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Resumo 

A presente comunicaçªo científica investiga como o periódico pedagógico Unsere 
Schule (Nossa Escola) aborda o ensino da geometria. Como o tema desta pesquisa se 
insere na História da Educaçªo MatemÆtica no Rio Grande do Sul, este estudo 
qualitativo e documental se ampara na história cultural para anÆlise das onze ediçıes do 
periódico Unsere Schule, editado pela Igreja Luterana, em alemªo, para suas escolas 
paroquiais, no período de agosto de 1933 a outubro de 1935. Em 1900, o Sínodo 
EvangØlico Luterano Alemªo de Missouri, hoje Igreja EvangØlica Luterana do Brasil, 
iniciou sua missªo nas colônias alemªs do Rio Grande do Sul, fundando congregaçıes 
religiosas e escolas paroquiais. Estas escolas integravam um projeto comunitÆrio que 
buscava ensinar a língua materna, a matemÆtica, valores culturais, sociais e, 
principalmente, religiosos.Em sua totalidade de 164 pÆginas, o periódico Unsere Schule 
traz contribuiçıes para as escolas paroquiais luteranas gaœchas atravØs de informaçıes e 
de artigos pedagógicos em diferentes Æreas do conhecimento. O periódico publica dois 
artigos para o ensino prÆtico da geometria, nos quais a determinaçªo da Ærea de terras 
com formas irregulares Ø feita por meio de aproximaçıes para formas regulares, de 
maneira semelhante ao mØtodo egípcio de cÆlculo de Ærea de terras e ao processo de 
cubaçªo da terra usado em zonas rurais brasileiras. 
 

Palavras-chave: Geometria PrÆtica; Periódico Unsere Schule; Escolas Paroquiais 
Luteranas Gaœchas. 
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Este trabalho tem por objetivo discutir a abordagem da geometria no periódico 

Unsere Schule (Nossa Escola). Trata-se de um recorte da tese sobre O ensino da 

Matemática nas Escolas Evangélicas Luteranas do Rio Grande do Sul durante a 

primeira metade do século XX. 

O periódico pedagógico Unsere Schule,editado pelo Departamento de Ensino do 

Distrito Brasileiro do Sínodo de Missouri, no período de agosto de 1933 a outubro de 

1935, em Porto Alegre, era redigido pelos professores de escolas paroquiais luteranas, 

Frederico Strelow e Alberto Brückmann e pelo professor Paul W. Schelp, do SeminÆrio 

Concórdia1. Dirigido às escolas da IELB, o periódico teve 11 ediçıes, 

predominantemente bimestrais, totalizando 164 pÆginas, apresentando informaçıes e 

artigos pedagógicos em diferentes Æreas do conhecimento. Predomina a escrita em 

alemªo e poucos artigos em portuguŒs, apesar do processo de nacionalizaçªo do ensino 

em curso. Em 1936, mudou-se o seu formato para se tornar um periódico teológico e 

pedagógico, denominado Wacht und Weide in Kirche und Schule (Guardando e 

Apascentando na Igreja e na Escola).   

Como o tema desta investigaçªo se insere na História da Educaçªo MatemÆtica 

no Rio Grande do Sul � RS, o aporte metodológico estÆ fundamentado na história 

cultural. Segundo Chartier (1990), uma questªo desafiadora para a história cultural Ø o 

uso que as pessoas fazem dos objetos que lhes sªo distribuídos ou dos modelos que lhes 

sªo impostos, uma vez que hÆ sempre uma prÆtica diferenciada na apropriaçªo dos 

objetos colocados em circulaçªo. Na perspectiva do autor, a imprensa pedagógica, aqui 

representada pelo periódico Unsere Schule, foi tomada como um poderoso instrumento 

para ajudar a conformar determinado modo de sociabilidade � a prÆtica religiosa 

luterana, sendo posto em convergŒncia com outras estratØgias políticas e culturais no 

estado gaœcho. 

Para investigar o periódico Unsere Schule se realizaram visitas ao Instituto 

Histórico da IELB, localizado em Porto Alegre, onde se encontram todas as ediçıes do 

mesmo. Compilaram-se os excertos relacionados à matemÆtica para posterior anÆlise, 

sendo necessÆria a traduçªo dos fragmentos em alemªo.Para a discussªo da geometria 

prÆtica no periódico, apresenta-se, inicialmente,uma contextualizaçªo das escolas 

paroquiais luteranas gaœchas do sØculo XX. 

�������������������������������������������������������������
1 Foi um instituto pedagógico-teológico que atuou na formaçªo de pastores e professores paroquiais para 
Igreja EvangØlica Luterana do Brasil � IELB. 



 
 

3 
 

 

2 As escolas paroquiais luteranas gaúchas do século XX 

O Sínodo EvangØlico Luterano Alemªo de Missouri2, hoje IELB, começou sua 

missªo nas colônias alemªs do RS, em 1900, fundando congregaçıes religiosas e 

escolas paroquiais. Os missourianos atuaram na formaçªo de pastores e/ou professores 

paroquiais que atuassem de acordo com a filosofia educacional missouriana para que as 

escolas atingissem seus objetivos como agŒncia missionÆria e de educaçªo geral. 

Conforme Kuhn (2015), as escolas paroquiais luteranas gaœchas estavam 

inseridas num projeto comunitÆrio que buscava ensinar a língua materna, a matemÆtica, 

valores culturais, sociais e, principalmente, religiosos. Se a escola formasse o ser 

humano com postura Øtica e moral exemplar, este poderia promover transformaçıes 

sólidas em seu contexto social e seria um verdadeiro colaborador na ceara de Deus e 

para o governo do mundo.  

As escolas eram organizadas de forma multisseriada. 
Geralmente, o pastor da comunidade era, ao mesmo tempo, 
professor. As turmas eram compostas de 20 a 40 alunos. A 
comunidade sustentava a estrutura física e mantinham o 
professor da escola. O prØdio era muitas vezes o mesmo local do 
templo. A ligaçªo entre a escola e a igreja era importante, 
porque logo no início da formaçªo das comunidades o ensino 
doutrinÆrio e pedagógico era ressaltado e sua suplementaçªo 
implicava questıes econômicas e culturais para a 
implementaçªo. O projeto escolar dentro da comunidade 
religiosa era marcante, a orientaçªo e a obrigaçªo de os pais 
enviarem os filhos à escola eram quase obrigatórias 
(WEIDUSCHADT, 2007, p. 166-168). 

 

Nestas escolas, conforme Lemke (2001), o ensino da Palavra de Deus, atravØs da 

Bíblia, ficava em primeiro lugar, e as demais disciplinas nªo eram menosprezadas, mas 

complementavam a educaçªo para servir no mundo. Por meio dos livros didÆticos e dos 

periódicos, como o periódico Unsere Schule, as escolas paroquiais luteranas 

conseguiram desenvolver uma educaçªo integral cristª em todas as disciplinas.  

�������������������������������������������������������������
2 Em 1847, um grupo de imigrantes luteranos alemªes da Saxônia fundou no estado de Missouri (EUA), o 
Sínodo EvangØlico Luterano Alemªo de Missouri, Ohio e Outros Estados, atualmente Igreja Luterana - 
Sínodo de Missouri. 
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3 A geometria no periódico Unsere Schule 

Na ediçªo de jul./ago. de 1934 do periódico Unsere Schule, encontrou-se um 

excerto que fala de uma sØrie sucessiva de artigos, denominados Volkstümliches 

Rechnen in der Kolonieschule3, os quais seriam publicados pelo mesmo. Todavia, 

localizaram-se apenas dois artigos, Praktische Geometrie in der Kolonieschule4 e 

Praktischer Rechen und Raum lehreunterricht in der Kolonieschule5, ambos de autoria 

do professor Max Öhlwein e publicados em jul./ago. 1934 e nov./dez. 1934, 

respectivamente. Trata-se de uma proposta pedagógica voltada para as escolas 

paroquiais da colônia, pois os artigos apresentam as medidas de superfícies coloniais e 

os mØtodos prÆticos para determinaçªo da Ærea de terras nestas regiıes, com relatos 

prÆticos de colonos e plantadores de arroz.  

No artigo Praktischer Rechen und Raum lehreunterricht in der Kolonieschule se 

encontrou um excerto sobre as medidas de superfície coloniais, conforme mostrado na 

Figura 2: 

Figura 2 - Medidas de superfícies coloniais 

 

                                           Fonte: (UNSERE SCHULE, nov./dez. 1934, p. 75). 

 

�������������������������������������������������������������
3 CÆlculos populares na escola da colônia. 
4 Geometria prÆtica na escola da colônia. 
5 CÆlculos prÆticos no ensino da escola da colônia.�
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Na Figura 2 se apresenta a unidade de medida 1 Quader (1 quadra) usada nas 

plantaçıes de arroz e a unidade de medida 1 Quart (1 quarta), geralmente usada pelos 

colonos. Conforme a Segunda AritmØtica da sØrie Concórdia (1948, p. 95), �1 quadra 

quadrada tem 60 bra6 de lado, que Ø igual a 3600 bra quadradas de Ærea, e 1 quarta de 

terra de milho tem 50 bra x 25 bra = 1250 bra quadradas de Ærea�. Como 1 hectare (ha) 

equivale a 10000 m† e 1 bra quadrada Ø igual a 4,84 m†, pode-se converter e admitir que 

1 quadra quadrada equivale a 1,7424 ha e 1 quarta de terra de milho equivale a 0,605 ha. 

Após a abordagem das medidas de superfícies coloniais, os dois artigos do 

periódico apresentam exemplos prÆticos para determinaçªo da Ærea de terras. Discutem 

os casos de superfícies com forma quadrangular, triangular, pentagonal e hexagonal. A 

Figura 3 apresenta um exemplo para uma superfície de forma quadrangular: 

 

Figura 3 � Determinaçªo de superfícies com forma quadrangular 

 

Traduçªo do caso 1:  

AlbertSchmidt quer que seu 
empregado Maneco are uma Ærea de 
terra com forma quadrangular para 
plantaçªo de arroz. Ambos 
concordamsobre a taxabÆsica de60 $ 
pela quadra quadrada. 

Com linha de mediçªo, lousa e 
estilete eles vªo fazer a mediçªo. 
Sobre a lousa Ø desenhado um 
quadrilÆtero à mªo livre einserido o 
resultadoda mediçªo: [primeiro 
quadrilÆtero ao lado]. 

No desenho do quadrilÆtero foram 
representadas as medidas 
encontradas. Entªo, somando as 
medidas dos lados opostos do 
quadrilÆteroedividindo-as por 2, tŒm-
se os seguintescÆlculos:  

(...) 

�������������������������������������������������������������
6 1 braça = 10 palmos = 2,2 metros (SÉRIE ..., 1948, p. 94). 
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Estes resultadossªo inseridosno 
desenho, que agora se parece com 
isso: [segundo quadrilÆtero ao lado]. 

(...)  

ManecoreceberÆ 194$300 por seu 
trabalho. 

Fonte: (UNSERE SCHULE, nov./dez. 1934, p. 75). 

 

O caso 1 apresentado na Figura 3 mostra que o colono e seu empregado ao 

medirem o terreno em forma de um quadrilÆtero com quatro lados diferentes, 

aproximam as medidas reais do terreno para um retângulo por meio da mØdia aritmØtica 

das medidas dos lados opostos do quadrilÆtero, tal como no mØtodo egípcio de cÆlculo 

de Ærea de terras e no processo de cubaçªo da terra empregado em zonas rurais 

brasileiras e investigado por Knijnik (1996). Assim, calculada a Ærea do retângulo 

obtido, em braças quadradas (12144 bra qua), multiplicam-na pelo custo da braça 

quadrada, ou seja, 60000 ÷ 3600 @  16 rs/bra qua, resultando em 194$300 

aproximadamente.  

Portanto, o mØtodo empregado pelo colono aproxima a Ærea de um terreno com 

forma quadrangular irregular para um retângulo. Embora, o procedimento mencionado 

seja impreciso de acordo com a matemÆtica acadŒmica, o artigo sugere este mØtodo 

prÆtico para ser ensinado nas escolas da colônia, pois os alunos poderiam usÆ-lo com 

facilidade e de forma prÆtica em sua vida. 

Na Figura 4, apresenta-se o caso de uma superfície com forma triangular: 

 Figura 4 � Determinaçªo de superfícies com forma triangular 
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Traduçªo do caso 2:  

O Sr. Garsie deixarÆ derrubar um 
pedaço de floresta.Ele acerta com 
opeªoQuintinoo pagamento de 
56$000pela quarta. 

