aparecimento da linguagem da fala. É nesta fase que a criança é capaz de formar 

representações simbólicas como identificar e produzir desenhos que os identificam. A 

partir destas novas possibilidades de lidar com o meio, ela consegue expressar seus 

desejos. A Operatório-concreta acontece por volta dos sete anos de idade, nesta etapa a 

criança é capaz de construir um conhecimento mais compatível com o mundo que a 



137 
Anais da XIV Semana de Matemática 

e  IV Semana de Estatística  SEMATES 2014 ISBN 978-85-7764-034-8 

 

rodeia. O real e o fantástico passam a ser distinguido. Neste período, o pensamento 

operatório é denominado concreto porque a criança ainda só consegue pensar para 

ordenar, classificar e etc. A Operatória formal é a partir dos treze anos de idade, o 

pensamento da criança se torna livre das limitações das realidades concretas, ela é capaz 

de raciocinar logicamente. Isto permite que o adolescente trabalhe e pense não só com a 

realidade concreta, mas com a realidade possível.  

Assim, para Piaget a construção do conhecimento está relacionada com as 

características preconizadas para cada fase de desenvolvimento do indivíduo. Dessa 

forma, as potencialidades e limitações no que se refere à construção do conhecimento 

estão atreladas a cada fase elencada por ele. 

Um dos aspectos fundamentais da obra de Vygotsky, para Bock et al (2001), está 

no fato de que “as origens das formas superiores de comportamento consciente, 

pensamento, memória, atenção voluntária etc, formas essas que diferenciam o homem 

dos outros animais, devem ser achadas nas relações sociais que o homem mantém”. 

Desse modo, Vygotsky “entendia o homem como ser ativo, que age sobre o mundo, 

sempre em relações sociais, e transforma essas ações para que constituam o 

funcionamento de um plano interno”.  

Assim, para Vygotsky,  

 

As crianças, desde o nascimento, estão em constante interação com os 

adultos, que ativamente procuram incorporá-las a suas relações e a sua 

cultura. No início, as respostas das crianças são dominadas por processos 

naturais, especialmente aqueles proporcionados pela herança biológica. É 

através da mediação dos adultos que os processos psicológicos mais 

complexos tomam forma. Inicialmente, esses processos são interpsíquicos 

(partilhados entre pessoas), isto é, só podem funcionar durante a interação 

das crianças com os adultos. À medida que a criança cresce, os processos 

acabam por ser executados dentro das próprias crianças — intrapsíquicos 

(BOCK, et al, 2001, p. 141). 

 

Vygotsky destaca ainda que a criança possui em sua mente os conceitos 

formados, porém com o passar dos anos esta irá desenvolver os conceitos mais 

específicos, em função disso o conhecimento evolui com seu desenvolvimento 

intelectual, com suas estruturas cognitivas específicas, e com o desenvolvimento 

espontâneo da criança. Assim, 

 

A criança possui também seus próprios conceitos formados e somente com o 

passar do tempo e através da educação formal e que irá adquirindo os 
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conceitos científicos. Esses  conceitos não podem ser transmitidos por 

treinamentos feitos mecanicamente, mas deve haver respeito quanto ao nível 

da criança  com o seu desenvolvimento mental. Tais conceitos evoluem com 

a ajuda da atividade mental da criança. O conceito que a criança possui 

espontaneamente direciona o caminho para o conceito científico, e este por 

sua vez fornece estruturas básicas  o para o desenvolvimento do conceito 

espontâneo. Poder-se-ia  dizer que o desenvolvimento dos conceitos 

espontâneos da criança é ascendente, enquanto o desenvolvimento dos seus 

conceitos científicos é descendente, para um nível mais elementar e concreto. 

Isso decorre de diferentes formas pelas quais os dois tipos de conceitos 

surgem (VYGOTSKY, 1987, p. 93). 

 

Dessa forma, para Vygotsky a aprendizagem, por conseguinte a construção do 

conhecimento é um processo essencialmente social, e que as funções psicológicas 

humanas são construídas nesta relação. 

De acordo com Davis e Oliveira (1994), Vygotsky defende a ideia de que a 

interação entre as mutáveis condições sociais é a base biológica do comportamento 

humano. Partindo de estruturas orgânicas elementares, determinadas basicamente pela 

maturação, formam-se novas e mais complexas funções mentais a depender da natureza 

das experiências sociais a que as crianças se acham expostas.  

Nesse sentido, a fala é utilizada na interação social como adultos e outras 

crianças, desempenhando um papel importante na formação e organização dos 

pensamentos complexos e abstratos individual. Além disso, Vygotsky defendia o caráter 

antecipatório e preparatório a partir dos brinquedos para vida real. O brincar do dia-a-

dia das crianças é algo que se destaca como essencial para seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Para ele, o desenvolvimento e a aprendizagem estão inter-relacionados 

desde o primeiro dia de vida do indivíduo (PINHEIRO, 2007). 

Cabe destacar que Vygotsky apresenta em sua teoria aspectos relacionado ao 

aprender e ao relacionar-se com o meio, ao qual o aprendizado se consolida com a 

orientação de um mediador/adulto em que possa orientar a criança, visando o seu 

desenvolvimento.  

Desse modo, no contexto escolar para que uma criança construa conhecimento é 

necessário que o professor signifique o conceito trabalhado, relacionando à “bagagem” 

que o indivíduo traz consigo, isto é, através das brincadeiras infantis (PINHEIRO, 

2007).  Através de Vygotsky (1998) a brincadeira pode proporcionar alterações das 

estruturas mentais, pois no brinquedo a criança tem a oportunidade de construir novos 

saberes que são estabelecidos pela aprendizagem escolar. Ainda, conforme a autora ao 

fazermos uma relação ao aprendizado, não nos referimos apenas ao ensino sistemático, 
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pois desde muito pequenas as crianças interagem com o meio físico e social obtendo 

uma série de conhecimentos e consequentemente alargando os horizontes da zona de 

desenvolvimento proximal. No brinquedo também se cria uma zona de desenvolvimento 

proximal na criança.  

De acordo com Vygotsky existem dois níveis de desenvolvimento: 

Desenvolvimento real: se refere às conquistas já concretizadas na criança, são as 

competências que a criança já domina, são capacidades adquiridas que ela consegue 

realizar sozinha sem a ajuda ou intervenção de alguém. Desenvolvimento potencial: é 

aquilo que a criança sabe fazer, porém necessita de ajuda de outra pessoa, são a serem 

construídas (PINHEIRO, 2007).  

Neste sentido, Vygotsky (1998, p. 113), esclarece que: 

A distância do que a criança sabe fazer (nível de desenvolvimento real) e do 

que ela faz com ajuda de alguém (nível de desenvolvimento potencial) 

Vygotsky deu o nome de “zona de desenvolvimento proximal”. Essa zona 

define aquelas funções que ainda não amadureceram que estão em processo 

de maturação, funções que amadurecerão, mas que estão presentes em estado 

rudimentar. Essas funções poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do 

desenvolvimento, ao invés de “frutos” do desenvolvimento. 

 

 

Em decorrência disso, acreditamos que o desenvolvimento potencial implica no 

vir a ser, dependendo dessa forma de uma intervenção do meio social, o que evidencia a 

importância do outro no processo de construção do conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse estudo procuramos apresentar a partir da perspectiva interacionista como 

se dá a construção do conhecimento para Piaget e Vygotsky. 

Embora, os teóricos sejam interacionistas e de modo geral, entendem que o 

conhecimento é algo em constante mudança, e sua construção se dá por meio da 

interação com o social, ou seja, à medida que a criança convive com as pessoas e se 

relaciona com diferentes objetos o conhecimento se constrói, portanto se transforma. 

 Entretanto, Piaget e Vygotsky divergem em alguns aspectos com relação à 

construção do conhecimento. Piaget defende a ideia de que a criança se desenvolve 

intelectualmente por meio das características que são preconizadas nas quatro fases: 

sensório motora, pré-operatório, operatório-concreto e operatório formal. Isso mostra 
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que a construção do conhecimento se limita a alguns aspectos que se atrelam as 

referidas fases. 

Para Vygotsky a construção do conhecimento se dá principalmente através da 

interação com meio em que o indivíduo está inserido. Por isso, Vygotsky considera que 

a criança ao ser inserida no contexto escolar, ela traz consigo uma “bagagem” de 

conhecimento, que pode ajudá-la na construção dos conhecimentos científicos. 

Cabe destacar ainda que na tessitura do texto ao abordarmos a perspectiva 

teórica de Vygotsky, fizemos algumas relações de sua teoria com o contexto escolar, 

isso ocorreu pelo fato de que Vygotsky aborda em suas pesquisas o papel da escola e do 

professor no processo e construção do conhecimento das crianças, diferentemente de 

Piaget que na sua teoria não se preocupou com esses aspectos, embora os resultados de 

suas pesquisas influenciem ainda hoje fortemente a educação.  

Acreditamos que estudos dessa natureza são importantes, especialmente na 

formação inicial de futuros professores, para que esses profissionais compreendam 

como o aluno constrói conhecimento e ainda qual o seu papel, enquanto professor, nesse 

processo. 
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RESUMO: Este estudo foi desenvolvido na disciplina Psicologia da Educação do curso 

de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-

Paraná/RO, na turma do 5º período em 2013. Nesse trabalho procurou-se discorrer sobre 

a perspectiva teórica de Piaget e Vygotsky no que se refere o papel dos fatores internos 

e externos do desenvolvimento humano. Metodologicamente a investigação se 

caracteriza como exploratória e bibliográfica, de abordagem qualitativa. Espera-se que 

os resultados desse estudo possibilitem reflexões acerca do desenvolvimento humano 

com relação à maturação, de Piaget, e a interação social de Vygotsky. Essas 

reflexões são necessárias principalmente na formação inicial de futuros professores, a 

fim de que possam compreender como se dá o desenvolvimento intelectual e social dos 

seus alunos. 

 

 

Palavras chaves: Piaget e Vygotsky; Desenvolvimento Humano; Fatores Internos e 

Externos. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento humano é uma das áreas de conhecimento investigada na 

Psicologia, onde se estuda todos os aspectos que se referem ao desenvolvimento 

humano, tais como: “físico-motor, intelectual, afetivo-emocional e social desde o 

nascimento até a idade adulta, isto é, a idade em que todos estes aspectos atingem o seu 

mais completo grau de maturidade e estabilidade” (BOCK et al,  2001, p.127).  

Desse modo, o desenvolvimento humano trata-se do desenvolvimento mental e 

também do crescimento orgânico do indivíduo. Nesse processo o desenvolvimento 

mental é entendido como “uma construção contínua, que se caracteriza pelo 
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aparecimento gradativo de estruturas mentais (...), que vão aperfeiçoando e 

solidificando até o momento em que todas elas” se desenvolvam plenamente, 

caracterizando assim “um estado de equilíbrio superior quanto aos aspectos da 

inteligência, vida afetiva e relações sociais” (BOCK et al, 2001, p.128). 

Existem várias teorias que procuram compreender e explicar o desenvolvimento 

humano. Dentre essas, destacamos as que são de Piaget e Vygotsky.  

A escolha por esses teóricos se justifica pelos seguintes aspectos: “O psicólogo e 

biólogo suíço Jean Willian Fritz Piaget (1896-1980), pela sua produção contínua de 

pesquisas, pelo rigor científico de sua produção teórica e pelas implicações práticas de 

sua teoria, principalmente no campo da Educação” (p.127). E o soviético Lev 

Semenovich Vygotsky (1896) que faleceu aos 37 anos de idade, por construir 

“propostas teóricas inovadoras sobre temas como relação pensamento e linguagem, 

natureza do processo de desenvolvimento da criança e o papel da instrução no 

desenvolvimento” (BOCK et al, 2001, p.139). 

Cabe destacar que as teorias de Piaget e Vygotsky, surgiram no início do século 

XX, rompendo assim com o dualismo entre o inatismo e ambientalismo que havia desde 

a Grécia Antiga. Esses teóricos consideram tanto os fatores internos como os externos 

no processo do desenvolvimento do ser humano. Desse modo, nesse trabalho 

procuramos apresentar a perspectiva teórica desses dois autores sobre o papel dos 

fatores internos e externos no desenvolvimento humano. 

 

METODOLOGIA  

 

Objetivando discorrer sobre o papel dos fatores internos e externos no 

desenvolvimento humano na perspectiva de Piaget e Vygotsky, a pesquisa se 

caracterizou como uma investigação exploratória e bibliográfica, entendida como aquela 

que se “baseia fundamentalmente no manuseio de obras literárias, quer impressas, quer 

capturadas via internet” (FURASTÉ, 2008, p. 33).   

Assim, foram realizadas leituras de artigos e livros de autores que contribuíram 

com discussão sobre o desenvolvimento humano sob o olhar de Piaget e Vygotsky.  

Ressaltamos ainda que o estudo é de abordagem qualitativa, entre os motivos 

que fundamentam a escolha dessa abordagem, está o de que a qualitativa é aquela “que 

intenta captar não só a aparência do fenômeno, como também sua essência” e que 

procura “explicar sua origem, suas relações, suas mudanças e se esforça por intuir as 

conseqüências que terão para a vida humana” (TRIVIÑOS, 1987, p. 129).  

Desse modo, possibilitou-se, assim, lançar um olhar sobre os fatores externos e 

internos, a fim de apresentar algumas considerações sobre o desenvolvimento humano 

com relação à maturação na visão de Piaget e interação social na visão de Vygotsky.  

 

O PAPEL DOS FATORES INTERNOS E EXTERNOS NO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO NA VISÃO DE PIAGET E VYGOTSKY  

 

O Interacionismo é a linha teórica que acredita que o ser humano é capaz de se 

desenvolver e construir conhecimento por meio da interação. Desta forma, pode-se 

considerar que no interacionismo se valoriza os fatores externos e também os internos, 

ou seja, a interação desses fatores para o desenvolvimento humano.  

Entretanto, os interacionistas Piaget e Vygotsky apresentam considerações que 

diferem um do outro no que se refere a essa temática.  
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Para Piaget (1987, citado por SAYEGH, 2006, p. 5), “a origem do 

desenvolvimento dá-se do interior para o exterior, ocorrendo em função da maturidade 

da pessoa”. O autor considera que o ambiente pode influenciar o desenvolvimento 

cognitivo, porém sua ênfase recai para o elemento biológico do indivíduo, ressaltando o 

aspecto da maturidade no desenvolvimento. Piaget defende que o ser humano se 

desenvolve com o papel dos fatores internos, deixando claro sua ideia que o indivíduo já 

nasce com uma estrutura prévia, deste modo expõe a maturação como uns dos principais 

fatores do desenvolvimento humano.  

Outro aspecto importante é que para Piaget  

 
A criança não é um adulto em miniatura. Ao contrário, apresenta 

características próprias de sua idade. Compreender isso é compreender a 

importância do estudo do desenvolvimento humano. Estudos e pesquisas de 

Piaget demonstraram que existem formas de perceber, compreender e se 

comportar diante do mundo, próprias de cada faixa etária, isto é, existe uma 

assimilação progressiva do meio ambiente, que implica uma acomodação das 

estruturas mentais a este novo dado do mundo exterior (BOCK et al, 2001, 

p.129). 

 

Nesse processo de desenvolvimento, Piaget considera que os fatores internos 

predominam sobre os externos, colocando assim seu ponto de vista que o 

desenvolvimento humano segue uma sequência fixa e universal de estágios, isso “de 

acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento” do ser humano “o que, 

por sua vez, interfere no desenvolvimento global”. Desse modo, salienta quatro estágios 

denominados por ele como sendo: sensório-motor (0 a 2 anos), pré-operatório (2 a 7 

anos), operações concretas (7 a 11 ou 12 anos) e operações formais (11 ou 12 anos em 

diante).  Para Piaget “cada período é caracterizado por aquilo que de melhor o indivíduo 

consegue fazer nessas faixas etárias” ele ainda afirma que “todos os indivíduos passam 

por todas essas fases ou períodos, nessa sequência, porém o início e o término de cada 

uma delas dependem das características biológicas do indivíduo” (BOCK et al, 2001, 

p.131).  

No entanto, Vygotsky apresenta uma ideia contrária a da apresentada por Piaget. 

Segundo Sabini (1998, p. 156), Vygotsky entende o desenvolvimento como “um 

processo complexo, caracterizado pela periodicidade e desigualdade no 

desenvolvimento de diferentes funções”, acreditando que nada se desenvolve conforme 

uma regra, um seguimento fixo de atitudes e vontades. Sendo assim, “Vygotsky não via 

o homem como um ser passivo” para ele o homem é um “ser ativo, que age sobre o 

mundo, sempre em relações sociais, e transforma essas ações para que constituam o 

funcionamento de um plano interno” (BOCK et al, 2001, p.140). Ainda, de acordo com 

os referidos autores um dos pressupostos básicos da teoria de Vygotsky mostra que “as 

origens das formas superiores de comportamento consciente pensamento, memória, 

atenção voluntária etc, formas essas que diferenciam o homem dos outros animais, 

devem ser achadas nas relações sociais que o homem mantém”.  

Assim, como Luria, Vygotsky compreendia o desenvolvimento infantil por meio 

de três aspectos: Instrumental, cultural e histórico. Desse modo, para Vygotsky “a 

história da sociedade e o desenvolvimento do homem caminham juntos e, mais do que 

isso, estão de tal forma intrincados, que um não seria o que é sem o outro”. Neste 

sentido, Vygotsky evidencia que desde o nascimento as crianças, “estão em constante 

interação com os adultos, que ativamente procuram incorporá-las a suas relações e a sua 

cultura. No início, as respostas das crianças são dominadas por processos naturais, 

especialmente aqueles proporcionados pela herança biológica”. Entretanto, é por meio 
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da “mediação dos adultos que os processos psicológicos mais complexos tomam 

forma”. Inicialmente, esses processos são interpsíquicos (partilhados entre pessoas), isto 

é, só podem funcionar durante a interação das crianças com os adultos. Depois se 

tornam intrapsíquicos, na medida em que as crianças crescem e os processos acabam 

por ser executado dentro da própria criança (BOCK et al, 2001, p.141). 

Essas operações também podem ser chamadas de interiorização. Além do mais, 

para materializar de forma efetiva os argumentos de Vygotsky com relação a esses 

aspectos, ele discorre sobre o desenvolvimento da fala, em que evidencia os aspectos 

mencionados acima de uma forma clara e evidente. 

Logo, na formulação da teoria sócio-histórica, entende-se que para Vygotsky o 

desenvolvimento humano é social, em que neste contexto dá ênfase a Zona de 

Desenvolvimento Proximal. 

 
A zona de desenvolvimento proximal é a diferença (ou distância) que existe 

entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial, 

ou seja, são aqueles conhecimentos que possibilitam ao indivíduo resolver 

um problema que antes não era possível de resolver apenas com os 

conhecimentos antigos (VYGOTSKY, 1978 apud ROSA et al, p.2). 

 

Isso evidencia que o desenvolvimento potencial, que é o vir a ser, depende de 

uma intervenção intencional do meio social, assim deixando evidente a interferência do 

papel dos fatores externos para o desenvolvimento do ser humano. 

Como se pode verificar na tessitura do texto, os dois teóricos apresentam 

perspectivas diferentes de como compreender o desenvolvimento humano. Embora, haja 

um aspecto em comum, que é de considerar a interação dos fatores externos e internos 

no processo de desenvolvimento.  

Os estudos de Piaget e Vygotsky contribuíram em vários sentidos e em distintas 

áreas de conhecimento, tornando-se assim os principais referenciais no que se refere a 

desenvolvimento humano entre outras temáticas.  A partir das pesquisas desses teóricos, 

segundo Bock, Furtado e Teixeira (2001), atualmente têm-se a compreensão que vários 

fatores influenciam o desenvolvimento humano, além disso, esses fatores são 

indissociáveis, como: hereditariedade, crescimento orgânico, maturação 

neurofisiológica e meio.  

Cabe destacar que quanto a desenvolvimento cognitivo e social do ser humano 

ainda há vários aspectos que carecem de maiores investigações. Mas, entende-se que as 

pesquisas realizadas por Piaget e Vygotsky consistiram numa importante conquista, que 

pode ser ampliada, para se compreender a complexidade de como o ser humano se 

desenvolve. E, além disso, de entender sobre que fatores, como e de que forma eles 

influenciam nesse processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nesse estudo procurou-se discorrer sobre alguns aspectos no que se refere o 

papel dos fatores internos e externos no desenvolvimento humano na perspectiva de 

Piaget e Vygotsky. 

Na tessitura do texto foi possível verificar que embora, Piaget e Vygotsky eram 

considerados interacionistas, o que implica em que esses teóricos consideravam tantos 

os fatores externos e internos para o desenvolvimento humano, no entanto divergiam 

sobre que fator predominava sobre o outro no processo de desenvolvimento. 
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Piaget enfatizou em sua teoria o aspecto maturacional, enquanto Vygotsky o 

aspecto social. Acredita-se que o estudo nos possibilitou compreender que os fatores 

abordados no texto, bem como a maturação (interno) e a interação social (externo), não 

influenciam de uma forma isolada o desenvolvimento humano, e que a interação dos 

referidos fatores são imprescindíveis para esse complexo processo.  

Nesse sentido, ressalta-se que são necessárias mais pesquisas para que amplie as 

discussões concernentes a essa temática que ainda se constitui num campo recente de 

investigação.  

Considera-se, ainda, que estudos dessa natureza são necessários principalmente 

na formação inicial de futuros professores, a fim de que possam compreender como se 

dá o desenvolvimento intelectual e social dos seus alunos, para que o professor saiba 

como intervir e mediar o processo de ensino e aprendizagem. Destacou-se, ainda, que na 

proposição de ensinar algo, o profissional docente tem que ter um repertório mínimo de 

conhecimento sobre como ocorre à dinâmica cognitiva do aluno, e de que forma os 

aspectos sociais podem interferir no plano intelectual.  
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RESUMO: O presente artigo analisa o histórico de notas do 4º ao 6º ano de dois alunos 

na disciplina de Matemática da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 31 de 

Março, situada no município de Ji-Paraná – RO - Brasil. As fontes utilizadas foram os 

documentos oficiais da mesma. O procedimento da pesquisa é de caráter bibliográfico e 

qualitativo. Propomos trazer à tona uma discussão a respeito da motivação no processo 

ensino-aprendizagem. Buscamos também propiciar ao campo educacional, reflexões 

que poderão contribuir com o desenvolvimento do ensino e aprendizagem dos alunos do 

6º ano. Como resultado, constatamos a existência de um declínio das notas, e tal baixa 

nos remeteu a concluir que a transição do ensino de matemática aplicado por um 

pedagogo para o ensino desenvolvido por um licenciado em matemática, é um dos 

fatores que se apresenta como uma causa da falta de motivação referente a disciplina em 

questão.  

 

Palavras-Chave: Baixo rendimento; Reflexos; Desmotivação 

  

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo descreve o rendimento de 3 (Três) alunos do 6º ano do ensino 

fundamental na disciplina de matemática na escola pública 31 de Março situada no 

Município de Ji-Paraná RO, no entanto analisamos somente dois, visto que trata-se de 

um recorte para este artigo. O rendimento supracitado está caracterizado a partir das  

notas referentes ao 4º ao 6º anos, com um enfoque nas notas apresentadas no último ano 

citado a fim de analisar o que ocorre na transição do 5º para o 6º ano, visto que, nessa 

passagem observa-se inicialmente o trabalho do pedagogo e posteriormente o trabalho 

do professor licenciado em Matemática.   

Para concretizar esta pesquisa, buscaremos descrever a importância da 

motivação no ensino aprendizagem e as situações avessas na falta dela. Para tal, 

recorremos a vários autores que concordam entre si que não existe aprendizado sem 

motivação.  

                                                 
40 Licenciado em Matemática UNIR - Campus de Ji-Paraná 
41 Professor do DME/UNIR – Campus de Ji-Paraná 
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No que diz respeito à análise, que sob o olhar das notas de 8 (oito) alunos do 4º, 

5º e 6º anos, analisamos se realmente a transição das séries iniciais pode ser ou não, um 

dos fatores que promove a desmotivação na aula de Matemática.  

 

A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NO CONTEXTO ESCOLAR 

Nesse momento, dedicamos algumas palavras na intenção de levar o leitor a se 

deparar com a importância da motivação no contexto escolar, assim, iniciamos 

destacando que infelizmente, o ensino fundamental não está superando as metas 

indicadas pelo MEC (Ministério da Educação), o que nos levou a observar e descrever a 

importância do professor em sala de aula, pois é fácil verificar que este, é sem dúvida o 

percussor do processo de ensino aprendizagem na escola, assim, propomos algumas 

reflexões que podem contribuir para que haja motivação em sala de aula. 

A percepção da fragilidade na educação tem levado vários autores como, por 

exemplo, Piletti (1993) e Bzneck (2009) a se debruçarem sobre o assunto referente a 

educação. De forma que com frequência os projetos e programas consideram o todo, no 

entanto, o todo não pode ser considerado senão por partes, razão pela qual alguns 

fatores subjetivos como a motivação e a afetividade não são aprofundados nas escolas. 

Esses fatores estão intrinsicamente ligados ao contexto educacional, e de acordo com 

esses autores, podem alavancar a aprendizagem dos alunos. É perceptível que muitos 

autores concordam em um ponto, não existem aprendizado sem motivação.  

Quando se fala de motivação o nosso cognitivo articula várias situações 

interiores, sem, contudo, definir claramente o que a palavra no seu sentido original quer 

dizer. Para darmos uma resposta a essas indagações, analisaremos a palavra motivação 

citada acima, na visão de Bzuneck (2009, p. 9) que diz: 

[...] uma ideia sugestiva sobre motivação, normalmente aplicável a qualquer 

tipo de atividade humana, é fornecida pela própria origem etimológica da 

palavra, que vem do verbo latino movere, cujo tempo supino motum e o 

substantivo motivum, do latim tardio, deram origem ao nosso termo 

semanticamente aproximado, que é motivo. Assim, genericamente, a 

motivação, ou o motivo, é aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação 

ou a faz mudar o curso. (Itálico nosso) 

 

A qualidade e a intensidade do envolvimento nas aprendizagens dependem da 

motivação, Bzuneck (2009) legitima que no aluno, a motivação é considerada como 

determinante talvez principal do êxito e da qualidade da aprendizagem escolar. Já Fita 



149 
Anais da XIV Semana de Matemática 

e  IV Semana de Estatística  SEMATES 2014 ISBN 978-85-7764-034-8 

 

(2003), acredita que a motivação é um conjunto de variáveis sejam contextuais ou 

pessoais, que ativam a conduta e a orientam em determinado sentido visando alcançar 

um objetivo. 

Para Huertas (2006) a motivação é definida como um processo psicológico, ou 

seja, ela é proporcionada por meio dos componentes afetivos e emocionais. Todavia, 

são vários os atributos que influenciam na motivação da pessoa, para o autor, ela vai 

surgindo no campo da subjetividade a partir das características de cada indivíduo, visto 

que estes possuem diferentes metas, expectativas e formas de visualizar a vida.  

Para Barbosa (2005, p. 21) “a origem da motivação é o desejo de satisfação de 

necessidades e um conjunto de fatores que determinam a conduta de um indivíduo”. 

Assim, entendemos que a motivação é um comportamento que vai surgido 

interiormente e que remete a satisfação das mesmas; ou seja, é a busca da satisfação de 

desejos que precisam de respostas imediatas.  

 

A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR NA SALA DE AULA 

 

Temos visto muitos professores que ao longo de suas vidas se dedicaram a 

profissão e de certa forma deram sua contribuição para a sociedade. No entanto, como o 

avanço tecnológico das últimas décadas, houve consequentemente uma mudança no 

convívio social, e muitas práticas que se utilizavam nas escolas parecem que já não 

funcionam mais.  

Há muito tempo tem aparecido o questionamento sobre a falta de motivação, 

porque o aluno de hoje não tem mais aquele interesse em aprender, especificamente na 

disciplina de matemática? O que mudou na sociedade para que haja essa postura dos 

alunos? Como os professores devem agir diante da falta de motivação? São algumas 

questões que precisam ser discutidas em âmbito social, mas principalmente nas escolas 

e universidades, pois na visão de muitos autores, a motivação é o caminho para o 

desenvolvimento e aprendizado dos alunos, como esclarece Pilleti (1993, p. 63): 

A motivação é fator fundamental da aprendizagem. Sem motivação não há 

aprendizagem. Pode ocorrer aprendizagem sem professor, sem livro, sem 

escola e sem outra porção de outros recursos. Mas mesmos que existam todos 

esses recursos favoráveis, se não houver motivação não haverá 

aprendizagem.  
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Mediante essas realidades, para que o professor desenvolva um bom trabalho, é 

imprescindível que ele dentre os outros elementos fundamentais, como o uso da 

tecnologia em sala de aula, tenha conhecimento prévio e domínio dos conteúdos, 

conheça no mínimo um pouco sobre motivação e a importância desta no 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. Nesse sentido, Pozo (2002) traz 

que a motivação deve ser considerada como um requisito, uma condição prévia da 

aprendizagem, ou seja, para o autor não basta somente conhecer, mais aplicá-la.   

Podemos também considerar que é de suma importância estar revendo as 

circunstâncias da falta de motivação, pois este fato quase que totalmente prejudica o dia 

a dia em uma sala de aula, pois desestrutura as aulas quando os alunos não participam. 

Se o objetivo do ensino é fazer com que o aluno realmente aprenda os conteúdos, de 

forma alguma se pode deixar que alguns fatores que podem ser melhorados prejudiquem 

o aprendizado. 

Para isso, é importante que o professor conheça seus alunos e suas 

particularidades, pois o que pode ser interessante para um, pode não ser para o outro. 

Por isso, Marinho e Fiorelli (2005) afirmam que os mesmos estímulos e estratégias 

quando aplicados a diferentes pessoas ainda que em situações praticamente idênticas, 

conduzem a diferentes resultados. Carvalho, Pereira e Ferreira (2007, p. 10) na visão de 

(FITA 2003), enfatizam que: 

Para o professor compreender o que motiva os alunos, é necessário que o 

mesmo estude o contexto da aprendizagem, das individualidades dos alunos, 

bem como suas ideias prévias e tire conclusões que estejam comtempladas 

em seu planejamento de ensino. Assim o professor tem a possibilidade de 

selecionar os conteúdos que despertem o interesse dos alunos, aqueles para os 

quais eles se sintam mais motivados a aprender.  

 

Segundo Guimarães (2001) é perceptível o interesse dos alunos em desenvolver 

atividades que lhe são atribuídas recompensas, como por exemplo, elogios. 