Garsiefaz um triângulo na areia, com o 
dedo. Ele representa o pedaço de floresta. 
Complementa otriângulo retângulopor 
umtracejadoe explica ao peªo a mediçªo 
e o mØtodo de cÆlculo.Olado mais 
compridoda floresta nªo precisa ser 
medido, basta medir os lados mais curtos, 
multiplicar estas medidas e dividir o 
resultado obtido por 2. 

Desenho de Garsiena lousaantes da 
mediçªo! (2” triângulo ao lado) 

As medidas do pedaço de terras 
mostradas no desenho de Garsie, 
representam, aproximadamente, as 
medidas reais do pedaço de terras 
triangular. 

Garsietrabalha com um triângulo 
retângulo. Com as medidas feitas nªo se 
chegarÆ às medidas reais do triângulo, 
pois isto ele nªo consegue fazer. Como a 
terra nªo Ø para ser vendida, busca-se 
apenas suas medidas aproximadas para 
calcular um valor justo a ser pago pelo 
trabalho que precisa ser realizado.  

Desenho de Garsie com as medidas e 
cÆlculos realizados. (3” triângulo ao lado) 

Garsie faz cÆlculos na lousa, obtendo 
243 braças quadradas para superfície 
triangular: (...) 

Garsie chegou ao resultado com 
cÆlculos simplificados, multiplicando os 
lados menores do triângulo e dividindo o 
resultado por 2. Deixaremos ele e as 
crianças da colônia com esta forma 
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simples de cÆlculo, que para eles Ø 
acessível ecompreensível. 

Garsiecontinua calculando, (...) 
obtendo 10$900 para pagar. 

Fonte: (UNSERE SCHULE, jul./ago. 1934, p. 43-44). 

 

Para determinaçªo de superfícies com forma triangular, conforme ilustrado na 

Figura 4, aproximam-se as medidas de um terreno de forma triangular qualquer para um 

triângulo retângulo. Este procedimento tambØm Ø semelhante ao utilizado pelos antigos 

egípcios na determinaçªo de medidas de superfícies triangulares (BOYER, 1997). 

Estes dois casos apresentados no periódico ilustram de forma contextualizada o 

cÆlculo de Æreas de superfícies planas com forma quadrangular e triangular. O mØtodo Ø 

simples e prÆtico para realizar os cÆlculos, sem o uso de fórmulas. Trata-se de um 

mØtodo aritmØtico para determinaçªo da Ærea de uma superfície de forma 

aproximadamente regular. 

O artigo Praktischer Rechen und Raum lehreunterricht in der Kolonieschule do 

periódico tambØm faz referŒncia à Ærea de terras com outras formas geomØtricas, 

conforme apresentado na Figura 5: 

Figura 5 � Determinaçªo de superfícies com forma pentagonal ou hexagonal 

Traduçªo do caso 3:  

Pode acontecer que os colonos 
queiram medir um pedaço de terra em 
forma de um pentÆgono para plantaçªo 
de arroz. Entªo, nªo tem mais nada para 
fazer, do que dividir este pentÆgono em 
um quadrilÆtero e um triângulo.  A 
mediçªo e cÆlculo para cada uma destas 
figuras Ø realizada separadamente. 

Se o pedaço de terra tiver a forma 
hexagonal, simplesmente serÆ dividido 
em dois quadrilÆteros e cada cÆlculo 
feito separadamente. 

VocŒ nªo deve cair no caminho 



 
 

9 
 

impraticÆvel de fazer o aluno da colônia 
realizar o cÆlculo do pentÆgono ou do 
hexÆgono como uma peça inteira. 

 Fonte: (UNSERE SCHULE, nov./dez. 1934, p. 76). 

 

Na Figura 5 faz referŒncia a superfícies de terras com forma pentagonal e 

hexagonal. Na primeira situaçªo, o autor sugere decompor o pentÆgono em um 

quadrilÆtero e em um triângulo para obter a Ærea da superfície, conforme descrito nas 

Figuras 3 e 4, respectivamente. Se a superfície tiver a forma hexagonal, deve ser 

dividida em dois quadrilÆteros para se obter a Ærea da superfície, conforme descrito na 

Figura 3. Cabe salientar que, na prÆtica, a superfície triangular Ø aproximada para um 

triângulo retângulo e a superfície quadrangular Ø aproximada para um retângulo. Dessa 

forma, o colono trabalha com medidas aproximadas das superfícies de terras. 

Novamente se observa o procedimento de cÆlculo de Æreas semelhante ao mØtodo 

egípcio de cÆlculo de Ærea de terras e ao processo de cubaçªo da terra usado em zonas 

rurais brasileiras (KNIJNIK, 1996). 

Ainda conforme o mesmo artigo, o dono e seu peªo concordam com o resultado 

encontrado pelo mØtodo mencionado, mesmo quede acordo com a matemÆtica oficial, 

seja impreciso.Complementa que no papel se pode usar a trigonometria para fazer os 

cÆlculos. Mas, isto se torna um tanto complicado para os professores paroquiais 

ensinarem nas colônias, pois exige outros conhecimentos de geometria e de medidas por 

parte dos alunos. Entªo, sugere-se esse mØtodo prÆtico para ser usado nas escolas 

paroquiais da colônia e que os alunos poderiam se apropriar para usar com facilidade 

em sua vida.  

 

4 Considerações finais 

Partindo do referencial da história cultural, investigou-se o ensino prÆtico da 

geometria proposto no periódico pedagógico Unsere Schule,na dØcada de 1930, para o 

ensino da matemÆtica nas escolas paroquiais luteranas gaœchas. Em suas 11 ediçıes e 

totalidade de 164 pÆginas, o periódico traz contribuiçıes para as escolas paroquiais da 

IELB atravØs de informaçıes e de artigos pedagógicos em diferentes Æreas do 
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conhecimento. O periódico apresenta dois artigos para o ensino prÆtico da geometria, 

nos quais a determinaçªo da Ærea de terras com formas irregulares Ø feita por meio de 

aproximaçıes para formas regulares, de maneira semelhante ao mØtodo egípcio de 

cÆlculo de Ærea de terras e ao processo de cubaçªo da terra usado em zonas rurais 

brasileiras. 

A IELB fez circular o periódico pedagógico Unsere Schule entre os pastores 

e/ou professores paroquiais. Neste contexto missionÆrio e de formaçªo geral, os artigos 

contidos neste periódico buscavam orientar os docentes das escolas paroquiais de 

acordo com os princípios morais e educacionais luteranos. Com o estudo prÆtico da 

geometria, relatado nos artigos do periódico, esperava-se que os educadores se 

apropriassem destes conhecimentos matemÆticos e orientaçıes metodológicas para 

ensinar a geometria de forma prÆtica aos futuros colonos, especialmente com o estudo 

de situaçıes reais relacionadas à agricultura e à economia. Assim, identifica-se a 

abordagem concreta e conectada de trŒs aspectos da matemÆtica educativa: o formativo, 

o informativo e o utilitÆrio. 
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Eixo temático: Formaçªo de professores que ensinam matemÆtica. 
Modalidade: Comunicaçªo Científica. 
Categoria: Aluno de pós-graduaçªo. 
 

Resumo:Nosso propósito, neste texto, Ø promover uma discussªo sobre alguns 
conceitos da filosofia wittgensteiniana, a saber: normatividade e regras. Tais reflexıes 
terªo como pano de fundo a desconfiança de que, dentro da MatemÆtica, nªo seria 
adequado operar com relaçıes externas. Desse modo, amparamo-nos na filosofia de 
Ludwig Wittgenstein para colocar em suspenso algumas das prÆticas atuais promovidas 
pela perspectiva construtivista, como a confusªo que se estabelece na busca dos 
significados, olhando em direçªo ao descritivo ao invØs do normativo, preferindo a 
experiŒncia à regra. Mais do que isso, intencionamos mostrar que os significados 
matemÆticos nªo se encontram no campo do empírico, tampouco teriam eles a funçªo de 
trazer legitimidade, de servir de padrªo de correçªo, por ocasiªo de comparaçªo com as 
regras. 
 
Palavras-chave: Normatividade; Regras. 
 

 

 

A LOOK AT SOME MATHEMATICAL CONCEPTS SUPPORTED  

BY WITTGENSTEIN’S NORMATIVITY SYSTEM 

 
Abstract:This paper aims to carry out a discussion about some concepts from the 
Wittgensteinian philosophy, such as normativity and rules. The background of such 
reflections is the suspicion that it would not be appropriate to operate with external 
relations in mathematics. Thus, Ludwig Wittgenstein�s philosophy has supported us 
toput on hold some of the current practices fostered by the constructivist perspective, 
such as the confusion established in the search for meanings, by regarding the 
descriptive rather than the normative, and preferring the experience to the rule. 
Moreover, we intend to show that mathematical meanings neither are found in the 
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empirical field, nor have the function to provide legitimacy or serve as a correction 
standard in comparison to the rules. 
 
Keywords: Normativity; Rules. 

Introdução 
 

Entendemos que a MatemÆtica (como forma de linguagem) nªo necessita de 
�carimbos� advindos de meios externos com o objetivo de autorizar o funcionamento 
dos conceitos matemÆticos. Ela, por si, se basta. Tentaremos, amparados pelo filósofo 
da linguagem Ludwig Wittgenstein,  dissolver um pouco da confusªo estabelecida 
quanto à necessidade da utilizaçªo de relaçıes externas com o intuito de justificar aquilo 
que pertence estritamente a um determinado ambiente � a MatemÆtica escolar � e segue 
suas próprias regras de funcionamento, oferecendo mais uma oportunidade para colocar 
em suspenso uma constante concepçªo construtivista, segundo a qual as regras 
poderiam ser justificadas por outras regras, ainda mais fundamentais e de cunho 
empírico. 

Assim, elencamos como nosso problema de pesquisa uma discussªo sobre 
normatividade, regras e empirismo em alguns tópicos da MatemÆtica escolar, calcados 
na filosofiawittgensteiniana. 

 

 

Linguagem wittgensteiniana 

 

Para o filósofo da linguagem, Ludwig Wittgenstein, a realidade Ø 

linguisticamente construída. Os sentidos que atribuímos às nossas formulaçıes 

linguísticas nªo advŒm de uma realidade fora da linguagem, alicerçada em exemplos e 

situaçıes de cunho empírico. Esta, que Ø uma prÆtica recorrente da abordagem 

construtivista,preconiza que os objetos matemÆticos sªo passíveis de serem 

�descobertos� (pelo aluno), adquirindo um sentido semelhante àquele dado às ciŒncias 

empíricas. 

Para Wittgenstein, Ø necessÆrio estabelecer uma diferenciaçªo entre o que seriam 

proposiçıes gramaticais e proposiçıes empíricas. As primeiras estariam ligadas à 

normatividade, à atividade regrada, que estabelece os procedimentos a serem seguidos. 

Entretanto, a normatividade apresenta uma dupla face.  

 

Ela pode ser tomada como uma �prescriçªo� no sentido de 
�orientar uma açªo� (a bula de um medicamento, por exemplo); 
julgamentos morais, tais como �vocŒ deve dizer a verdade� ou 
�nªo deves matar� (...) No entanto, a normatividade tambØm 
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pode ser pensada como relativa a uma �norma� ou como um 
�princípio regulador� da açªo (CARMO, 2012, p.383). 
 

As proposiçıes empíricas sªo descritivas, causais, do reino da experiŒncia. 

Entretanto, de acordo com Gottschalk (2007, p.117), essa distinçªo nªo seria rígida, 

podendo assumir uma forma ou outra, dependendo do contexto da enunciaçªo. O que Ø 

importante ressaltar, continua Gottschalk, Ø que a funçªo de uma proposiçªo Ø 

determinada pelo uso que ela assume em determinado contexto, adotando uma 

roupagem pragmatista. 

Para Wittgenstein, as proposiçıes gramaticais sªo adequadas e suficientes para 

conceber os conceitos matemÆticos, e seria um equívoco trazer da realidade externa à 

MatemÆtica as justificativas para seus procedimentos, bem como seus sentidos.Segundo 

Wittgenstein, todas as proposiçıes da MatemÆtica possuem carÆter normativo. Apenas 

ao serem aplicadas ao empírico Ø que podem adquirir outra funçªo, de natureza 

descritiva, o que imediatamente nos remete ao pensamento de quedeterminadasregras 

sªo vÆlidas para um determinado contexto. Fora dele, nªo podem ser usadas com o 

mesmo significado. Ainda, para que tais regras possam ser entendidas, Ø necessÆrio que 

sejam postas em prÆtica, sendo exercitadas como em um jogo7, para que os participantes 

possam aprender a jogar. Por exemplo, se, durante uma aula, para que os alunos possam 

identificar como uma repreensªo o ato de o professor bater a mªo na mesa (em protesto 

à conversa dos alunos), Ø necessÆrio que os participantes desse �jogo de linguagem� 

saibam o modo como esse sinal pode ser usado, ou, de outra forma, �para que um signo 

como �dor� seja o nome de uma sensaçªo, Ø preciso que se determine como ele deve ser 

utilizado� (BELLO, 2010, p.555).  

Diante disso, apresentamos alguns breves exemplos: 

1. AritmØtica prosaica. 
Em uma aula, a professora avisa que vai distribuir 10 balas para cada um dos 

seus 29 alunos e dirige-se atØ o quadro negro para escrever a proposiçªo 10 x 29 = 290. 

Surpreendentemente, um dos alunos, ao realizar a contagem das balas que estavam 

sobre a mesa da professora, chega ao resultado 289. Ele mesmo reconta novamente e 
�������������������������������������������������������������

� Nesse conceito, as respostas dependem do contexto e da forma como as palavras sªo utilizadas. 

Isso caracteriza aquilo que Wittgenstein denomina de �jogo de linguagem�, uma nova forma, plural, 

mœltipla e nªo-amarrada. �É dentro dos jogos de linguagem que as palavras adquirem significados, 

quando operamos com elas numa situaçªo determinada, e nªo quando simplesmente as relacionamos às 

imagens que fazemos delas� (MIGUEL;VILELA, 2008, p.110). 
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obtØm o mesmo resultado. Nªo estamos interessados nos fatores que possam ter levado 

o aluno a chegar ao resultado diferente do exposto no quadro, mas sim, na questªo de 

que o resultado obtido pelo aluno Ø empírico, experimental e completamente temporal. 

Poder-se-ia dizer: �nesta oportunidade, para este aluno, 10 x 29 = 289�, levando-se em 

conta a ideia de que o cÆlculo estaria subjazendo a regra da multiplicaçªo.  

Para Wittgenstein, o que ocorre Ø exatamente o contrÆrio. Nas palavras de 

Jourdan (2009), uma proposiçªo MatemÆticaconsistiria sempre em uma regra e, 

portanto, nªo seria jamais uma hipótese a ser testada por um experimento, mas seria, 

enquanto proposiçªo matemÆtica, um paradigma pelo qual a experiŒncia Ø comparada e 

julgada. Isto Ø, as proposiçıes matemÆticas estariam garantidas pelo entrelaçamento do 

procedimento com o resultado, e seria inadequado buscarmos relaçıes externas como 

fatores de correçªo ao processo de cÆlculo, promovendo um carÆter contingente às 

proposiçıes normativas. Finalizamos esse exemplo com o argumento utilizado por 

Porto: 

 
Ou bem fixamos o que seria seguir uma regra, determinando 
diretamente o que deveria ser obtido, independente de qualquer 
agente executor, ou bem tomamos o comportamento de (um 
grupo de) agente(s) como modelo. Nesse segundo caso, seguir 
tal regra seria apenas �agir como aquelas pessoas costumam 
agir� (PORTO, 2003, p.145). 

 
2. Erros conceituais? Erros normativos! 

Caso, em um exercício rotineiro, um aluno seja solicitado a realizar a fatoraçªo 

do nœmero 150 e apresente a seguinte soluçªo: 

  
 
 
 
 
 
 

O que poderíamos dizer desse aluno? Observemos, primeiramente, o que diz o 

teorema fundamental da AritmØtica para nœmeros naturais:�Todo nœmero natural nªo-

nulo e diferente de 1 possui uma fatoraçªo em fatores primos. AlØm disso, tal fatoraçªo 

Ø œnica se exigirmos que ela seja escrita com os primos listados em ordem nªo-

decrescente�. 

    150      10 

      15       5  

        3       3 

        1  
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Acreditamos poder concluir que o aluno em questªo sabe fatorar. A regra que ele 

nªo obedeceu foi a de realizar a fatoraçªo em uma ordem nªo-decrescente (o que nªo 

estava sendo pedido no enunciado). O �erro� foi procedimental, normativo. Nªo houve 

qualquer problema quanto ao conceito da fatoraçªo. Isso reflete o mesmo caso do aluno 

que resolve a operaçªo de adiçªo da maneira a seguir: 

  
 
3. A importância de andar nos trilhos. 

A MatemÆtica, para Wittgenstein, em nossa anÆlise,Ø um sistema 
consistentemente regrado/normatizado. É a lógica o que normatiza a linguagem, o que, 
por assim dizer, serve de trilhos para seu movimento; a exemplo do que 
mencionaRodrigues (2013), a lógica consiste em regras, por isso, ela regula. Pensemos, 
por exemplo, nas aulas de sequŒncias. Um professor que deseja apresentar as 
progressıes geomØtricas começa mostrando a sequŒncia 2,4, ... a seus alunos.Se o 
professor nªo estabelecer qual Ø a regra a ser seguida, nada poderÆ ser dito. AlguØm que 
diga �Ø 6� poderia estar pensando na progressªo aritmØtica dada por �� � ���� ���� ���	
, ou mesmo poderiam aparecer (e por que nªo?) os nœmeros 8, -2, -28, -76, e assim 
por diante, tratando-se da sequŒncia�� � �  ��� � ���  ���� ���� � ��	
.  

Trata-se de enunciar claramente o tipo de regra que deve ser seguida, pois, 
mesmo que os elementos da sequŒncia2, 4, ... sejam empiricamente representados, a 
possibilidade de enunciaçªo da formaçªo escapa ao que materialmente estÆ sendo 
apresentado � Ø de outra natureza. Daí a importância de construírem-se os trilhos 
(regras), nesse caso, representados por uma proposiçªo normativa. 
 

Quando estou seguindo uma regra, de que modo eu sei o que 
tenho de fazer em cada estÆgio, no intuito de seguir aquela 
regra? Como, por exemplo, eu sei que a regra �+2� exige que eu 
ponha depois de 1000? Obviamente, nªo Ø o bastante saber 
somente que os passos iniciais da sØrie sªo �2, 4, 6, 8...�. Nem Ø 
o bastante saber todos os passos na sØrie atØ 1000.Afinal, como 
vimos, existem indefinidamente muitos modos diferentes 
possíveis de continuar a sØrie, que concordam com todos os 
passos atØ 1000, mas divergem alØm daquele ponto ...� (CHILD, 
2013, p.146). 

 
4.O problema do infinito 

Para a teoria dos conjuntos, em específico, Lima (2009) diz que um conjunto X Ø 
infinito quando: 

i) nªo Ø vazio; e 

ii) para todo �� � 	, nªo existe correspondŒncia biunívoca entre  nI 8 e X . 

�������������������������������������������������������������
� Lima (2009) sugere a notaçªo In para o conjunto dos nœmeros naturais de 1 atØ n. �

   36 
+ 15 
  411 
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Aqui, percebemos o peso da definiçªo. Façamos um exercício de reflexªo, 
indagando-nos seessa definiçªo teria sido �descoberta� pelos matemÆticos. Que 
processos de investigaçªo estariam em jogo? Seria mesmo possível que, por meio de 
experiŒncias (do campo empírico, mental ou ideal), esse conceito emergisse como algo 
que sempre esteve presente e que só agora, com as lentes adequadas, Ø capaz de ser 
notado?  
 Pensemos no conjunto dos nœmeros naturais (1,2,3,4,5,6,...). Como podemos ter 
certeza de qual serÆ o próximo termo dessa sequŒncia?Pela observaçªo de um padrªo? 
Em caso afirmativo, poderíamos inferir, de modo anÆlogo, que a dízima 1499/4500 = 
0,333111... poderia ser confundida com 1/3 = 0,3333..., caso nªo tivØssemos paciŒncia 
de calcular após a terceira casa decimal! No caso de sequŒncias infinitas, uma 
abordagem construtivista possivelmente provocaria algum desconforto, jÆ que o 
exercício do experimento ficaria comprometido. Podemos imaginar, por exemplo, 
muitas maçªs � mas e quanto a infinitas maçªs?  
 

Uma proposiçªo como �nªo hÆ nenhum nœmero cardinal� Ø 
ofensiva ao senso comum ingŒnuo � e correto. Se pergunto 
�Quem foi a œltima pessoa na procissªo?� e me dizem �Nªo 
houve uma œltima pessoa� nªo sei o que pensar; o que significa 
�Nªo houve uma œltima pessoa�?(GRAM`TICA 
FILOSÓFICA, 2003, VII, p.372). 
 

Na obra Knowledge and Social Imagery, o sociólogo da MatemÆtica David Bloor 
apresenta um entendimento de que certos conceitos matemÆticos podem ser 
(re)negociados, em uma espØcie de �acordos� legitimados, nesse caso, pela comunidade 
matemÆtica.Um exemplo pertinente aparece na lógica dos conjuntos infinitos quando 
atentamos à comparaçªo entre o nœmero de elementos dos conjuntos formados pelos 
ímpares e pelos naturais: �o conjunto 	 Ø formado por pares e ímpares. No entanto, os 
ímpares sªo infinitos, e 	  tambØm  (���	 � �, n�� ���� � ��  ���� Isso implica que 
ambos possuem o mesmo nœmero de elementos, contradizendo o axioma euclidiano de 
que �o todo Ø maior do que qualquer das partes9�. Surge, entªo, a necessidade de 
promover um �rearranjo das peças�, renegociando-se a concepçªo de que �conjuntos 
iguais sªo aqueles que possuem o mesmo nœmero de elementos� pela proposta de que 
�conjuntos que possuem uma relaçªo de bijeçªo entre seus elementos sªo iguais�.Esses 
fatos levaram Dedekind, por volta de 1888, a definir conjuntos infinitos como aqueles 
que podem ser colocados em correspondŒncia biunívoca (EVES, 2004). Conclui Bloor 
(1976) que, surgidos novos interesses e propósitos, novas preocupaçıes e ambiçıes, 
entªo, existirªo condiçıes para um reajustamento. 

 
Palavras finais 
 

�������������������������������������������������������������
�Poderíamos acrescentar que aquilo que anteriormente se pretendia comunicar com o termo 

infinito nªo possui o mesmo significado no contexto dos conjuntos infinitos.�
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Ao pensarmos no papel desempenhado pelas regras, temos a impressªo de que 
os sistemas que se estabelecem dentro da MatemÆtica se constituem com o intuito de 
segui-las. No entanto, pensamos que sªo aqueles que fazem as regras que determinam 
como elas devem ser seguidas, e o papel de um sistema regrado/normatizado poderia ser 
o de orientar aquilo que Ø possível fazer, de acordo com o contexto e a prÆtica que, de 
antemªo foi estabelecida. 

Os contextos socioculturais sªo arenas produtoras de saberes nas quais a 
constituiçªo da linguagem matemÆtica se estabelece por necessidades, usos e 
emergŒncias. HÆ sempre motivaçıes, objetivos e interesses diferentes quando as 
linguagens sªo estabelecidas. 