Acompanhada dessas atividades, é importante que o professor traga em sua 

metodologia, assuntos que de uma forma ou de outra despertem o interesse do aluno, 

pois, de acordo com Leite (2007, p. 36): 

É mais fácil aprender o que nos interessa. Sem motivação o aluno não presta 

atenção, não participa, não faz as tarefas. Ou até faz, mas preocupados 

simplesmente em corresponder à expectativa do professor, sem interesse em 

aprender. 
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Segundo Coll (2004), a crença tradicional é que a motivação é própria de cada 

um, que o aluno é responsável por seu pouco interesse pela aprendizagem. Todavia, as 

teorias mais atuais apontam que condições externas podem influenciar direta ou 

indiretamente na motivação do aluno:  

[...] os motivos de um aluno são um produto da interação dele com os 

diferentes contextos em que está presente o sentido da aprendizagem escolar. 

Essa responsabilidade da escola e dos professores não pode fazer com que se 

esqueça de que a motivação é moldada em contextos não escolares, como a 

família, a classe social e a cultura. (COLL, 2004, p. 129)  

De acordo com Lira (2013, p. 05) baseada na abordagem comportamentalista de 

Skinner ele ressalta que:  

É de responsabilidade de o professor assegurar a aquisição do comportamento. 

Os comportamentos desejados dos alunos serão instalados e mantidos por 

condicionantes e reforçadores arbitrários, tais como: elogios, graus, notas, 

prêmios, reconhecimentos do mestre e dos colegas, prestígio, etc., os quais, por 

sua vez, estão associados com uma outra classe de reforçadores mais remotos e 

generalizados, tais como: o diploma, as vantagens da futura profissão, a 

aprovação final no curso, possibilidade de ascensão social, monetária, status, 

prestígio da profissão, etc.  

Para que os alunos se sintam motivados em sala de aula é imprescindível a 

participação do professor. Contudo, é importante ressaltar que uma das maiores 

dificuldades dos professores é envolver os alunos em atividades de aprendizagem. Às 

vezes é mais prático e cômodo permanecer com a mesma prática do que buscar novos 

desafios. É evidente, que muitas vezes a escola não possui infraestrutura nem materiais 

necessários para o bom desenvolvimento do trabalho docente, entretanto, Ripplinger e 

Brancher (2006, p.53) afirmam que:  

[...] vale ressaltar que, para fugir do método tradicional de ensino, não 

precisamos grandes inovações e recursos financeiros, basta apenas preparar a 

aula de uma maneira diferente, sequenciando os conteúdos, procurando 

relacioná-los com o conhecimento cognitivo prévio dos alunos e com 

condições contextualizadas, etc. 

Se por um lado a crença tradicional segundo Coll (2004) diz que a motivação é 

própria de cada um, e que o aluno é responsável por seu pouco interesse pela 

aprendizagem, por outro lado, autores como Skinner, Guimarões e Braghirolli afirmam 

categoricamente que a motivação mesmo que parta do próprio sujeito está estritamente 

ligada às relações que este estabelece com o meio exterior. Mediante este pressuposto 

Luna (2008, p.21) afirma: 

A falta de motivação é causada por características pessoais do aluno e o 

contexto da escola. O medo o fracasso e a forma de encará-lo; a falta de 

clareza sobre os objetivos da aprendizagem; e a não satisfação das 
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expectativas são alguns dos motivos de ordem pessoal. Além deles existem a 

influência dos pais, colegas e grupos sociais, mais as experiências anteriores 

de cada um. Junte-se a isso o ambiente da escola e da sala de aula para o 

desenvolvimento das atividades, como a organização, a interação com o 

professor e a avaliação. É aí que o educador pode intervir.   

Observando essas realidades, é comum encontrar nas escolas alunos 

desmotivados, que segundo os autores citados acima, mediante as circunstâncias foram 

influenciados por alguma situação, entretanto, os professores também estão 

desmotivados em sua atividade por conta desses alunos. Por isso, Souza apud Tapia e 

Fita (2003, p. 88) afirmam que: “[...] se o professor não está motivado, se não exerce de 

forma satisfatória sua profissão, é muito difícil que seja capaz de comunicar a seus 

alunos entusiasmo, interesse pelas tarefas escolares; é definitivamente, muito difícil que 

seja capaz de motivá-los.” 

Em face dessas situações, o trabalho em equipe pelos professores de uma mesma 

escola, a troca de experiências, definição de perspectivas de intervenção devem ser 

consideradas fundamentais na prática da docência. Todavia, não há receitas prontas, o 

professor deve procurar aprender a partir da própria experiência, sendo coerente consigo 

próprio. 

 

PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

O presente trabalho é de caráter qualitativo, no qual, está baseada a análise 

documental, em que segundo Lüdke e André (2008), podem-se revelar diferentes 

aspectos do tema em questão, além de ser uma fonte rica e fornecer evidências que 

fundamentam as afirmações do pesquisador. 

 Para tal pesquisa destacamos nosso entendimento a respeito de documento que 

conforme o Dicionário Michaelis digital esclarece, refere-se ao escrito ou objeto que 

serve de testemunho ou até mesmo prova, e tais elementos constituem de informação, 

por outro lado, Moroz et al 2006 p.80) afirmam que “Os registros podem ser utilizados 

como fonte confiável de dados, desde que alguns cuidados sejam tomados, como por 

exemplo, certificar-se de que os documentos sejam autênticos [...].”  

Conforme citado no parágrafo anterior, podemos a partir do entendimento da 

escrita de Moroz classificar nossa fonte de dados como documentos, haja vista, que tais 

dados são oriundos de registros administrativos, de forma que nossa coleta de dados foi 

fundamentada nos diários de classe da Escola 31 de Março. 

Sendo assim, buscamos junto à secretaria da escola, as notas finais da disciplina 
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de matemática dos alunos que cursaram nessa mesma instituição o 4º, 5º e 6º anos.  De 

posse dessas notas inicia-se o processo de análise, identificando inicialmente se elas são 

constantes, crescentes ou decrescentes, com o intuito de verificar se as notas oriundas 

do sexto ano, que estamos considerando − o ano de transição das séries iniciais do 

Ensino Fundamental para as séries finais do Ensino Fundamental − pode ser ou não, um 

dos fatores que faz os alunos investigados se sentirem desmotivados na aula de 

matemática. A análise estudada adiante apresentará um caminho reflexivo, 

proporcionando a cada um a visão da importância ou não do fator motivação no 

processo de ensino e aprendizagem de matemática. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

Nesse capítulo, iremos desenvolver nossa análise, sendo que para isto, 

abordaremos a descrição do 6º ano do Ensino Fundamental, analisando as notas de 3 

(alunos)  que estudaram o 4º, 5º e 6º anos na escola 31 de Março. 

Como foi relatado no início, agora em outras palavras, o objetivo deste trabalho 

é analisar a partir das notas dos alunos, sé é possível verificar se há desmotivação no 

aluno quando ele passa do 5º ano para o 6º ano do ensino fundamental. É importante 

ressaltar que de maneira geral no contexto educacional a nota é utilizada como 

parâmetro para progressão ou retenção, ou seja, o fator responsável pela aprovação ou 

reprovação é justamente o rendimento nas notas de cada aluno. Partindo deste 

pressuposto, associado ao que disseram os autores em relação a motivação, podemos 

concluir que se o aluno está motivado, certamente o aprendizado se perpetua de forma 

mais articulada, e é natural que alcance notas boas, caso contrário, às notas serão ruins, 

lembrando que a motivação é apenas um dos fatores para que isso ocorra. Ao 

considerarmos os fatores inerentes a aprendizagem, podemos observar que se as notas 

do aluno estão decrescendo, pode-se julgar que está havendo desmotivação e 

desinteresse na aprendizagem por parte do mesmo.  

De acordo com o procedimento do ensino fundamental das séries iniciais, ou 

seja, do 1º ao 5º ano, o aluno tem um único professor para todas as matérias no decorrer 

de todo o ano. É natural que no decorrer do ano o aluno crie laços de afetividade com o 

professorqueterá maior facilidade em ensiná-lo, e consequentemente o aluno maior 

facilidade em aprender.  Por outro lado, quando o aluno passa para o 6º ano, se depara 

com uma variedade de matérias e vários professores, assim, por essa razão, pode ser que 
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haja desmotivação. Dessa forma, voltamos a questionar, o baixo rendimento dos alunos 

do 6° ano na disciplina de Matemática: Falta de motivação? 

A turma observada do 6º ano possui 25 (vinte e cinco) alunos, sendo 11 (onze) 

do sexo masculino e 14 (catorze) do sexo feminino. Todavia, desses 25 (vinte e cinco) 

alunos só foi possível estudar 8 (oito), sendo 4 (quatro) do sexo masculino e 4 (quatro) 

do sexo feminino. A razão pela qual foram escolhidos esses 8 (oito) alunos, foi devido 

ao fato de que precisávamos encontrar os mesmos alunos que cursaram o 4º, 5º e 6º 

anos do ensino fundamental.  De forma que para explicar melhor, na turma do 4º ano, 5 

(cinco) alunos foram transferidos e um desistente. Quando esses alunos do 4º ano 

passaram para o 5º ano, novamente 5 (cinco) alunos foram transferidos. Em seguida na 

passagem do 5º ano para o 6º ano, dois foram transferidos, um desistente e dois 

reprovados. Em resumo, dos 25 (vinte e cinco) alunos do 6º ano, apenas 8 (oito) alunos 

estiveram em todas as três turmas mencionadas acima, ou seja, não foi possível 

conseguir as notas em sequência de todos os alunos do 4º, 5º e 6º ano, ficando no final 

apenas com 8 (oito). 

Com o intuito de facilitar a visibilidade das notas e observar o rendimento 

mensurado, a partir das mesmas foram constantes, crescentes ou decrescentes, nos 

dando assim, a possibilidade de destacar se esse rendimento pode ser um dos fatores que 

desmotivam os alunos dessa série, assim, inserimos uma tabela que segue:  

 

Tabela1- Quadro de notas dos alunos do 6º ano da escola 31 de Março (dados cedidos pela Secretária da 

Escola) 

Nº Nome fictício   4º ano  5º ano  6º ano 

01 Maria  6,1 6,0 6,5 

02 Josefa 8,5 8,1 7,0 

03 Tereza 8,0 8,4 7,6 

04 João 6,3 6,8 6,5 

05 Pedro 7,6 8,3 6,6 

06 Manoel 6,1 6,0 5,1 

07 Joaquim 9,1 9,6 9,6 

08 Vicente  6,2 7,4 7,3 

Média 7,2 7,6 7,0 

 

O aluno Manoel, segundo os dados da tabela, tem sua nota considerada baixa, já 

que o limite para que o aluno passe de um ano para o outro deve ser igual ou superior a 

seis. Dentre os oito alunos estudados fica evidente que esse é o que tem obtido notas 
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mais baixas nos seguintes anos 4º, 5º e 6º ano. Mediante esse fato, o que podemos 

indagar sobre o desempenho desse aluno? A psicologia tem ajudado a responder 

perguntas desse tipo e tem direcionado alguns caminhos, por meio das teorias de 

aprendizagem. Segundo alguns autores como, por exemplo, Bock, Furtado e Teixeira 

(1997) baseado nos estudos de Jerome Bruner− criador da teoria de ensino − definem 

que a motivação, dentre outros elementos, é a mola propulsora da aprendizagem. 

 Contudo, quando a prática pedagógica está apoiada apenas pela prática 

tradicional, na qual segundo Becker (1993) não há relação entre docente e discente, já 

que apenas o professor é o detentor do saber, os alunos terão dificuldades no campo 

motivacional. Essa relação entre professor e aluno é fundamental para que o aluno 

aprenda e consequentemente melhore suas notas. Por conseguinte,Ripplinger e Brancher 

(2006) afirmam que para esta relação acontecer, é importante o professor levar em 

consideração o conhecimento cognitivo prévio dos alunos, ministrando os conteúdos a 

partir desse princípio e, às vezes, o próprio aluno pode participar das escolhas dos 

conteúdos. 

 Os dados da tabela revela que a aluna Maria, por razões desconhecidas, termina 

as séries iniciais com notas: 6,1 seguida de 6,0, todavia, termina o 6º ano com meio 

ponto a mais que nos anos anteriores. Mesmo que ela mostre um crescimento de meio 

ponto, não podemos garantir que esse crescimento continue nos próximos anos do 

ensino fundamental. Por conseguinte, podemos observar que a nota 6,5 atribuída à aluna 

não faz com que ela seja julgada reprovada, no entanto, é considerada no campo 

educacional uma nota baixa.  

Tendo como base a ideia de Bzuneck (2009), que a motivação intrínseca nasce 

com o ser humano que, se aflora com o intuito de hesitar suas capacidades buscando 

sempre novos desafios. Tal crescimento tendo como base a aluna Maria, poderá ser 

instigado pela comunidade educacional (professor, coordenador, diretor), na intenção de 

dar continuidade ao crescimento, uma vez que ela já possui uma motivação interior. 

 Ainda podemos destacar os dizeres de Huertas (2006): que se o aluno não for 

envolvido com a motivação extrínseca, como por exemplo, elogios, prêmios etc., o 

aluno tende a ir automaticamente perdendo o ânimo para estudar. Sendo assim, olhando 

para a realidade da aluna Maria observamos a necessidade de se aplicar o que Huertas 

(2006) diz, ou seja, que faltou esse envolvimento para despertar o gosto da 

aprendizagem, uma vez que os estudos revelam que o segredo motivacional está em 
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conciliar a motivação intrínseca e extrínseca dos alunos.       

O aluno Joaquim dentre os outros estudados, foi o que teve maior desempenho 

na aprendizagem. Podemos constatar tal efeito a partir de suas notas 9,1 no 4º ano, 9,6 

no 5º ano e 9,6 no 6º ano. Situações como esta pode gerar duas vertentes: a primeira é 

que muitos se apoiam nesses fatores para afirmar o velho discurso, “por que fulano 

aprende e ciclano não? Porque não tem interesse em aprender”, ou seja, é mais fácil 

culpar o aluno do que fazer uma auto avaliação. Por outro lado, a segunda situação 

advém de Marinho e Fiorelli (2005) afirmando que, uma prática pedagógica serve para 

uns alunos e para outros não. Logo, (FITA 2003) enfatizam que o professor precisa 

conhecer as particularidades de cada aluno, considerando-as ao elaborar seu 

planejamento de ensino. Os estudos desses autores poderão servir de propostas, no 

intuito de proporcionar a motivação, fator fundamental para diminuir o baixo 

rendimento das notas dos alunos na disciplina de matemática.  

De modo geral, a média das notas dos 8 (oito) alunos estudados como mostra a 

tabela é 7,2 no o 4º ano, 7,6 no 5º ano e 7,0 no 6º ano. Podemos ver que quando os 

alunos passam do 4º para o 5º ano, a média cresce, contudo, quando passa para o 6º ano, 

a média diminui. Considerando, esses fatores, e analisando o que diz os autores nos 

quais esta pesquisa foi baseada, podemos observar que de certa forma está havendo falta 

de motivação, quando os alunos passam do 5º para o 6º ano. Essa afirmação tem 

fundamento, se olhamos para os reflexos que a falta de motivação ocasiona, que nesse 

caso é a queda frequente das notas dos alunos na disciplina de matemática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como objetivo geral dessa pesquisa é refletir acerca do rendimento de três 

alunos do 6º ano na disciplina de Matemática do Ensino Fundamental na Escola 

Estadual 31 Março, observando diretamente o baixo rendimento em suas notas. Para tal 

análise elencamos algumas considerações a seguir: a primeira, é que ao longo deste 

trabalho, observamos que para a psicologia a motivação é o elemento fundamental da 

aprendizagem. Como segunda referência, tendo em vista as notas dos alunos do 4º, 5º e 

6º ano do ensino fundamental na disciplina de matemática, relatamos alguns reflexos 

concernentes à falta de motivação. Ao analisarmos a média dos três anos decorrentes 

dos alunos, verificamos que quando eles passam do 5º para o 6º ano, há uma defasagem 

de suas notas: de 7,7 para 7,0, ou seja, há um baixo rendimento no sexto ano se 
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comparado com o quinto ano. Tal defasagem tem como um dos pontos negativos o 

acarretamento da falta de motivação.  

Por fim, destacamos que a transição dos alunos matriculados nos anos inicias, 

para os anos finais do ensino fundamental, em que o primeiro tem como responsável em 

sala, um único professor e o segundo um professor para cada disciplina, ocasiona um 

baixo rendimento se comparada nota por nota, assim, podemos relatar que um dos 

fatores responsáveis por tal fato, é a falta ou a diminuição da motivação. Logo, como 

afirmamos a motivação ou nesse caso a falta dela é um dos fatores existentes, de 

maneira que deixamos nesse momento a proposta para que o leitor busque pesquisar 

qual ou quais os outros fatores possivelmente afetaram esse rendimento nessa transição. 
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RESUMO: Esta pesquisa de trabalho de conclusão de curso - TCC, em 

desenvolvimento, está sendo realizada no Curso de Licenciatura em Matemática do 

Departamento de Matemática e Estatística no Campus de Ji-Paraná da Universidade 

Federal de Rondônia. Nesse estudo objetiva-se investigar sobre a escolha pela profissão 

docente dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática. Metodologicamente 

a pesquisa se caracteriza pela abordagem qualitativa. A pesquisa será realizada na 

Universidade Federal de Rondônia no campus de Ji-Paraná, com acadêmicos do curso 

de Licenciatura em Matemática. Na coleta de dados serão utilizados os seguintes 

instrumentos: questionário com questões abertas e fechadas, entrevista e o diário de 

campo. Acredita-se que a contribuição desse estudo está em problematizar a temática 

proposta com a finalidade de propiciar reflexões, para comunidade local, acerca da 

escolha da profissão docente, e de como esse aspecto pode vir a influenciar na prática 

desse profissional no contexto da sala de aula. E ainda, da necessidade de que na 

formação inicial sejam promovidas experiências que privilegiem o exercício e incentive 

a escolha pela docência.  

 

Palavras-chave: Licenciatura em Matemática; Profissão docente; Exercer ou não a 

docência. 

 

Introdução 

 

No Brasil no cenário atual da educação, há vários problemas de diferente 

natureza, embora haja no discurso um consenso de que a educação é o caminho para 

alavancar o desenvolvimento do nosso país.  Sendo assim, discutir sobre educação é 

algo complexo já que se trata de uma conjuntura de fatores culturais, sociais e 

econômicos, e que em decorrência disso envolve vários personagens. E um dos 

personagens desse cenário é o professor, que enfrenta o desprestígio social e 

                                                 
42 Acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) - 

Campus de Ji-Paraná. 
43 Professora do Departamento de Matemática e Estatística – DME da Universidade Federal de Rondônia 
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consequentemente a desvalorização profissional. Além disso, vale ressaltar que nas 

discussões sobre a educação é sempre dado um enfoque no professor. 

No Brasil o salário do professor é considerado um dos menores do mundo, pois 

em uma pesquisa feita pela Conferência Nacional de Trabalhadores em Educação - 

CNTE (2010) aponta que o salário do professor no Brasil fica na 3º colocação como o 

pior salário do mundo recebendo em média US$ 4.818 por ano, o equivalente a R$ 11 

mil.  

Esse é um dos aspectos que evidência a desvalorização do professor, e 

consequentemente acabam provocando o desinteresse de muitos jovens pela profissão, o 

que corrobora com o fato de que há “uma necessidade de cerca de 235 mil professores 

para o Ensino Médio no país, particularmente nas disciplinas de Física, Química, 

Matemática e Biologia” (BRASIL, 2007, p.11). As referidas disciplinas apresentam um 

maior déficit de professores, isso ocorre em todas as regiões brasileiras. 

A carreira docente não é atrativa, entretanto especialmente nos últimos anos a 

quantidade de ingressos nos cursos de licenciatura tem aumentado significativamente. 

Quanto a isso Lorenzoni (2008, s/p) afirma que “nos últimos 15 anos, as universidades 

formaram 110 mil professores de matemática, mas apenas 43 mil estão no magistério”.  

Dessa forma, todos esses aspectos me levaram a refletir sobre a nossa realidade 

local, o curso de Licenciatura em Matemática do Campus de Ji-Paraná, que me suscitou 

os seguintes questionamentos: Os ingressos optam pelo curso de licenciatura por 

escolher a docência como área de atuação ou por falta de opção? Todos os egressos 

exercem a docência? Quais as consequências para educação, de um egresso não querer 

atuar na docência e por diversos fatores ter a necessidade de trabalhar como profissional 

docente? 

De certa forma, esses questionamentos estão relacionados à minha trajetória 

acadêmica, já que o curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de 

Rondônia – Campus Ji-Paraná, não era minha primeira opção. No entanto, pude 

verificar que não era a única da turma nessa situação. Atualmente, estou cursando o 7° 

período e nesse percurso muitas experiências foram oportunizadas no curso e também 

houve a desistência de muitos de meus colegas. Então, ao sermos indagados por um 

professor, se nós exerceríamos a profissão docente após o término da graduação, grande 

parte dos acadêmicos respondeu que não pretendia atuar como docente e outros colegas 

demonstraram interesse em atuar como professor somente no Ensino Superior.  
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No que se refere a minha posição diante deste questionamento, é que embora o 

curso não tenha sido a primeira opção, mas o fato de ter tido a oportunidade de atuar 

como docente, em um contrato emergencial, num período de aproximadamente 1 (um) 

ano, além das experiências vivenciadas no estágio tem me levado a refletir sobre essa 

possibilidade. 

Inicialmente pode parecer até contraditório pesquisar se os acadêmicos de um 

curso de formação de professores de matemática pretendem atuar como docente.  No 

entanto, em função de minhas vivências como já mencionei e também por entender que 

esse pode ser um discurso presente nas outras turmas do curso de Licenciatura em 

Matemática, surgiu o interesse em investigar sobre esse aspecto no referido curso.   

O curso de Licenciatura em Matemática é ofertado pela Universidade Federal de 

Rondônia somente na cidade de Porto Velho e em Ji-Paraná. De acordo com Ruezzene e 

Dalcin (2011, p. 8)  

 

Em Ji-Paraná, a UNIR iniciou suas atividades na década de 80 do século XX, 

nesta época a universidade não tinha sede própria, por isso desenvolvia suas 

atividades em locais emprestados [...] foi por intermédio da Universidade 

Federal do Pará, que em Ji-Paraná, se deu início ao curso de licenciatura 

curta em matemática, que teve o processo de reconhecimento no ano de 1987.  

 

 

Além disso, é o único na modalidade regular que se tem nessa cidade, pois o 

referido curso é também ofertado em instituições particulares, no entanto na modalidade 

à distância. 

Isso mostra a relevância desse curso para o cenário educacional do nosso estado, 

já que grande parte dos professores de matemática é formada por essa instituição. 

Entretanto, é sabido que nesta cidade, de tal modo como no estado de uma forma geral 

há falta de professores de diversas áreas principalmente de matemática. Desse modo, 

levando em consideração as discussões postas inicialmente e que o curso no decorrer de 

sua trajetória tem formado vários profissionais docentes de matemática, e mesmo em 

decorrência disso, permanece um déficit de professores de matemática no estado, 

propõe-se investigar a seguinte questão norteadora: O que dizem os acadêmicos do 

Curso de Licenciatura em Matemática quanto à escolha pela profissão docente? 

 

Quem quer ser professor? O cenário da profissão docente no Brasil  
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Estudos recentes apontam que os estudantes escolhem a docência “como uma 

espécie de “seguro desemprego”, ou seja, como uma alternativa no caso de não haver 

possibilidade de exercício de outra atividade” (GATTI, 2010, p.1361). Em consequência 

disso, vários jovens não optam pelos cursos de licenciatura com primeira opção de 

carreira profissional, mas pela oportunidade que a carreira pode proporcionar no 

mercado de trabalho. Assim, embora o retorno financeiro não seja atrativo para o 

profissional docente, é uma profissão que sempre tem vagas disponíveis em qualquer 

região brasileira, se tornando como afirma a referida autora um “seguro desemprego”. 

Em decorrência disso, e outros aspectos a atratividade pela docência se torna 

cada vez menor, como por exemplo, pelo fato de que o “[...] Brasil é um dos países que 

menos paga aos seus professores. É o que demonstrou um estudo da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO)[...]” (BRASIL, 2007, p. 9). O baixo salário para o 

professor é um dos aspectos que evidencia a desvalorização desse profissional na nossa 

sociedade, e mostra uma imensa desigualdade se comparado a outras profissões de nível 

superior.   

De acordo com Moreira et al (2012, p.12) “os salários dos professores de 

matemática da escola básica não são, em geral, equivalentes aos de engenheiros, 

médicos, advogados e outras profissões que exigem formação universitária”. Outro 

aspecto que mostra o desprestígio para com o docente é a forma em que o professor é 

tratado pelos alunos, já que 

  

Controlar a bagunça e pedir silêncio aos alunos consome 20% das horas dos 

professores brasileiros em sala de aula. O desperdício de tempo dos docentes 

no país é o maior em uma lista de 32 nações. A média internacional de perdas 

por indisciplina é de 13%. Isso é o que mostra a Pesquisa Internacional sobre 

Ensino e Aprendizagem (Talis) divulgada ontem pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)44  

 
 

Ressalto ainda que esta indisciplina pode estar relacionada ao excesso de alunos 

em sala de aula, pois como aponta pesquisa realizada pela Conferencia Nacional de 

Trabalhadores em Educação- CNTE (2010) e leva em consideração dados obtidos pela 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização das Nações Unidas para a 

                                                 
44TODOS PELA EDUCAÇÃO. Professor perde 20% das aulas tentando controlar a bagunça. 

Disponível < http://www.todospelaeducacao.org.br/educacao-na-midia/indice/30672/professor-perde-20-

das-aulas-tentando-controlar-a-bagunca/ >. Acesso dia 28/06/2014. 
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Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), o “Brasil é um dos países com o maior número 

de alunos por classe, o que prejudica o ensino”. Segundo o estudo, existem “mais de 29 

alunos por professor no Brasil, enquanto na Dinamarca, por exemplo, a relação é de um 

para dez”. Assim, o excesso de alunos em sala de aula, acrescido pela falta de uma 

estrutura adequada, ausência de materiais didáticos metodológicos, carga horária 

elevada e a falta de formação continuada, leva a desmotivação e consequentemente a 

não atratividade pela carreira docente. 

Nesse sentido, em vários debates no campo da Educação se discute sobre os 

diferentes motivos que corroboram para a desvalorização do profissional docente do 

nosso país, sendo que o papel do professor é central no que se refere ao 

desenvolvimento econômico e social e além do mais é ele que forma os demais 

profissionais da sociedade. Dessa forma, entendo que esta profissão deveria a ser mais 

valorizada, tanto financeiramente como socialmente, a exemplo de países como a 

Finlândia, Japão, Suíça, Canadá entre outros. 

O desprestígio social para com o professor está relacionado à trajetória histórica 

do Brasil. No entanto, no percurso histórico da educação no nosso país é possível 

verificar que num determinado período a figura do professor era respeitada como um 

mestre e seu salário não era considerado como uns dos menores do mundo. Além disso, 

o professor não era refém da violência por parte dos alunos. 

De acordo com Gatti, Tartuce et al (2009, p. 35)  “[...] atualmente, o professor 

passa por situações humilhantes, seja pela falta de interesse e respeito demonstrados 

pelos alunos, seja pelas ameaças ou agressões mais graves que eventualmente sofre”, 

antigamente os pais procuravam os professores para averiguar o comportamento de seus 

filhos e produção em sala de aula. No entanto, nos dias atuais os professores são 

pressionados por todos os lados, e geralmente são procurados para ouvir reclamações. 

Como foi visto anteriormente, são vários os aspectos responsáveis pela não atratividade 

da docência. 

Desse modo, atualmente os jovens que optam pelos cursos de licenciatura são 

aqueles com o perfil socioeconômico de baixa renda, vindo à maioria de famílias das 

classes C e D, isso pelo motivo de ser uma profissão, mas próxima a sua realidade 

(GATTI, TARTUCE et al  2009).  

Ainda de acordo com Gatti (2010, p. 1363), a escolha pela docência se dá na 

faixa etária de idade entre os 18 a 24 anos, sendo que a maioria dos jovens que procuram 



164 
Anais da XIV Semana de Matemática 

e  IV Semana de Estatística  SEMATES 2014 ISBN 978-85-7764-034-8 

 

os cursos de licenciaturas é do sexo feminino. Todos esses aspectos evidenciados no 

decorrer do texto me suscitaram alguns questionamentos: Qual o perfil social e 

econômico dos estudantes do curso de Licenciatura em Matemática no Campus de Ji-

Paraná? O salário é um fator determinante para não escolha pelo exercício da docência? 

Os resultados das pesquisas realizadas no âmbito nacional traduzem de fato a nossa 

realidade local? 

Assim, neste estudo embora o foco do trabalho não esteja em delinear o perfil 

sócio-econômico dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, entende-se 

que essa discussão perpassa no que se refere à escolha pela docência. 

 

O curso de Licenciatura em Matemática no Brasil 

 

No Brasil a formação do professor, o que implica nas exigências para ser 

professor, passou por diferentes fases. Assim, quando olhamos para trajetória histórica 

educacional do nosso país, verificamos algumas conquistas, compreendemos alguns 

aspectos que refletem na atualidade e ainda identificamos a necessidade de avançarmos 

ainda mais, principalmente no que se refere à garantia de direitos para profissão 

docente.  

Na década de 30 

 

[...] com o surgimento dos grupos escolares, foi que o ensino público gratuito 

passou a se organizar e atender mais alunos. Nessa época, o poder público 

passou a se responsabilizar efetivamente pela educação das crianças. Assim, 

houve a expansão e interiorização dos grupos escolares e as primeiras escolas 

de formação superior de professores em licenciaturas surgiram.45  

 

Dessa forma, era possível lecionar apenas com o magistério, ou seja, somente 

com o que atualmente chamamos de Ensino Médio. Pois somente a conclusão do 

magistério habilitava ao estudante a lecionar.  

Nos dias atuais a formação inicial de professores no Brasil, ocorre por meio dos 

cursos de licenciatura. Vale destacar que para isso foram necessárias algumas mudanças 

que aconteceram a partir do século XX com a publicação da Lei Nº 9.294/96 – Lei de 

                                                 
45

BRASIL. Como surgiu a profissão - MEC - Seja um professor. Disponível em: < 

http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=curiosidades&id=comoSurgiu>. Acesso dia 

24/05/2014. 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional em dezembro de 1996, a promulgação das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores em 2002, e com a 

aprovação das Diretrizes Curriculares para cada curso de licenciatura pelo Conselho 

Nacional de Educação nos anos subseqüentes (GATTI, 2010).  