Assim, reconsideramos o que seria uma �descoberta� e passamos a pensar em 
termos de invençªo.  Com o auxílio de Bello, concluímos: 

 
O conhecimento Ø uma invençªo, uma produçªo, como tambØm 
o sªo a poesia, a religiªo, as artes. O conhecimento nªo tem 
origem e, sim, uma emergŒncia. Nªo existe na natureza humana, 
no comportamento humano, no apetite humano, algo como o 
germe do conhecimento. É a vontade de poder o curioso 
mecanismo pelo qual os instintos inventam, produzem, 
fabricam, pelo seu simples jogo, alguma coisa que nada tem a 
ver com eles (BELLO, 2010, p.569). 
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RESUMO: 

Opresente trabalho tem o objetivo de explorar a história da trigonometria e tambØm 
identificar a importância da mesma no dia-a-dia e foi desenvolvido bibliograficamente. 
O estudo visa aumentar o conhecimento popular sobre o assunto de tal forma que as 
pessoas passem a ver esse conteœdo como algo muito œtil no seu cotidiano e nªo um 
mero conteœdo cobrado em salas de aula. A trigonometria tem como objetivo calcular 
medidas de modelos geomØtricos relacionados ao triangulo retângulo. TambØm se pode 
calcular com a trigonometria, medida de lados de outros tipos de triângulos. Mas o mais 
importante Ø que posteriormente ao surgimento da trigonometriaØ que pôde-se, a partir 
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daí, calcular distâncias incalculÆveis atØ entªo. Hoje com a informatizaçªo, a 
trigonometria passou a ser esquecida por muitos pois, ao invØs de fazer um raciocínio 
extenso e muitas contas, pode-se utilizar aparelhos que medem distancias, entre outros. 
Mas isso preocupa, pois muitos dªo total confiança a esses aparelhos eletrônicos, e 
acabam esquecendo-se das fórmulas matemÆticas e de como calcular mentalmente. 
Saber calcular mentalmente Ø muito importante, pois assim se tem a noçªo do todo, e 
nªo corre o risco do aparelho eletrônico falhar. A trigonometria tambØm Ø muito 
utilizada na construçªo civil, mas tambØmo físico, o Analista de Finanças, o Geólogo, o 
Químico, o Astrônomo o Engenheiro AeronÆutico entre outros, usufruem desse 
conteœdo. É muito importante que todos tomem conhecimento da trigonometria, ela estÆ 
extremamente ligada ao nosso dia a dia e no mundo tecnológico de hoje, mesmo com o 
auxílio de eletrônicos, Ø importante saber os cÆlculos para se ter ideia do que estÆ sendo 
feito. 
 

Palavras – Chaves: Trigonometria; Aplicaçıes TrigonomØtricas; PIBIC- EM 

 

Introdução 

 

A palavra trigonometria deriva do grego tri (trŒs), gono (ângulo) e metron 

(medida). Ou seja, medida de trŒs ângulos. A trigonometria surgiu atravØs do estudo de 

diversos estudiosos vÆrias Øpocas antigas. Mais precisamente os relacionados a 

astronomia, agrimensura e navegaçıes. Entªo surge da necessidade de calcular 

distancias. A prÆtica de cÆlculo de distâncias por meio da trigonometria continua atØ os 

dias de hoje em vÆrios casos. 

Mas esse conteœdo assombra muitos alunos no Ensino Fundamental bem como 

do Ensino MØdio. Para a maioria dos alunos a trigonometria estÆ relacionada com 

dificuldade, pois exige concentraçªo e raciocínio, isto tambØm acarreta muito na falta de 

preparo de alguns professores ou atØ mesmo na dificuldade dos mesmos em explicar o 

conteœdo. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo explorar a história, bem como as 

aplicaçıes da trigonometria no dia-a-dia, visando uma maior interaçªo e entendimento 

do conteœdo, desde os seus primórdios atØ suas aplicaçıes no cotidiano. 

 

Metodologia 

 

O trabalho foi desenvolvido a partir de dados de uma pesquisa do PIBIC 

no ensino mØdio, sendo realizado na Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai 

e das Missıes cujo título do plano de trabalho Ø Trigonometria: Conceitos, origem, 
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medidas de ângulos, problemas e aplicaçıes prÆticas, tendo como objetivo, apresentar a 

relevância da trigonometria para matemÆtica e, alØm disso, mostrar a importância das 

aplicaçıes da trigonometria no dia-a-dia, e facilitar seu entendimento, abordando 

assuntos teóricos  

O ensino da trigonometria Ø pertinente, pois facilita o aprendizado e entendimento 

de seus cÆlculos e fórmulas, podendo ser usado atØ os dias atuais de muitas maneiras 

para se calcular e medir distâncias antes inimaginÆveis. Ou ainda, a trigonometria pode 

ser usada de maneira prÆtica como nas construçıes de casas ou edifícios, ou 

simplesmente usada no estudo da engenharia civil, engenharia aeronÆutica ou 

astronomia. 

 

Referencial Teórico 

 

A Trigonometria Ø uma das Æreas mais importantes dentro da matemÆtica. A 

descoberta marca um passo importante na sua história. A partir de sua descoberta, foi 

possível medir distância que atØ entªo era incalculÆvel. TambØm, esse conteœdo tem 

aplicaçıes em qualquer Ærea do conhecimento, por isso a importância de se estudar esse 

conteœdo. 

 

[...] Nota-se que muitas pessoas, inclusive alunos do ensino 
bÆsico desconhecem muitas aplicaçıes da matemÆtica e suas 
teorias, criando um ponto de interrogaçªo na cabeça de alguns, 
�Onde vou utilizar tal fórmula e conceito matemÆtico na minha 
vida?�. Criando assim, um rótulo para a matemÆtica �Meras 
teorias inutilizadas fora da sala de aula!�; desta forma nota-se 
que muitos nªo veem aplicaçªo da matemÆtica em atØ mesmo 
objetos e serviços que utilizam no dia a dia.[...] (ANDRADE, 
2012.p.06) 
 

A partir dessa citaçªo notamos a importância da matemÆtica. A maioria dos 

alunos da educaçªo bÆsica nªo consegue interligar o que aprende de matemÆtica na sala 

de aula com o dia a dia. Se essa ligaçªo fosse mais abordada, os alunos passariam a 

olhar a matemÆtica com �novos olhos�. 

No caso da trigonometria, uma matØria considerada difícil pela grande maioria 

dos alunos, hÆ um receio em aprendŒ-la. No pensamento de muitos alunos a matemÆtica 

nªo Ø usada no dia a dia, entªo nªo teria a necessidade de aprender um conteœdo 

considerado �difícil�.  



 
 

23 
 

Segundo SÆ (2013), Hiparco de NicØia,astrónomo, construtor, cartógrafo e 

matemÆtico, foi quem apresentou uma tÆbua de cordas ao mundo, e tambØm quem foi o 

responsÆvel pela primeira tabela trigonomØtrica. AlØm disso, Hiparco apresentou um 

tratado com 12 volumes, que tratava a trigonometria como alguØm que conhecesse o 

assunto, construiu a primeira tabela trigonomØtrica, isso na segunda metade do sØculo II 

a.C., ganhando com isso o título de pai da trigonometria.  

De acordo com o mesmo autor, ClÆudio Ptolomeu, cientista grego do sØculo II 

apresentou a sua tÆbua de cordas, onde nela continha o cÆlculo do seno de 0” a 90”. 

AlØm disso, a Ptolomeu, foi atribuída a divisªo do círculo em 360”. Hiparco e Ptolomeu 

deram grandes contribuiçıes para o desenvolvimento da matemÆtica. 

Ainda, na pÆgina citada Ø explicitado que: 

 

A obra matemÆtica mais influente da antiguidade foi escrita pelo 
astrônomo e matemÆtico Ptolomeu de Alexandria, a 
SyntaxisMathematica, obra de 13 livros relacionados à 
trigonometria. Ainda em terreno grego, Menelau de Alexandria 
escreveu trŒs volumes destinados ao estudo da trigonometria, 
sendo o primeiro atido à ideia de triângulos esfØricos, o segundo 
Ø uma aplicaçªo da geometria esfØrica a astronomia e o terceiro 
trata do Teorema de Menelau. (S`, 2013, p.01) 

 

Entªo, para o desenvolvimento dos conteœdos, necessita-se de muito estudo, e 

todos estes estudiosos citados, com a ajuda de alguns outros, contribuíram e muito para 

a trigonometria ser calculada e se ter as fórmulas que se tem hoje. 

 

Hiparco de NicØia ganhou o direito de ser chamado "o pai da 
trigonometria" pois na segunda metade do sØculo II a.C., fez um 
tratado em doze livros que se ocupa da construçªo do que deve 
ter sido a primeira tabela trigonomØtrica, uma tÆbua de cordas, 
Ptolomeu tambØm construiu uma tabela de cordas que fornece o 

seno dos ângulos de  a  com incrementos de 15". 
Evidentemente Hiparco fez estes cÆlculos para usÆ-los em sua 
astronomia. 
TambØm parece ter sido Hiparco o primeiro a dividir o círculo 

em  na sua tÆbua de cordas. Talvez ele tenha tomado a idØia 
de Hipsicles que dividiu o dia em 360 partes (inspirado na 
astronomia babilônica).(RIZZATO, 2001. p. 01) 
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Na citaçªo observamos que Hiparco foi considerado o Pai da trigonometria. 

Vemos que a descoberta da trigonometria deve-se ao resultado do estudo de vÆrias 

pessoas, entªo, ele foi um grande matemÆtico sim, e Ø muito importante, mas nªo Ø só 

ele quem merece esse título. 

 

 

IMAGEM 01: Uma parte do papiro Rhind 
Fonte: IMÆtica 

O papiro Rhind ou Ahmes mede 5,5 m de comprimento por 0,32 

m de largura, datado aproximadamente no ano 1650 a.C. onde 

encontramos um texto matemÆtico na forma de manual prÆtico 

que contØm 85 problemas copiados em escrita hierÆtica pelo 

escriba Ahmes de um trabalho mais antigo.(LUCHETTA, 

MILIES, 2008, p.01) 

 

2.1 Trigonometria no triangulo retângulo 

 

Esse conteœdo surgiu com o intuito de calcular distâncias ou ângulos. A 

trigonometria no triangulo retângulo entªo, trata-se das medidas das distâncias ou de 

ângulos que tem forma de figura geomØtrica com um ângulo de 90°.Entªo, utilizamos as 

formulas de seno, cosseno e tangente.  

 

A trigonometria tem o objetivo de calcular medidas de 
comprimento de situaçıes cotidianas relacionadas a modelos 
geomØtricos semelhantes a triângulos retângulos. Com base no 
ângulo de inclinaçªo em destaque, podemos utilizar as razıes 
trigonomØtricas seno, cosseno e tangente. (SILVA, 2015, p.01) 
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Diante dessa citaçªo, obtemos a percepçªo de que quando temos uma situaçªo 

em que as medidas a serem calculadas tŒm a forma de um triangulo retângulo, 

calculamos com trigonometria. Tendo a medida de um dos dois ângulos, que nªo Ø o de 

90”, e a medida de algum dos trŒs lados, se consegue obter a medida do restante. 

Segundo a pÆgina Aprovado no Vestibular (2015) �As relaçıes que existem 

entre os lados do triângulo retângulo e os seus ângulos sªo chamadas de funçıes 

trigonomØtricas, entre elas estªo o seno, cosseno e a tangente�. 

Entªo, o valor do seno, cosseno e tangente, variam conforme o grau do ângulo. 

 

O seno de um ângulo agudo Ø dado pela divisªo entre o cateto 
oposto a esse ângulo e a hipotenusa; 

 O cosseno de um ângulo agudo Ø o resultado da divisªo entre o 
cateto próximo a ele (adjacente) e a hipotenusa. 
A tangente de um ângulo agudo Ø a divisªo entre os catetos. O 
resultado Ø sempre um numeral real positivo. 
(DESCONHECIDO, 2015. p.01) 

 
Na citaçªo anterior vemos como calcular cada funçªo trigonomØtrica. Para isso, 

usa-se trŒs fórmulas. AlØm das fórmulas, precisa-se saber o valor do seno, do cosseno e 

da tangente para cada ângulo. 

Abaixo segue as formulas para o cÆlculo do seno, cosseno e a tangente, na Figura 

01. 

Figura 01: Identificaçªo dos catetos e da hipotenusa no triângulo retângulo 

��� � �� !",                                 #$� � �% !".                                         &' � ���% 

 

 

Fonte: Brasil Escola 
 
Na figura 01 temos um triângulo retângulo. Assim denominado por ter um ângulo 

reto de 90”. Esse ângulo Ø o ângulo da letra �A�. No triangulo retângulo, o lado maior 

serÆ sempre a hipotenusa, nesse caso o �a�. A hipotenusa Ø conhecida por estar sempre 

ao lado oposto ao ângulo reto. 
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TambØm, no triângulo retângulo encontramos dois catetos. Se o �a� Ø a 

hipotenusa, logo, o restante, �b� e �c� serªo os catetos. Para identifica-los em oposto ou 

adjacente precisamos saber de que ângulo estamos falando. Se falamos do ângulo �C�, o 

cateto oposto ao ângulo vai ser o �c� nesse caso, e o adjacente o �b�. JÆ, se estamos 

falando do ângulo �B�, o cateto oposto serÆ o �b� e o adjacente o �c�.  

Tendo em vista as fórmulas antes ditas, o valor do seno de �B� seria �b� dividido 

por �a�, do cosseno �c� dividido por �a�, e da tangente �b� dividido pelo �c�. JÆ o valor 

do seno do ângulo �C� seria o �c� dividido por �a�, o cosseno seria o �b� dividido por 

�a� e a tangente seria �c� dividido por �b�.  