No entanto, cabe destacar que em 1982, foi aprovada a Lei nº 7.044/82, que 

trouxe alteração ao artigo 30 da Lei nº 5.692/71 que manteve a formação na Habilitação 

Magistério, mas introduziu outras opções formativas para os docentes dos anos iniciais 

e finais do ensino fundamental, sendo estas opções formativas as licenciaturas, que até 

neste momento não era obrigatório para os professores que atuavam no magistério, ter 

uma formação docente específica (GATTI  et al,  2009) 

Dessa forma, segundo Gatti (2010, p. 1359), os cursos de licenciatura “[...] são 

cursos que, pela legislação, têm por objetivo formar professores para educação básica: 

educação infantil (creche e pré-escola); ensino fundamental; ensino médio; ensino 

profissionalizante; educação de jovens e adultos; educação especial”. Com a 

reformulação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira em 1996, no 

artigo 62° 

 

Art. 62º. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como formação 

mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nas quatro 

primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 

modalidade Normal (BRASIL, 1996, p.22). 

 

Nesse sentido, Gatti et al (2009, p. 43) afirmam que 

 

Esse prazo foi importante na medida em que no Brasil nessa época, a maioria 

dos professores do ensino fundamental (primeiros anos) possuía formação no 

magistério, em nível médio, havendo também milhares de professores leigos, 

sem formação no ensino médio como até então era exigido. Seriam 

necessários tempo, muito esforço e financiamentos para chegar a formar 

esses docentes em nível superior.  

 

Certamente naquele contexto essa meta havia se tornado um desafio no que se 

refere à formação do profissional docente. Todavia, necessário para que o Brasil se 

adequasse as novas exigências do cenário nacional e internacional, bem como para que 

os professores pudessem exercer sua função profissional em áreas específicas. Com 
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relação às áreas específicas me refiro às formações acadêmicas como Pedagogia, 

Matemática, Geografia, História, Ciências e entres outros cursos de licenciaturas. 

Para atender essa demanda era necessário que as universidades ofertassem 

vagas. Assim, no início do século XXI existia nas universidades brasileiras cerca “2.095 

cursos de formação de professores de disciplinas específicas – Geografia, Biologia, 

Química, Física, Matemática, Línguas, História, entre outros – e 837 de Pedagogia” 

(MARQUES, PEREIRA 2002, p. 174).  

Certamente, nos últimos anos o número de vagas tem aumentado 

significativamente nos cursos de licenciatura. Além disso, há vários incentivos do 

Governo Federal para a docência, dentre eles destaca-se o Programa Institucional de 

Iniciação à Docência – PIBID. 

Atualmente, os estudantes têm várias oportunidades de ingressar em uma 

universidade seja privada ou pública, através do Exame Nacional de Educação do 

Ensino Médio (ENEM), que possibilita participar do Programa Universidade para Todos 

(ProUni), Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies). 

Dessa forma, acredito que não se deva garantir somente o acesso dos jovens a 

cursos de formação de professores, mas principalmente a permanência na carreira 

docente e isso ocorrerá apenas por meio de políticas efetivas que valorizem o 

profissional docente. 

 

Metodologia da Pesquisa 

Nessa pesquisa se objetiva investigar o que dizem os acadêmicos do Curso de 

Licenciatura em Matemática quanto à escolha pela profissão docente.  

Desse modo, foram organizados os seguintes objetivos específicos: Conhecer 

como seu deu a trajetória de escolha pelo curso de Licenciatura em Matemática; 

Verificar se os acadêmicos ao concluir o curso pretendem exercer a docência; 

Identificar os motivos dos acadêmicos escolherem exercer ou não a profissão; Investigar 

o perfil socioeconômico dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática; 

Verificar se as experiências vivenciadas no curso (disciplinas, projetos, eventos entre 

outros), contribuíram para reflexão acerca da escolha profissional. 

Metodologicamente o estudo se caracterizará pela abordagem qualitativa sendo 

aquela “que intenta captar não só a aparência do fenômeno, como também sua essência” 



167 
Anais da XIV Semana de Matemática 

e  IV Semana de Estatística  SEMATES 2014 ISBN 978-85-7764-034-8 

 

e que procura “explicar sua origem, suas relações, suas mudanças e se esforça por intuir 

as conseqüências que terão para a vida humana” (TRIVIÑOS, 1987, p. 129). A escolha 

se fundamenta pelo fato de que possibilita ao pesquisador através de seu olhar, 

fundamentos nas discussões teóricas e tecer suas considerações sobre os dados 

coletados.  

O procedimento metodológico inicial é de uma pesquisa bibliográfica para um 

maior conhecimento sobre os aspectos relacionados à escolha pela profissão docente 

dos acadêmicos dos cursos de Licenciatura, mais especificamente em Matemática.  

Logo após será realizada uma pesquisa de campo na Universidade Federal de 

Rondônia do Campus de Ji-Paraná, com os acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Matemática. Inicialmente, todos os acadêmicos dos diferentes períodos participarão da 

pesquisa, no que se refere a aspectos sócio-econômicos e com relação à escolha pelo 

curso e posteriormente a quantidade de sujeitos por período será definida, por critérios a 

serem estabelecidos.  

Na coleta de dados é importante destacar que não existe uma única forma para 

coletá-lo, neste sentido segundo Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 102)  

 

Há várias formas de interrogar a realidade e coletar informações. Algumas 

são mais dirigidas, como os questionários e entrevistas com questões 

fechadas. Outras são mais abertas, como as entrevistas abertas ou semi-

estruturadas e a observação participante ou etnográfica. Todas essas técnicas 

têm suas vantagens e desvantagens. O pesquisador, visando obter maior 

fidedignidade, pode lançar mão de mais de uma técnica, procurando, assim, 

triangular informações. 

  

Na pesquisa de campo serão utilizados os seguintes instrumentos para a coleta 

dos dados: questionários com questões fechadas e abertas, entrevista e diário de campo 

da pesquisadora.  

Para Fiorentini e Lorenzato (2006), o questionário é um dos instrumentos mais 

usuais para coleta de dados, consiste numa série de questionamentos objetivos 

(fechados) e subjetivos (abertos) ou ainda mistos (questões fechadas e abertas), e tem 

por finalidade coletar a maior quantidade de dados referente aos participantes da 

pesquisa, sobretudo na fase inicial e exploratória da investigação.   

Assim, será aplicado o questionário para caracterização dos sujeitos 

investigados, para verificar como se deu a escolha pelo curso de Licenciatura em 

Matemática, se os acadêmicos ao concluir o curso pretendem exercer a docência, 
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identificar os motivos dos acadêmicos em querer exercer ou não a profissão e ainda 

investigar alguns aspectos do perfil sócio-econômico dos acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Matemática. 

No que se refere ao diário de campo, para Fiorentini e Lorenzato (2006), é no 

diário de campo que o pesquisador pode registrar por meio da escrita as observações em 

relação ao fenômeno investigado a ainda de fazer descrições dos sujeitos e do contexto, 

além de descrever episódios e diálogos. 

Dessa forma, com o diário terei a oportunidade de fazer anotações, descrições e 

considerações referentes aos momentos informais com os sujeitos participantes do 

estudo, como por exemplo, em momentos que antecedem a aplicação dos questionários 

e a realização da entrevista. 

 A entrevista é uma “técnica de coleta de informações sobre um determinado 

assunto, diretamente solicitadas aos sujeitos pesquisados. Trata-se, portanto, de uma 

interação entre pesquisador e pesquisado” (SEVERINO, 2007, p. 124).  

Com este instrumento poderei aprofundar alguns aspectos que porventura seja 

apresentado no questionário pelos sujeitos, e ainda verificar se as experiências 

vivenciadas no curso (disciplinas, projetos, eventos entre outros), contribuíram para 

reflexão acerca da escolha profissional. 

 

Considerações finais 

A presente pesquisa está em desenvolvimento, em decorrência disso, encontra-se 

na fase de revisão bibliográfica para construção da fundamentação teórica da referida 

investigação e iniciando a pesquisa de campo.  

Desse modo, no capítulo intitulado: Exercer ou não Exercer a docência no 

Brasil, da pesquisa procurou-se abordar inicialmente sobre quem quer ser professor no 

cenário atual da docência do nosso país, em que há desvalorização desse profissional, 

bem como o desprestígio social e econômico para com essa profissão. Assim, procurou-

se evidenciar os motivos que ainda levam os estudantes a optarem pelo curso de 

Licenciatura e Matemática e posteriormente optar em exercer a docência. Ressaltou-se 

ainda, através dos estudos de Gatti (2010) e Gatti e Tartuce et al (2009) algumas 

características do perfil socioeconômico dos estudantes dos cursos de Licenciatura no 

âmbito nacional, especialmente do curso de Licenciatura em Matemática. 
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No que se refere à pesquisa de campo, inicialmente foi recolhido no dia 03 de 

Novembro de 2014 à autorização do Diretor do Campus para aplicação dos 

questionários aos licenciandos em Matemática e para dar prosseguimento aos demais 

procedimentos da pesquisa. O primeiro questionário foi elaborado com questões abertas 

e fechadas, em que se procurou identificar sobre: características do sujeito, aspectos 

socioeconômicos, a inserção em algum projeto de pesquisa, fatores que influenciaram 

pela escolha do curso e principalmente a opção pelo exercício ou não da atividade 

docência. Cabe ressaltar que até então foi aplicado o questionário, no dia 04 de 

Novembro de 2014, nas seguintes turmas 3° período e 7° período, ambos no turno 

noturno. Desse modo, ainda falta aplicar o referido instrumento para as turmas do 1º e 

5º período do curso de Licenciatura em Matemática. 

Depois dos dados coletados em todas as turmas, procederá a organização, 

tabulação e análise dos dados, além disso, os resultados desse questionário ajudará a 

identificar os sujeitos que participarão da entrevista com intuito de aprofundar alguns 

aspectos do trabalho, principalmente no que diz respeito os motivos pela escolha ou não 

de exercer a docência ao concluir o curso.  

Espera-se no término desse estudo verificar o que dizem os acadêmicos do 

Curso de Licenciatura em Matemática da UNIR/Campus de Ji-Paraná, quanto à escolha 

pela profissão docente. E ainda que os resultados dessa pesquisa possam contribuir no 

sentido de problematizar a temática proposta com a finalidade de propiciar reflexões, 

para comunidade local, acerca da escolha da profissão docente, e de como esse aspecto 

pode vir a influenciar a prática desse profissional no contexto da sala de aula. E ainda da 

necessidade de que na formação inicial sejam promovidas experiências que privilegiem 

o exercício e incentive a escolha pela docência.  
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RESUMO: Esta pesquisa de trabalho de conclusão de curso - TCC, em 

desenvolvimento, está sendo realizada no Curso de Licenciatura em Matemática do 

Departamento de Matemática e Estatística no Campus de Ji-paraná da Universidade 

Federal de Rondônia. Nesse estudo procura-se identificar algumas das dificuldades 

vivenciadas no estágio, assim como as possíveis contribuições desse componente 

curricular na formação docente de futuros professores de matemática. A pesquisa será 

realizada na Universidade Federal de Rondônia no campus de Ji-Paraná, com 

acadêmicos que cursaram o 6º período no ano de 2014/1 o Estágio Supervisionado do 

Ensino Fundamental no curso de Licenciatura em Matemática. Para a coleta de dados 

serão utilizados os seguintes instrumentos: questionário com questões abertas e 

fechadas, os relatórios elaborados na conclusão da disciplina do estágio e as narrativas 

produzidas pelos participantes que foi solicitado pela professora no encerramento da 

referida disciplina. Espera-se que esse estudo possa contribuir no sentido de 

problematizar as principais dificuldades encontradas pelos acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Matemática ao realizar pela primeira vez o Estágio Supervisionado, e 

ainda que os resultados possam subsidiar a reelaboração da grade curricular no que se 

refere a essa disciplina, já que atualmente o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso 

se encontra num processo de reestruturação. 

  

Palavras-chave: Formação Inicial; Estágio Supervisionado Fundamental; 

Aprendizagem docente. 

 

Introdução 

 

Na trajetória formativa do profissional docente há vários aspectos que podem ser 

investigado tais como: formação inicial e continuada, formação do professor em início 

de carreira, conhecimentos de como ensinar, desenvolvimento profissional docente, 

trabalho colaborativo, condições de trabalho na escola entre outros aspectos (PAPI, 

MARTINS, 2010).   

                                                 
46 Acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR)/Campus de Ji-Paraná. 
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Assim, nesse trabalho a investigação se dará no contexto da formação inicial, 

mas especificamente no que se refere à disciplina de Estágio Supervisionado do Ensino 

Fundamental.  

As pesquisas no campo de formação de professores têm evidenciado que a 

formação do profissional docente não acontece somente na formação inicial ou em 

cursos de curta ou longa duração na formação continuada. De acordo com Mizukami et 

al. (2002, p. 16) a formação de professores é como um processo, continuum – que  

 

obriga a considerar a necessidade de estabelecimento de um fio condutor que 

vá produzindo os sentidos e explicitando os significados ao longo de toda a 

vida do professor, garantindo, ao mesmo tempo, os nexos entre a formação 

inicial, a continuada e as experiências vividas.  

 

Entretanto, na trajetória formativa do professor, destaca-se a formação inicial, 

pois “como o próprio nome sugere é o princípio, os primeiros passos da carreira 

profissional, e é nesse processo de formação que se configura o docente” (LEITE, 

PASSOS, 2014, p.7).  

Para Mizukami (2006, p. 216) é na formação inicial que se “deve oferecer aos 

futuros professores uma sólida formação teórico-prática que alavanque e alimente 

processos de aprendizagem e desenvolvimento profissional ao longo de suas trajetórias 

docentes”.  

Ao compreender a importância principalmente da formação inicial para carreira 

do profissional docente, surgiu o interesse em pesquisar nesse contexto mais 

especificamente sobre as contribuições e dificuldades vivenciadas pelos acadêmicos no 

curso de Licenciatura em Matemática na disciplina de Estágio Supervisionado do 

Ensino Fundamental.  

Dada a importância dos momentos que são oportunizados por esse componente 

curricular para a formação docente, além da minha própria vivência no estágio surgiram 

os seguintes questionamentos, tais como: Qual o momento ideal no curso para se 

começar o estágio? Por que geralmente o primeiro contato com o estágio é tão 

conflitante e temido pelos acadêmicos? Os licenciandos poderiam ser inseridos na 

realidade da regência de maneira menos brusca? Qual a contribuição do estágio para a 

formação docente? As vivências no estágio influenciam na escolha em exercer a 

docência? A quem é atribuída a responsabilidade da formação do licenciando no 

momento do estágio, a universidade e/ou a escola?  
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Esses questionamentos vão permear a discussão na pesquisa, entretanto nesse 

estudo busca-se investigar sobre as aprendizagens e dificuldades vivenciadas pelos 

acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática na disciplina de Estágio 

Supervisionado do Ensino Fundamental e suas possíveis contribuições para formação 

docente. Desse modo, na tentativa de investigar sobre as contribuições da disciplina de 

Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental para a formação docente dos 

acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, bem como as dificuldades que são 

enfrentadas por esses acadêmicos durante a referida disciplina, propõe-se desenvolver a 

pesquisa sobre a seguinte questão: Que dificuldades e aprendizagens são vivenciadas 

pelos acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática durante o Estágio 

Supervisionado do Ensino Fundamental? 

 

Estágio Supervisionado: Dificuldades e contribuições para formação do professor 

de matemática 

O Estágio Supervisionado Fundamental é uma das disciplinas dos cursos de 

formação inicial de professores no Brasil. Esse componente curricular foi inserido nos 

cursos de licenciatura somente em 1962, após a promulgação da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação de 1961, com o Parecer 292/62 do então Conselho Federal de 

Educação.  

Atualmente, o estágio curricular é obrigatório nas licenciaturas e deve se 

desenvolver a partir do início da metade do curso, de acordo com a resolução CNE/CP 

1, de 18 de fevereiro de 2002. Além disso, a Resolução CNE/CP 1, DE 18 de fevereiro 

de 2002 do Conselho Nacional de Educação também estabelece no artigo 1º que  

 

a carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será 

efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e 

oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos 

dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes 

comuns: I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 

vivenciadas ao longo do curso; II - 400 (quatrocentas) horas de estágio 

curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso;  III - 

1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico cultural; IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de 

atividades acadêmico-científico-culturais. 
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No artigo 2º estabelece que a duração da carga horária prevista no Art. 1º desta 

Resolução, obedecidos aos 200 (duzentos) dias letivos/ano dispostos na Lei de 

Diretrizes e Bases, será integralizada em, no mínimo, 3 anos letivos. 

O estágio curricular nos cursos de licenciatura tem por finalidade proporcionar 

aos alunos uma aproximação da realidade. Mas não só a simples aproximação e sim a 

reflexão sobre a ação desenvolvida no estágio objetivando a instrumentalização da 

prática docente e a transformação da realidade (PIMENTA; LIMA, 2012). 

Segundo Fiorentini e Castro (2003, p. 122) o estágio representa o momento da 

vida do licenciando “em que ocorre de maneira mais efetiva a transição ou a passagem 

de aluno a professor”, e é no contexto da sala de aula que surge a prática docente.  

Nesse sentido, para Ludke (2010) a formação do professor precisa se completar 

com a entrada do acadêmico no ambiente escolar, e esse momento acontece 

efetivamente no estágio. As vivências em sala de aula oportunizadas pelo estágio são 

imprescindíveis na formação de futuros professores. Além disso, no curso de formação 

inicial o estágio se caracteriza especialmente pelo fato de que se tem a oportunidade de 

vivenciar duas dimensões de formação, esse processo contribui muitas das vezes a 

superar o dilema entre a teoria e a prática. 

A partir de estudos realizados em escolas de formação de professores, Pimenta 

(1994 apud PIMENTA; LIMA, 2012, p. 45) considera que: 

 

o estágio, ao contrário do que se propugnava, não é atividade prática, mas 

teórica, instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como atividade 

de transformação da realidade [...], é atividade teórica de conhecimento, 

fundamentação, diálogo e intervenção na realidade. 

 

Para Ludke (2014) o estágio representa a tentativa de fazer uma ponte entre o 

saber teórico e o saber prático. Atualmente, na formação inicial de professores há 

disciplinas que contemplam a dimensão teórica e prática, isso tanto com relação aos 

conteúdos específicos da área quanto os pedagógicos. As disciplinas práticas em um 

curso de licenciatura são definidas por Pimenta e Lima (2012, p. 42-43) como 

disciplinas em que o licenciando compreende “conteúdos educativos, habilidades e 

posturas científicas [...], enfim, utiliza-se de mediações pedagógicas específicas”. Já as 

disciplinas teóricas são aquelas voltadas para a “reflexão nas e das ações pedagógicas”. 

A dimensão prática tem, portanto, a responsabilidade de instrumentalizar o futuro 

professor de matemática nos conhecimentos específicos de sua área de atuação e nos 
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métodos de aplicação dos mesmos. No entanto a dimensão teórica tem a função de levar 

o acadêmico a compreender os aspectos que compõe o processo de ensino e 

aprendizagem, os relacionado aos conhecimentos específicos (PIMENTA; LIMA, 

2012).  

Nas discussões teóricas recentes sobre a concepção do estágio, são notórias duas 

perspectivas na busca em superar a divisão entre a atividade teórica e a atividade 

prática: o estágio como atividade teórica e o estágio como pesquisa. O estágio como 

atividade teórica foi definido nas décadas anteriores, como momento ou experiência que 

permite conhecer e se aproximar da realidade (PIMENTA, LIMA, 2012). No entanto, 

com esse novo conceito surgiu vários questionamentos, e dentre eles destaca-se: O 

estágio é somente uma experiência para a atuação profissional ou tem algo a mais para 

acrescentar no conhecimento de um docente em formação?  

Atualmente, as autoras “defendem uma nova postura, uma redefinição do 

estágio, que deve caminhar para a reflexão, a partir da realidade”, com um olhar crítico 

a luz de teorias (p. 45).  Desse modo, com as novas discussões, o estágio como pesquisa 

começa a se consolidar baseado nas contribuições propiciadas pela Epistemologia da 

Prática. Com essas contribuições pode-se “diferenciar o conceito de ação (que diz dos 

sujeitos) do conceito de prática (que diz das instituições)” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 

44). 

Ressalta-se que no 2º artigo do decreto nº 6.755, de 29 de Janeiro de 2009 é 

apresentado algumas exigências para formação de professores no Brasil, que 

regulamenta os Princípios da Política Nacional de Formação de Profissionais do 

Magistério da Educação Básica, tais como: 

 

V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, 

fundada no domínio de conhecimentos científicos e didáticos [...]; VI - o 

reconhecimento da escola e demais instituições de educação básica como 

espaços necessários à formação inicial dos profissionais do magistério; VII - 

a importância do projeto formativo nas instituições de ensino superior [...] 

garantindo sólida base teórica e interdisciplinar. 

 

Assim, a articulação entre teoria e prática se torna, portanto uma ação necessária 

na formação inicial dos professores no Brasil.  

Outro aspecto que cabe destacar é que, Trujillo (2009, p. 66-67) considera que 

nos cursos de licenciatura, geralmente tem-se o foco tradicionalmente voltado para os 
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saberes disciplinares do domínio de uma área específica, e devem ser problematizados 

para   

 

[...] propiciar aos futuros professores conhecimentos mais abrangentes, do 

ponto de vista dos saberes docentes, curriculares e experienciais pedagógicos, 

para melhor desenvolver a práxis pedagógica obtendo maior interação e 

integração com a sua comunidade específica. 

 

Desse modo, nesta perspectiva se é valorizado o conhecimento específico em 

detrimento dos demais conhecimentos que são necessários a prática docente. Nesse 

contexto, destacamos a importância de que o Estágio Supervisionado seja organizado e 

direcionado, por meio de parcerias efetivas entre a universidade e a escola, por 

conseguinte entre o professor formador e professor supervisor, contribuindo assim, de 

forma significativa na formação docente dos futuros professores. Desse modo, o estágio 

curricular deixará de ser visto apenas como uma mera disciplina que compõe a grade 

curricular do curso, mas como uma oportunidade de vivenciar o contexto escolar e sua 

complexidade.  Além do mais, sabe-se que para ser professor de matemática, “não basta 

ao professor saber a Matemática que ensina, mas tem também de saber como a ensinar e 

como avaliar as aprendizagens que daí resultam” (SERRAZINA, 2012, p. 266). Assim, 

o Estágio Supervisionado se configura como um momento de experienciar esses 

aspectos em lócus, na sala de aula. 

Ao olharmos para trajetória histórica do curso de Licenciatura em Matemática 

no Brasil, não podemos deixar de reconhecer que houve muitas mudanças 

principalmente com relação ao desenho curricular do referido curso. No entanto, há 

vários aspectos do curso que precisam avançar para que na formação do profissional 

docente seja atendido efetivamente aos anseios da sociedade. E um dos aspectos a ser 

revisto é sobre a dinâmica do estágio curricular. Quanto a isso, Pimenta e Lima (2012, 

p. 45) salientam que:  

 

A aproximação à realidade só tem sentido quando tem conotação de 

envolvimento, de intencionalidade, pois a maioria dos estágios 

burocratizados, carregados de fichas de observação, é míope, o que aponta 

para a necessidade de um aprofundamento conceitual do estágio e das 

atividades que nele se realizam. 

 

Desse modo, se faz necessário desburocratizar a dinâmica dos estágios nos 

cursos de Licenciatura, especialmente por se tratar um dos poucos momentos em que se 
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tem na formação inicial a oportunidade de vivenciar efetivamente, como professor, a 

sala de aula.  

 

Metodologia 

Nesse estudo se objetiva investigar as dificuldades e contribuições do Estágio 

Supervisionado do Ensino Fundamental na formação docente, de acadêmicos do curso 

de Licenciatura em Matemática. Para isso, foram organizados os seguintes objetivos 

específicos: Conhecer como se deu a escolha pelo curso de Licenciatura em 

Matemática; Verificar qual a expectativa apresentada inicialmente para a realização do 

estágio; Identificar as aprendizagens obtidas e as principais dificuldades vivenciadas no 

estágio; Investigar sobre as contribuições do estágio para a formação docente dos 

acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática. 

No desenvolvimento desta pesquisa, optar-se-á pela abordagem metodológica 

qualitativa. 

A pesquisa qualitativa “intenta captar não só a aparência do fenômeno, como 

também sua essência” e que procura “explicar sua origem, suas relações, suas mudanças 

e se esforça por intuir as consequências que terão para a vida humana” (TRIVIÑOS, 

2006, p. 129).  

Ainda nesse processo de investigação, Bogdan e Biklen (1994) afirmam que um 

pesquisador deve procurar constituir um material de relevância e coerência científica 

para construção de conhecimento e não imprimir opiniões pessoais. 

O estudo será realizado na Universidade Federal de Rondônia (UNIR) campus 

de Ji-Paraná. Os sujeitos serão os acadêmicos da turma 2011/2 matriculados no 6º 

período de Licenciatura em Matemática e que cursaram o Estágio Supervisionado 

Fundamental, a realização do estágio nesta turma se deu no primeiro semestre de 2014. 

A escolha por somente os licenciandos do 6º período se justifica pelo fato de que 

é o primeiro estágio vivenciado por muitos estudantes dessa turma.  Os critérios que 

serão utilizados para a escolha dos sujeitos serão: Ter cursado pela primeira vez a 

disciplina de estágio; Não ter tido experiências anteriores como professor; Dar 

autorização para se ter acesso ao relatório, bem como a narrativa elaborada na referida 

disciplina.  

Para a pesquisa de campo, recorreu-se a Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 102), 

que afirmam que:  
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Há várias formas de interrogar a realidade e coletar informações. Algumas 

são mais dirigidas [...] Outras são mais abertas [...] Todas essas técnicas tem 

suas vantagens e desvantagens. O pesquisador, visando obter maior 

fidedignidade, pode lançar mão de mais de uma técnica, procurando, assim, 

triangular informações. 
 

Assim, para coleta de dados serão utilizados os seguintes instrumentos: 

questionário com questões abertas e fechadas, os relatórios elaborados na conclusão da 

disciplina do estágio e as narrativas produzidas pelos participantes da disciplina de 

Estágio Supervisionado solicitado pela professora no encerramento da referida 

disciplina. Vale ressaltar que para se ter acesso ao relatório e as narrativas será 

solicitado a autorização dos acadêmicos que serão pesquisados. 

O questionário, para Fiorentini e Lorenzato (2006), é um dos instrumentos mais 

usuais para coleta de dados, consiste numa série de questionamentos objetivos 

(fechados) e subjetivos (abertos) ou ainda mistos (questões fechadas e abertas), e tem 

por finalidade coletar a maior quantidade de dados referente aos participantes da 

pesquisa, sobretudo na fase inicial e exploratória da investigação.  Assim, será aplicado 

o questionário para caracterização dos sujeitos investigados e para conhecer como se 

deu a escolha pelo curso de Licenciatura em Matemática, tendo em vista que esta 

escolha pode influenciar no desempenho do acadêmico durante o estágio. E ainda, para 

averiguar se as vivências no estágio influenciam na escolha do licenciando em exercer 

ou não a docência após concluído a graduação. 

Nos relatórios elaborados pelos acadêmicos procurará identificar aspectos sobre 

as aprendizagens obtidas e as principais dificuldades vivenciadas no estágio e investigar 

sobre as contribuições do estágio para a formação docente dos acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Matemática. 

As narrativas nas Ciências Humanas têm sido consideradas como um método 

inovador, principalmente por utilizar a subjetividade individual como um de seus 

instrumentos de pesquisa, que se caracteriza principalmente em dar voz aos sujeitos 

(BOLDARINE, 2010 apud LEITE, 2014).  

Para a elaboração das narrativas foi solicitado pela professora da disciplina de 

estágio que fossem abordados os seguintes tópicos: 

 Experiências vivenciadas no Ensino Fundamental; 

 Expectativas para realização do Estágio Supervisionado do Ensino Fundamental; 

 Aprendizagens obtidas e dificuldades encontradas no estágio; 
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 Dilema: ser ou não ser professor; 

 Sugestões para a disciplina de Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental. 

Portanto, para a pesquisa serão analisados somente os tópicos: Experiências 

vivenciadas no Ensino Fundamental; Expectativas para realização do Estágio 

Supervisionado do Ensino Fundamental; Aprendizagens obtidas e dificuldades 

encontradas no estágio; e também sugestões para a disciplina de Estágio Supervisionado 

no Ensino Fundamental. 

 

Considerações Finais 

 Espera-se que esse estudo possa contribuir no sentido de problematizar as 

principais dificuldades encontradas pelos acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Matemática ao realizar pela primeira vez o Estágio Supervisionado, e ainda que os 

resultados possam subsidiar a reelaboração da grade curricular no que se refere a essa 

disciplina, já que atualmente o Projeto Político Pedagógico (PPP) do curso se encontra 

num processo de reestruturação. 

Neste contexto, destaca-se que a desburocratização do estágio, a reorganização 

da carga horária e a dinâmica dessa disciplina, um acompanhamento mais efetivo do 

professor formador do acadêmico junto à escola e ainda uma participação maior do 

professor supervisor na formação docente do futuro professor de matemática são 

aspectos necessários para que o Estágio Supervisionado Fundamental se torne um 

espaço na formação inicial que insira de fato o licenciando no ambiente escolar e na 

profissão docente, contribuindo dessa forma para que o mesmo tenha um conhecimento 

aprofundado sobre o espaço que irá atuar e ainda sobre as atividades que desempenhará 

enquanto profissional docente. 
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RESUMO: O presente artigo apresenta as percepções de professores da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Nelson Alquieri, localizada no município de 

Cacaulândia (RO), sobre o PROUCA e suas contribuições para o ensino de matemática. 

Para sua execução realizou-se uma pesquisa de campo no mês de setembro de 2013 e 

para a coleta de dados utilizou-se um questionário com perguntas semiabertas. Os dados 

foram tabulados por meio de um software de planilhas eletrônicas e, posteriormente, 

analisados de forma quali-quantitativa. Os resultados mostram que os professores 

avaliaram o PROUCA positivamente e consideram que houve melhora na aprendizagem 

dos alunos após a sua implantação. No entanto apontam falhas, como a carência de 

cursos de formação continuada para capacitar os professores para o uso da informática 

e, também, a falta de tempo para planejar as aulas. Portanto, consideram que além dos 

investimentos em estrutura material, é importante também que haja investimento na 

formação docente e que lhe sejam dadas condições de trabalho adequadas.  

 

Palavras-chave: PROUCA; Matemática; ensino-aprendizagem. 

1 INTRODUÇÃO 

  

É comum ouvir relatos de professores sobre o desinteresse dos alunos nas aulas 

por diversos motivos, entre eles pode-se citar o fato dos meios convencionais de ensino 

(aula expositiva, quadro e giz, etc.) não atrair o interesse da maioria dos discentes de 

hoje, acostumados às tecnologias digitais e a interatividade que elas proporcionam. A 

informática aos poucos está sendo incorporada pela escola como mais um instrumento 

de ensino para despertar o interesse dos alunos e tornar as aulas mais produtivas. 

Diante dos avanços tecnológicos e do mundo globalizado, a informática está 

presente em praticamente todas as áreas do conhecimento. Sendo assim, ela não poderia 

ficar de fora das salas de aula. A escola, sendo parte da sociedade, tem a necessidade de 

                                                 
48 Faculdades Integradas de Ariquemes (FIAR) 
49 Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 
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acompanhar sua evolução, para isso busca métodos mais atualizados e diversificados 

para melhorar a qualidade do ensino e preparar os alunos para usar as novas tecnologias. 

Ao longo das últimas décadas o Governo Federal vem desenvolvendo diversas 

iniciativas para inserir a informática nas escolas, um exemplo disso é o Programa Um 

Computador por Aluno (PROUCA). Tal projeto tem como objetivo promover a inclusão 

digital nas redes escolares públicas, em âmbito federal, estadual, distrital e municipal, 

com aquisição de equipamentos de informática e a assistência técnica necessária para 

garantir o funcionamento dos equipamentos.    

No município de Cacaulândia (RO), a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Nelson Alquieri foi contemplada com o PROUCA. Cada um de seus 

alunos tem acesso a um laptop51 e pode utilizá-lo em todos os componentes 

curriculares. A presente pesquisa foi realizada na escola em questão, com o objetivo 

constatar as percepções de professores sobre o PROUCA e suas contribuições para o 

ensino da matemática. 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: inicialmente apresenta-se 

o aporte teórico da pesquisa, em seguida os procedimentos metodológicos adotados e, 

por fim, os resultados e discussões. 

 

1 APORTE TEÓRICO DA PESQUISA 

 

A discussão e os estudos acerca do uso da informática na Educação não é algo 

recente. Ainda na década de 1960, Seymour Papert desenvolveu uma proposta de 

utilização do computador em sala de aula denominada de construcionismo (ALMEIDA, 

2000). Nessa proposta o computador é uma ferramenta tutorada pelo aluno e permite 

buscar informações em redes de comunicação a distância, navegar entre nós e ligações, 

de forma não linear, segundo o estilo cognitivo e o interesse de cada um. Para Papert 

(1985), a informática possibilita um fazer educativo com bases mais sólidas por 

estimular os usuários a pensar, refletir, expandir e implementar suas ideias. 

No Brasil, a intensificação das discussões sobre a informática na Educação 

ocorreu a partir de 1970. Nascimento (2007) informa que data desse período a 

realização de alguns eventos para discutir o assunto, como por exemplo, o seminário 

                                                 
51É um computador portátil, leve, projetado para ser transportado e utilizado em diferentes lugares com 

facilidade. 
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promovido na cidade de São Carlos (SP) pela Universidade de São Paulo (USP), em 

colaboração com a Universidade de Dartmouth (EUA), para debater sobre o uso de 

computadores no ensino de Física. No decorrer da mesma década e da década seguinte, 

por meio de alguns órgãos e entidades do Governo Federal, como a Secretaria Especial 

de Informática (SEI), o Ministério da Educação e Cultura (MEC), o Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) foi criada uma equipe inter-setorial, com a incumbência de realizar 

projetos para promover o uso da informática na Educação. 

Segundo Oliveira (1997), uma das primeiras atitudes desta equipe foi realizar o 

I Seminário Nacional de Informática Educacional em agosto de 1981, deixando algumas 

recomendações importantes, como a de se observar a realidade brasileira para poder 

incluir a informática na Educação. O legado do seminário foi a conclusão de que o 

computador era um instrumento para auxiliar o professor e não para substituí-lo. Ficou 

também na responsabilidade da equipe, a criação de centros-piloto em universidades, 

cujas investigações ocorreriam em caráter experimental e deveriam servir de subsídios a 

uma futura política nacional de informatização das escolas. 

Em Agosto de 1982 o MEC, a SEI e o CNPq promoveram, na Universidade 

Federal da Bahia, o II Seminário Nacional de Informática na Educação, visando coletar 

novos subsídios para a criação dos projetos-piloto. Neste seminário ficou decidido que a 

utilização da informática não deveria ficar restrita ao 2º grau (atual ensino médio), mas 

que deveria atender a todos os níveis e modalidades de ensino (OLIVEIRA, 1997). 

Um ano após o segundo seminário, o governo federal criou o Projeto Educom, 

que foi de grande importância para o desenvolvimento da informática na Educação 

brasileira. Nascimento (2007) explica que embora os recursos fossem escassos, o 

projeto estimulou a pesquisa na área e o desenvolvimento de softwares educativos. 

De acordo com Borba e Penteado (2007) também foram criados cursos como o 

Projeto Formar, com o objetivo de capacitar professores para atuar nos diversos centros 

de informática educativa dos sistemas estaduais e municipais de Educação.  

Os idealizadores do Projeto Formar pretendiam inserir mudanças no contexto 

da formação docente, pois não visavam apenas o treinamento dos professores, o 

objetivo era fazê-los refletir sobre sua prática e assumir uma nova postura como 

educador, conforme relata Moraes (apud NASCIMENTO, 2007, p. 23): 

Com a escolha do nome Projeto Formar, tínhamos em mente marcar uma 
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transição importante em nossa cultura de formação de professores. Ou seja, 

pretendíamos fazer uma distinção entre os termos formação e treinamento, 

mostrando que não estávamos preocupados com adestramento ou em 

simplesmente adicionar mais uma técnica ao conhecimento que o profissional 

já tivesse, mas, sobretudo, pretendíamos que o professor refletisse sobre sua 

forma de atuar em sala de aula e propiciar-lhe condições de mudanças em sua 

prática pedagógica na forma de compreender e conceber o processo ensino 

aprendizagem, levando-o a assumir uma nova postura como educador. 

A introdução do computador no ambiente escolar não pretendia substituir o 

professor, mas obrigava-o a assumir uma nova postura para lidar com essa ferramenta. 

Foi pensando nessa nova demanda que o projeto Formar foi idealizado.  

Nascimento (2007) informa que em 1992 a Organizações dos Estados 

Americanos (OEA), reconheceu os esforços brasileiros na implantação da informática 

na Educação, firmando um acordo de cooperação multinacional envolvendo outros 

países latino-americanos.  

As iniciativas já citadas ajudaram a criar uma base sólida para a criação do 

Programa Nacional de Informática Educativa (Proninfe) em outubro de 1989, por meio 

da Portaria Ministerial no 549/GM e cuja finalidade era: 

[...] desenvolver a informática educativa no Brasil, através de projetos e 

atividades, articulados e convergentes, apoiados em fundamentação 

pedagógica sólida e atualizada, de modo a assegurar a unidade política, 

técnica e científica imprescindível ao êxito dos esforços e investimentos 

envolvidos (NASCIMENTO, 2007, p.25). 

Esse programa tinha como intuito desenvolver e permitir o acesso de 

professores e alunos do 1º, 2º e 3º graus (equivalente ao ensino fundamental, médio e 

superior, atualmente em vigor), através de recursos financeiros para equipamentos e 

cursos profissionalizantes. 

Também foi criado o Programa Plano de Ação Integrada (Planinfe), que junto 

com o Proninfe tinha o objetivo de desenvolver iniciativas para promover a integração 

da informática na Educação e providenciar material necessário para isso. Era consenso 

que a consolidação de tais programas dependia em grande parte de programas de 

formação de professores e técnicos na área de informática educativa. Era preciso 

investir em um intensivo programa de capacitação de recursos humanos (BORBA; 

PENTEADO, 2007, p. 20). 

Em 1997 o MEC, por meio da portaria nº 522/MEC, criou o Programa 

Nacional de Informática na Educação (ProInfo), ainda em vigor na atualidade, que tem 

como intuito promover um trabalho pedagógico nas escolas estaduais e municipais de 
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forma descentralizada.  

Apesar dos esforços dos Governos Federal, Estadual e Municipal, o uso da 

informática com fins pedagógicos ainda não se consolidou em todas as escolas 

brasileiras, tendo em vista que os recursos financeiros destinados a essa área não são 

suficientes para atender todas as demandas. Borba e Penteado (2007, p.13) comentam 

que “muitos questionam: Como comprar computador para as escolas, se nem mesmo há 

giz em várias delas? Como pensar em computados nas escolas, se os professores 

continuam sendo mal remunerados?”.  

Ainda há o fato de alguns professores ainda serem resistentes ao uso do 

computador em sua prática pedagógica: 

Para muitos professores, o computador é um mito, ou seja, existe a idéia (sic) 

de que ele é um instrumento muito poderoso e que exige pessoas altamente 

qualificadas para manuseá-lo, o que provoca medo, insegurança e calafrios 

no primeiro contato. Há o medo do desconhecido, medo de mostrar 

incompetência perante os colegas, medo de danificar a máquina e causar 

prejuízos, medo de não conseguir desenvolver as competências em 

informática (BORBA; PENTEADO, 2007, p. 29). 

Vale salientar que não se pode supervalorizar a informática e acreditar que sua 

inclusão na escola pode resolver todos os problemas da Educação, tampouco 

menosprezá-la, pois a sociedade atual está permeada pelas tecnologias e a escola não 

pode ignorá-las. Segundo Borba e Penteado (2007) é importante que o professor seja 

receptivo às mudanças, assim poderá contribuir de forma efetiva para a melhoria da 

Educação. 

 

1.1 O PROGRAMA UM COMPUTADOR POR ALUNO 

 

Em um Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, em 2005, foi 

apresentado aos líderes de vários países, inclusive do Brasil, um projeto idealizado por 

Nicholas Negroponte do MIT (Massachusetts Instituteof Technology, em Português: 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts), que tinha como objetivo oferecer às escolas 

públicas dos países emergentes, o projeto OLPC (One Laptop per Child, em Português: 

um laptop por criança), por um preço de US$ 100. Desde então este projeto foi aplicado 

em vários países do mundo. No Brasil, o Programa um Computador por Aluno 

(PROUCA) foi implantado inicialmente em 2006 em cinco escolas. A fase de testes do 

PROUCA se estendeu até 14 de junho de 2010. Em seguida foi instituído oficialmente 
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por meio da Lei nº 12.249/2010. Segundo o Ministério da Educação, o objetivo do 

PROUCA é promover a inclusão digital nas escolas públicas de todo o país, dando 

acesso aos alunos e professores à informática por meio de computadores portáteis, 

desenvolvidos com características especifica para o projeto (BRASIL, 2013). 

Os laptops possuem configuração exclusiva e requisitos funcionais próprios 

para atender o programa, como: bateria com autonomia mínima de 3 horas; peso de até 

1,5 kg; 1 GB (gigabyte) de memória RAM e armazenamento de 8 GB; acesso a rede 

sem fio e conexão à internet. Têm desenho exclusivo de modo a garantir maior 

segurança aos estudantes e maior resistência a impactos e quedas, reduzindo assim a 

possibilidade de danificar o equipamento. Os softwares instalados nos equipamentos são 

de código aberto (softwares livres). 

Por serem portáteis, os laptops não precisam ser utilizados somente no 

laboratório de informática, podem ser levados para a sala de aula e para o pátio da 

escola, o que permite o seu uso em todas os componentes curriculares e em qualquer 

momento da aula.  

O PROUCA integra planos, programas e projetos educacionais de tecnologia 

educacional e inclusão digital, vinculando-se às ações do Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) e do ProInfo (Decretonº 6.300, de 12/12/2007). 

1.2 A INFORMÁTICA NO ENSINO DA MATEÁTICA  

 

A matemática vem se desenvolvendo a milhares de anos de acordo com as 

necessidades do ser humano (NETO, 2006) e contribuiu para o desenvolvimento e 

criação de muitas outras áreas, entre elas a informática, como explica Noé (2013, s.p.): 

A notória evolução da Informática possui um elo com a Matemática, os 

códigos binários apresentados pelo matemático indiano Pingala (sec. III a.C.) 

e desenvolvidos, no século XVIII, por Gottfried Leibniz, se tornaram 

essenciais para o desenvolvimento dos aparelhos eletrônicos. 

No entanto, a informática também contribuiu (e continua contribuindo) para a 

evolução da matemática. Sobre isso Ponte e Canavarro (1997, p. 39) argumentam que: 

[...] as relações entre a matemática e a informática desenvolvem-se nos dois 

sentidos. A matemática tem contribuído decisivamente para o surgimento e 

incessante aperfeiçoamento tanto dos computadores como das Ciências da 

Computação. Mas a matemática, como ciência dinâmica e em constante 

evolução, está também a ser fortemente influenciada pela Informática, tanto 

no que respeita aos problemas que coloca como aos métodos que usa na sua 

investigação. Estas relações dão importantes indicações para a utilização dos 

instrumentos computacionais no processo de ensino-aprendizagem.  
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A informática é uma ferramenta de ensino que pode ser usada no cotidiano 

escolar, para facilitar a aprendizagem dos educandos em todas as áreas do 

conhecimento. Na matemática, o professor pode utilizá-la em suas aulas para fazer 

simulações, contextualizar conteúdos, realizar atividades que favoreçam o 

desenvolvimento do raciocínio lógico-dedutivo, entre outras possibilidades.  

 Além disso, o uso da informática na escola também contribui para a inclusão 

digital dos cidadãos. No entanto, Warschauer (2006) diz que para atingir esse objetivo 

não basta disponibilizar computadores, é preciso ensinar a utilizá-los para criar novos 

conhecimentos. Portanto, a escola deve estar atenta a essa questão.  

Inicialmente havia certa rejeição à informática no contexto escolar, mas ao 

longo do tempo isso foi sendo superado e hoje a Educação “absorve as novas 

tecnologias de informação e da comunicação, como um dia absorveu o lápis, a lousa, a 

caneta esferográfica, as transparências, os slides e outros instrumentos, com o intuito de 

facilitar tanto o ensino como a aprendizagem” (SILVEIRA, 2007, p.91). 

 Com o advento da internet “o saber articula-se à nova perspectiva de Educação, 

em função das novas formas de se construir conhecimento, que contemplam a 

democratização do acesso à informação, os novos estilos de aprendizagem e a 

emergência da inteligência coletiva” (LÉVY, 1999, p. 175). Portanto, a discussão sobre 

o uso ou não da informática na escola está ultrapassada, mas ainda é preciso discutir 

como usá-la para melhorar a qualidade do ensino e para promover a emancipação dos 

educandos. 

 

 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para a realização da pesquisa efetuou-se uma pesquisa de campo no mês de 

Setembro 2013, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nelson Alquieri, no 

município de Cacaulândia (RO). A pesquisa de campo, segundo Gil (2007), é aquela 

desenvolvida por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e 

pesquisado com informantes para captar explicações e interpretações do que ocorre no 

grupo. 

Os dados foram coletados por meio da aplicação de um questionário com 

perguntas semiabertas aos professores. Foram distribuídos questionários para 14 
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professores, mas apenas oito o devolveram devidamente preenchido.  

Após a coleta, os dados foram organizados, tabulados (com o auxílio de um 

software de planilhas eletrônicas) e analisados de forma quali-quantitativa. Os 

resultados obtidos e as respectivas análises constam na seção a seguir. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A primeira questão do questionário indagava os participantes da pesquisa sobre 

as principais dificuldades enfrentadas na implantação do PROUCA na escola. Os 

resultados obtidos constam no Gráfico 1. 

Gráfico 1 - Principais dificuldades enfrentadas pelos participantes da pesquisa na implantação do 

PROUCA 

 
Fonte: Banco de dados dos autores alimentado com os dados coletados na pesquisa de campo 

Constatou-se que a principal dificuldade está relacionada a capacitação pra 

enfrentar a nova realidade estabelecida pela implantação do PROUCA. A resposta de 

um dos participantes da pesquisa ilustra a questão: “tive muita dificuldade em manusear 

a ferramenta, pois não tinha habilidade para isso”. Borba e Penteado (2007) dizem que 

os professores não se sentem seguros ao utilizar as novas tecnologias, acham que isso é 

para pessoas altamente qualificadas e por não se sentirem capacitados, ficam inseguros 

em utilizá-las em sala de aula, com medo de danificar o equipamento, de mostrar 

incapacidade diante dos alunos, etc. 

Foram citadas outras dificuldades com menor frequência, como a falta de tempo 

para planejar (16%), o domínio de sala (8%), a aceitação do novo (16%), a adequação 

do conteúdo a nova realidade (9%) e a falta de habilidade dos alunos para lidar com o 

computador (8%). 

Na segunda pergunta, os participantes da pesquisa foram questionados sobre os 
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principais avanços dos alunos com a implantação do PROUCA. Os resultados obtidos 

estão representados no Gráfico 2. 

Gráfico 2 - Principais avanços dos alunos com a implantação do PROUCA 

 Fonte: Banco de dados dos autores alimentado com os dados coletados na pesquisa de campo 

Para a maioria dos professores participantes da pesquisa (50%) o principal 

avanço foi o aumento do interesse e concentração dos alunos nas atividades realizadas 

com a utilização dos laptops nas aulas, como ilustra uma das respostas: “pude perceber 

mais atenção e interesse nas aulas, além de melhores resultados nas avaliações”. Isso 

evidencia a importância da utilização dos computadores na Educação como uma 

ferramenta de ensino-aprendizagem, pois o uso da informática no cotidiano escolar pode 

contribuir para melhorar o desenvolvimento dos alunos. 

Também foram lembrados outros avanços que o PROUCA trouxe para a escola, 

como uma melhor aprendizagem (37%) e possibilidade de trabalhar os conteúdos de 

forma diversificada (13%). 

Na terceira questão, os participantes da pesquisa foram indagados sobre a 

melhoria na aprendizagem em matemática após a implantação do PROUCA. Verificou-

se através das respostas dos participantes da pesquisa, conforme o Gráfico 3, que a sua maioria 

(67%) considera que os alunos melhoraram a aprendizagem em matemática após a implantação 

do PROUCA. Um dos professores respondeu que após a implantação do programa “parece que 

a compreensão do conteúdo se tornou mais fácil”.  É possível que o uso do laptop facilite o 

entendimento dos alunos por atrair sua  atenção.  

Gráfico 3 – Melhoria da aprendizagem em matemática com a implantação do PROUCA 
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Fonte: Banco de dados dos autores alimentado com os dados coletados na pesquisa de campo  

Além disso, os participantes responderam com menor frequência que o 

programa contribuiu para melhorar a aprendizagem, mas que o resultado poderia ser 

melhor se os professores tivessem mais tempo para planejar (22%); ou que a melhora da 

aprendizagem por meio do uso dos laptops depende do conteúdo a ser trabalhado 

(11%). 

Na quarta questão, os professores participantes da pesquisa foram indagados 

sobre a frequência que utilizam o laptop em sala de aula. Conforme o Gráfico 4, a 

maioria dos professores utiliza o laptop uma vez por semana (37%). Outras respostas 

também foram dadas com menor frequência: uma ou duas vezes por semana (12%), 

duas vezes por semana (25%), depende da necessidade do professor (13%), ou de três 

vezes por semana (13%). 

Gráfico 4 - Frequência da utilização dos laptops nas aulas 

 
Fonte: Banco de dados dos autores alimentado com os dados coletados na pesquisa de campo 

Embora o computador seja um aliado do professor, ele não pode substituir por 

completo os demais recursos, o professor que deve determinar o momento adequado 

para o seu uso. Ponte e Canavarro (1997) argumentam que a informática pode ser 

utilizada de forma ampla nas aulas de matemática porque isso favorece a aprendizagem 

dos alunos. Desta forma os alunos, além de aprender o conteúdo, também estão se 
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preparando para o mercado de trabalho e para o exercício da cidadania. 

Na quinta questão, os participantes da pesquisa responderam se eles indicariam 

o PROUCA para ser implantado em outra escola e por que motivo. De forma unânime 

todos os participantes indicariam o PROUCA para outra escola. As justificativas estão 

detalhados no Gráfico 5. 

Gráfico 5 - Justificativa da indicação do PROUCA para implantação em outras escolas 

 
Fonte: Banco de dados dos autores alimentado com os dados coletados na pesquisa de campo 

 Dentre as justificativas, a que mais se destacou foi que o programa em questão 

disponibiliza ferramentas de ensino variadas e estimulantes (50%), como se pode 

observar no relato de um dos participantes: “Sim, a todas as escolas. Porque o laptop é 

uma ferramenta estimulante para o aluno”.  

Também houve outras duas justificativas mencionadas pelos professores: 

melhora na aprendizagem (20%) e a possibilidade de desenvolver um trabalho 

diferenciado (30%). 

Diante dos resultados apresentados, percebe-se que os professores 

entrevistados estão se libertando da resistência ao uso das tecnologias, pois avaliaram as 

contribuições do PROUCA de forma positivas, embora apontem algumas falhas como a 

carência de cursos de capacitação e a falta de tempo para planejamento das aulas. 

Especificamente ao que tange a matemática, as percepções dos professores também são 

positivas, relatam melhorias qualitativas na aprendizagem dos alunos e demonstram 

entusiasmo ao falar das possibilidades pedagógicas que os laptops educacionais 

oferecem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No Brasil nem todas as escolas têm acesso à informática, existe um longo 

caminho a percorrer nesse sentido, se faz necessário investir em pesquisa na área e 

estimular o debate sobre o tema. O PROUCA é um exemplo de programa que pode 

contribuir positivamente para a inclusão da informática na escola. 

Os professores que fizeram parte da presente pesquisa reconheceram que o 

PROUCA trouxe diversos benefícios para a escola, especialmente no que se refere a 

aprendizagem dos alunos nas diversas áreas do conhecimento, com destaque para a 

matemática. No entanto, também apontaram pontos falhos, como é o caso da carência 

de cursos de formação continuada para capacitar os professores para o uso das 

tecnologias e a falta de tempo para planejamento das aulas. Em suma, consideram que 

além de investimentos em estrutura material, é importante também que haja 

investimento na formação docente e condições de trabalho adequadas.  

A presente pesquisa não teve a pretensão de esgotar o tema, ao contrário, trata-

se de um estudo preliminar. Para futuros trabalhos, sugere-se a ampliação e o 

aprofundamento do estudo para as demais escolas do Estado que foram contempladas 

com o PROUCA, bem como, sobre as possibilidades para um melhor aproveitamento 

dos laptops nas aulas de matemática. 
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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a qualidade de vida em idosos residentes 

no município de Ji-Paraná, RO participantes do Centro de Convivência de Idosos. O 

instrumento utilizado na obtenção dos dados para verificar a qualidade de vida em 

idosos foi à versão abreviada em português do questionário WHOQOL-BREF e 

WHOQOL-OLD da Organização Mundial da Saúde (OMS). A amostra é composta de 

100 idosos com faixa etária superior a 60 anos. A análise dos dados apropriou-se de 

técnicas de Regressão Logística. Neste estudo, a variável dependente corresponde à 

qualidade de vida boa ou ruim dos idosos participantes do Centro de Convivência. As 

variáveis independentes são as facetas do módulo WHOQOL-OLD: Funcionamento do 

Sensório - FS, Autonomia - AUT, Atividades Passadas, Presentes e Futuras - PPF, 

Participação Social - PSO, Morte e Morrer -MEM e Intimidade - INT. Os resultados 

obtidos no modelo ajustado indicam que somente uma das variáveis preditoras – PPF, 

ao nível de 0,05 foi estatisticamente significativa para estimar a probabilidade de uma 

boa qualidade de vida.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida; Idoso; Regressão logística.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil o contingente populacional de idosos é cada vez mais crescente e 

relevante, tanto em termos absolutos quanto em termos proporcionais. Neste cenário, 

segundo o censo demográfico de 2010, a população brasileira é de 190.755.799 
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habitantes, dos quais, 7,4% são idosos com 65 anos ou mais; ou seja, a população 

nacional é constituída por mais de 14 milhões de idosos (IBGE). Esses dados 

evidenciam ainda, que o país segue uma tendência de envelhecimento. Entretanto, essa 

mudança no perfil demográfico brasileiro não se caracteriza como particular. Num 

contexto mundial, a qualidade de vida de idosos, é um tema que vem suscitando 

discussões e investigações, sob diferentes óticas, nas mais variadas áreas do 

conhecimento (PASKULIN, et al., 2009). Em todo mundo, e especificamente nos países 

mais pobres, a busca de qualidade de vida dos idosos emerge como um desafio.  

 Mais o que é qualidade de vida? Em quais condições (ou sobre quais valores) 

um idoso se autodenomina como tendo uma boa qualidade de vida? Como medir 

(verificar) uma qualidade de vida? Responder a essas indagações é um tanto difícil e 

pretenciosa, haja vista que se trata de um tema complexo, interpretado e conceituado de 

diferentes maneiras.  

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS, 1998 apud SERBIM, 

FIGUEIREDO, 2011), “a qualidade de vida é a percepção do individuo de sua posição 

na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive em relação aos 

seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Para Nahas (2010, apud 

VAGETTI, 2011), “o conceito de qualidade de vida é diferente de autor para autor, de 

pessoa para pessoa e pode mudar ao longo da vida de cada um”. Contudo, apesar das 

diferentes definições para o termo, existe uma concordância entre grande parte dos 

autores de que a qualidade de vida deve ser considerada como um fator 

multidimensional, enfocando componentes como o físico, psicológico, social, ambiental 

e espiritual, e incluindo elementos positivos e negativos (WHOQOL GROUP, 2006 

apud VAGETTI, 2011).  

Segundo Paskulin et al. (2009), “A qualidade de vida também se estabelece a 

partir de parâmetros objetivos e subjetivos. Os parâmetros subjetivos seriam o bem-

estar, a felicidade e a realização pessoal, entre outros, e os objetivos estariam 

relacionados a satisfação das necessidades básicas e daquelas criadas em uma dada 

estrutura social”. Ainda, conforme Paskulin et al. (2009), outro aspecto que parece ser 

consenso na literatura é que a qualidade de vida deve ser interpretada com base na 

percepção pessoal.  

Segundo Spilker (1990 apud VAGETTI, 2011), a qualidade de vida pode ser 

analisada e interpretada a partir de três níveis: O Primeiro nível trata-se da qualidade de 
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vida global individual, que compreende o estado de satisfação geral do individuo com a 

vida e uma percepção geral de bem-estar.  No segundo nível, podem ser observados os 

domínios separados da qualidade de vida, agrupando fatores específicos que 

influenciam na qualidade de vida individual; por exemplo, fatores como estresse e 

depressão compõem o domínio psicológico da qualidade de vida, bem como a satisfação 

com o local onde vive está relacionada aos fatores ambientais. Por fim, Por fim, no 

terceiro nível, encontram-se os fatores específicos que contribuem para a formação de 

cada domínio. 

Nesse sentido, partindo desses pressupostos, o presente trabalho teve como 

“pretensão” e “tentativa” medir a qualidade de vida em idosos através de técnicas de 

regressão logística, ou seja, verificar o quanto um indivíduo se autodenomina, como 

tendo uma boa qualidade de vida, dadas certas características do mesmo. Para isso, o 

presente estudo teve como base as respostas dos questionários WHOQOL-OLD e

 WHOQOL-BREF.  

A regressão logística é uma técnica estatística que visa estimar probabilidades de 

ocorrências em variáveis dependentes do tipo binário. Arango (2001, apud LEITE, 

2011a) argumenta que a regressão logística, é uma ferramenta da estatística útil para 

situações nas quais se deseja predizer a presença ou ausência de uma determinada 

característica ou resultado, baseado em valores de um conjunto de variáveis 

independentes.  

 

2. METODOLOGIA 

A amostra em estudo é composta de 100 idosos com faixa etária superior a 60 

anos, residentes no Município de Ji-Paraná, RO participantes do Centro de Convivência 

do Idoso.  

 Para a análise dos dados, utilizou-se dois instrumentos de avaliação da 

qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, a versão abreviada em português 

WHOQOL-BREF e o WHOQOL- OLD. O primeiro consta de 26 questões abrangendo 

quatro domínios: 1 - Físico; 2 - Psicológico; 3 - Relações sociais e 4 - Meio ambiente, e 

o segundo consta de 24 questões compostas de seis domínios: 1 - Função sensorial; 2 - 

Autonomia; 3 - Atividades passadas, presentes e futuras; 4 - Participação social; 5 - 

Morte e morrer e 6 - Intimidade. Entretanto, para o estudo em particular utilizou-se 

apenas a variável resposta da questão – QV do questionário WHOQOL-BREF: “Como 
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você avaliaria sua qualidade de vida”. Enquanto que, do questionário WHOQOL- OLD 

todas as variáveis (questões) foram utilizadas.  

Um dos primeiros procedimentos foi à recodificação das questões do 

questionário WHOQOL-BREF. Para então só depois unir a variável: “Como você 

avaliaria sua qualidade de vida” ao questionário WHOQOL- OLD, totalizando assim 25 

variáveis em estudo. Após uma pré-análise dos resultados notou-se que o número de 

participantes da pesquisa era de um número reduzido, pois o razoável seria que para 

cada pergunta contida no questionário (25 neste caso) houvesse um número de pelo 

menos 10 respondentes, ou seja, 250 pessoas no mínimo. Diante disso, houve a 

necessidade de reduzir as 24 perguntas (variáveis) do questionário WHOQOL-OLD ao 

total de suas facetas, conforme pode se observar na Tabela-1 (MANUAL WHOQOL-

OLD).  

 

Tabela 1: Questões incluídas nas facetas do módulo WHOQOL-OLD 

 

 

Na aplicação da regressão logística. A variável “Como você avaliaria sua 

qualidade de vida” (QV). Foi dicotomizada em Qualidade de vida boa (QV Boa = 1) e 

Qualidade de vida ruim (QV Ruim = 0).  

O procedimento de análise estatística dos dados foi a determinação e 

interpretação do modelo de regressão logística simples. Foi utilizado o programa 

computacional SPSS for Windows 20.0 nas análises estatísticas dos dados.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aplicado a regressão logística aos dados, verificou-se em primeiro instante que 

todos os casos das 100 amostras selecionadas foram aproveitados; não havendo nenhum 

caso omisso. Observou-se também que foi mantida a codificação inicial, para a variável 
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dependente, ou seja, “1” QV Boa e “0” para QV Ruim. Na sequência, o objetivo foi o 

de identificar os fatores determinantes para a caracterização de uma QV Boa ou QV 

Ruim. Para isso, o primeiro passo foi demonstrar, por meio da Tabela-2, como seriam 

classificadas a qualidade de vida dos idosos caso o modelo se deixasse guiar apenas pela 

situação em que se enquadra a maioria dos casos observados.  