Se analisarmos o valor do seno de �B� Ø o mesmo que o cosseno de �C�, e isso 

acontece tambØm ao contrÆrio. Entªo tendo o valor de um ângulo e de um lado, ou de 

dois lados, consegue-se descobrir todo o resto. Por isso a descoberta da trigonometria 

tem grande importância no desenvolvimento da matemÆtica. 

 

2.2 Trigonometria em outros triângulos 

 

A trigonometria no triângulo retângulo Ø mais simples de se resolver. Mas no dia 

a dia nem sempre encontramos essa facilidade. As vezes, o triangulo pode nªo ter o 

ângulo de 90” e ai precisamos de novas fórmulas para o cÆlculo das medidas. É o caso 

da Lei do Seno e da Lei do Cosseno. 

Figura 02: Medida dos lados em triângulos nªo retângulos. 

 

Fonte: Mundo educaçªo 

 

()* � +, � -. � /0 

1$� � 2���� � 3� � #�  � 
 3 
 1�4 56�7�3� � �� � 1�  � 
 � 
 1�$8�56�#��/9�
� �+9� � �-9�  ��� 
 �+� 
 �-� 
 �/:(�0� 



 
 

27 
 

 

Entªo essas leis podem ser utilizadas quando nªo temos um triângulo retângulo. A 

importância de saber essas leis se dÆ ao fato de que nªo Ø em toda situaçıes cotidianas 

que vamos ter segmentos de triangulo retângulo apenas para calcular. Por isso se faz 

necessÆrio saber tambØm essas leis. 

 

2.2 Aplicação da trigonometria na construção civil 

 

A trigonometria tem vÆrias aplicaçıes no nosso dia a dia. HÆ tambØm vÆrias 

aplicaçıes na construçªo civil. A construçªo de um bom trabalho, com garantias que 

darÆ certo depende de um bom profissional que saiba usar adequadamente a 

matemÆtica.  

Começando pelo telhado, a trigonometria estÆ muito presente, pois precisa-se 

saber o nível de declínio do telhado e o peso que as telhas farªo sobre o suporte. O nível 

de declínio depende da largura do telhado, do comprimento e da resistŒncia das telhas.  

 

AlØm dos telhados comuns de residŒncias, hÆ tambØm uma 
modelagem de telhado em forma de semi-esfera, cuia, semi-
esfera achatada, chamada de cœpula, muito usada em edificaçıes 
religiosas como Basílicas, Catedrais, Mesquitas e em 
observatórios astronômicos. Este tipo de construçªo de telhado Ø 
bastante complexo e requer um bom conhecimento matemÆtico. 
No Brasil temos diversas construçıes com este formato, dentre 
as mais conhecidas estªo a Basílica de Nossa Senhora Aparecida 
em Sªo Paulo e o novo Museu do Eclipse em Sobral-
CE.(KENNEDY, 2014, p. 01) 
  

AlØm de todos os cÆlculos necessÆrios para a construçªo de um telhado normal 

ainda se tem outros tipos de telhados. Estes envolvem vÆrios outros cÆlculos tambØm, 

nos dando a percepçªo do quanto à matemÆtica Ø utilizada na construçªo civil.  

 

O trabalho dos engenheiros antecede dos topógrafos e 
arquitetos, para levantar uma construçªo civil, por exemplo, uma 
casa, um prØdio, um aeroporto, uma hidrelØtrica ou sistema de 
esgoto. Todos exigem caracterizaçıes detalhada do terreno onde 
se quer construir. Para estudar o perfil exato de um lote, o 
topógrafo depende muito da trigonometria. Em relaçıes entre 
distância e ângulos terÆ uma noçªo precisa do relevo do solo. Os 
arquitetos que trabalham com construçªo civil, utilizam muito a 
matemÆtica, projetando residŒncias e edifícios, quanto para 
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urbanistas, que organizam espaços pœblicos e grandes Æreas, 
como bairros, praças e parques (PORTAL DO PROFESSOR 
apud SANTOS; LOURDES 2012, p. 01). 
 

Desse modo notamos que, em toda construçªo civil, Ø utilizada a trigonometria. 

Entªo se ressalta a importância da matemÆtica, que Ø utilizada na construçªo civil e 

tambØm em Ærias outras atividades que incluem medidas. 

 

Conclusão 

 

Conclui-se entªo, que a matemÆtica estÆ muito presente no nosso dia-a-dia. Todas 

as medidas que existem ao nosso redor, todas as formas, envolvem cÆlculos. Essa 

matØria Ø uma das mais importantes pois, se Ø passada aos alunos desde o começo dos 

estudos ela nªo se torna esse �bicho de sete cabeças� que todos pensam que ela Ø, com 

isso nota-se a importância do aprendizado da matemÆtica, ou a aplicaçªo dela no nosso 

cotidiano. 

Como essa matØria acompanha os alunos do começo ao fim do ensino mØdio, ela 

segue uma evoluçªo dos conteœdos ficando cada vez mais complexa. A dificuldade dos 

alunos em aprender, muitas vezes se deve ao fato de no início do aprendizado o aluno 

ter dœvidas nªo sanadas adequadamente pelo professor, e por consequŒncia disso, 

surgiriam duvidas em todo o restante da sequŒncia de tal conteœdo. 

É de grande importante que os professores estejam sempre bem preparados para 

passar o conteœdo da melhor forma possível pois, quando o aluno o entender, passarÆ a 

ter gosto pela trigonometria.  

A Ærea da trigonometria foi muito importante, e ainda Ø, para calcular distâncias e 

medida de ângulos. Teve sua origem na antiguidade, bastante utilizada na agrimensura, 

astronomia e navegaçıes. Passa muitas vezes despercebido, mas hoje a trigonometria 

tem grande utilidade tambØm. Principalmente na construçªo civil, alØm de outras Æreas. 

Por isso Ø de grande importância o bom conhecimento de todos alunos da educaçªo 

bÆsica, dessa matØria, jÆ que a mesma Ø muito utilizada constantemente em diversas 

Æreas profissionais. 
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Resumo 

No presente trabalho consta a anÆlise do comportamento grÆfico de diversas funçıes de 
1” e 2” grau e tambØm de funçıes hiperbólicas. Vinculada à elaboraçªo dessa pesquisa, 
firma-se a intençªo de formalizar uma atividade, a qual poderÆ nortear o 
desenvolvimento de uma prÆtica focada no assunto funçıes. Por meio desta prÆtica, o 
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professor poderÆ verificar o nível de compreensªo de seus alunos no referido assunto, 
alØm de observar as dificuldades enfrentadas por eles no desenvolvimento da atividade. 
De mais a mais, esta prÆtica pode auxiliar na consolidaçªo do conhecimento construído 
no decorrer das aulas. Este trabalho retrata determinados tipos de funçªo, com o simples 
intuito de servir como modelo. No entanto, o professor, que fizer uso desta atividade, 
deverÆ designar sobre os tipos de funçıes que seus alunos deverªo pesquisar, sobre o 
software que deverªo fazer uso para plotar os grÆficos, e ainda, se julgar necessÆrio, 
poderÆ exigir a construçªo manual desses mesmos grÆficos. No desenvolver da 
atividade foi possível perceber, que esta representa um bom instrumento, tanto de 
avaliaçªo, para o professor, quanto de estudo, para os alunos. Trata-se de uma 
ferramenta facilitadora para que o professor possa verificar as dificuldades de seus 
alunos e com isso ajudÆ-los a superÆ-las. JÆ para o aluno a prÆtica poderÆ esclarecer 
dœvidas, as quais atØ entªo ele próprio nªo vislumbrara. 

 

Palavras-chave: Atividade PrÆtica;Educaçªo MatemÆtica; Funçıes; GrÆficos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O estudo da MatemÆtica foi iniciado graças à necessidade humana de encontrar 

soluçıes aos problemas do seu cotidiano. Ao longo dos anos, a quantidade desses 

problemas, bem como, seu grau de complexidade, aumentou de maneira significativa. 

Em virtude de sua imensa utilidade e vasta aplicabilidade, foi que a matemÆtica passou 

a auxiliar na organizaçªo social da humanidade. Isso a tornou indispensÆvel de tal forma 

que seus conceitos passaram a ser ensinados à grande maioria da populaçªo (Fortes, 

2013). Embora a valia dos conceitos matemÆticos, Ø necessÆrio enfatizar, que a maioria 

dos alunos, sempre apresentou certa resistŒncia e dificuldade para compreender e 

visualizar a aplicaçªo da matemÆtica. 

Uma das justificativas para isso Ø que as pessoas possuem habilidades natas 

diferentes entre si, fator que torna a matemÆtica tªo simples para alguns e 

demasiadamente complexa para outros (Silva, 2005). No entanto, nªo se pode negar que 

alguns de seus conceitos sªo elementares para a convivŒncia em sociedade, dentre eles 

destaque-se o conceito de funçªo. Esta consiste da noçªo bÆsica para relacionar 

diferentes grandezas, o que a torna œtil em diversas tarefas do cotidiano (Barreto, 2008).  

A abordagem deste tópico no currículo escolar brasileiro ainda segue uma 

ordenaçªo ditada e ultrapasssada, na maioria das vezes, engessada pela sequŒncia 

sugerida por um œnico livro didÆtico. Os temas a cerca de funçıes geralmente sªo 

tratados de forma independente e modular, estando total ou parcialmente desconectados, 
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tanto das aplicaçıes prÆticas quanto das ligaçıes com outros temas da própria disciplina 

(Lima, 2008).  

AlØm disso, ainda sªo poucos os casos em que se fazem referŒncias às aplicaçıes 

de funçıes em outras ciŒncias. Geralmente essas aplicaçıes sªo relaçıes entre diferentes 

grandezas representadas graficamente. Traçar grÆficos assim como saber interpretÆ-los Ø 

fundamental em diversas esferas da atividade humana. A visualizaçªo de uma funçªo 

atravØs de seu grÆfico favorece a observaçªo de determinados comportamentos, os quais 

sem a anÆlise grÆfica nªo seriam facilmente identificados (Barreto, 2008). 

Contudo, houve, por parte dos autores, uma reflexªo sobre a necessidade do 

estudo, compreençªo e interpretaçªo de grÆficos e suas funçıes, por meio de uma 

abordagem diferente da tradicional. Para possibilitar esta abordagem foi, entªo, 

realizada essa pesquisa com o objetivo de formalizar uma atividade, a qual poderÆ 

nortear o desenvolvimento de uma prÆtica, em sala de aula, focada no referido assunto. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Desde sua origem atØ a admissªo do seu conceito contemporâneo, a definiçªo de 

funçªo enfrentou um processo extenso e complexo. Seu conceito data de meados do 

sØculo XVIII, porØm acredita-se na hipótese das funçıes serem ainda mais antigas. Isto 

se deve, ao fato, de terem sido encontradas evidŒncias de estudos, do sØculo XVI, que 

faziam mençªo a funçıes por intermØdio de relaçıes implícitas. No entanto, foi somente 

a partir do sØculo XX que seu conceito passou a obter definiçıes aceitÆveis (Fortes, 

2013). 

Segundo Lima (2008), dados dois conjuntos A e B nªo vazios, 
uma funçªo f de A em B Ø uma relaçªo que associa a cada 
elemento de A, um œnico elemento de B. Em caso de, algum 
elemento do domínio nªo estar relacionado ao contradomínio, 
esta relaçªo nªo representa uma funçªo (Figura 1). É preciso 
observar, ainda, que na Figura 1, o elemento (1) do domínio 
estÆ associado hÆ trŒs elementos do contradomínio (1, 2, 4), 
outro fator que descaracteriza a relaçªo como sendo uma funçªo. 
Na Figura 2 estÆ retratado um diagrama de Venn que representa 
uma funçªo, pois todos os elementos do conjunto de partida 
estªo relacionados por meio de uma œnica flecha aos elementos 
do conjunto de chegada. 
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Figura 1. Contra exemplo de funçªo 

 
 

Figura 2. Exemplo de funçªo 

 

 

Assim, uma funçªo relaciona os elementos do domínio (conjunto A) aos 
elementos do contradomínio (conjunto B) de tal forma que, cada elemento do domínio 
estÆ associado, exatamente e somente, a um elemento do contradomínio, os quais 
compôem o conjunto imagem (Figura 3). 