 

 

 

 

 

 

Tabela-2: Quadro de classificação anterior à análise de regressão logística 

 

 

Percebe-se na Tabela-2, que a amostra é composta por 44 pessoas que possuem 

um QV Ruim e 56 que uma QV Boa. A interpretação para esses resultados é a seguinte: 

o modelo iria classificar corretamente os idosos que possuem uma qualidade de vida 

boa, mas incorretamente aquelas que possuem uma qualidade de vida ruim. Nesse caso, 

o percentual geral de acertos nas classificações seria de apenas 56%.  Segundo Dias 

Filho, Corrar e Paulo (2009), “esse quadro de classificação anterior a analise atua, 

portanto, como uma referência para avaliar a eficiência do modelo quando ele passa a 

operar com variáveis independentes”. Conclui-se, portanto que tal porcentual se eleve 

após a inclusão de tais variáveis. 

 

Tabela-3: Estatística de Wald para a constante da função de regressão 
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A Tabela-3 exibe o quadro da estatística Wald, que nesse primeiro momento está 

avaliando a significância da constante (𝐵 = 0,241) incluída na função de regressão. Do 

exposto, conclui-se que não seria conveniente formular predições em função desse 

critério de classificação, visto que o nível de significância foi de 0,231. Para Dias Filho, 

Corrar e Paulo (2009), a estatística Wald também tem a finalidade de testar o grau de 

significância de cada um dos coeficientes que compõem o modelo, ou seja, verifica se 

cada parâmetro estimado é significativamente diferente de zero.  

Na Tabela-4 evidencia as respectivas variáveis independentes (facetas do 

questionário WHOQOL- OLD) com os respectivos scores e níveis de significância. 

 

 

Tabela-4: Variáveis independentes que não estão no modelo

 

 

Verifica-se na tabela-4 que a maioria dos coeficientes das variáveis que não 

estão inseridas no modelo não são significativamente diferente de zero, ou seja, as 

variáveis “FS”, “AUT”, “MEN” e “INT” são iguais a zero. Nesse sentido, a adição de 

uma ou mais dessas variáveis não irá afetar significativamente o poder preditivo do 

modelo. Também do exposto, pode se dizer que as variáveis “PPF” e “PSO” a princípio 

são significativas para o modelo. Esses resultados preliminares apenas nos permite 

verificar se as variáveis independentes vêm melhorar a qualidade das predições. Não se 

pode perder de vista que o objetivo final da análise é a validade do modelo como um 

todo. Um destes testes é o chamado Model Chi-square.  
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O modelo Chi-square testa a hipótese de que todos os coeficientes da equação 

logística são nulos. Trata-se de um teste Qui-quadrado muito parecido com a estatística 

F. O valor do modelo, como mostrado na Tabela-5 foi de 9,403, corresponde à diferença 

entre o valor de Likelihood Value (−2𝐿𝐿) obtido quando se inclui apenas a constante no 

modelo e o Likelihood Value (−2𝐿𝐿) calculado após a inclusão de todas as variáveis 

independentes.  Com a inclusão das variáveis preditoras, espera-se que o Likelihood 

Value sofra uma redução estatisticamente significativa. 

 

Tabela-5: Testes de Omnibus 

 

 

Ainda na Tabela-5, nota-se a presença de mais dois testes: o Step e Block ambos 

têm significado rigorosamente igual ao do Model.  Assim, de acordo com as 

significâncias das estatísticas demonstradas na Tabela-5, pode-se concluir que nenhum 

dos coeficientes da regressão logística é diferente de zero, ou seja, o modelo não é 

significativo.  Portanto, não se rejeita a hipótese de que todos os parâmetros estimados 

são nulos. Não se pode afirmar que as variáveis independentes contribuem para 

melhorar a qualidade das predições. 

Outros indicadores que contribuem para avaliar o desempenho geral do modelo. 

Configuram-se na Tabela-6. Os testes Cox-Snell e Nagelkerke. Segundo Brito e Neto 

(2008), “O Cox-Snell R² e o Nagelkerke R² são medidas que se assemelham ao 

coeficiente de determinação da regressão linear. Maiores valores dessas medidas 

indicam melhor ajuste do modelo”. Em outras palavras, eles são considerados pseudos-

R-Quadrado. Portanto, o Cox-Snell está indicando que 9% das variações ocorridas no 

log da razão de chance são explicadas pelo conjunto das variáveis independentes (FS, 

AUT, PPF, PSO, MEM e INT).  Com significado semelhante ao coeficiente de 

determinação, o Nagelkerke considera que o modelo é capaz de explicar 12% das 

variações registradas na variável dependente. 
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Tabela-6: Testes de Cox-Snell e Nagelkerke

 

Outro mecanismo que pode auxiliar a identificar a capacidade preditiva do 

modelo logístico é o teste de Hosmer e Lemeshow, cujo objetivo é testar a hipótese de 

que não há diferenças significativas entre os resultados preditos pelo modelo e os 

observados. Se as diferenças forem significativas, o grau de acurácia do modelo não é 

bom. Para tanto, o teste divide os casos em 10 grupos aproximadamente iguais e 

compara os valores observados e preditos em cada classe por meio de uma estatística 

Qui-Quadrado. A Tabela-7 apresenta os resultados finais do teste. Nela, a estatística 

Qui-Quadrado é de 4,583 e o nível de significância é de 0,801. Portanto, aceita-se a 

hipótese nula de que não há diferenças significativas entre os valores preditos e 

observados. Logo, o modelo é capaz de produzir estimativas e classificações confiáveis. 

 

Tabela-7: Teste Hosmer e Lemeshow 

 

 

Na Tabela-8 verifica-se o percentual de acertos nas classificações após a 

inclusão das variáveis independentes. Para a analise dessa tabela é preciso evidenciar 

que sem incluir as variáveis independentes no modelo o percentual de acertos era de 

56%. (apresentado na Tabela-2). Com a inclusão das variáveis independentes no 

modelo, esse percentual subiu para 65%. Assim, mesmo que o aumento seja de apenas 

9%, estatisticamente é viável incluir as variáveis no modelo. Na Tabela-8, percebe-se 

ainda que ao medir a qualidade de vida em 44 idosos com QV Ruim, espera-se que 

45,5% estejam classificadas corretamente. Da mesma forma, ao medir a qualidade de 

vida em 56 idosos com QV Boa, espera-se que 80,4% estejam classificadas 

corretamente. De forma geral, após incluir as variáveis independentes no modelo houve 
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uma redução no nível de acerto em relação à classificação dos idosos que possuíam uma 

boa qualidade de vida. Consequentemente, a inclusão das variáveis elevou de zero a 

45,5% o percentual dos idosos classificados como tendo uma qualidade de vida ruim. 

Portanto, em média, obtém-se 65% de acurácia nas predições.  

 

Tabela-8: Classificação do modelo de regressão logística 

 

 

Resta ainda avaliar a significância de cada coeficiente em particular. É 

necessário verificar se cada um deles realmente pode ser utilizado como estimador de 

probabilidades. Para tanto, recorre-se novamente à estatística Wald.   

Como se observa na Tabela-9, apenas a variável “PPF” é estatisticamente 

significativo na composição do modelo. Esse resultado indica que as perguntas Q12, 

Q13, Q15 e Q19 inseridas na faceta “Atividades passadas, presentes e futuras” do 

questionário WHOQOL-OLD é um fator determinante para medir a qualidade de vida 

em idosos.  

 

Tabela-9: Variáveis independentes da regressão logística 
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4. CONCLUSÕES 

 

Este trabalho permitiu concluir que existe relação significativa da variável 

“Atividades Passadas, Presentes e Futuras – PPF” com a qualidade de vida. Contudo, 

embora essa conclusão não tenha uma fundamentação teórica sólida, pode se presumir 

que, supostamente esse resultado indica que as perguntas: “Q12 - Até que ponto você 

está satisfeito com as suas oportunidades para continuar alcançando outras realizações 

na sua vida?”, “Q13 - O quanto você sente que recebeu o reconhecimento que merece 

na sua vida?”, “Q15 - Quão satisfeito você está com aquilo que alcançou na sua vida?” e 

“Q19 - Quão feliz você está com as coisas que você pode esperar daqui para frente?” 

inseridas na faceta PPF do questionário WHOQOL-OLD é um fator determinante para 

estimar a probabilidade de uma boa qualidade de vida. Tendo em vista que, a faceta 

“Atividades Passadas, Presentes e Futuras” descreve a satisfação sobre conquistas na 

vida e coisas a que se anseia.  
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O objetivo deste trabalho foi analisar se há diferença significativa em dois métodos para 

obtenção do saldo de radiação: Sensor NR LITE e a equação da diferença das radiações 

de ondas curtas e longas incididas e refletidas em uma região de pastagem da Fazenda 

Nossa Senhora, no município de Ouro Preto do Oeste, Rondônia nos anos de 2004 e 

2005. Foi evidenciada uma suavização decrescente do sensor NR LITE quando 

comparado a equação no período de transição úmido para úmido-seco, suavização 

crescente no período de transição seco para seco-úmido e valores bem semelhantes nos 

períodos úmido-seco e seco. O teste t de Student apresentou diferença significativa ao 

nível de 5% de probabilidade (p-value = 0,02229) com médias de 104,1347 W/m² e 

115,23027 W/m² para o sensor e para a equação respectivamente, indicando então 

possíveis subestimações ou superestimações para consecução de outras variáveis 

dependentes da mesma para estudos prospectivos na região. 

 

Palavras-chave: Radiação; Diferença; Sazonalidade. 

 

INTRODUÇÃO 

Desde a década de 1970, a Amazônia Brasileira vem sofrendo diversas 

mudanças devidas a ações antrópicas, tais como: desmatamento, criação de gado de 

corte e leiteiro, agricultura e exploração madeireira (LIBERATO, 2010; ARTAXO, 

2014). Os estados campeões em desmatamento são o Mato Grosso, Pará e Rondônia. A 

mudança de floresta para pastagens trazem muitas dúvidas, e desde os anos de 1980, 

diversos experimentos vem sendo realizados para obtenção de respostas (FISCH et. al., 

1998). 

Os principais resultados do projeto ABRACOS (Anglo-Brazilian Amazonian 

Climate and Observation Study), indicam grandes mudanças no clima local devido a 

                                                 
52 Acadêmico de Estatística da Universidade Federal de Rondônia – Campus Ji-Paraná. 

 
53 Acadêmico de Estatística da Universidade Federal de Rondônia – Campus Ji-Paraná. 

 
54 Professora Doutora do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Rondônia 

– Campus Ji-Paraná. 



206 
Anais da XIV Semana de Matemática 

e  IV Semana de Estatística  SEMATES 2014 ISBN 978-85-7764-034-8 

 

está mudança de cobertura de solo, apresentando uma redução de até 20% na 

precipitação e aumento de até 2°C na temperatura (NOBRE et. al., 1996 apud von 

RANDOW et. al., 2004).  

A radiação é a principal troca de energia entre as plantas e o ambiente. Parte da 

radiação solar absorvida pelas plantas vai ser utilizada na síntese de ligações químicas 

altamente energéticas e compostos de carbono reduzido. Pelo fato deste recurso não ser 

controlado na natureza, torna-se evidente um maior interesse no conhecimento deste 

elemento meteorológico.  

A radiação solar pode ser dividida em diversas formas: radiação de onda longa 

(terrestre) incidente e refletida, radiação de onda curta (solar) incidente e refletida, 

radiação fotossinteticamente ativa (Par) incidente e refletida e saldo de radiação. Esta 

ultima variável por sua vez, é a que exerce maior influência na evapotranspiração, de 

maneira geral, não havendo restrição hídrica, quanto maior a disponibilidade de energia 

solar e consequentemente do saldo de radiação, maior também será a evapotranspiração 

(FIETZ, 2009), em alguns casos o saldo de radiação é responsável por até 81% deste 

processo (FACIOLLI, 2009).  

Para Foken (2008), a subestimação da radiação líquida pode se dar pela falta de 

precisão dos sensores, estes por sua vez são mais sensíveis a sombreamento de nuvens, 

assim subestimando o saldo de radiação, ou em alguns casos superestimando os mesmos 

(DUARTE, 2004). Sendo assim, este trabalho teve como objetivo, analisar se há 

diferença significativa entre dois diferentes métodos para medição de saldo de radiação: 

1. Sensor de medição direto (NR LITE) e 2. Utilizando a diferença entre as radiações de 

Onda Curta incidente e Refletida e Onda Longa incidente e refletida, medida por 

piranômetros e pirgeômetros instalados na torre da Fazenda Nossa Senhora, utilizando o 

teste paramétrico t de Student. Na pastagem o solo é mais exposto à radiação, pois a 

vegetação é baixa. Na seca as plantas ficam mais vulneráveis a radiação por conta da 

escassez de água, fazendo que assim o albedo atinja seu maior nível, pois as plantas 

sofrem o processo chamado estresse hídrico fazendo com que elas percam água, a partir 

disso, elas ficam com as folhas amareladas sendo mais propicio para o aumento do 

saldo de radiação.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 
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O sitio experimental da Fazenda Nossa Senhora (FNS), fica localizado no 

município de Ouro Preto d’Oeste (RO), estando no centro de uma região desmatada 

com raio de aproximadamente 50km. Localiza-se a 10º45’S e 62º22’W a 293m acima 

do nível do mar. Esta área foi desflorestada á 37 anos, sendo que, desde 1991, a 

cobertura vegetal é predominantemente de grama do tipo Brachiaria brizantha –(A. 

Rich.), grumosa. O sítio possui uma orografia com elevações de cerca de 150 metros.  

Para medição do saldo de radiação de maneira direta foi utilizado um NR – 

LITE Radiometer (Kipp & Zonen), que mede o balanço de energia entre entrada de 

ondas curtas e ondas longas de radiação em relação ao de ondas curtas refletida na 

superfície e radiação de ondas longas de saída, e atribuído o nome de RNET para está 

variável.  

Para comparação foi utilizado o saldo de radiação (Rn) que é calculado pela 

seguinte equação: 

Rn = (Rocin - Rocout) + (ROLatm - ROLter).      (1) 

Onde Rn é o saldo de radiação, Rocin a radiação de onda curta incidida, Rocout a 

radiação de onda curta refletida, ROLatm é a radiação de onda longa da atmosfera e 

ROLter a radiação de onda longa emitida pela superfície em Wm-2, em seguida foi 

atribuído o nome de SRAD para está variável.  

Para verificar a existência ou não de diferença significativa entre as variáveis, foi 

aplicado o teste paramétrico t de Student, o qual é dado pela seguinte estatística de teste: 
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, é o estimador do desvio padrão da 

diferença entre as médias amostrais. A estatística (2), sob a hipótese nula ( 210 μμ:H  ), 

tem distribuição t de Student com 2nn 21   graus de liberdade, e n1 é o número de 

observações da amostra da população 1, n2 é o número de observações amostra da 

população 2, e 
2

2

2

1 S e S são as respectivas variâncias amostrais. A hipótese nula é 

rejeitada quando tobs, o valor da estatística t, em valor absoluto, é maior do que o valor 

crítico )2;n(n 21 t , obtido da tabela da distribuição t de Student com nível de significância 

α.  
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Um pressuposto para aplicação do teste t é a normalidade dos dados. Há 

aproximadamente 40 testes de normalidade disponíveis na literatura estatística 

(DUFOUR, 1998 apud RAZALI, 2011), o teste de Shapiro-Wilk é um dos mais 

utilizados, devido a suas fortes propriedades (MENDES E PALA, 2003). 

Neste trabalho foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk (α = 0,05), o qual é um teste 

de normalidade com as seguintes hipóteses: 

normal ãodistribuiç uma de provém não populaçãoA :H

adistribuíd enormalment é populaçãoA :H

1

0
 

e sua estatística de teste é dada pela seguinte equação: 
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onde xi é a i-ésima estatística de ordem i, e x a média da amostra, ai são as constantes 

dada pela equação;  
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em que, m = (m1,...,mn)
T, são os valores esperados das estatísticas de ordem de variáveis 

aleatórias independentes e identicamente distribuídas, provenientes da distribuição 

normal padrão, e V é a matriz de covariância dessas estatísticas de ordem. O valor da 

estatística de teste W é contida em valores que vão de zero a um, onde valores próximos 

de zero levam a rejeição de normalidade, e valores próximos de um indicam a 

normalidade dos dados. Foi utilizado o software R 3.1.1 com interface do RStudio para 

as análises descritas no trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os métodos de medição do saldo de radiação mostram uma suavização do sensor 

NR LITE quando comparado com os dados obtidos através da equação do saldo de 

radiação (Figura 1). Durante a estação Úmida (meses 1-3) até a transição para o período 

Úmido-Seco (meses 4-6), apresentam um decréscimo até o final do período Seco (meses 

7-9), exceto o mês 8, o qual apresentou um pico, em seguida segue aumentando na 

transição do período até Seco-Úmido (meses 10-12) quando comparado com a equação 

utilizada para obter-se o saldo de radiação.  
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Figura 1. Médias mensais do saldo de radiação da Fazenda Nossa Senhora nos anos de 2004 e 2005. 

A tabela 1 apresenta as diferenças de cada mês em estudo, mostrando claramente 

as suavizações nos períodos de transições. 

Tabela 1. Diferenças entre o saldo de radiação entre os dois métodos estudados na FNS em W/m². 

Mês RNET SRAD RNET – SRAD 

1 104,7715 122,8513 -18,0798042 

2 95,83157 114,7077 -18,8761432 

3 101,097 117,772 -16,6749122 

4 109,7894 120,1879 -10,3985122 

5 94,29923 101,6574 -7,35818037 

6 108,416 107,2698 1,1462708 

7 104,0231 101,7636 2,2595586 

8 90,23988 111,6987 -21,45884192 

9 104,4658 105,4858 -1,0199932 

10 124,5499 134,3835 -9,8336084 

11 121,3646 135,1922 -13,8275489 

12 90,76891 110,6625 -19,89360519 

 

A tabela 2 apresenta os resultados do teste de Shapiro-Wilk, para verificação de 

normalidade nos dados, onde a hipótese de nulidade não foi rejeitada com α = 0,05. 

Tabela 2. Resultados obtidos pelo teste de normalidade de Shapiro-Wilk. 

Estatística de Teste SRAD RNET 

Shapiro-Wilk 0,303 0,3941 

 

A estatística t calculada foi igual à -2,4559 com 22 graus de liberdade e p-valor 

= 0,02229, assim rejeitando a hipótese de que as médias sejam iguais (H0 : µ1 = µ2). As 
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médias obtidas para as variáveis em estudos foram RNET = 104,1347 W/m² e SRAD = 

115,3027 W/m², está diferença pode ser relacionada à sensibilidade dos sensores ao 

sombreamento, dado que os períodos chuvosos apresentam maiores diferenças quando 

comparados com os períodos se estiagem, entre outros fatores a serem estudados. 

Resultados semelhantes podem ser encontrados nos trabalhos de von Randow et. al. 

(2004) ao estudar o período de 1999 a 2002, obtendo uma média de SRAD = 124,2, e 

Webler et. al. (2013) onde o mesmo registrou média de SRAD = 117,93 nos anos de 

2000 a 2005,de modo geral tais diferenças podem ser relacionadas as épocas de estudo, 

e que estudos posteriores podem demonstrar uma caracterização do saldo de radiação 

nesta área. 

 

CONCLUSÕES 

A partir dos dados analisados, foi possível observar a diferença entre as 

medições do saldo de radiação em área de pastagem no período estudado. Assim este 

trabalho deixa como contribuição para pesquisas futuras, o estudo de métodos para uma 

correção entre as variáveis estudadas, dado que as mesmas apresentaram resultados 

significativos quando comparadas, assim obtendo uma maior precisão ao estimar 

variáveis como evapotranspiração, aquecimento do ar, solo e/ou água. 
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RESUMO 

 

A obesidade é uma doença crônica definida pelo excesso de gordura corporal, uma 

doença de prevalência mundial crescente, considerada por muitos países um problema 

de saúde pública. No Brasil, o número de crianças vem crescendo em função do 

sedentarismo e hábitos alimentares inadequados, refletindo assim uma população adulta 

sujeita a maior mortalidade por doenças cardiovasculares. Assim, o presente trabalho 

tem por pressupostos, a partir da Análise de Correlação de Spearman, indicar a 

dependência entre as variáveis Índices de Massa Corporal (IMC), e Circunferência da 

Cintura (CC), para estudar as condições que se apresentam o sobrepeso e obesidade das 

crianças de ensino fundamental de uma instituição de ensino público do município de 

Ji- Paraná. A coleta de dados ocorreu de maio a julho de 2014, obtendo uma 

participação de 252 crianças de ambos os sexos, na faixa etária entre 8 e 10 anos.  

Verificou-se neste estudo que as variáveis IMC e CC possuem uma relação de 78,32% 

com p-valor< 0,01. Obteve-se 36 crianças que apresentam sobrepeso e obeso, de acordo 

com o IMC/idade, onde 52,78% representa crianças que encontravam-se sobrepeso e 

47,22% que encontravam-se obesas. 

 

 Palavras- chave: Obesidade; Sobrepeso; Correlação Spearman 

 

1. INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença de prevalência mundial crescente, considerada em 

muitos países um problema de saúde pública, que assume no século XXI um caráter 

epidemiológico, segundo (LOPES et al, 2010, p.39), bem como Giuliano & Carneiro, 

2004; Tolocka et al., 2008, (apud LOPES et al, 2010, p.39),  o número de crianças 

obesas no Brasil vem crescendo em função do sedentarismo e hábitos alimentares 

inadequados, refletindo em uma população adulta sujeita a maior mortalidade por 

doenças cardiovasculares. Não só como doenças cardiovasculares, estes maus hábitos 

alimentares podem também causar diabetes, má formação do esqueleto, hipertensão, 

etc., os quais são causados por usos excessivos de alimentos gordurosos e açucarados. 

De acordo com Ronque et al (2005, apud por SOARES E MELO, 2011, 

p.2) 
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O crescimento elevado do sobrepeso e obesidade não tem sido 

causado somente pelo aumento do consumo de alimentos com 

alto valor energético e ricos em lipídios e carboidratos simples, 

acredita-se que este fator analisado isoladamente não traria 

justificativa para um resultado alarmante no aumento destes 

índices. Outro fator relevante para este fenômeno é a grande 

redução na prática de atividades físicas diárias. 

 

 Segundo Guimarães et al (2006, apud SOARES e MELO, 2011, p.2), o tempo 

em que a criança passa assistindo televisão apresenta-se como variável indicadora da 

inatividade física, com influência positiva na prevalência da obesidade infantil.  

Este aumento de tecnologia avançada no Brasil faz com que as crianças fiquem 

“horas e horas” em frente a parelhos eletrônicos (Videogame, TV, Tablet, etc.), 

dispersando-se assim a vontade de praticar atividades físicas, as quais poucas vêm se 

realizando em escolas, podendo assim contribuir para o aumento de obesidade infantil.  

Sendo assim, para classificar uma criança obesa ou de sobrepeso, conta-se com 

um índice de avaliação mais adequado, o Índice de Massa Corporal (IMC), calculado 

pela fórmula de Peso/Altura², e segundo Balaban e Silva (2001, p.97): 

Sua validade tem sido demonstrada não apenas do ponto de vista 

de “validade de medida”, em estudos nos quais o IMC foi 

comparado com outros métodos mais acurados de medida da 

adiposidade, como também tem sido demostrada sua “validade 

clinica”, ou seja, sua associação com diversas condições 

mórbidas. 

 

O perímetro da cintura é considerado um bom indicador de obesidade e gordura 

visceral em adultos e em crianças (SOAR 2004, apud SOARES e MELO, 2011, p.3). 

E para tal perspectiva, segundo Martins e Marinho (2003, p.761) a gordura 

visceral são as que mais apresentam fatores de risco cardiovascular. Ainda segundo os 

autores, a obesidade visceral é associada, também, à hipertensão, dislipidemias, 

fibrinólise, aceleração da progressão da aterosclerose e fatores psicossociais.   

Segundo Siegel (1957, p.13) Spearman é um dos métodos não paramétricos, que 

se encontram entre as ferramentas padrão dos estatísticos, que testes não paramétricos 

estão disponíveis para todos projetos experimentais comuns. Mas alguns destes testes 

tem-se usos difundidos, por serem testes novos. 

As relações entre duas variáveis podem ser realizadas/comparadas com uma 

análise de correlação, onde para qualquer variável apresentada como ordinal ou 

dicotômica, pode-se usar uma correlação não paramétrica. Bem como a correlação de 

Spearman, também chamada de rho de Spearman, cujos objetivo é comparar a relação 

entre variáveis ordinais ou variáveis ordenadas, segundo (CORDER & FOREMAN, 

1972, p. 122) 

Neste contexto, o presente trabalho tem por pressupostos a verificação da 

relação entre sobrepeso e obesidade de crianças de ensino fundamental de uma 

instituição de ensino público do município de Ji-paraná, a partir da Análise de 

Correlação de Spearman, das variáveis Índices de Massa Corporal (IMC), e a 

Circunferência da Cintura (CC). 

 

2. METODOLOGIA 
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O estudo foi realizado em uma instituição de ensino público no município de Ji-

Paraná – RO, no período de maio a julho de 2014, envolvendo escolares de ensino 

fundamental, na faixa etária de 8 a 10 anos. Participaram do presente estudo crianças 

devidamente matriculadas no colégio, mediante a apresentação do termo de 

consentimento livre e esclarecido assinado pelos pais e/ou responsáveis. 

A coleta de dados (avaliação das crianças) para análise de sobrepeso e 

obesidade, fez-se por meio de um formulário com tópicos estruturados, nos quais foram 

registrados: nome, idade, sexo, peso, altura, serie, data de nascimento, circunferência 

cintura e Índice de massa Corporal/IMC dos referentes alunos.  

Para a obtenção do valor do Índice de Massa Corporal/IMC, utilizou-se da fita 

métrica e antropométrica e uma balança digital, assim para a base de cálculo a fim de 

entender as relações entre as variáveis diagnóstico de obesidade, utilizou-se a função 

IMC = Peso/altura². 

O peso foi obtido em uma única verificação, utilizando uma balança digital da 

marca TECHLINE, modelo BALKIDS-S, com capacidade para 150 kg, com precisão de 

0,1 kg, para a medição do peso. Os alunos direcionavam-se ao centro da balança 

descalços ou de meias em posição ortostática, portando roupas leves e nada de objetos 

que influenciassem o peso do indivíduo.  

Para a avaliação da altura fez-se por meio de uma trena, onde o aluno fica de 

costa para uma parede lisa, estando descalços, com os pés unidos e paralelos, em 

posição ereta e olhando para frente. Utilizou-se uma régua, onde foi posta sobre a 

cabeça dos escolares com a finalidade de assegurar a exatidão da medida da altura na 

trena. Em seguida, foi calculado o IMC, valores os quais permitiam classificar as 

crianças em sobrepeso e obesidade, para tal resultado utilizou-se a função IMC = 

Peso/altura². 

A circunferência da cintura foi mensurada com o indivíduo em posição 

ortostática, estando com o abdômen relaxado, onde colocava-se sobre a pele uma fita 

antropométrica graduada em milímetros, que para a medição da cintura, colocava-a 

abaixo da costela e acima do umbigo. 

Para diagnosticar a classificação do IMC das crianças por idade, consideradas 

com baixo peso, sobrepeso e obesidade, foi utilizado o estudo Giugliano e Carneiro 

(2004, p. 18) como mostrado na tabela 1. 

Tabela 1 - Pontos de corte internacional para sobrepeso e obesidade classificados por 

sexo e idade, definido para atingir IMC de 25 e 30 kg/m² aos 18 anos de idade e valores 

limites de IMC para diagnóstico de baixo peso em crianças entre 8 a 10 anos. 

Giugliano e Carneiro (2004). Faixa etária entre 8 e 10 anos de idade*, Índice de 

IMC/idade, para classificação de baixo peso dos escolares**, Índice de IMC/idade, para 

classificação de sobrepeso dos escolares***, Índice de IMC/idade, para classificação de 

obeso dos escolares***. 

  ** BAIXO PESO (≤)   *** SOBREPESO (≥)   **** OBESIDADE (≥) 

 
Gênero 

 
Gênero 

 
Gênero 

IDADE M F 
 

M F 
 

M F 

8 * 13,8 13,5 
 

18,4 18,3 
 

21,6 21,6 

9 * 13,9 13,7 
 

19,1 19,1 
 

22,8 22,8 

10 * 14,2 14 
 

19,8 19,9 
 

24 24,1 
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Para a obtenção dos resultados os dados foram tratados e analisados no 

programa Microsoft, Office Excel versão 2013, Software R, respectivamente. Realizou-

se primeiramente o teste de Kolmogorov Smirnov, com o objetivo de averiguar a 

distribuição apresentada pelas variáveis: idade, massa corporal, estatura, IMC e CC. 

Para a realização do cálculo do teste de normalidade primeiramente realizou a 

importação dos dados para o Software R, e a partir daí aplicou-se a seguinte fórmula 

como mostra (CONOVER, 1971): 

ks.test(x,"pnorm", mean(x), sd(x)) # sendo x, dados referentes ao IMC 

ks.test(y,"pnorm”, mean(y), sd(y)) # y, dados referentes a CC 

Com base nos resultados do teste observou-se que as variáveis não se 

enquadraram na distribuição de normalidade, assim possibilitou-se a aplicação de 

procedimentos estatísticos para o tratamento de dados não paramétricos. Desta forma, as 

análises estatísticas descritivas do presente estudo foi submetida o cálculo das médias e 

desvio padrão dos referentes dados coletados, analisado por sexo e idade. Utilizou-se de 

correlação de Spearman para avaliar o nível de correlação entre as variáveis avaliadas, 

adotando o nível de significância de α = 5% de probabilidade. Para a seguinte análise 

procederam a fórmula segundo (WOLFE e HOLLANDER, 1973; BEST e ROBERTS, 

1975). 

cor.test(x, y, method="spearman", alternative="two.sided", exact = F, conf.level 

= 0.95, continuity = FALSE) # Análise de Correlação de Spearman, com 0,05 nível de 

confiança. 

 

RESULTADOS 

Foram examinados 255 escolares, sendo 122 masculinos representando 

(47,84%) e 133 do sexo feminino representando (52,16%).  Houve 16 alunos os quais os 

pais não autorizaram a presença na presente pesquisa e 51 alunos foram dispensado da 

pesquisa, pois não estavam na faixa etária estabelecida para o estudo de 8 a 10 anos. E 

um aluno recusou-se a pesar. 

Foram assim avaliadas 187 crianças, sendo 86 do sexo masculino, que representa 

45,99% da amostra, e 101 do sexo feminino representando 54,01%, então, os dados 

referentes ao perfil amostral dos escolares por sexo e idade são apresentados na tabela 2. 

  

Tabela 2 - Distribuição da amostra dos escolares, segundo sexo e idade. 

 
Masculino Feminino Geral 

Idade Nº % Nº % Nº % 

8 16 18,60 22 21,78 38 20,65 

9 40 46,51 53 52,48 93 48,91 

10 30 34,88 26 25,74 56 30,43 

Total 86,00 100,00 101,00 100,00 187,00 100,00 

 

A tabela 3 apresenta a caracterização da amostra por idade, sexo e Índice de 

Massa Corporal e Circunferência da Cintura. Observa-se que as crianças de 9 anos 

apresentam uma menor dispersão entre as médias das variáveis sendo o IMC variando 

entre 14,36 a 20,1, a variável peso entre 25,95 e 38,97 e a variável CC com média 

variando entre 55,75 e 69,57, podendo dizer que os escolares que possui um maior 

controle em questão de sobrepeso e obesidade são os alunos de 9 anos. 

Tabela 3 - Distribuição dos valores médios e desvio padrão do peso, estatura, IMC e CC dos 
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*IMC= Índice de Massa Corporal 
**CC= Circunferência da Cintura 

 

Na tabela 4, apresenta-se os dados referentes a porcentagem dos alunos com 

pesos normais, abaixo do peso, sobrepeso e obesidade. A ocorrência de sobrepeso dos 

escolares prevaleceu no sexo feminino com 11,88 % do que no masculino 8,14%. Já na 

obesidade, a prevalência foi maior nos escolares masculinos do que nos femininos, 

sendo 10,47 % e 7,92% respectivamente. A ocorrência do sobrepeso e obesidade em 

conjunto houve uma diferença mínima para as meninas com 19,80% em relação aos 

meninos com 18,60%. De forma geral percebe-se que a maior parte amostra foi 

diagnosticada como normal com índice de 74,87%. 

 

Tabela 4 - Distribuição de escolares abaixo do peso, normal, sobrepesos e obesos, com base 

no IMC/idade (Giugliano e Carneiro 2004). 

Diagnóstico 
  Meninos      Meninas        Geral 

Nº % Nº % Nº  % 

Baixo peso 6 6,98 5 4,95 11 5,88 

Normal 64 74,42 76 75,25 140 74,87 

Sobrepeso 7 8,14 12 11,88 19 10,16 

Obeso 9 10,47 8 7,92 17 9,09 

Total 86 101 187 

 

Os resultados encontrados no presente estudo mostram que a prevalência maior 

de sobrepeso encontra-se no sexo feminino, o que se diferem ao comparar com os 

resultados encontrados por Lacerda e Melo (2011) realizado com 28 escolares com 

idade entre 6 a 10 anos de idade e o estudo de Soares e Melo (2011), realizado com 83 

escolares de 9 e 10 anos, ambos em Brasília, os quais apresentam que há uma 

prevalência maior de sobrepeso em meninos do que meninas. Ao caracterizar o nível de 

prevalência de obesidade no presente estudo, o sexo masculino obtém uma maior 

prevalência em relação ao sexo feminino, 10,47% e 7,92% respectivamente, mantendo-

se ainda de forma diferenciada comparada aos demais estudos, onde a pesquisa de 

Soares e Melo (2011) apresenta prevalência somente no sexo masculinos com 6,67%, e 

a pesquisa de Lacerda e Melo (2011) que apresenta prevalência semelhantes entre os 

sexos, 2,2% meninos e 2,6% meninas. 

 Quando se comparado ao conjunto de sobrepeso e obesidade de ambos os sexos, 

há uma semelhança no presente estudo com a pesquisa de Giugliano e Carneiro (2004) 

realizada com 452 escolares na faixa etária de 6 a 10 anos de idade), onde em ambos os 

187 escolares de uma instituição pública de Ji-Paraná, RO, por idades e sexo,  

Sexo Idade Peso (kg) Estatura (cm) *IMC (Kg/m²) **CC 

Masculino 

8 33,29  ±  7,26 1,36 ± 0,06 17,79 ± 3,04 63,47 ± 7,33 

9 32,46  ±  6,51 1,37  ±  0,06 17,23  ±  2,87 62,66  ±  6,91 

10 35,47 ± 11,04 1,44  ±  0,07 16,91  ±  3,41 63,47  ±  9,29 

Feminino 

8 30,25  ±  8,27 1,31  ±  0,06 17,46  ±  3,33 61,96  ±  9,11 

9 33,13  ± 7,66 1,38  ±  0,06 17,15  ±  2,90 61,78  ±  7,17 

10 34,97  ±  9,01 1,43  ±  0,07 17,02  ±  3,44 61,78  ±  8,47 
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estudos, a ocorrência de prevalência de sobrepeso e obesidade em conjuntos nos dois 

sexos são semelhantes, mas que apresenta maior ocorrência no sexo feminino. Na 

pesquisa de Giugliano e Carneiro (2004), o conjunto de sobrepeso e obesidade atinge 

21,1% nos sexos masculinos e 22,9% no sexo feminino, e no presente estudo 18,6% do 

sexo masculino e 19,8% no sexo feminino. O mesmo ocorre quando se comparado ao 

estudo de Giugliano e Melo (2004), pesquisa realizada com 528 escolares entre 6 a 10 

anos, onde o sobrepeso e a obesidade em conjunto atingiram 18,8% dos meninos e 

21,2% das meninas. 

Conforme os resultados apresentados na tabela 4, verifica-se que houve um 

maior índice de escolares com peso normal sendo explicada por 74,87% da amostra, e 

em segundo o sobrepeso com 10,16%, bem como apresentou os resultados de Giugliano 

e Carneiro (2004), com 74,8% de escolares com peso normal e 16,8% com sobrepeso. 

Também parecido com o resultado de Giugliano e Melo (2004) onde apresentou 77,1% 

escolares com peso normal e 14,6% escolares com sobrepeso. 

 A prevalência de obesidade do presente estudo resultou-se com 9,09% da 

amostra, apresenta-se altíssima ao ser comparada com as pesquisas realizadas por 

(GIUGLIANO e MELO, 2004; GIUGLIANO e CARNEIRO 2004; LACERDA e 

MELO, 2011; SOARES e MELO, 2011), as quais as mesmas apresentam resultados de 

prevalência de obesidade entre 2,4% a 5,5% dos escolares analisados.   

A figura 1 apresenta a correlação entre o Índice de Massa Corporal e a 

Circunferência   da Cintura, a qual pode-se perceber que houve uma correlação positiva 

significativa, com valor de estimativa do coeficiente de Spearman (rho=0,88; p-

valor<0,01) assim pode-se se entender que a medida que a Circunferência da Cintura 

aumenta, o Índice de Massa corporal também aumenta.  
Figura 1 - Correlação entre o Índice de Massa Corporal e Perímetro da Cintura dos 

escolares de 8 a 10 anos de uma instituição pública de RO. 
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O estudo de Soar (2004) realizado com escolares de idade entre sete anos e meio 

a nove anos e meio, sugere que o perímetro da cintura seja o índice antropométrico que 

dever ser analisado juntamente com o IMC para o diagnóstico de sobrepeso e obesidade 

infantil, o qual apresentou uma correlação positiva forte de (r=0,87; p-valor<0,01), bem 

como apresentado no presente estudo uma correlação positiva e significativa (r=0,88; p-

valor<0,01). Para tal perspectiva outros estudos corroboram para tal concordância, 

como o estudo de Lacerda e Melo (2011), realizados com 83 escolares na faixa etária de 

6 a 10 anos de idades, o qual apresentou correlação fortemente positiva (r = 0,72; p-

valor<0,01). Outros estudos que compreenderam a positividade da correlação da CC 

juntamente com o IMC foram o de Soares e Melo (2011) que compreendeu a análise de 

escolares com 9 e 10 anos de idade, o qual apresentou uma forte correlação positiva de 

(r = 0,93; p-valor<0,01), e o estudo de Giugliano e Melo (2004), que realizou a 

correlação das variáveis com crianças na faixa etária de 6 a 10 anos e encontrou um 

resultados fortemente positivo para ambos os sexos, sendo (r = 0,88) para o sexo 

masculino e (r = 0,89; p-valor<0,01) para o sexo feminino. 

Segundo Damasceno et al (2010) o IMC expressa alteração que podem ocorrer 

na distribuição de gordura, que se faz necessário correlacionar essa medida com outras 

medidas antropométricas, na qual o tipo de depósito de distribuição de gordura esteja 

relacionado ao prognóstico de saúde. No seu estudo, a CC é a melhor medida para 

apresentar a distribuição de gordura visceral, assim, para tal perspectivas realizou a 

correlação entre essas duas medidas, o IMC versus CC, para tal resultado obteve uma 

correlação fortemente positiva com (r = 0,81; p-valor<0,01). Ressalta-se que não foram 

encontradas pesquisas que tenham mostrado uma fraca ou nenhuma correlação entre as 

medidas antropométricas focadas no presente estudo (DAMASCENO et al, 2010, p. 

656). 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo afirmam que a CC juntamente com o IMC, 

tornam-se um índice antropométrico melhor para o diagnóstico de obesidade infantil, 

pois apresentaram uma correlação fortemente positiva e significativa com (rho = 0,88; 

p-valor<0,01). 

A prevalência de sobrepeso e obesidade para tal instituição onde realizada a 

pesquisa, apresentaram em seu conjunto uma diferença mínima para as meninas com 

19,8% em relação aos meninos com 18,6%, valores semelhantes aos resultados 

encontrados em outras pesquisas, também realizadas em escolas públicas e também em 

escolas particulares. 
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Resumo 
 

A fruticultura tem se tornado uma alternativa econômica de grande importância 

para o estado de Rondônia e neste sentido o cultivo de citros tem ocupado lugar de 

destaque, principalmente na região central do estado. A grande relevância são os danos 

ocasionados pela doença gomose. Teve por objetivo verificar se a idade da planta 

influência na incidência da doença de gomose. Neste trabalho utilizou o teste não 

paramétrico para analisá-la o coeficiente de Spearman. Diante dos resultados 

encontrados do presente estudo podemos observar que não houve correlação 

significativa entre as variáveis, onde apresentaram correlação muito fraca de rho=0,14. 

Palavras chave: Citricultura, Spearman. 

Abstract 

Fruit growing has become an economic alternative of great importance to the 

state of Rondônia and in this sense the cultivation of citrus has occupied a prominent 

place, mainly in the central region of the state. The great importance is the damage 

caused by the disease gummosis. Aimed to verify the age of the plant influence on the 

incidence of gummosis disease. In this work we used the nonparametric test to analyze 

it the Spearman coefficient. Considering the results of the present study we observed no 

significant correlation between the variables, which showed very weak correlation rho = 

0.14. 

Keywords: Citrus, Spearman. 
 

INTRODUÇÃO 

A fruticultura tem se tornado uma alternativa econômica de grande importância 

para o estado de Rondônia e neste sentido o cultivo de citros tem ocupado lugar de 

destaque, principalmente na região central do estado. No entanto, a incidência de pragas 

e doenças, tais como a gomose, leprose, podridão floral, pinta preta, macha aureolada e 

verrugose essas doenças estão associado ao baixo conhecimento técnico de como 

manejá-las, são uma ameaça a sustentabilidade desta atividade BERGAMIN FILHO & 

AMORIM (1996). 

A grande relevância da fitopatologia se deve aos danos ocasionados pelas 

doenças, são inúmeros os casos de plantios inteiros afetados por patógenos 

devastadores, regiões arruinadas por conta de doenças que limitam drasticamente a 

produção de culturas importantes agricultura (LARANJEIRA, 2006). 
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A estatística esta aplicada em diversas áreas na agrária, medicina e entre outras, 

com finalidade de levantamento de dados e apuração de medir interpretar e tirar 

conclusões para tomar decisões (LAZZARINI, 2005). 

Nas aplicações de teste não paramétricos não precisa atender tais suposições, no 

caso a população não são normais, em dados não numéricos, o teste não paramétrico 

pode ser substituir os teste mais complicados, que satisfaz poucos cálculos (SPIEGEL, 

1993).  

Quando os dados segue uma distribuição normal usam a medida de coeficiente 

correlação r de Pearson, mas caso contrário às suposições não são atendidas podemos 

utilizar o coeficiente de correlação não paramétrica. O coeficiente de contingência c 

mede a associação em um conjunto de atributo de escala nominal. (SIEGEL,1956).    

Nos métodos não paramétricos a correlação de Spearman pode ser usada para 

medir o grau de relacionamento entre a variável resposta (SPIEGEL, 1993). 

  
𝑟𝑠=1−

6 ∑ 𝐷2𝑛
𝑖=1

𝑁(𝑁2−1)

 

Onde D representa a diferença entre os postos dos valores X e Y.  

Para verificar a significância do poder do teste para n maior ou igual a 10 podemos 

consultar a tábua t Student. 

  t= 𝑟𝑠 √
𝑛−2

1−𝑟𝑠
2 onde t tem n-2 grau de liberdade. 

Este trabalho teve por objetivo verificar se a idade da planta influência na 

incidência da doença de Gomose. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A prospecção dos dados a campo foi realizada no município de Presidente 

Médici, RO, nos meses de agosto a dezembro de 2013, entre os produtores de frutas 

cítricas. 

As amostras foram tomadas por base os produtores rurais cadastrados na base de 

dados, da Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia, 

IDARON. Posteriormente foram realizadas visitas in loco, buscando propriedades 

representativas das diferentes localidades do município. No levantamento foi 
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identificado o porta enxerto e variedade copa adotada; aspectos gerais da planta e do 

pomar; idade das plantas do talhão. 

As plantas do talhão foram escolhidas aleatoriamente foram observados, frutos, 

flores, folhas, ramos, caules e raízes, observando os sinais da doença, quando 

necessário, análises mais aprofundadas foram enviadas para laboratório fitopatológico 

da EMBRAPA. 

Os dados foram submetidos no teste não paramétrico para analisá-la o 

coeficiente correlação de posto Spearman, também utilizou a estatística descritiva. As 

análises foram realizadas do software R. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as doenças observadas no levantamento obtiveram uma incidência inferior 

a 40% nos talhões observados (FIGURA 1), a gomose (Phytophthora spp.) foi à doença 

mais incidente nos talhões avaliados. 

A pinta preta ocasionada pelo fungo Guignardia citricarpa foi encontrada em 

um único talhão, onde a sua presença foi confirmada por laudo laboratorial, alcançando 

uma incidência de 1,81% (FIGURA 1). 

 

 

 
Figura 1. Percentagem de incidência das doenças nos talhões de culturas cítricas 

avaliadas no município de Presidente Médici no período de agosto a 

novembro de 2013. 
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Nos resultados obtidos na (FIGURA 1) podemos observar que a doença gomose 

teve uma incidência maior nas demais doenças, que foi utilizada para verificar a 

correlação com a idade da planta devida de apresentar maior índice de incidência.  

Os resultados obtidos no presente estudo, através da análise de correlação de 

Spearman, que a idade da planta em relação a doença de gomose, apresentaram que as 

variáveis há uma fraca correlação com (rho=0.14) e p-valor=0.3288. 

CONCLUSÃO 

Diante dos resultados encontrados do presente estudo podemos inferir que a 

correlação entre a idade da planta e a presença de doença de gomose, não houve 

correlação significativa entre as variáveis, onde apresentaram correlação muito fraca de 

rho=0,14.  
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RESUMO: 

 

No presente trabalho utiliza-se a metodologia de Box & Jenkins com o intuito de 

se obter um modelo estatístico que estime o consumo mensal de energia elétrica na 

região Norte do Brasil para o período de janeiro a julho de 2014. O modelo ajustado 

para tal objetivo consistiu no SARIMA (p, d, q) x (P, D, Q)s. A análise permitiu 

identificar, na série, a presença dos componentes de tendência e sazonalidade. A 

transformação logarítmica foi considerada para estabilizar a variância. A escolha do 

modelo mais apropriado foi realizada por meio do erro percentual absoluto médio 

(MAPE), do critério de informação de Akaike (AIC) e do critério de informação 

Bayesiano (BIC), além dos pressupostos de normalidade dos resíduos. Entre os modelos 

estudados, optou-se pelo modelo SARIMA (0, 1, 1) x (0, 1, 1)12, levando se em conta o 
princípio da parcimônia e a análise do gráfico comparativo entre os valores reais e os 

previstos pelo modelo. O modelo proposto teve pouca aderência ao comportamento da 

série devido a necessidade de uma metodologia que complete a análise com 

intervenção. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Consumo de Energia Elétrica; Modelo SARIMA; Previsão.   

 

1.INTRODUÇÃO 

Na atualidade é inconcebível pensar em um mundo sem energia elétrica. Muito 

além de uma escuridão, os problemas seriam de ordem catastrófica. Considerado como 

um serviço de primeira necessidade, a energia elétrica é imprescindível em diversas 

situações, dentre as quais, a sua utilização nas residências, comércios, bancos, hospitais 

e indústrias. 

Mola propulsora e espinha dorsal do desenvolvimento mundial, a energia 

elétrica é um ponto vital para a ostentação de uma sociedade moderna. Sua 

disponibilidade é um fator de suma importância, pois contribui para a evolução 
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tecnológica, para o crescimento econômico e, sobretudo para a melhoria da qualidade de 

vida.  

Cada vez mais crescente, a demanda e o consumo de energia elétrica, 

transformou-se em uma das preocupações mais constante e crítica de diversos países. 

No Brasil, o estopim destas preocupações teve início, no começo deste século, com o 

chamado “apagão” ocorrido entre o ano de 2001 e 2002. A crise no abastecimento de 

energia forçou as autoridades governamentais a tomarem uma série de medidas para 

corrigir os problemas do gerenciamento em vigência e garantir o suprimento de energia 

elétrica ao país (PRADO, 2011; CAMPOS, 2008). Algumas destas medidas consistiram 

na criação de um programa de racionamento, na conscientização da sociedade quanto ao 

consumo eficiente da energia elétrica e, sobretudo, num novo planejamento energético, 

associado à previsão e ao estudo dos níveis do consumo de energia elétrica.  

A análise de séries temporais toma parte desses estudos no que se refere a 

estabelecer modelos para séries, com propósitos determinados; como por exemplo, a 

tomada de decisão. Conforme Morettin e Toloi (2004), uma série temporal é qualquer 

conjunto de observações ordenadas no tempo, na qual a sequência dos dados é 

fundamental, visto que as observações apresentam correlação uma com as outras. Um 

exemplo de série temporal, é o consumo de energia elétrica da região Norte do Brasil.  

Segundo Morettin e Toloi (2004), existem diversos métodos e modelos para 

analisar séries temporais, e dentre eles, destacam-se os modelos, que consistem no 

ajuste de modelos Autoregressivos Integrados de Médias Móveis, denominados de 

ARIMA (p, d, q). Tal modelo foi proposto por Box e Jenkins na década de 1970 e tem 

origem nos modelos autoregressivos (AR), médias moveis (MA) e da combinação dos 

modelos AR e MA (ARMA); incluindo modelos estacionários (ARIMA) e sazonais 

(SARIMA). Contudo, segundo (PRADRO, 2011) qualquer que sejam os modelos, eles 

devem ser simples e parcimoniosos (no sentido em que o número de parâmetros deve 

ser o menor possível) e, se possível, sua utilização não deve apresentar dificuldades às 

pessoas interessadas em manipulá-los.  

Abdel-Aal e Al-Garni (1997, apud TIDRE et al, 2013), utilizaram os modelos de 

Box e Jenkins para prever o consumo mensal de energia elétrica no leste da Arábia 

Saudita, e ressaltaram que esses modelos têm sido amplamente utilizados para 

modelagem e previsão em diversas aplicações, tais como, na área médica, ambiental, 

financeira e de engenharia. Seguindo a mesma ideia, Dalmas et al. (2003, apud 
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PRADO, 2011), analisaram o comportamento do consumo de energia elétrica das 

classes de consumidores comercial e industrial do estado do Paraná do período de 

janeiro de 1995 a junho de 2001, verificando tendência e sazonalidade nos dados, 

identificaram o modelo SARIMA e obtiveram uma equação para cada classe de 

consumidor.  

Braga (2001, apud SIQUEIRA; JUNIOR; CASTELAR, 2006) também utilizou 

os métodos de Box e Jenkins, para analisar o consumo de energia elétrica residencial 

nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul. Seus resultados mostraram que a demanda por 

energia elétrica residencial das diferentes regiões do Brasil responde de forma diferente 

a variações no preço e na renda. 

Diante dessa exposição, o presente trabalho, tem por objetivo principal ajustar 

um modelo que melhor represente a série de consumo de energia elétrica da região 

Norte do Brasil, buscando identificar suas componentes e posteriormente, com base 

nesse modelo, gerar previsões futuras para um período de tempo.  

Este estudo compõe-se da seguinte forma: na seção 2, após a introdução, 

destaca-se o material e o método empregado na análise da série de consumo mensal de 

energia elétrica da região Norte do Brasil; Já na seção 3, são apresentados os resultados 

e discussão, e na seção 4 encerra o estudo com as conclusões. 

 

2. MATERIAL E METODOS 

 

Para essa análise, utilizou-se a série histórica do consumo mensal de energia 

elétrica da região Norte do Brasil, correspondente ao período de janeiro de 2007 a julho 

de 2014 do banco de dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEADATA) 

disponíveis na internet na página http:www.ipeadata.gov.br. Os dados avaliados, 

visualizados na Tabela 2.1, são de frequência mensal e correspondem a 91 observações 

em Gigawatt-hora (GWh). Para a identificação, estimação e verificação do modelo 

utilizou-se apenas 84 observações55, compreendidas no período de janeiro de 2007 até 

dezembro de 2013. Dados do período de janeiro de 2014 até julho de 2014 foram 

                                                 
55 Conforme Box et al (2008, p. 17, tradução nossa) normalmente é suposto que uma série temporal em 

análise tenha, se possível, pelo menos de 50 a 100 ou mais observações. Nos casos cujo passado histórico 

de 50 ou mais observações não estão disponíveis, procede-se usando informações passadas para produzir 

um modelo preliminar. Este modelo pode ser atualizado de tempos em tempos, à medida que mais dados 

tornam-se disponíveis. 
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reservados tanto para a análise quanto para a comparação com as previsões do melhor 

modelo.  

 

 

Tabela 2.1. Consumo mensal de energia elétrica da região Norte do Brasil (em 

Quilowatt-hora -GWh) de janeiro de 2007 até julho de 2014.

 

       * Valor não informado pelo IPEADATA 

 

Os procedimentos utilizados para a obtenção do modelo proposto são embasados 

na metodologia de Box-Jenkins e, seguem um ciclo iterativo destacando-se as seguintes 

etapas: (i) identificação e ajuste dos parâmetros; (ii) estimativa do modelo; (iii) 

diagnóstico dos resíduos do modelo e (iv) previsão. Caso o modelo não seja adequado, 

o ciclo é repetido, voltando-se à fase de identificação. Quando se obtém um modelo 

satisfatório, passa-se para a última etapa, que trata da realização de previsões 

(CARDOSO, 2005; JUNIOR et al, 2006). 

O objetivo da identificação é determinar os valores de p, d, q do modelo ARIMA 

(p,d,q) e (P, D, Q), quando a série apresentar a comporte de sazonalidade estocástica 

(GONÇALVES, 2007). Essa etapa envolve subjetividade e julgamento pessoal. 

Segundo Junior et al, (2006), Morettin e Toloi (2004) é a fase mais crítica da utilização 

da metodologia de Box e Jenkins, devido a forma complicada das funções de 

Autocorrelação (ACF) e Autocorrelação Parcial (PACF). Segundo Gonçalves (2007) a 

identificação consiste em três etapas: (1) verificar a necessidade de transformação nos 

dados da série original para estabilizar a variância por meio da análise gráfica; (2) tomar 

diferenças da série, tantas vezes quantas necessárias para se obter uma série estacionária 

Mês/Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Jan 1835 1891 1973 2067 2217 2369 2393 2600

Fev 1754 1811 1796 1978 2065 2322 2266 2479

Mar 1816 1894 1882 2109 2237 2440 2378 2611

Abr 1826 1882 1919 2147 2220 2362 2461 2597

Mai 1876 1926 1924 2177 2264 2430 2454 2698

Jun 1879 2025 1993 2199 2325 2382 2450 2647

Jul 1891 1999 2025 2197 2353 2398 2563 2734

Ago 1930 2058 2076 2230 2408 2491 2560 *

Set 1964 2104 2089 2281 2421 2456 2571 *

Out 2007 2152 2118 2327 2478 2506 2721 *

Nov 1996 2082 2121 2263 2371 2484 2642 *

Dez 1991 2032 2112 2262 2418 2410 2739 *

Total 22765 23856 24028 26237 27777 29050 30198 18366



229 
Anais da XIV Semana de Matemática 

e  IV Semana de Estatística  SEMATES 2014 ISBN 978-85-7764-034-8 

 

e (3) identificar o modelo por meio da observação dos correlogramas das funções de 

Autocorrelação e Autocorrelação Parcial.  

Uma série temporal é dita estacionária quando ela se desenvolve no tempo 

aleatoriamente ao redor de uma média constante; isto é, para uma série de dados ser 

estacionária, suas variáveis não podem apresentar tendências e devem ser estáveis ao 

longo do tempo (MORETTIN e TOLOI, 2004; GUJARATI, 2006 apud CASTRO et al, 

2012). A sazonalidade também é uma forma de não-estacionariedade (COSTA, 2010).  

Para investigar a presença de tendência e periodicidades nos dados, analisou-se 

graficamente a série original e a função de Autocorrelação (ACF). Os testes do sinal de 

Cox-Stuart (MORETTIN e TOLOI, 2004) e o teste da raiz unitária de Dickey-Fuller 

Aumentado -ADF (CASTRO e MONTINE, 2010), foram aplicados para confirmar a 

estacionariedade da série. Se a série for não-estacionaria (ou existir um fator sazonal), 

aplica-se o operador de diferença (não-sazonal ou sazonal) até torna-la estacionária. 

Geralmente, uma série não-estacionária, com algumas transformações nos dados, 

assumem valores para as diferenças d (diferenciação regular) e D (diferenciação 

sazonal) no máximo iguais a 2 (MORETTIN e TOLOI, 2004). Segundo Gonçalves 

(2007), o número de diferenças, d, é alcançado quando os “legs” da FAC decai 

rapidamente para zero.  

Para verificar a necessidade de se aplicar uma transformação logarítmica aos 

dados para estabilizar a variância, a série original foi dividida em 7 subconjuntos (ou 

sub-séries) com 12 observações consecutivas, calculando-se para cada um dos 

subconjuntos a média, a amplitude e o desvio padrão. Posteriormente, construiu-se dois 

diagramas de dispersão tendo em comum as médias dos subconjuntos de observações 

no eixo das abscissas. Se em ambos os gráficos, visualizar-se pontos espalhados em 

torno de uma reta paralela ao eixo das abscissas, a amplitude ou o desvio padrão (no 

eixo das ordenadas) independe da média, nesse caso não haverá necessidade de 

transformação. Caso contrário, se a amplitude ou o desvio padrão for diretamente 

proporcional a média, sugere-se que uma transformação logarítmica é necessária para 

estabilizar a variância da série (SILVA, 2013; MORETTIN e TOLOI, 2006).  

Depois de obtida a série estacionaria, o passo seguinte é a identificação do 

modelo, que consiste em saber qual dentre as várias versões dos modelos de Box & 

Jenkins melhor descreve o comportamento da série (CASTRO et al, 2012). Nesta etapa, 

procura-se determinar a ordem do modelo em 1, 2 ou 3 parâmetros, com base no 
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“princípio de parcimônia”, que consiste em encontrar um modelo simples com o menor 

número possível de parâmetros.  

Para este estudo, optou-se por utilizar o modelo ARIMA sazonal multiplicativo 

de ordem (p, d, q)x(P, D, Q)s, conhecido como SARIMA (p, d, q) x (P, D, Q)s e  

representado por: 

 

ϕp(B)ΦP(BS)(1 − B)d(1 − BS)DYt = θq(B)ΘQ(BS)at                                        

(2.1) 

 

onde:  ϕp(B) = (1 − ϕ1B − ϕ2B2 − ⋯ − ϕpBp) é o operador autoregressivo não 

sazonal de ordem p; ΦP(BS) = (1 − Φ1BS − Φ2BS − ⋯ − ΦPBP) é o operador 

autoregressivo sazonal de ordem P, estacionário; θq(B) = (1 − θ1B − θ2B2 − ⋯ −

ϕqBq) é o operador de médias móveis não sazonal de ordem q; ΘQ(BS) = (1 − Θ1BS −

Θ2BS − ⋯ − ΘQBQS) é o operador de médias móveis sazonal de ordem Q, invertível; 

(1 − B)d = Δd é o operador diferença não sazonal e d é o número de diferenças 

necessárias para retirar a tendência da série e transformá-la em estacionária; (1 −

BS)D = Δs
D é o operador diferença sazonal sendo D o número indicador de “diferenças 

sazonais” de “legs” s necessárias para retirar a sazonalidade da série; B e BS são 

operadores de retrocesso; t é o índice do tempo; Yt é a variável resposta do modelo e  at 

é o resíduo do modelo, que eventualmente, pode ser considerado como ruído branco, 

isto é, o resíduo é uma variável aleatória independente e identicamente distribuída com 

média zero e variância constante (MORETTIN e TOLOI, 2004, TIDRE et al, 2013). 

Após a determinação dos valores de  p, d, q, P, D, Q passa-se para a estimação dos 

parâmetros do modelo. Para estimar os parâmetros do modelo, utilizou-se o método de 

máxima verossimilhança, que considera um intervalo de confiança de 95%, para que a 

estimativa satisfaça as condições da invertibilidade e unicidade dos parâmetros 

(JUNIOR et al, 2006).  

O último passo na construção do modelo é a verificação de sua adequação por 

meio do diagnóstico (WALTER et al, 2013). O diagnóstico do modelo, consiste em 

verificar se o modelo escolhido é adequado para os fins desejados. Nesta etapa, um 

primeiro procedimento é a checagem do intervalo de confiança de cada um dos 

parâmetros estimados. Se o valor zero pertencer ao intervalo de confiança de qualquer 
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um dos parâmetros estimados, conclui-se sumariamente que a inclusão desse parâmetro 

no modelo não é significativa. Um segundo procedimento, é a análise dos resíduos do 

modelo estimado. Para essa análise, além da construção da ACF dos resíduos, serão 

também aplicados, os testes de Box-Pierce e de Ljung-Box para testar a independência 

dos resíduos e os testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov para verificar 

normalidade dos resíduos. Se o ajuste do modelo estiver adequado espera-se que seus 

resíduos sejam estimativas de ruído branco, ou seja, suas autocorrelações devem se 

comportar de maneira aleatória e devem ser não significativas (GUJARATI, 2006 apud 

CASTRO et al, 2012).  

Dentre os modelos ajustados, A escolha do modelo mais apropriado foi realizada 

por meio do erro percentual absoluto médio - MAPE, do critério de informação de 

Akaike (AIC) e do critério de informação Bayesiano (BIC). Tais índices, consistem em 

técnicas diferenciadas de se calcular o somatório dos erros entre o valor real e a 

previsão ajustada ao longo da série (FURTADO, 2006). Quanto mais próximos os 

valores calculados ficarem do zero, melhor será o modelo escolhido para a previsão. 