 

Figura 3. Características de uma Funçªo 

 

 

AtØ entªo, o texto abordado refere-se ao conceito de funçªo sob a perspectiva 
matemÆtica. Na prÆtica, uma funçªo Ø definida pela relação entre diferentes grandezas, 
um conceito demasiadamente simples, todavia bastante abrangente. Uma aplicaçªo, 
capaz de relacionar o conceito matemÆtico ao prÆtico, estÆ na Física, na qual a funçªo 
quadrÆtica (parÆbola) Ø uma importante ferramenta para anÆlise dos movimentos 
uniformemente variados (Fortes, 2013). 
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3 METODOLOGIA 

 

Incialmente foram escritas as funçıes que seriam abordadas neste trabalho, 

seguida da escolha do software Winplot, para representÆ-las graficamente.  Por esses 

meios foi realizada a anÆlise do comportamento grÆfico das funçıes. As funçıes 

selecionadas correspondem ao critØrio de maior simplicidade possível, pois a intençªo 

norteadora deste estudo trata-se da compreensªo global, por parte dos estudantes, sobre 

o comportamento das funçıes bÆsicas para, a partir disso, iniciar uma anÆlise 

aprofundada sobre o comportamento de funçıes mais complexas.  

Alguns pontos foram decisivos para definiçªo do Winplot como sendo o software 

padrªo para represençªo dos grÆficos das funçıes contempladas por este estudo. Dentre 

as principais características observadas no Winplot tomam posiçªo de destaque sua 

simplicidade de operaçªo, sua versªo em portuguŒs (Brasil) e o fato de seu dowload ser 

gratuito. AlØm disso, a utilizaçªo de um software acelera o desenvolvimento das 

atividades e facilita o processo de identificaçªo das variaçıes comportamentais grÆficas, 

de acordo com a mudança dos coeficientes e sinais das funçıes.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Função Polinomial de Primeiro Grau 

 

Uma funçªo do 1” grau tambØm denominada funçªo afim Ø definida pela fórmula  
 f(x) = ax + b, sendo que o valor do coeficiente a deve pertencer ao conjunto dos reais e 
ser nªo-nulo, jÆ o coeficiente b deve pertencer ao conjunto dos reais.  

Entªo, 

f: R� R definida por f(x) = ax + b, com a�R* e b�R. 

 

1) Construçªo dos grÆficos das seguintes funçıes de primeiro grau: 

a) xy =  

b) xy 4-=  

c) 1+= xy  
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Figura 4. Funçªo crescente e decrescente 
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Análise da Figura 4: 

O grÆfico da funçªo y = x (em vermelho) Ø uma reta e apresenta o coeficiente a > 
0, o que a caracteriza como sendo uma funçªo crescente. A funçªo intercepta os eixos 
na origem, logo o termo b Ø igual a zero. 

O grÆfico da funçªo y = -4x (em azul) Ø uma reta e apresenta o coeficiente a < 0, o 
que a caracteriza como sendo uma funçªo decrescente. A funçªo intercepta os eixos na 
origem porque o termo b Ø zero. JÆ o grÆfico da funçªo y = x+1 (em verde) Ø uma reta e 
apresenta o coeficiente a > 0, o que a caracteriza como sendo uma funçªo crescente e 
intercepta o eixo y em 1 porque o termo b Ø um. 

 

d) x=y  

e) x=y 2  

f) x=y 3  

g) x=y 4  

h) x=y 5  

Figura 5. Inclinaçªo das retas 
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Análise da Figura 5: 

Todas as funçıes interceptam os eixos na origen, portanto b=0. Em relaçªo ao 
coeficiente que acompanha x, pode-se verificar que a > 0, o que define as funçıes como 
crescentes. PorØm os valores de �a” sªo distintos entre elas. Isto tambØm pode ser 
verificado no grÆfico, jÆ que as retas possuem diferentes inclinaçıes. A identificaçªo de 
cada uma das funçıes Ø simples, pois quanto mais próximo de zero, esteja o valor do 
coeficiente �a�, menor serÆ a inclinaçªo com relaçªo ao eixo y. Analogamente, quando 
maior o coeficiente �a�, maior a inclinaçªo da reta em relaçªo ao eixo y. 

 

i) x=y -  

j) x=y 2-  

k) x=y 3-  

l) x=y 4-  

m) x=y 5-  

Figura 6. Inclinaçªo negativa das retas 

 

Análise da Figura 6: 

De acordo com a representaçªo grÆfica, pode-se observar que os grÆficos foram 
gerados por funçıes de primeiro grau, que o termo b Ø nulo para todas elas e que o 
coeficiente angular, ou seja, o coeficiente a Ø negativo, pois todas as retas sªo 
descrescentes. 

 

n) 1+x=y  

o) 2+x=y  

p) 3+x=y  



 
 

37 
 

q) 4+x=y  

r) 5+x=y  

Figura 7.  Deslocamento das retas em relaçªo aos valores positivos do eixo 
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Análise da Figura 7: 

Nas referidas funçıes nota-se que o valor do coeficiente a Ø igual a 1. Isso 
significa que todas as retas sªo crescentes de inclinçªo igual a um. Os valores do 
coeficiente linear sªo distintos entre as funçıes. Ao analisar o grÆfico Ø possível 
identificar a funçªo que possui o termo b igual a 1, 2, 3, 4 e 5, pois sªo estes os pontos 
em que as retas interceptam o eixo y. 

 
s) 1-x=y  

t) 2-x=y  

u) 3-x=y  

v) 4-x=y  

w) 5-x=y  

Figura 8.  Deslocamento das retas em relaçªo aos valores negativos do eixo y 
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Análise da Figura 8: 

Neste caso, nota-se que o valor do coeficiente a continua sendo igual a 1. Isso 
significa que todas as retas sªo crescentes de inclinçªo igual a um. PorØm os valores do 
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coeficiente linear sªo distintos entre as funçıes e todos eles sªo negativos. Ao analisar o 
grÆfico Ø possível reconhecer o valor do termo b de cada funçªo, pois sªo nestes pontos 
que as retas interceptam o eixo y. 

4.2. Função Polinomial de Segundo Grau 

 

Construçªo grÆfica das seguintes funçıes de segundo grau: 

a) 1+x=y 2  

b) ( ) 12 +x=y -  

Figura 9. Funçªo de segundo grau 

 

Análise da Figura 9:  

O grÆfico da funçªo quadrÆtica Ø uma parÆbola. O coeficiente �a� Ø o que define 
se a concavidade da parÆbola serÆ para baixo ou para cima, ou seja, se a > 0 a 
concavidade serÆ para cima se a < 0, a concavidade serÆ para baixo. O coeficiente �c� 
ou termo independente indica o ponto em que a curva intercepta o eixo y. O coeficiente 
�b� indica o sentido que a parÆbola toma após tocar o eixo y. Neste caso, b=0 o que 
significa que o vØrtice da parÆbola estÆ sobre o eixo y. 

c) 2-2x=y  

d) 1-2x=y  

e) 2x=y  

f) 12
+x=y  

g) 22
+x=y  
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Figura 10. Deslocamento das parÆbolas no eixo y 

 

 

Análise da Figura 10: 

Este plano cartesiano representa cinco funçıes. Todas elas apresentam a 
concavidade para cima e, no seu ponto de mínimo, interceptam o eixo y. Isso significa 
que o coeficiente a Ø positivo, b=0 e c assume -2, -1, 0, +1 e +2. 

 

h) 2x=y  

i) 22x=y  

j) 23x=y  

k) 24x=y  

 

Figura 11. Abertura da Concavidade 
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Análise da Figura 11: 

Diante deste plano conclui-se que quanto maior o valor do coeficiente a mais 
fechada, em relaçªo ao eixo y serÆ a concavidade da parÆbola, ou seja, mais 
rÆpidamente estarÆ crescendo a funçªo. 

 

4.3. Função Hiperbólica 

 

HipØrbole Ø uma funçªo quando para cada valor de x existe um œnico valor real 
correspondente de y. Sendo assim y = f(x). 

 

l) Construçªo dos grÆficos das seguintes funçıes hiperbólicas 

 

a) 
x

1
)( =xf  

b) 
x

10
)( =xf  

c) 
x

1
)( -=xf  

d) 
x

10
)( -=xf  

Figura 12. Funçªo hiperbólica 
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Análise da Figura 12: 

Na representaçªo verifica-se que as funçıes positivas encontram-se nos 
quadrantes ímpares, enquanto que as negativas encontram-se nos quadrantes pares. 
Independente disso, existe uma característica comum entre elas: quanto menores os 
valores da variÆvel x, mais rapidamente se dÆ o crescimento das curvas. Isso pode ser 
verificado analisando matemÆticamente a funçªo, pois basta observar que o �x� estÆ no 
denominador, portanto quanto menor, maior serÆ o valor correspondente em �y�. Para 

exemplificar isso, basta atribuir o valor 50 e o valor 0,01 à funçªo 
x

1
)( =xf . Quando 

�x=50�, entªo �f(x)=y=0,02� e com �x=0,01�, entªo �f(x)=y=100�. 

 

e) 4
x

1
)( +=xf  

Figura 13. Deslocamento da funçªo com relaçªo aos valores positivos do eixo y 
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Análise da Figura 13: 

Deslocamento da funçªo, quatro unidades em relaçªo aos valores positivos do 
eixo y. Com isso Ø possível concluir que o termo independente determina o 
deslocamento das curvas em relaçªo aos eixos. Se a funçªo Ø de y em x o deslocamento 
serÆ no eixo y, em caso de x variar em funçªo de y o deslocamento serÆ no eixo x. 

f) 3
y

1
)( +=yf  

g) 3
y

1
)( +-=yf  
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Figura 14. Deslocamento da funçªo em relaçªo aos valoes positivos do eixo 
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Análise da Figura 14: 

Verifica-se, neste caso, que y estÆ em funçªo de x. Como o termo independente 
em ambas as funçıes Ø positivo, o deslocamento das curvas ocorre na direçªo dos 
valores positivos do eixo x, e Ø de exatas trŒs unidades. 

 

h) 
x†

1
)( =xf  

i) 
y†

1
)( =yf  

 

Figura 15. Quando y estÆ em funçªo de x e vice-versa 
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j) 
x†

1
)( -=xf  

k) 
y†

1
)( -=yf  

 

Figura 16. Quando y estÆ em funçªo de x e vice-versa com sinais inversa 
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Análise das Figuras 15 e 16: 

Mediante anÆlise do grÆfico Ø possível perceber que as curvas mudam de 
quadrante de acordo com o sinal da funçªo. 

 

l) 3
x†

1
)( +=xf  

m) 3
x†

1
)( -=xf  

 

Figura 17. Deslocamento com relaçªo ao eixo y 
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n) 3
y†

1
)( -=yf  

o) 3
y†

1
)( +=yf  

Figura 18. Deslocamento com relaçªo ao eixo x 
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Análise da Figura 17 e 18: 

Por meio de uma simples observaçªo do grÆfico Ø possível identificar a curva 
correspondente a cada funçªo. Isso ocorre graças ao valor do termo independente. Na 
Figura 18, ocorre algo bem parecido, porØm na abscissa. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A elaboraçªo de um trabalho detalhado tende a contribuir significativamente, com 

a compilaçªo dos saberes intrínsecos a cada pessoa. Esse modelo de atividade deve ser 

proposto após a abordagem completa de determinado assunto. Sua elaboraçªo requer 

clareza conceitual, com isso torna-se evidente a necessidade de pesquisas mais 

aprofundadas. Essas pesquisas devem ser orientadas pelo professor a fim de evitar que 

os alunos abordem detalhes pouco significativos em dado momento. 

Por intemØdio desse exercício o estudante pode sanar dœvidas que nem ele próprio 

sabia ter.  A anÆlise descritiva do comportamento grÆfico representa um instrumento 

interessante para auxiliar na compreensªo do assunto funçªo, pois o aluno precisa expôr 
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o seu entendimento de cada representaçªo. Portanto, Ø possível afirmar que, este estudo, 

representa uma boa estratØgia de trabalho para a finalidade a que se propôe. 
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Modalidade:Comunicaçªo Científica 

Categoria:Aluna de Graduaçªo 

 

Resumo: Todas as pessoas, portadoras ou nªo de necessidades especiais, tŒm o direito 
de acesso às necessidades bÆsicas. O presente estudo tem como objetivo analisar a 
cultura surda com Œnfase no ensino-aprendizagem na Ærea da matemÆtica, bem como as 
leis que protegem estas pessoas. Para a realizaçªo da seguinte pesquisa foi utilizada a 
metodologia da Pesquisa BibliogrÆfica, fundamentando-se nos autores Sacks (1998), 
Santos (2010), Kunk (1992), Miranda e Miranda (2011), assim como sites, revistas e a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educaçªo (9.394/96). Esta pesquisa surgiu atravØs de 
discussıes realizadas na aula de LIBRAS, no 5” semestre do curso de MatemÆtica da 
URI �  Campus Santo ´ngelo, onde sentiu-se a necessidade de investigar como a escola 
pœblica trata a inclusªo de alunos surdos e demais questıes envolvendo a aprendizagem 
dos mesmos. A inclusªo Ø importante, pelo fato de que, Ø por meio dela que os alunos 
serªo atendidos de forma igualitÆria, sem fazer exceçıes, pois a escola pœblica Ø um 
direito de todos. 