Todas as análises realizada neste trabalho, foram feitas a partir da utilização da 

planilha do BrOffice Calc e dos pacotes tseries, TSA, urca e forecast do software livre R 

(R. Development Core Team, 2013) versão 3.0.2.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Na Figura 1 é apresentado o gráfico da série original (Zt) dos consumos mensais 

em GWh, de energia elétrica da região Norte do Brasil, no período de janeiro 2007 até 

dezembro de 2013. Visualmente, pode se intuir a presença de uma tendência crescente 

na série e, sazonalidade com períodos bem definidos (nos meses de fevereiro e outubro). 
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Figura 1. Gráfico da série original do consumo de energia elétrica da região Norte do 

Brasil, em GWh, no período de janeiro 2007 até dezembro de 2013. 

 

A análise da figura 2 sugere um aumento, das medidas de variabilidade, 

diretamente proporcional a média, indicando a necessidade de uma transformação 

logarítmica, aos dados para estabilizar a variabilidade da série. Desta forma, para as 

análises seguistes, foi considerada a série transformada: Yt=ln (Zt), em que Zt é a série 

original do consumo mensal de energia elétrica da região Norte do Brasil.  

 

 

Figura 2. Gráfico da série original do consumo de energia elétrica da região Norte do 

Brasil: 

(a) Amplitude versus a Média e (b) Desvio Padrão versus a Média.  

Tendo em vista que a série Yt=ln (Zt) representada na Figura 3 (a) é não-

estacionaria, aplicou-se uma diferença (Figura 3.b) para retirar a tendência e verificar a 

parte sazonal através da ACF (Figura 3.c). Nota-se na ACF os resultados dos “lags” 12, 

24 e 36 são significativos, dando indícios da necessidade de uma diferença sazonal no 

leg = 12, para eliminar a sazonalidade.  

 

 

Figura 3.  (a) Grafico da série com a transformação logarítmica, (b) Gráfico da primeira 

diferenciação da série transformada e (c) Função de Autocorrelação (ACF).  
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O gráfico da série diferenciada pode ser visto na Figura 4 (a). Conforme teste do 

sinal de Cox-Stuart e o teste da raiz unitária de Dickey-Fuller Aumentado –ADF a série 

se mostrou em sua forma estacionária, ao nível de significância de 5%. Entretanto, é 

possível verificar alguns picos na série diferenciada, que podem representar possíveis 

intervenções. As possíveis ordens do modelo a ser ajustado são sugeridas pela ACF e 

PACF, representadas na Figura 4 (b) e (c). A análise do correlograma revela que 

existem correlações significativas nos lags sazonais, tanto da ACF como da PACF, 

sugerindo um modelo do tipo SARIMA (p, d, q) x (P, D, Q)s.  

 

 

Figura 4. (a) Gráfico da primeira diferenciação da série transformada e a da primeira 

diferenciação sazonal do consumo de energia elétrica da região Norte do Brasil e as suas 

respectivas funções de (b) Autocorrelação (ACF) e (c) Autocorrelação Parcial (PACF). 

Os modelos sugeridos para esta análise foram o SARIMA (2, 1, 1) x (0, 1, 1)12 e 

o SARIMA (0, 1, 1) x (0, 1, 1)12. As estatísticas dos modelos se encontram na Tabela 3.1  

 

Tabela 3.1. Estatisticas dos modelos SARIMA (p, d, q) x (P, D, Q)s  
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A análise da Tabela 3.1 permite validar a estimação dos parâmetros, pois o valor 

zero não pertence a nenhum dos intervalos. A análise conjunta dos testes de Box Pierce 

e Ljung-Box indicaram que os resíduos dos modelos sugeridos são independentes e 

identicamente distribuídos com média zero e variância constante, ao nível de 

significância de 5%. Os testes de Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnoff, indicaram que 

não existem evidências para rejeitar a hipótese de normalidade dos resíduos, ao nível de 

significância de 5%.  

De acordo os valores calculados para o MAPE e para os critérios de informações 

de Akaike (AIC) e Bayesiano (BIC), na Tabela 3.1, verificou-se que o modelo que 

melhor se ajustou na série foi o SARIMA (2, 1, 1) x (0, 1, 1)12, pois apresentou menor 

MAPE e AIC. Contudo, para escolha do modelo de previsão, optou-se pelo modelo 

SARIMA (0, 1, 1) x (0, 1, 1)12, levando se em conta o princípio da parcimônia e a 

análise do gráfico comparativo entre os valores reais e os previstos pelo modelo. A 

equação do modelo SARIMA (0, 1, 1) x (0, 1, 1)12, resultante da equação (2.1) é 

sumarizada por:  

 

Yt =
(1−θ1B)(1−Θ1BS)at

(1−B)(1−BS)
                                                              

(3.1) 

 

Substituindo os valores encontrados na Tabela 3.1, tem se:  

 

2,50% 97,50% MAPE AIC BIC

-1,1013 0,1388 -1,3734 -0,8292

-0,4349 0,1100 -0,6505 -0,2192

0,8518 0,1139 0,6285 1,0751

-0,7654 0,1856 -1,1291 -0,4017

2,50% 97,50% MAPE AIC BIC

-0,2952 0,1100 -0,5108 -0,0796

-0,8295 0,2520 -1,3236 -0,3356
0,1649 -348,28 -341,49

Parâmetros
Critérios

Parâmetros Estimativa Erro Padrão
Intervalo de confiança Critérios

Intervalo de confiança

-352,66 -341,350,1610

Erro PadrãoEstimativa
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Yt =
=(1+0,2952B)(1+0,8295B12)at

(1−B)(1−B12)
                                                    

(3.2) 

 

Os valores reais e as estimativas dos valores previstos, para o período de janeiro 

a julho de 2014, encontram-se na Tabela 3.2. Na Figura 5 apresenta-se as comparações 

entre os valores reais e previstos. 

 

Tabela 3.2. Valores reais e valores previstos do modelo SARIMA (0, 1, 1) x (0, 1, 1)12, 

no período de janeiro a julho de 2014, do consumo mensal de energia elétrica da região 

Norte do Brasil (em GWh) 

 

 

 

Figura 5. Comparação entre os valores reais e os previstos pelo modelo 

SARIMA (0, 1, 1) x (0, 1, 1)12 

 

4. CONLUSÕES 

 

Neste trabalho, teve-se como objetivo a aplicação da metodologia Box-Jenkins 

na previsão do consumo mensal de energia elétrica da região Norte do Brasil. A partir 

das análises feitas, pode-se dizer que modelo SARIMA (0, 1, 1) x (0, 1, 1)12 teve pouca 

aderência ao comportamento da série devido a necessidade de uma metodologia que 

Limite inferior Limite superior

5% 95%

jan/14 2974,875 2641,577 2740,666 2600 41,577 1,60

fev/14 2397,108 2507,368 2622,698 2479 28,368 1,14

mar/14 2511,026 2644,661 2785,408 2611 33,661 1,29

abr/14 2507,725 2657,264 2815,720 2597 60,264 2,32

mai/14 2531,713 2697,454 2874,044 2698 -0,546 -0,02

jun/14 2548,626 2729,227 2922,626 2647 82,227 3,11

jul/14 2569,897 2764,981 2974,875 2734 30,981 1,13

Erro de previsão (%)Erro de previsão (GWh)Consumo previsto (GWh) Consumo real (GWh)Período
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complete a análise com intervenção. Contudo, a análise gráfica determinou uma boa 

interpretação do comportamento da série do consumo mensal de energia elétrica da 

região Norte do Brasil; pois as previsões obtidas à partir do modelo proposto foram 

relativamente próximas as observadas, captando os efeitos da sazonalidade presentes na 

série. Na maioria dos casos, houve uma tendência em superestimar os valores reais. 

Como se trata de um estudo inicial, deve se ressaltar que a presença de intervenções não 

impede que haja melhorias no ajuste de modelos a esta série. Sugere-se que, para 

análises futuras, a partir destes dados, sejam utilizados modelos com intervenções. 
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WALTER, O. M. F. C.; HENNING, E.; MORO, G. SAMOHYL, R. W. Aplicação de 

um modelo SARIMA na previsão de vendas de motocicletas. Disponível em: 

http://www.redalyc.org/pdf/810/81027458007.pdf. Acesso em: set de 2014.  
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UM OLHAR SOBRE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA JOVEM 

VILELA COM PARCERIA DO PIBID SUBPROJETO DE MATEMÁTICA 

 

FISCHER, Nilvania56  

nilvaniafischer@hotmail.com 

MUDERNO, Josiane Ribeiro57  

josiane_moderna@hotmail.com 

SILVA, Rafael Ribeiro da 58 

rf.ribeiro.silva@hotmail.com 

VIEIRA, Norma Maria Coelho 59 

norma.coelho@gmail.com 

ALBUQUERQUE, Marlos Gomes de 60 

professormarlos@hotmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência - PIBID, subprojeto 

de Matemática da Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR, no Município 

de Ji-Paraná, teve suas atividades iniciadas em 2009, com a coordenação de área do 

Professor Marlos Gomes de Albuquerque e o professor Marcos Leandro Ohse, na 

condição de coordenador colaborador.  

Na primeira edição 2009/2010, as atividades do programa eram desenvolvidas 

apenas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Aluízio Ferreira, localizada 

no segundo distrito de Ji-Paraná. A partir da 2ª edição foi incluída a Escola Estadual de 

Ensino Médio Jovem Gonçalves Vilela situada no primeiro distrito. 

Considerando os bons resultados obtidos por meio do Projeto PIBID, em 2014 

houve então a necessidade de aumentar o número de bolsistas e de escolas participantes. 

A versão atual conta com 24 bolsistas, distribuídos em três escolas, a saber: Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Juscelino Kubistchek, Instituto Estadual de 

Educação Marechal Rondon e Escola Estadual de Ensino Médio Jovem Gonçalves 

Vilela.  

                                                 
56 Fundação Universidade Federal de Rondônia - UNIR 
57 Fundação Universidade Federal de Rondônia- UNIR 
58 Fundação Universidade Federal de Rondônia- UNIR 
59 E.E.E.M. Jovem Gonçalves Vilela 
60 Fundação Universidade Federal de Rondônia- UNIR 
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Nossa pesquisa foi desenvolvida na Escola Estadual de Ensino Médio Jovem 

Gonçalves Vilela, instituição onde atuamos enquanto pibidianos e fica localizada à Rua 

Antônio Ferreira de Freitas, nº 211 em Ji-Paraná. 

 

A EXPERIÊNCIA NA ESCOLA NA ORGANIZAÇÃO DE PROJETOS 

. 

Em 2014 o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência – PIBID, 

subprojeto de Matemática do campus Ji-Paraná, tem entre suas ações desenvolvidas na 

escola, a monitoria e o nivelamento com o objetivo de apoiar o professor no 

desenvolvimento das atividades aplicadas em sala e sanar as dificuldades dos alunos em 

conteúdos básicos. 

O PIBID atua ainda nas atividades do Ensino Médio Inovador que abrange os 

públicos de 1º e 2º anos. As turmas de 3º ano não participam do ensino médio inovador., no 

entanto eles são assistidos em projetos específicos como Noite das Exatas e Aulão 

(preparatório para o ENEM).  

Os professores são incentivados constantemente em desenvolver projetos. Todas as 

atividades desenvolvidas são interdisciplinares, ao executar o projeto, o professor tem total 

apoio da equipe gestora e funcionários da escola. Os pibidianos têm participado de todos os 

projetos desenvolvidos, um exemplo desta interação foi a participação dos pibidianos na 

avaliação das experiências para apresentação na II Feira de Química da Escola. 

De acordo com (VALENTE 1996, p.10). 

 [...] uma experiência de prática pedagógica é uma ação (ou conjunto de 

ações) desenvolvida no cotidiano escolar que merece reflexão, justamente por 

sua possibilidade de apropriação em outros contextos em que ela foi 

originalmente gerada. Tal reflexão, por certo, deve contextualizar a 

experiência e [...] a possibilidade de apropriação, pois é o que dá sentido à 

troca.  

 

A experiência adquirida por meio dos projetos desenvolvidos na escola possibilita a 

capacidade de inovar, criar novos métodos e alternativas para que as ações planejadas 

proporcionem estratégias didáticas e dê sentido aos alunos buscarem ainda mais do que é 

proposto.  

 

OS BOLSISTAS NO CONTEXTO ESCOLAR  

 

A chegada dos bolsistas do Subprojeto de Matemática PIBID/UNIR na escola 

Jovem Vilela, foi de muita expectativa por parte dos pibidianos e equipe gestora. No 
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primeiro momento foi feito o reconhecimento escolar, o Projeto Politico Pedagógico - PPP, 

e o Regimento Interno, considerando que muitos bolsistas não tinham entrado em sala de 

aula para experiênciar a docência. Segundo Bordenave (1983, p. 72) “A qualidade da 

participação se eleva quando as pessoas aprendem a conhecer sua realidade; a refletir; a 

superar contradições reais ou aparentes”. 

A escola tem turmas que são numerosas e a presença dos bolsistas facilita o trabalho 

dos professores. Por haver um grande número de alunos, o professor não consegue atender 

às dificuldades individuais de todos os alunos. Portanto, os bolsistas em conjunto com a 

supervisora planejaram atividades para contemplar as necessidades da escola, realizando 

semanalmente a monitoria com os alunos no Projeto Ensino Médio Inovador com a 

finalidade de auxiliar seu progresso de aprendizagem. 

 

REFLETINDO SOBRE ALGUMAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA 

 

Dentre as atividades desenvolvidas foi aplicado o jogo pedagógico reforçando os 

conteúdos referentes á PA e PG. O mesmo foi utilizado e ao término refletiu-se sobre aquilo 

que viram, comentaram e deram exemplos de como poderia ser aplicado. O público alvo foi 

composto por alunos do Ensino Médio Inovador. O objetivo dessa atividade era de ensinar 

PA e PG de uma maneira de fácil compreensão.  

Houve uma grande participação por parte dos alunos, e após a aplicação do jogo a 

professora observou que alguns alunos apresentavam dificuldades em desenvolver as 

atividades de forma coerente, foi oferecido a esses alunos aulas de reforço em horário 

oposto.  

Nos dias de sexta feira ocorrem as aulas de nivelamento, com o intuito de ajudar os 

alunos sanando dúvidas decorrentes dos conteúdos que são vistos em sala de aula.  

A monitoria é realizada em sala de aula tanto no Ensino Médio Inovador quanto no 

Ensino Regular. A professora explica o conteúdo e os pibidianos auxiliam os alunos 

individualmente ou em duplas em que os alunos apresentam dificuldades. A monitoria e o 

nivelamento proporcionaram aos bolsistas um diagnóstico preciso das turmas, facilitando a 

aplicação dos jogos e o planejamento de novas atividades.  

Competência avaliativa é uma das habilidades que o professor deve desenvolver, 

neste sentido fomos convocados a aplicar a prova da OBMEP61, e ajudar na sua correção. O 

objetivo dessa atividade era de diagnosticar o nível de aprendizagem dos alunos e também 

                                                 
61 Olimpíadas Brasileiras de Matemática nas Escolas Públicas 
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motivá-los para que tivessem interesse pelas oportunidades de aprendizado que a prova do 

OBMEP oferece em suas várias etapas. 

Segundo Vasconcellos (2000, p. 79) “O planejamento tem por finalidade 

procurar fazer algo vir à tona, fazer acontecer, concretizar, e para isto é necessário 

estabelecer as condições objetivas e subjetivas prevendo o desenvolvimento da ação no 

tempo.” Como o planejamento é uma ação imprescindível para o processo das ações 

escolares, os bolsistas participaram da organização da Noite das Exatas, orientando os 

grupos na realização dos seus trabalhos. O evento teve como tema IV Noite das Exatas: 

Circo Matemático do Vilela. É inquestionável que muitas pessoas, inclusive alunos da 

Educação Básica desconhecem muitas aplicações da ciência exatas, através deste 

evento, foi possível mostrar que a matemática pode ser vista de uma forma dinâmica e 

divertida, sem a formalidade que usualmente ocorre em sala de aula, comprovando que 

a matemática é uma importante ciência e que está presente em diversos seguimentos no 

cotidiano do homem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O PIBID do subprojeto de Matemática tem contribuído de forma positiva na 

formação inicial desses futuros professores, dando uma compreensão da importância no 

processo de ensino e aprendizagem, possibilitando o elo entre teoria e prática. É prazeroso 

ver os resultados entre essa parceria com a Escola e a Universidade, onde ambas auxiliam 

para uma reflexão dos desafios encontrados na educação.  

Para que bons resultados nos trabalhos desenvolvidos permaneçam, é necessário que 

essa parceria esteja ligada de tal forma que os coordenadores, supervisores e bolsistas 

estejam unidos por uma só razão, que é a luta pela melhoria do ensino. Como afirma 

Moraes (1997, p. 211) “Uma educação que ajuda a formular hipóteses, construir caminhos, 

tomar decisões, tanto no plano individual quanto no plano coletivo.”. 

As atividades que foram planejadas e, em seguida desenvolvidas, deram certo. 

Obteve-se bons momentos de aprendizado, vendo a satisfação dos alunos em entender 

aquele conteúdo de matemática que antes tinham dificuldade, isso para os bolsistas é muito 

gratificante, contudo para que temer o erro? Uma vez identificado e superado, ele é a 

melhor forma de se apreender, o que não deu certo pode ser só uma etapa de aprendizagem 

que ainda está por vir. Na condição de professores, ou de futuros professores, enfrentam-se 
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desafios para que possa contribuir da melhor maneira possível com o processo de ensino e 

aprendizagem da matemática, este deve ser algo prazeroso que nos instigue a vontade de 

continuar. 
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NOITE DAS EXATAS: UM PROJETO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

INTERDISCIPLINAR 

 

Norma Maria Coelho VIEIRA62 

coelho.norma@gmail.com 

Rudson Carlos da S. JOVANO63 

carlosrudson@hotmail.com   

Fernanda S. BAÚ64 

fer.nandinharo@hotmail.com 

José de Souza VIEIRA65 

zezinho@unicentroro.edu.br 

INTRODUÇAO  

 

O Projeto Noite das Exatas surgiu da necessidade de estimular os alunos do 

ensino noturno a observarem a matemática de forma mais acessível, percebendo que ela 

faz parte do cotidiano, e que muitas vezes pode ser divertida e seu ensino prazeroso. 

Neste contexto, o projeto objetiva reprimir a evasão escolar e provocar o gosto pela 

matemática e componentes curriculares afins. O projeto objetiva ainda agenciar a 

socialização entre as turmas e promover a interdisciplinaridade. A primeira edição 

aconteceu em 2011 e a ação foi tão bem-sucedida que nos anos posteriores foi estendido 

a toda a clientela estudantil. Nas quatro edições do projeto foi usado o lúdico como 

recurso metodológico para o processo de ensino e aprendizagem, onde os jogos e 

brincadeiras não visavam apenas o jogar por jogar ou o brincar por brincar. Deste modo, 

conteúdos como operações matemáticas, problemas, enigmas, produção de texto e 

outros, foram abordados e cobrados dos alunos. Este foi o quarto ano consecutivo que o 

projeto é executado, sendo realizado com maior eficiência e talento. Os eventos são 

sempre bem-aceitos pela comunidade tanto interna quanto externa, além de ser uma 

ação promovida entre a Escola e a Universidade Federal de Rondônia através do 

Programa PIBID, Subprojeto de matemática Campus de Ji-Paraná. 

 

A Escola Estadual de Ensino Médio Jovem Gonçalves Vilela está localizada em 

um bairro periférico do Município, que segundo censo possui em média 150 mil 

                                                 
62 Universidade Federal de Rondônia – UNIR  
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64 Universidade Federal de Rondônia – UNIR 
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habitantes. Atende apenas a modalidade de Ensino Médio, nos três turnos.  Embora não 

esteja localizada no centro da cidade, é bem-conceituada, considerada a melhor escola 

de Ensino Médio da região. Como o próprio nome diz é uma Escola jovem tem somente 

nove anos de funcionamento e uma clientela de 818 alunos regularmente matriculados. 

Possui dez salas de aula, com instalações novas. Possui ainda, sistema de ar-

condicionado em todas as salas. Os alunos são muito tranquilos, e como a escola é 

renomada, quase não existem vagas disponíveis. A comunidade externa é muito 

participativa e atende a todas as solicitações da instituição.  As salas de aula têm em 

média 36 alunos. 

 Com o desenvolvimento deste projeto a equipe buscou alcançar objetivos 

fundamentais como possibilitar a aprendizagem e o aprofundamento de conhecimentos 

matemáticos básicos como as operações e promover a interdisciplinaridade. Buscou 

ainda contribuir para que os alunos percebessem a Matemática como uma ciência 

presente nas mais distintas ações habituais e em outras áreas do conhecimento. Além de 

promover a socialização entre as turmas, fortalecendo a relação com a comunidade 

externa uma vez que o evento é aberto ao público. No entanto deve-se ter o cuidado de 

considerar que nem todas as metas foram alcançadas na execução deste projeto.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Material Utilizado: TNT, utilizado para fazer a ornamentação simulando uma 

tenda de circo; papelão e papel madeira para o cenário dos teatros; papel cartão para 

confecção das cartolas. 

 Para a construção do túnel até o circo foram utilizadas 15 tendas de tamanho 

3x3m; forradas com TNT.  

Para os truques usaram dados, baralhos, cartolinas, celulares, quadro branco e 

pincel.  

Para as lembrancinhas foram aproveitados algodão, tinta para tecido, glitter e 

recipiente de vidro com tampa.  

Portanto, o planejamento das atividades foi realizado da seguinte maneira: No mês de 

Março foram atribuídas as tarefas e distribuído às turmas o que cada uma deveria 

desenvolver. 

 Os primeiros anos ficaram responsáveis pelo espetáculo: Truques matemáticos 

com apresentação de palhaços. 
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 Os segundos anos desenvolveram uma estória, fotografaram, usaram o movie66 

maker (colocaram movimento) e editaram. Com duração de até 3 minutos. 

 Os segundos e terceiros anos do turno noturno apresentaram teatros baseados em 

episódios do Livro de Malba Tahan “O Homem que Calculava.”.  

  De abril a junho as turmas organizaram as apresentações e ensaiaram. 

 Nos meses de julho e agosto confeccionaram os materiais (roupas e cenários). 

 Durante o mês de setembro foram confeccionadas as lembrancinhas e feita a 

ornamentação do auditório em formato de circo para a realização do evento. Em 

setembro foi a apresentação e avaliação do evento. Os alunos foram avaliados desde o 

início por Professores de matemática, Física, Língua Portuguesa e Artes. 

 Ressaltamos que durante todo o tempo a escola pôde contar com a colaboração 

dos acadêmicos do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de 

Rondônia, bolsistas do projeto PIBID, subprojeto de matemática do Campus de Ji-

Paraná/RO. 

 

DISCUSSÃO E ANÁLISE 

A matemática quase sempre é vista pelos alunos como uma disciplina complexa, 

sem oportunidade para a inventividade. O que muitas vezes deixa o aluno 

desinteressado, não vendo sentido no que estuda, não conseguindo fazer uma conexão 

entre o conteúdo visto e sua aplicabilidade no dia a dia. A inter-relação entre os 

pensamentos de Moacir Gadotti e Paulo Freire reforçam a ideia de que o ensino é 

acessível a todos e o que torna o ensino diferente é o tipo de educador. Freire fala sobre 

dois tipos de educadores, o reacionário e o revolucionário: 

[...] Um caminha com o objeto na mão, o objeto de conhecimento 

tanto quanto possível possuído por ele e por sua classe; o outro não se 

considera possuidor do objeto de conhecimento, mas conhecedor de 

um objeto a ser desvelado e também assumido pelo educando. 

(GADOTTI; 2000, P.65) 

 

A matemática será sempre vista como uma disciplina difícil de aprender, desde 

as séries iniciais? Este é um questionamento frequente, contudo os educadores têm a 

oportunidade de mudar essa realidade, tornando as aulas menos maçantes e mais 

divertidas, promovendo uma maior interação entre aluno e professor. Mas de que forma 

fazer isso? A resposta é simples, usando jogos, meios eletrônicos, materiais concretos e 
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lúdicos, enfim, recursos que vão além do quadro e pincel; recursos que são excelentes 

alternativas para desenvolver a capacidade dos alunos de atuarem como sujeitos na 

construção do conhecimento. Micotti (1999, p.161) afirma que “as aulas expositivas e os 

chamados livros didáticos pretendem focalizar o saber, mas, geralmente, ficam sem sentido 

para os alunos [...]”, sendo assim, observa-se a necessidade da inclusão de outros meios, 

mais dinâmicos, na prática do ensino da matemática.”.  

 O projeto da Noite das Exatas começou a partir de um diagnóstico assustador 

referente ao número elevado de evasão escolar dos alunos do turno noturno. Em muitos 

casos o ensino da matemática contribuía para que esta situação não melhorasse, por se 

tratar de uma disciplina, segundo visão dos alunos, de difícil entendimento. Através de 

estudos com a coordenação pedagógica surgiu a alternativa de desenvolver um projeto 

que envolvesse os alunos mostrando a eles que a Matemática é uma ciência acessível e 

que está em nosso cotidiano. Desde então, há quatro anos esse projeto é desenvolvido 

na Escola. Para aprender, o aluno necessita de espaço, um espaço de construção de 

conceitos primordiais para uma educação futura e a escola faz parte deste contexto, 

como apresenta o PCN67: 

[...] a escola deve ser um lugar onde cada aluno encontre a 

possibilidade de se instrumentalizar para realização de 

seus projetos; por isso, a qualidade do ensino é condição 

necessária à formação moral de seus alunos. Se não 

promove um ensino de boa qualidade, a escola condena 

seus alunos a sérias dificuldades futuras na vida e, em 

decorrência, a ver seus projetos de vida frustrados; (PCN; 

1998 p.70).  

 

  As primeiras edições da noite das exatas foram realizadas no ano de 

2011, 2012 e 2013, cujo tema era Brincando com a Matemática, onde os alunos 

preparavam jogos pedagógicos, teatros e paródias para apresentarem à comunidade 

escolar.  

A I Noite das Exatas foi realizada pelos alunos do turno noturno e os alunos do 

diurno prestigiaram as apresentações. Como a ação foi um sucesso, nos anos seguintes 

foi estendida a toda a clientela escolar, passando a fazer parte do planejamento anual da 

escola, e incluído no calendário escolar. Agranionhih e Smaniotto (2002, p. 16), 

definem essa alternativa matemática como: 

                                                 
67 Parâmetros Curriculares Nacionais 
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[...] uma atividade lúdica e educativa, intencionalmente 
planejada, com objetivos claros, sujeito a regras construídas 
coletivamente com os conhecimentos e os conceitos 
matemáticos, social e culturalmente produzidos, e 
estabelecimento de relações lógicas e numéricas e a habilidade 

de construir estratégias para a resolução de problemas. 

 

Em 2014, a IV Noite das Exatas: Circo Matemático do Vilela apresentou truques 

matemáticos, construção de vídeos e teatros baseados nos episódios do livro de Malba 

Tahan “O Homem que Calculava”. Como o projeto abrangeu todos os anos do Ensino 

Médio, promoveu-se uma maior interação entre a comunidade escolar. 

Neste contexto, observamos que através de ações pedagógicas bem planejadas, 

as aulas podem ser dinâmicas, trabalhadas de formas diferentes, buscando influência 

mútua entre os alunos e professores, facilitando uma maior aprendizagem do ensino de 

matemática, pois o docente, uma vez comprometido com a transformação social de seus 

alunos está sempre buscando aquisição de novos conhecimentos, está sempre em 

formação. Para Libâneo (2005, p.73). “O aprender a ser professor, na formação inicial 

ou continuada, se pauta por objetivos de aprendizagem que incluam as capacidades e 

competências esperadas no exercício profissional de professores.” 

 

 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 Pôde-se aprender com este evento que os alunos são mais talentosos do que se 

julga e quando são estimulados eles superam todas as expectativas.  

 Observou-se que eles têm mais criatividade ou vontade, do que muitos 

profissionais e que eles estão prontos para qualquer desafio, apenas esperando serem 

instigados. 

Como houve o envolvimento de todos os alunos e comunidade, os objetivos 

foram alcançados e o evento superou as expectativas propostas. Este evento é uma 

tradição da Escola e como é aberto á comunidade, fica sempre a expectativa para o ano 

seguinte e o planejamento estratégico, para superar o que foi realizado anteriormente.  

Segundo Freire o educador revolucionário é aquele que dá liberdade ao aluno 

para criar e reinventar. Assim, a realização da noite das exatas proporcionou aos alunos 
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desenvolver seus talentos e através da ludicidade mostrar à comunidade escolar que a 

matemática está presente ao redor e no cotidiano de todos. (GADOTTI, 2000). 
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O OLHAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE A 

MATEMÁTICA EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE JI-PARANÁ/RO 

 

 

PANIZZI, Luan Endlich68 

luan_panizzi@hotmail.com 

MACHADO, Kesia Santana69 

kesia.machado16@gmail.com 

 

INTRODUÇÃO 

 

A matemática ao longo de sua história houve evoluções em que contribui 

significantemente para o desenvolvimento social e científico. Para Carraher et.al. (2006, 

p.12) “[...] a matemática não é apenas uma ciência: é também uma forma de atividade 

humana”. Carraher busca mostrar que esta matemática está tampouco inserida 

diariamente no cotidiano e não só através de ciência, pois “ao nível de atividade 

humana, a construção da matemática não é realizada necessariamente pelas “leis” da 

lógica”, diz ainda a referida autora. 

Ao tratarmos à importância da matemática diária, temos enquanto docentes a 

busca por melhorias no ensino da matemática, pois na atualidade temos diversas 

discursões sobre as diferentes formas metodológicas de abordar conteúdos em que 

englobam a matemática vista em sala de aula e na realidade do dia-a-dia dos indivíduos. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s recomenda: 

 
(...) é fundamental que o professor, antes de elaborar situações de 

aprendizagem, investigue qual é o domínio que cada criança tem sobre o 

assunto que vai explorar, em que situações algumas concepções são ainda 

instáveis, quais as possibilidades e as dificuldades de cada uma para enfrentar 

este ou aquele desafio. (BRASIL, 1997, p.45) 

 

É levar a criticidade do aluno a investigar e estabelecer domínio sobre os 

conteúdos abordados na educação básica. Cabe ao docente conhecer a capacidade e 

criatividade dos discentes para assim planejar diferentes metodologias tendo em visto 

tornar a aprendizagem da matemática significativa. 
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Tendo em vista o desejo de conhecer a percepção dos alunos do Ensino 

Fundamental sobre a matemática e seu ensino, realizamos uma pesquisa de natureza 

qualitativa com alunos de duas escolas públicas de Ji-Paraná. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa realizada é de natureza qualitativa, ao qual Silva (2011) em seu 

artigo diz que “as pesquisas qualitativas tem caráter exploratório: estimulam os 

entrevistados a pensar e falar livremente sobre algum tema, objeto ou conceito”. Cervo  

et. al.(2007, p. 63), corrobora com a definição de Silva ao definir que as pesquisas 

qualitativas “caracteriza-se por manipular diretamente as variáveis relacionadas com o 

objeto de estudo”. 

Neste estudo os dados foram coletados por meio de um questionário escrito. Gil 

(2008, p. 121) define questionário “como a técnica de investigação composta porum 

conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito de obter 

informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 

expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc”. O 

questionário elenca onze questões sendo duas questões de múltipla escolha e nove 

discursivas, as questões discursivas requeriam que os alunos discorressem sobre o gosto 

pela matemática e a importância desta disciplina em sua formação escolar. O 

questionário foi aplicado em duas escolas da rede pública de ensino, esta por sua vez 

conta com a participação de 174 alunos do oitavo e nono ano do ensino fundamental, 

desse total 102 alunos são pertencentes à escola A e os outros 72 da escola B.  

No decorrer da análise, abordarmos falas de alguns alunos, assim ressaltamos 

que usaremos nomes fictícios para preservar as identidades dos alunos.  

 

DISCUSSÃO E ANÁLISE 

 

Ao analisar os dados desse questionário nos pautamos em Schneider de Sá et.al. 

(1994, pg. 27) ao qual diz sobre as anotações pessoais, em que “(...) na maioria das 

vezes, incluem resumo do trabalho examinado, observação do tipo: grau de importância 

para o trabalho em desenvolvimento (...)”, embora também nos pautemos em anotações 
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em que os alunos descreveram sobre o gosto pela matemática e sua importância no 

cotidiano.  

A pesquisa foi realizada com 102 alunos de idade entre 14 e 17 anos, ao qual 

estão cursando o oitavo e nono ano do ensino fundamental, estes por sua vez, poderiam 

evidenciar possíveis falhas no processo de ensino e aprendizagem da matemática 

através de sua experiência no ensino fundamental. Ao certo não se tem a quantidade de 

alunos do sexo feminino e masculino, pois ao aplicar o questionário, não foi exigido 

nome, e sexo, assim os alunos sentiriam maior liberdade em responder, visto que não 

usaríamos de forma alguma dados pessoais dos mesmos.  

Assim, evidenciou-se com está pesquisa que os alunos do ensino fundamental, 

gostam da matemática e veem sua importância no cotidiano, embora encontrem muitas 

dificuldades de aprendizagem. Assim, analisado através das respostas dos alunos 

encontramos em que muita das vezes os professores não buscam demonstrar os 

conteúdos visto em sala através de aulas diferenciadas, faz a ressalva a aluna Alice em 

que diz “a aula do professor é normal, ele explica e passa tarefas”.  

O questionário abordava questões livres, ao qual elenca questões em que o aluno 

tem a liberdade de expressar seu gosto pela matemática ou não, assim explicando as 

possíveis falhas que este tem ou as contribuições, também elenca a metodologia em que 

o professor adota em sala, da mesma forma, pergunta-se se houve dificuldade em algum 

conteúdo, este por sua vez aborda conteúdos em que estão elencados no ensino 

fundamental.   

Durante a análise dos questionários averiguamos a afinidade matemática dos 

alunos das duas Escolas. Por sua vez na Escola A temos um índice de alunos que 

gostam da matéria matemática bem mais elevado do que não tem afinidade por esta. 

Logo podemos perceber no Gráfico1pautado abaixo.  

 

Gráfico1: Apreciação dos alunos da Escola A sobre matemática  
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Fonte: Dados do questionário. 

 

 

Ao perceber o elevado índice percentual de alunos que gostam da matéria de 

matemática perguntamos a estes: qual a importância desta matéria no cotidiano? Com 

nomes fictícios pautamos algumas respostas elaboradas pelos alunos em que 

responderam o questionário. Assim Alice responde “Irei utilizar os cálculos no 

decorrer de minha vida, pois está é rodeada de cálculos e para que possamos ter uma 

vida descente precisamos ter o conhecimento mínimo da matemática” e já para Joana 

“pois eu vou precisar para contar meu dinheiro e pagar minhas contas e aprendo 

algumas coisas que eu posso usar quando estiver adulta e é bom para meu 

conhecimento”.  

Embora usarmos falas de duas alunas da Escola A, temos ainda vários outros 

comentários sobre o gosto da matemática e suas contribuições para o futuro, logo 

percebemos que delineia-se para as contribuições em que a matemática tem no dia a dia 

e para o seu futuro, não reconhecendo a matemática de sala com a cotidiana.  

Sendo assim temos também o gráfico da Escola B, como se percebe no Gráfico 

2. 

 

Gráfico2: Apreciação dos alunos da Escola B sobre matemática  

 

Fonte: Dados do questionário. 
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Na escola B há uma semelhança em relação aos resultados apresentados no 

gráfico da Escola A, com pequena variância entre os alunos que gostam da disciplina de 

matemática e os que não gostam. Sendo assim, buscamos trazer o parecer do aluno José 

em que diz “a matemática é muito difícil, pois tem que fazer muitas contas” e já para 

Miguel “a matemática é muito chata devido aos cálculos”, ambas as escolas tem 

percentuais diferentes em relação à afinidade matemática.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com relação à pesquisa apresentada no arcabouço desse trabalho conclui-se 

que os alunos gostam de matemática, assim como o gosto por esta matéria não condiz 

com a facilidade de aprendizagem. Ainda conclui que as dificuldades são muitas das 

vezes nos cálculos encontrados, pois há uma abstração em relação aos mesmos, 

tampouco se encontra a abstração devido à forma de ensino, assim como a aluna Alice 

diz que a aula do professor é normal, pois explica e cobra apenas exercícios.  

Todavia, nós licenciando do curso de Matemática temos o olhar crítico em 

relação à formação dos professores e tampouco a formação continuada, por sua vez, o 

docente faz-se buscar novas estratégias de ensino, ou seja, novas metodologias e 

inserção das sugestões de alunos em que estão cursando o ensino regular.  
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O DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO E DA LINGUAGEM NA 

PERSPECTIVA DE PIAGET E VYGOTSKY 

 

ANDRADE, Marciene M70. 
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FONSECA, Arine T71. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo procurou abordar sobre duas teorias muito importantes para a 

psicologia da educação matemática sendo elas a de Piaget e Vygotsky acerca do 

desenvolvimento do pensamento e da linguagem. O interesse em discorrer sobre está 

temática surgiu na disciplina de Psicologia da Educação do 5º período do curso de 

Licenciatura em Matemática, da Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-

Paraná/RO. 

Embora, nesse texto não se pretende aprofundar sobre as contribuições desses 

teóricos para a educação entendemos que as discussões sobre o desenvolvimento e o 

pensamento da criança são importantes, principalmente, para formação de futuros 

professores que estão se formando para atuarem no ensino da matemática. Dessa forma, 

esperamos que os aspectos evidenciados da teoria de Piaget e Vygotsky sobre o 

desenvolvimento do pensamento e linguagem da criança na tessitura do texto, possam 

contribuir no sentido de trazer reflexões aos professores de matemática em formação, 

que mesmo deixando o ensino superior e ingressando em suas carreiras docentes ainda 

possam continuar a utilizar essas teorias em sua prática. 

 

METODOLOGIA 

 

Este trabalho tem por finalidade evidenciar os diferentes olhares de Piaget e de 

Vygotsky sobre o pensamento e linguagem. 

Metodologicamente foi realizada uma pesquisa bibliográfica, a qual procura 

explicar um problema a partir de referências teóricas. Pode ser realizada 

independentemente ou como parte da pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os 

casos, busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado 

existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema (BERVIAN; CERVO, 

2002). 

Dessa forma, para elaboração do trabalho foram realizadas leituras de artigos e 

livros de Piaget e Vygotsky e de autores que discutem sobre as teorias dos respectivos 

teóricos. 

 

O PENSAMENTO E A LINGUAGEM NA PERSPECTIVA DE PIAGET 

 
Jean William Fritz Piaget (1896-1980) desde criança desenvolveu o gosto pela 

leitura e escreveu o seu primeiro artigo aos dez anos de idade. Licenciou-se em Biologia 

aos dezenove anos, aos vinte e dois doutorou-se com uma tese sobre moluscos. O seu 
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primeiro livro a ser publicado foi: A Linguagem e o Pensamento da criança, a partir de 

então passou a versar sobre este tema (DELGADO, 2003). 

De acordo com Delgado (2003) uma de suas teorias foi nomeada de Estágios do 

Desenvolvimento que consiste nos seguintes estágios: sensório-motor (0 a 2 anos) que 

compreende desde o período do nascimento até o surgimento da linguagem, a criança 

começa a relacionar-se com o meio que está inserido, tentando se comunicar com as 

pessoas e até mesmo com os objetos. Como não consegue utilizar a fala para se 

comunicar por estar dentro de limitações impostas por sua mente à criança passa a 

utilizar da linguagem corporal. 

Ainda, segundo o referido autor, o estágio pré-operatório (2 a 7 anos) é 

caracterizado pelo fato da criança conseguir se expressar através da linguagem que 

consequentemente contribui para o desenvolvimento acelerado do pensamento. No 

estágio operatório-concreto (7 a 12 anos) começam a ocorrer mudanças no intelecto, 

iniciando um maior campo de habilidades e capacidades que são possíveis de serem 

desenvolvidas por via de objetos concretos. Já no último, o estágio operatório-formal 

(acima de 12) o indivíduo inicialmente abandona parte da intuição e passa a utilizar da 

lógica e da razão para explicar ações. Nessa fase aparecem também noções de 

abstração. Esse período é marcado por conflitos e contestações que com a aproximação 

da idade adulta podem ser amenizados. 

“[...] Já tinha sido expressa nas palavras de Rousseau, citadas pelo próprio 

Piaget, segundo as quais uma criança não é um adulto em miniatura e o seu cérebro não 

é um cérebro de adulto em ponto reduzido [...]” (VYGOTSKY, 1989, p. 11). 

Partindo deste princípio Piaget aprofundou seus estudos psicológicos com as 

crianças, a qual descrevera o desenvolvimento das mesmas. Piaget desde o inicio teve 

como objetivo resolver os problemas das teorias do conhecimento, contudo teve que 

realizar pesquisas psicogenéticas sobre as origens, estruturação progressiva do 

conhecimento e investigar o papel da lógica e da linguagem (MONTOYA, 2005). 

Segundo Piaget (1985 apud DELGADO, 2003) o pensamento surge antes da 

linguagem, o pensamento se forma ao decorrer da organização dos sensórios-motores, 

que é a partir do momento em que a criança obtém certo grau de aptidões mentais. 

Durante o processo de construção de suas teorias Piaget se baseou 

principalmente na linguagem não verbal, ou seja, priorizando a função simbólica e é 

esse tipo de linguagem que caminha em paralelo com o pensamento segundo o mesmo. 

Apesar dessa ênfase da linguagem simbólica dada por Piaget sabe-se que esse tipo de 

linguagem é antecedente a linguagem verbal que ocorre por volta dos 2 anos, idade essa 

definida em seus estágios. 

 

PENSAMENTO E LINGUAGEM NA PERSPECTIVA DE VYGOTSKY 

 

Lev Semenovitch Vygotsky (1896-1934) se formou em direito, não obstante de 

sua formação em direito, destacou-se por suas críticas literárias e observações aos 

significados históricos e psicológicos das obras de arte. Foi um dos mais produtivos e 

talentosos psicólogos, fundou o que é denominado de educação especial. Suas obras são 

de grande importância, pois trouxe relevantes questões metodológicas e teorias 

inovadoras sobre o pensamento e a fala. (DELGADO, 2003; HOLZMAN e NEWMAN, 

2002). 

Vygostsky estudou a linguagem e a destacou em sua teoria, visando não 

exclusivamente à linguagem como apenas um sistema linguístico, mas como um 

aspecto funcional psicológico. Ele estudou o tipo de relacionamento entre pensamento e 
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linguagem em crianças e como essa relação se modifica ao se aproximar da idade 

adulta. Analisou que pensamento e linguagem têm raízes genéticas diferentes - na 

filogênese, história que impõe as limitações de uma espécie, ou seja, em geral e na 

ontogênese, história de limitações do indivíduo, ou seja, mais especifica. (FREITAS, 

1999). 

De acordo com Freitas (1999, p. 92) “Vygotsky, ao contrário, percebia a 

conexão entre pensamento e linguagem, como originária do desenvolvimento, 

evoluindo ao longo dele, num processo dinâmico”. 

Para Vygotsky (1989), o pensamento e linguagem são processos que dependem 

um do outro, não paralelamente, mas sim se cruzam ao longo da vida. O alcance da 

linguagem pela criança de certa maneira faz com que a mesma forme o pensamento. 

Nas crianças pequenas, o pensamento evolui sem a linguagem. As primeiras 

palavras são pronunciadas pelas crianças sem o pensamento. Pode-se estabelecer no 

desenvolvimento da fala de uma criança uma linguagem pré-intelectual e no 

desenvolvimento do pensamento, pré-linguístico. Aos dois anos de idade, o pensamento 

pré-linguístico e a linguagem pré-intelectual se encontram e se unem, surgindo à 

organização linguístico-cognitiva e quando há o encontro dessas duas linhas o 

pensamento se torna verbal e a linguagem racional. (FREITAS, 1999). 

Entretanto, para Vygotsky (1989) é importante salientar o histórico-social da 

criança, pois o convívio social é fundamental para o desenvolvimento do pensamento e 

da linguagem, no entanto existe uma relação mutua entre esses dois elementos, um 

propiciando recurso ao outro.  

Em seus estudos Vygotsky procurou entender o conjunto; pensamento e 

palavra como um todo o que ele intitulou de pensamento verbal.  Para o pesquisador a 

relação entre o pensamento e a palavra já são estabelecidos e estáveis, todavia podem 

sofrer modificações ao decorrer do desenvolvimento humano. 

De acordo com Vygotsky (1987 apud FREITAS, 1999, p. 95) o pensamento 

não é simplesmente expresso em palavras: é por meio delas que ele passa a existir. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim acreditamos que para Piaget seus estudos seriam a única base para o 

desenvolvimento infantil. Ele expunha que todos os indivíduos são seres programáveis, 

que agem da mesma maneira e que todos passam por estágios de desenvolvimento da 

forma que são.  

Já Vygotsky dizia que todos passam por momentos, claro que cada momento em 

um tempo impossível de determinar. Desta forma pode-se concluir que esses dois 

teóricos têm pontos de vistas divergentes com relação à origem do pensamento e da 

linguagem. Piaget acreditava que o pensamento acontece antes da linguagem quando já 

se exprime o sensório-motor, enquanto para Vygotsky o pensamento e a linguagem 

surgem juntos sem determinar qual acontece primeiro, pois os indivíduos contemplam 

desenvolvimentos diferenciados, a qual para uns o pensamento surge antes, depois ou 

vinculados. 

Enfim, nossos desenvolvimentos são individuais e dependem das influências 

sociais, principalmente da nossa primeira sociedade que é a família.  
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RESUMO 

 
O trabalho em tela corresponde à análise do consumo de energia elétrica em Rondônia 

no período compreendido entre janeiro de 2003 e julho de 2009 utilizando a técnica 

estatística de séries temporais. O objetivo de estudo compreende em analisar as 

características da série por meio do desenvolvimento de modelos utilizando a 

metodologia Box e Jenkins, para fins de previsão.  Os modelos identificados foram: 

SARIMA (2, 1, 0) x (1, 1, 0) 12; SARIMA (1, 1, 0) x (1, 1, 0) 12; SARIMA (0, 1, 1) x (1, 

1, 0) 12 e SARIMA (0, 1, 1) x (0, 1, 1) 12. Identificados os modelos, a próxima etapa foi 

a estimação dos parâmetros e, posteriormente, a análise dos resíduos, a fim de verificar 

a adequadação do modelo. Nesta etapa utilizou-se com os testes Box-Pierce e Ljung-

Box. Para a escolha do melhor modelo, contou-se com procedimentos de identificação 

complementares, tais como as estimativas de �̂�𝜀
2 e os critérios de Akaike (AIC), 

Informação Bayesiano (BIC) e o erro quadrático médio de previsão (EQMP). Desta 

forma, ao analisar os resultados obtidos, sugeriu-se o SARIMA (2, 1, 0) x (1, 1, 0) 12, 
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como o modelo mais adequado para dados de consumo de energia elétrica em 

Rondônia. 

 

Palavras-chave: Séries Temporais. Metodologia Box e Jenkins. Modelo Sarima. 

Consumo de energia. 

 

Introdução 

 

A previsão do consumo de energia elétrica em Rondônia é um desafio diante das 

falhas que ocorrem no setor de transmissão e geração de energia elétrica, cujas 

características mudam significativamente em curtos intervalos de tempo. Essas falhas no 

setor elétrico causaram grande preocupação ao poder público, do qual, investe em 

hidroelétricas como a de Belo Monte (PA), a de Santo Antônia do Jari (PA/ AP), a de 

Jirau e Santo Antônio (ambas localizadas no rio Madeira/RO), entre outras 

(SALATIEL, 2009). 

Visto que a energia elétrica tem sido um dos assuntos de maior importância na 

sociedade, é de suma importância um estudo que contemple a previsão do consumo de 

energia. Desta forma, a motivação para o desenvolvimento deste trabalho consiste em 

elaborar modelos de séries temporais para desenvolver ferramentas de previsões dos 

dados de consumo energético em Rondônia. O estudo contará com técnicas estatísticas 

de séries temporais, mais precisamente, a metodologia de Box e Jenkins. Além da 

apresentação de gráficos e testes Estatísticos para subsidiar a construção e a escolha dos 

modelos mais adequados.  

Nesse contexto, o objetivo do trabalho é analisar o consumo mensal de energia 

elétrica em Rondônia através de análises estatísticas de Séries Temporais. 

 

Material e Métodos 

 

Para a realização deste trabalho foram utilizados dados de consumo mensal de 

energia elétrica (em MWh) em Rondônia, disponível no site da Agencia Nacional de 

Energia Elétrica (ANAEEL) em http://www.Anaeel.com.br no período compreendido 

entre janeiro de 2003 e julho de 2009.  

A série em estudo consta de 79 observações mensais (de jan\2003 a jul\2009) 

utilizadas para elaboração de modelos segundo a metodologia Box e Jenkins e 53 

http://www.anaeel.com.br/
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observações referentes aos meses de agosto de 2009 a dezembro de 2013, das quais 

foram deixadas para a validação do modelo ajustado.  

Para a modelagem Box e Jenkins foi utilizado o programa RStudio versão 

2.15.1.  

 

Discussão e Análise 
 

A Figura 1 apresenta o consumo de energia elétrica em Rondônia no período 

compreendido entre Janeiro de 2003 e Julho de 2009.  

 
Figura 1: Plot da série original do consumo de energia elétrica.  

 

A série apresenta uma tendência positiva, ou seja, há evidencia de acréscimo do 

consumo de energia ao longo do tempo. Pode-se sugerir também, a presença de 

sazonalidade, conforme uma queda importante entre os meses de janeiro e fevereiro de 

cada ano consultado. Essa sazonalidade pode ser explicada pelo período de férias nesta 

época do ano.  

Desta forma, precisam ser aplicas uma diferença simples e uma diferença 

sazonal. A diferença simples removerá a tendência e a diferença sazonal removerá a 

sazonalidade da série. Após a remoção da tendência e da sazonalidade é possível 

detectar se há autocorrelação entre os dados. Sendo assim, foram identificados e 

testados vários modelos. Como as estimativas de todos foram significativas, implicou-se 

na necessidade de análise dos resíduos para verificar qual o modelo mais adequado. 

Para cada modelo sugerido, foram estimados os seus coeficientes, verificados os 

resíduos e realizadas previsões. 
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Na Tabela 6 encontram-se os p-valores dos testes Ljung-Box e Box-Pierce para 

cada um dos modelos estimados. 

 

Tabela 1: Resultados dos testes Ljung-Box e Box-Pierce 

Testes  Modelo P-Valor 

Ljung-Box 

SARIMA (2, 1, 0) x (1, 1, 0) 12 0, 7138 

SARIMA (1, 1, 0) x (1, 1, 0) 12 0, 1876 

SARIMA (0, 1, 1) x (1, 1, 0) 12 0, 9593 

SARIMA (0, 1, 1) x (0, 1, 1) 12 0, 6050 

Box-Pierce 

Modelo 1: SARIMA (2, 1, 0) x (1, 1, 0) 12 0, 7189 

Modelo 2: SARIMA (1, 1, 0) x (1, 1, 0) 12 0, 1960 

Modelo 3: SARIMA (0, 1, 1) x (1, 1, 0) 12 0, 9600 

Modelo 4: SARIMA (0, 1, 1) x (0, 1, 1) 12 0, 6120 

 

Ao nível de 5% de significância, não rejeita-se a hipótese de que as correlações 

não são significativas, ou seja, os resíduos se comportam como ruído branco para todos 

os modelos e em ambos os testes.  

O próximo passo consiste em verificar a qualidade do ajuste dos modelos 

utilizando  

�̂�2 e os critérios de AIC e BIC. 

 

Tabela 2: Critérios de ajuste de modelo 

Modelos 
Ajustamento Previsões 

�̂�2 AIC BIC EQMP 

SARIMA (2, 1, 0) x (1, 1, 0) 12 19.065.873 1.305,23 1.313, 99 950.185.467,1 

SARIMA (1, 1, 0) x (1, 1, 0) 12 21.321.543 1.309,67 1.316,24 917.899.046,3 

SARIMA (0, 1, 1) x (1, 1, 0) 12 15.764.061 1.291,42 1.297,99 1.247.768.404 

SARIMA (0, 1, 1) x (0, 1, 1) 12 16.570.899 1.294,06 1.300,62 1.278.234.417 

 

O terceiro modelo apresentou o menor valor para �̂�2 e para os critérios AIC e 

BIC. Todavia, seu EQMP apresentou um dos valores mais altos comparado aos valores 

dos demais modelos. Já no segundo modelo aconteceu o inverso, pois os valores foram 

maiores para �̂�2, AIC e BIC, mas obteve o menor EQMP em comparação com os outros 

modelos em estudo. 

Comparando os modelos 1 e 2, verifica-se que o modelo 1 foi o que apresentou o 

segundo menor erro quadrático médio de previsão, e também apresentou um valor 
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intermediário, em comparação aos demais, para os critérios de ajustamento AIC e BIC. 

Desta forma, sugere-se o modelo 1: SARIMA (2, 1, 0) x (1, 1, 0) 12 como o modelo  

mais adequado para dados de consumo de energia elétrica em Rondônia. 

 
Considerações 

 
De acordo com a metodologia de Box e Jenkins foram identificados quatro 

modelos, estimados os seus parâmetros e verificado se os modelos ajustados são 

adequados. No processo de verificação foi realizada a análise dos resíduos dos modelos 

sugeridos, onde utilizou-se os testes Box-Pierce e Ljung-Box. Para a escolha do modelo 

mais adequado contou-se com procedimentos de identificação complementares, tais 

como as estimativas de �̂�𝜀
2 e os critérios de Akaike, Informação Bayesiano e o erro 

quadrático médio de previsão. 

Em relação as previsões calculadas constatou-se que o modelo SARIMA (2, 1, 

0) x (1, 1, 0) 12 mostrou ser o mais satisfatório para os dados em questão. Todavia, o 

modelo ajustado teve pouca aderência ao comportamento dos dados, sendo necessária a 

realização de estudos mais avançados sobre análise de intervenção, a fim de que se 

possa trabalhar com a série envolvendo todo período compreendido entre janeiro de 

2003 a dezembro de 2013.  
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Resumo 

Dados climatológicos são de grande importância para a humanidade 

principalmente quando se pode acompanhar suas mudanças. Desta forma séries 

temporais de dados históricos podem fornecer informações relevantes sobre o que pode 

ocorrer futuramente e avaliar os impactos que podem causar para o ambiente. 

Neste estudo aplicou-se a metodologia Box e Jenkins com o ajuste SARIMA 

para as temperaturas mínimas (de 1993 a 2008) e temperatura máxima do ar (de 1997 a 

2008) com períodos mensais. E assim é ajustado um modelo de previsão para cada uma 

das variáveis. 

O modelo para a temperatura mínima ajustou-se com SARIMA(1,0,1)(1,1,0)12, 

mas este não passou no teste de normalidade dos resíduos, e este modelo foi criado 

apenas para se ter uma noção de comportamento da temperatura. Para o modelo de 

temperatura máxima foi ajustado um SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12, este passou em todos os 

requisitos da metodologia Box e Jenkins. No entanto nenhum dos modelos mostrou-se 

com ajustes precisos podendo apenas ser usados como uma ferramenta auxiliar de 

informações. A não adequabilidade da modelagem SARIMA para as temperaturas 

máximas e mínimas do ar podem indicar que este tipo de modelo pode não ser indicado 

para dados de temperatura usados no presente trabalho. 

 

Introdução 

Utilizar dados climáticos históricos como meio de fornecer informações 

relevantes para estudos futuros são de grande importância, tendo em vista que conhecer 

o ambiente e as mudanças é de grande relevância, principalmente para a Região Norte 

que vem se destacando na agricultura e pecuária de acordo com Valentim e Andrade 

2009. 

Muitos estudos abordam a temperatura do ar e este trabalho visa contribuir como 

impulso para diversos outros estudos sobre o clima utilizando técnicas estatísticas como 

uma ferramenta auxiliar. 

A análise de séries temporais é uma ferramenta muito útil na tomada de decisões 

e uma das técnicas usadas é a metodologia de Box-Jenkins. Para Morettin e Toloi 

(2006) os modelos são criados a partir de valores anteriores da série e partem do 
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princípio que os dados são correlacionados, ou seja, faz o uso da estrutura de correlação 

temporal que há entre os valores da série. 

Muitos trabalhos de previsão estão sendo realizados em diversas áreas como 

forma de ajudar no planejamento de decisões. Silva et. al. (2008), utilizam uma série de 

temperatura média mensal da cidade de Uberlândia para identificar e estimar modelos, 

para fins de previsão. Usando o banco de dados dengue de Porto Rico, Schreiber (2001) 

desenvolveu um modelo para prever casos de dengue pela metodologia Box e Jenkins. 

O modelo ainda faz uma relação quantificada entre casos de dengue e as temperaturas 

diárias, precipitação e balanço hídrico para fazer previsões. 

Por meio da metodologia Box e Jenkins um modelo SARIMA será proposto para 

prever séries de temperatura máxima e mínima de Rio Branco no estado do ACRE. 

 

Material e métodos 

Neste estudo foram utilizadas séries mensais de temperatura máxima e mínima 

do ar em de uma estação meteorológica convencional, latitude -9.97°, longitude -67.8° e 

altitude de 160m entre o período de 1993 a 2010 em Rio Branco no estado do Acre. Os 

dados são disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). A 

estação é composta de vários sensores isolados que registram continuamente os 

parâmetros meteorológicos (pressão atmosférica, temperatura do ar e umidade relativa 

do ar, precipitação, radiação solar, direção e velocidade do vento, entre outros). 

Para a escolha do modelo de temperatura mínima do ar será utilizado dados 

mensais de 1993 a 2008, para a temperatura máxima do ar serão usados dados mensais 

compreendidos no período de 1997 a 2008, para a validação dos modelos serão 

deixados os dois últimos anos, 2009 e 2010. 

A série usada neste estudo não contém falhas, pois um dos pressupostos da 

metodologia de Box e Jenkins é que os dados sejam completos.  

De acordo com Chatfield (2004) uma série temporal é uma coleção de dados 

ordenados sequencialmente no tempo. Para Morettin e Toloi (2006) uma das 

características principais de uma série temporal, é a autocorrelação entre as observações 

vizinhas e é a partir dessa dependência é que se analisa e modela a série. Uma análise de 

séries temporais é um método para tentar entender as estruturas que geram a série, tais 

como, ciclos, tendências e sazonalidades. 

Pela metodologia de Box e Jenkins um modelo SARIMA será ajustado: 

O modelo SARIMA é denotado por: 
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em que, p(BS) é o operador sazonal Auto Regressivo (AR); p(B) é o operador 

AR não sazonal; θq(B) o operador média móvel (MA); ϴQ(BS) operador sazonal (MA); 

(1-B)d e (1-B)D os componentes de diferenciação simples e sazonal (que é a 

diferenciação na defasagem s), respectivamente; t é o ruído branco e yt  é a série 

temporal. 

Discussão e analise 
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Figura 1. Valores preditos de temperatura mínima do ar em negrito e a linha mais clara 

são os valores observados. 

 

Figura 2. Valores preditos de temperatura máxima do ar em negrito e a linha mais clara 

são os valores observados. 
 

A figura 1 mostra o gráfico dos valores preditos e os obsevados num período de 

Janeiro de 2009 à Setembro de 2010 para a temperatura míníma para 

SARIMA(1,0,1)(1,1,0)12. A figura 2 mostra o grafico da previsão com o modelo 

SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12 para temperatura máxima também num período de Janeiro de 

2009 à Setembro de 2010, num total de 21 passos a frente. A Linha em negrito mostra 

as estimativas, dá para se perceber que o modelo não foi tão preciso diante dos 

observados, pois as previsões se mostraram bastantes suavizadas. Mas pode ser um 

modelo útil para observar o comportamento de temperaturas meses a frente pois as 

previsões mesmo que não muito precisas estão seguindo os valores observados. 

A não adequacidade dos modelos SARIMA são encontrados em outros trabalhos 

como em Leite 2011, que indica a utilização dos modelos ARFIMA para a análise de 

estudos climáticos. 

Considerações 
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Para fins de previsão na tomada de decisões os modelos de Box & Jenkins 

propostos neste trabalho tem que ser melhorados. A modelagem de temperatura  mínima 

SARIMA(1,0,1)(1,1,0)12 não passou no teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov para 

os resíduos dos modelos, o que a impede de ser uma previsão segura e precisa, porém 

sua predição pode ser usada para servir como base de informações futuras. 

O modelo de temperatura máxima SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12 passou em todos os 

requisitos da metodologia Box & Jenkins, todavia  o modelo  não apresentou uma 

previsão precisa, isto indica que este tipo de modelagem pode não ser indicada para 

dados de temperatura. 

Desta forma fica indicação para futuros trabalhos uma transformação Box-Cox 

às observações que é usada quando a distribuição normal não se adequa aos dados, isto 

posto este artificio muitas vezes traz a normalidade. 

Outra dica é utilizar o modelo ARFIMA (ou ARIMA fracionário) onde o 

parâmetro da diferença assume valores fracionários. 
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