 

Palavras-chave: Inclusªo. Cultura Surda. Ensino-aprendizagem. MatemÆtica. 

 

1 INTRODUÇÃO 
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O presente estudo tem como objetivo analisar e detalhar a cultura surda com 

Œnfase no ensino-aprendizagem na Ærea da matemÆtica, bem como as leis que protegem 

e amparam estas pessoas.Todas as pessoas, portadoras ou nªo de necessidades especiais, 

tŒm o direito de acesso a saœde, lazer, trabalho, educaçªo e demais recursos que sªo 

necessÆrios ao pleno desenvolvimento do ser humano (as necessidades bÆsicas).  

Para a realizaçªo da seguinte pesquisa foi utilizada a metodologia da Pesquisa 

BibliogrÆfica, fundamentando-se nos autores Sacks (1998), Santos (2010), Kunc (1992), 

Miranda e Miranda (2011), assim como sites, revistas e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educaçªo (9.394/96). 

Esta pesquisa surgiu atravØs de discussıes realizadas na aula de LIBRAS, no 5” 

semestre do curso de MatemÆtica da URI �  Campus Santo ´ngelo, onde sentiu-se a 

necessidade de investigar como a escola pœblica trata a inclusªo de alunos surdos. 

TambØm houve necessidade de investigar materiais didÆticos e metodologias específicas 

para o ensino da matemÆtica aos alunos surdos. 

A inclusªo Ø importante, pelo fato de que, Ø por meio dela que os alunos serªo 

atendidos de forma igualitÆria, sem fazer exceçıes, pois a escola pœblica Ø um direito de 

todos, nªo apenas porque Ø garantida em lei, mas, sobretudo, porque esta defende uma 

educaçªo democrÆtica, justa, participativa e de superaçªo.  

 

2 CULTURA SURDA 

 

O termo �cultura� possui vÆrios significados dentro de seu conceito geral, na 

comunidade surda a cultura Ø expressa e vivida visualmente, e por sua vez Ø um grupo 

que compartilha aspectos comuns com os quais eles se identificam. Os surdos tŒm 

características culturais que marcam seu jeito de ver, sentir e de se relacionar com o 

mundo, e a cultura do povo surdo se traduz de forma visual. Conforme Sacks (1998, p. 

56) 

A condiçªo surda Ø muito mais complexa do que uma 
deficiŒncia sensorial, pois trata-se de um modo singular de se 
colocar no mundo, uma linguagem, um conjunto de crenças, 
valores, costumes distintos, constituindo, assim, uma cultura 
surda.  

 

A cultura surda nªo se encontra isolada do mundo, sempre estÆ interagindo com 

outras culturas, evoluindo da mesma forma que o pensamento humano.A cultura dos 
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surdos se recria todos os dias, mas Ø desconhecida e ignorada como uma forma de 

abafar o que Ø vivido e visto. 

A cultura surda refere-se aos códigos próprios dos surdos, por viverem em uma 

comunidade onde sªo minoria. A aquisiçªo de uma linguagem, no caso a de sinais, Ø de 

extrema importância para o desenvolvimento de uma identidade pessoal surda, pois 

atravØs da LS10 eles podem compartilhar experiŒncias comuns, crenças culturais e 

valores, e assim lutar pela igualdade. Como afirma Santos: 

 

Cultura Ø um território bem atual das lutas sociais por um 
destino melhor. E uma realidade e uma concepçªo que precisam 
ser apropriadas em favor do progresso social e da liberdade, em 
favor da luta contra a exploraçªo de uma parte da sociedade por 
outra, em favor da superaçªo da opressªo e da desigualdade 
(SANTOS, 2010, p. 45). 

 

3 PROCESSO INCLUSIVO 

 

O interesse pela educaçªo das pessoas surdas surgiu pela percepçªo da 

necessidade de aprofundar conhecimentos e construir novos saberes sobre a inclusªo na 

rede regular de ensino.  A escola pœblica e a educaçªo sªo um direito de todos, 

conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educaçªo (LDB 9.394/96), sendo o 

dever do Estado e da família promove-la, conforme enfatiza o Art. 2” sobre os 

princípios da educaçªo nacional: 

 

Art. 2”. A educaçªo, dever da família e do Estado, 
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificaçªo para o trabalho. 
(BRASIL, 1996, s.p.) 

 

PorØm, a inclusªo dessas pessoas se apresenta como um fato novo para a maioria 

dos professores e profissionais ligados a educaçªo, surgindo como um grande desafio 

para todos. Os professores julgam-se incapazes de dar conta dessa demanda, 

despreparados e impotentes frente a essa realidade que Ø agravada pela falta de material 

adequado, de apoio administrativo e recursos financeiros. 

�������������������������������������������������������������
10Linguagem de Sinais 
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Os sistemas escolares tambØm estªo montados a partir de um pensamento que 

recorta e polariza a realidade, que permite dividir os alunos em normais e deficientes, as 

modalidades de ensino regular e especial, os professores em especialistas nesta e 

naquela manifestaçªo das diferenças. A lógica dessa organizaçªo Ø marcada por uma 

visªo determinista, mecanicista, formalista, reducionista, própria do pensamento 

científico moderno que ignora o subjetivo, o afetivo, o criativo, sem os quais nªo 

conseguimos romper com o velho modelo escolar para produzir a mudança que a 

inclusªo impıe. 

Se o que pretendemos Ø que a escola seja inclusiva, Ø urgente que seus planos se 

adaptem,voltando-se a uma educaçªo quedesenvolva a cidadania global, plena, livre de 

preconceitos e que reconhece e valoriza as diferenças. 

Cabe ao professor refletir sobre sua prÆtica docente, reconhecendo que jÆ nªo 

existem mais salas de aula homogŒneas, onde todos os alunos aprendem da mesma 

maneira. O conhecimento Ø individual e precisa ser construído dentro de uma 

abordagem diversificada, garantindo a aprendizagem de cada aluno.Kunc (1992, s.p., 

traduçªo nossa), fala sobre inclusªo: 

 

O princípio fundamental da educaçªo inclusiva Ø a valorizaçªo 
da diversidade e da comunidade humana. Quando a educaçªo 
inclusiva Ø totalmente abraçada, nós abandonamos a idØia de 
que as crianças devem se tornar normais [o que a sociedade 
considera como normal] para contribuir para o mundo. 

 

A inclusªo Ø um processo que tem como objetivo fornecer aos alunos com 

necessidades educativas especiais uma educaçªo com o mÆximo de qualidade e de 

eficÆcia, no sentido da satisfaçªo das suas necessidades individuais. Isso implica na 

modernizaçªo e na reestruturaçªo das condiçıes atuais do ensino, em especial, no que 

diz respeito às prÆticas didÆtico-pedagógicas. Isso na maioria dos casos nªo acontece, 

pois, os alunos surdos enfrentam diversas dificuldades em relaçªo a inclusªo, dentre 

elas: falta de instrutor; inadequaçªo do ambiente escolar; nœmero insuficiente de 

intØrpretes; falta de capacitaçªo dos professores para aprendizado da LIBRAS; falta de 

material didÆtico específico. 

As escolas sªo carentes de recursos bÆsicos necessÆrios ao processo de inclusªo 

e os professores nªo estªo preparados para recebŒ-los. Como consequŒncia, nªo 
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desenvolvem prÆticas e estratØgias pedagógicas que atendam às necessidades 

educacionais desses alunos. 

A Educaçªo inclusiva tem sido um caminho importante para abranger a 

diversidade mediante a construçªo de uma escola que ofereça uma proposta ao grupo 

como um todo, ao mesmo tempo em que atenda às necessidades de cada um, 

principalmente àqueles que correm risco de exclusªo em termos de aprendizagem e 

participaçªo na sala de aula. 

 

4 A EDUCAÇÃO DE SURDOS E O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

A escola como instituiçªo ainda utiliza uma œnica metodologia de ensino, 

desconsiderando a diversidade na aprendizagem de seus alunos. Os educandos nªo 

aprendem da mesma maneira e ao mesmo tempo, e isso inclui tambØm os alunos surdos. 

Utilizar uma metodologia de aula baseada em diÆlogo Ø excludente, considerando que 

os surdos se utilizam de uma linguagem visual e gestual. 

Todavia, o bilinguismo Ø imprescindível para uma educaçªo de surdos de 

qualidade. O professor enquanto profissional deve parar de utilizar-se de metodologias 

que tratam os alunos de forma homogŒnea. Como citam Miranda e Miranda (2011, p. 

34) em sua pesquisa, onde analisaram a cultura surda em busca de metodologias 

eficientes para o ensino da matemÆtica: 

 

Observamos que, ainda hoje, muitos educadores tendem a 
normatizar os alunos, utilizando uma œnica metodologia e 
esperando que todos aprendam ao mesmo tempo, ao invØs de 
administrarem a heterogeneidade de experiŒncias e valores 
pessoais para promover a aprendizagem e o respeito de ambos. 

 

Considerando isso, nota-se que o professor deve preparar suas aulas observando 

as particularidades de sua turma, visando atender às necessidades de todos os seus 

alunos. No caso específico dos alunos surdos: 

 

[...] devemos considerar que os mesmos captam as sensaçıes do 
mundo diferente de nós. Portanto, Ø necessÆrio que tenhamos a 
sensibilidade de nos colocarmos no lugar deles. Temos que 
tentar sentir o mundo só pela visªo, perceber como seria assistir 
uma aula expositiva sem utilizar a audiçªo, para assim 
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propormos metodologias que incentivem e incluam esses alunos. 
(MIRANDA; MIRANDA, 2011, p. 34) 

 

O maior problema apresentado pelos alunos surdos na educaçªo matemÆtica Ø 

que esta tem uma linguagem própria, utilizando-se principalmente da linguagem oral 

para representar seus problemas. Muitas vezes o aluno surdo nªo consegue fazer relaçªo 

dos conceitos matemÆticos justamente por conta desta linguagem, o que obriga o 

professor a buscar uma metodologia inclusiva que possa contextualizar a linguagem 

matemÆtica de uma maneira que o aluno surdo possa se apropriar dela. 

Existem muitas pesquisas e avanços quando se trata de educaçªo matemÆtica 

para surdos. Miranda e Miranda (2011) apontam em sua pesquisa que a utilizaçªo de 

jogos e materiais didÆticos concretos despertam o interesse de alunos surdos pela 

matemÆtica, nªo apenas pelo seu carÆter lœdico e prazeroso, mas por se comunicar 

visualmente. 

De toda forma, nem todo conteœdo matemÆtico pode ser representado 

visualmente, requerendo que o professor opte por outras metodologias de ensino. O 

professor pode estabelecer comunicaçªo com seus alunos surdos, mesmo sem saber 

LIBRAS. PorØm, ressalta-se que nªo saber a linguagem de sinais pode apresentar 

dificuldades no ensino, assim como sabŒ-la nªo garante um processo de ensino-

aprendizagem satisfatório. 

Para ocorrer a aprendizagem, o professor deve respeitar a cultura surda, ou seja, 

sua linguagem. É atravØs da linguagem que se dÆ significado às coisas, e com os surdos 

nªo Ø diferente. Miranda e Miranda (2011, p. 40) afirmam em sua pesquisa que: 

 

Por meio dela [LIBRAS] Ø possível a expressªo de conteœdos 
complexos ou abstratos, de modo que seus usuÆrios podem 
discutir qualquer Ærea do conhecimento, da filosofia a política, 
utilizando-se dos seus recursos, como ocorre com qualquer outra 
língua, para consolidar comunicaçªo. 

 

Considerando a matemÆtica como uma ciŒncia basicamente abstrata, pode-se 

afirmar que o bilinguismo, assim como a compreensªo da cultura surda, ØindispensÆvel 

para o ensino e aprendizagem satisfatória desta. Deve-se ressaltar tambØm que a 

utilizaçªo de materiais didÆticos bilíngues apresentam grande efetividade na 

aprendizagem dos alunos surdos. 
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Ensinar na perspectiva inclusiva significa ressignificar o papel do professor, da 

escola, da educaçªo e de prÆticas pedagógicas que sªo usuais no contexto excludente do 

nosso ensino, em todos os seus níveis, ou seja, precisa-se investir maciçamente na 

formaçªo de profissionais qualificados para que se possa aperfeiçoar seus 

conhecimentos pedagógicos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto, todas as pessoas com necessidades especiais tŒm o direito de usufruir 

de condiçıes de vida o mais comum ou normal possíveis na sociedade em que vivem. 

Isso significa dar à pessoa oportunidades, garantindo seu direito de ser diferente e de ter 

suas necessidades reconhecidas e atendidas pela sociedade, em especial, pelas escolas 

do nosso sistema educacional. 

Para fazer a inclusªo de verdade e garantir a aprendizagem de todos os alunos na 

escola regular Ø preciso fortalecer a formaçªo dos professores e criar uma boa rede de 

apoio entre alunos, docentes, gestores escolares, famílias que atendem as crianças com 

Necessidades Educacionais Especiais.  

Diante no processo inclusivo, a escola nªo pode continuar ignorando o que 

acontece ao seu redor nem anulando e marginalizando as diferenças nos processos pelos 

quais forma e instrui os alunos,e muito menos desconhecer que aprende implica ser 

capaz de expressar, dos mais variados modos, o que sabemos, implica representar o 

mundo a partir de nossas origens, de nossos valores e sentimentos. 
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Resumo 
Este trabalho surgiu das inquietaçıes a respeito da utilizaçªo do mØtodo de resoluçªo de 
problemas como auxilio na formaçªo inicial e continuada dos professores de 
matemÆtica, no que se refere ao ensino e à aprendizagem dos conceitos e dos 
procedimentos usados em sala de aula, dando Œnfase à Ælgebra e à aritmØtica na escola 
bÆsica.  Assim, buscamos, inicialmente, identificar a existŒncia de relaçıes entre as 
recomendaçıes para o ensino de Ælgebra e a aritmØtica. Em seguida, buscamos conhecer 
os trabalhos apresentados em alguns eventos da Ærea da Educaçªo MatemÆtica que 
possam exemplificar atividades realizadas por tratem do ensino de Ælgebra e aritmØtica. 
Desse modo, a intençªo Ø obter informaçıes sobre o Ensino da Ælgebra e de aritmØtica 
de modo a contribuir para que os alunos possam superar possíveis dificuldades e os 
professores tenham alternativas para o ensino e aprendizagem. 
 
Palavra-chave: Ensino; `lgebra; AritmØtica; OBMEP. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Ao vivenciar o exercício do magistØrio, o professor se depara com inœmeras 

dificuldades, dentre as quais, se destacam as dificuldades de aprendizagem e 

desinteresse por parte dos estudantes e a desvalorizaçªo da profissªo docente. Isto pode 

ser percebido nas diversas salas de aula das vÆrias escolas do nosso país. Esta realidade 
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tem contribuído para que um nœmero cada vez menor de pessoas se candidatem à tarefa 

da docŒncia. 

O ensino da matemÆtica, de forma particular,muitas vezes Ø apresentado 

sem um sentido prÆtico para os estudantes, em geral o que ocorre Ø apenas a tentativa de 

transmissªo de conteœdo, de maneira que nªo leva em consideraçªo a capacidade 

intelectual do indivíduo, e acaba por criar mais um fator de inibiçªo do estudanteno 

desenvolvimento da sua criatividade, do pensamento crítico e na capacidade de 

transformar ideias em açıes. 

 

Nos œltimos anos, o Brasil tem testemunhado um crescente nœmero de 

trabalhos, discussıes e produçıes científicas no que se refere à formaçªo de professores 

que ensinam MatemÆtica. Os esforços nessa Ærea visam, dentre outros aspectos, 

reorientar a formaçªo desse profissional em vista das demandas colocadas pela 

sociedade contemporânea e pelos sistemas educativos, ou seja, investigar em que 

medida a formaçªo de professores pode ser pensada de modo a atender as necessidades 

educacionais de nosso momento histórico e produzir reflexıes em torno dos 

conhecimentos que sªo necessÆrios para o futuro professor exercer sua atividade 

profissional. 

 Assim, Ø importante que na formaçªo dos futuros professores sejam 

consideradas teorias educacionais e perspectivas didÆticas para que o futuro professor 

possa enfrentar os desafios que esta profissªo irÆ lhe exigir. Ressalta-se, contudo, que um 

contato estabelecido ao nível puramente teórico, em termos de conhecimento 

declarativo, nªo garante uma efetiva aquisiçªo do conhecimento profissional por parte 

dos futuros professores. O fato deste conhecimento ter um carÆter pessoal, ligado à 

açªo e à reflexªo sobre a experiŒncia (Fiorentini, Nacarato, &Pinto, 1999), implica que 

seu desenvolvimento requer formas de trabalho imaginativas e diversificadas e a 

experiŒncia, pelos formandos, de situaçıes tanto quanto possíveis próximas das 

situaçıes de prÆtica. 

A formaçªo inicial deve proporcionar aos futuros professores experiŒncias 

enriquecedoras e desafiadoras, permitindo-lhes ser criativos, tanto na resoluçªo de 

problemas e nas investigaçıes, como na formaçªo de novos conceitos. Nos dias atuais 

lecionar nªo Ø visto e nem executado da forma como era hÆ alguns anos. Hoje a tarefa 

que o professor tem de possibilitar a habilidade de construçªo do conhecimento que 

adquiriu exige aprimoramento, uma vez que as necessidades e as pessoas tambØm se 
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modificaram. Sendo assim, a maneira como as pessoas se apropriam de conhecimento e 

que compreendem situaçıes vem mudando a cada geraçªo. Instigar o interesse pelo 

estudo tornou-se uma tarefa hercœlea nas mªos dos professores, pois conquistar o 

interesse de cada aluno em salas de aula lotadas e heterogŒneas Ø um dos grandes 

desafios, que se torna ainda mais desafiante quando se quer conquistar o interesse e a 

atençªo de um aluno para a MatemÆtica, que Ø considerada pela sociedade como uma 

ciŒncia de difícil entendimento. Esse desafio vem acompanhado de um eterno 

questionamento da utilidade da MatemÆtica na vida de um cidadªo. 

 

Atualmente, a MatemÆtica vem passando por uma grande 
transformaçªo. Isso Ø absolutamente natural. Os meios de 
observaçªo, de coleçªo de dados de processamento desses 
dados, que sªo essenciais na criaçªo MatemÆtica, mudaram 
profundamente.  Nªo que seja relaxado o rigor, mas, sem 
dœvida, o rigor científico hoje Ø de outra natureza. 
(D�AMBRÓSIO, 1997, p. 42) 
 

 Com essas preocupaçıes a presente comunicaçªo apresenta um estudo teórico 

referente a formaçªo inicial, trazendo mais especificamente alguns aspectos relativos 

ao Programa Institucional de Iniciaçªo a DocŒncia e sobre como a resoluçªo de 

problemas na perspectiva de Polya. 

 

2. O PIBID COMO AUXILIO NA FORMAÇÃO DE FUTUROS 

PROFESSORES 

 

Considera-se como importante envolver os licenciandos em atividades que 

os façam questionar a própria açªo docente desde o início da formaçªo e nªo apenas no 

final do curso. Nesse sentido, o Programa de Iniciaçªo à DocŒncia � PIBID � financiado 

pelo Governo Federal, e jÆ em prÆtica em algumas instituiçıes pœblicas e privadas, traz 

essa oportunidade aos estudantes, no sentido em que proporciona o aperfeiçoamento e a 

valorizaçªo de professores para a educaçªo bÆsica. Esse programa visa promover a 

inserçªo dos estudantes no contexto das escolas pœblicas desde o início da sua formaçªo 

acadŒmica para que desenvolvam atividades didÆtico-pedagógicas sob orientaçªo de um 

docente da licenciatura e de um professor da escola. 

Para que os acadŒmicos, bolsistas dos subprojetos do PIBID, da 

Universidade Estadual de Montes Claros, possam desenvolver as atividades com os 



 
 

57 
 

estudantes nas escolas, esses passam por capacitaçıes semanais, realizadas em 

encontros de Professor Coordenador dos subprojetos e os Professores Supervisores da 

escola. Estas capacitaçıes garantem ao acadŒmico uma preparaçªo para que os mesmos 

possam desenvolver planejamentos, implementaçıes e avaliaçıes de atividades 

exploratórias de MatemÆtica utilizando o mØtodo de acordo com cada subprojeto 

Resoluçªo de Problemas, como meio auxiliar no ensino. 

Sabemos que a MatemÆtica possibilita mobilizar certos conteœdos com uma 

abordagem mais próxima de objetos reais voltada para o cotidiano do aluno e atØ 

mesmo dos professores. Sendo assim, Ø importante que os educadores aproveitem todas 

as formas e oportunidades que surgem para mostrar aos educandos, que eles sªo 

plenamente capazes de solucionar os problemas propostos. 

 

[...] a formaçªo inicial deve somar-se atualizaçıes, sob pena de 
cristalizaçªo profissional. Para conseguir adequar os recursos 
educativos as estratØgias metodológicas inovadoras Ø 
necessÆrio saber de sua existŒncia, explorÆ-los e manejÆ-los 
com tempo, com disponibilidade e abertura para recorrer às 
novas formas de ensinar (RICOY;COUTO, 2011, p. 97). 
 

Segundo Polya (1978) a forma de resolver um problema matemÆtico 

envolve quatro etapas bÆsicas: Compreensªo do Problema; Estabelecer um Plano; 

Executar o Plano; Verificar o Resultado. 

Na concepçªo de Polya (1985), o objetivo principal da MatemÆtica deve ser 

ensinar o aluno a pensar, desta forma outros objetivos importantes tambØm serªo 

desenvolvidos como, por exemplo, experiŒncia do pensamento independente, melhores 

hÆbitos de trabalho, ampliaçªo dos pontos de vista, maturidade intelectual, introduçªo 

ao mØtodo científico. 

Para Polya (1985), a Resoluçªo de Problemas e aplicaçªo em seu dia-a-dia 

deve ser o centro do Ensino da MatemÆtica, porØm nªo deve ser o œnico mØtodo 

utilizado. Esta Ø uma importante forma de ensinar MatemÆtica onde envolve a aplicaçªo 

prÆtica dos conteœdos ensinados, alØm de fazer com que o aluno pense 

matematicamente. 

Os problemas apresentados em sala de aula devem estar ligados a assuntos 

envolvendo a realidade do aluno, pois poderÆ despertar um maior interesse, instigando a 

vontade de descobrir a resposta. Nesse contexto, Ø interessante a utilizaçªo das questıes 

da OBMEP (Olimpíada Brasileira de MatemÆtica das Escolas Pœblicas), visto que, a 
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prova Ø aplicada em todo o território nacional e as questıes sªo todas contextualizadas 

com o dia-a-dia dos alunos despertando assim o interesse deles em resolvŒ-las. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Como Ensinar 

 

Baseando na metodologia do Polya (1985) para a resoluçªo de problemas 

com o intuito de desenvolver com o aluno as formas de resolver um problema usando as 

quatro etapas segundo ele para resolver um problema: Compreender o Problema; 

Estabelecer um Plano; Executar o Plano; Verificar o resultado. 

Vejamos entªo, um problema relacionado com o uso das quatro etapas dele, 

retirada do Banco de questıes da prova da OBMEP (2013, p.6). 

Helena brinca com tabuleiros 3×3, preenchidos 

com os algarismos 0 ou 1, da seguinte maneira: 

� ela atribui o nœmero 0 a cada linha, coluna ou 

diagonal cuja soma de seus algarismos seja par 

e o nœmero 1 a cada linha, coluna ou diagonal 

para a qual essa soma seja ímpar; 

� em seguida, ela calcula a nota do tabuleiro, que Ø a soma dos nœmeros que ela atribuiu. 

Por exemplo, a nota do tabuleiro na ilustraçªo Ø 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 4. 

Qual Ø a nota do tabuleiro abaixo?  

Compreensªo do Problema: Observando o exemplo dado no problema, notamos que os 

nœmeros apresentados no tabuleiro pertencentes às diagonais, linhas e as colunas sªo 

somados. Chamando L1 a primeira linha, sendo os nœmeros 0; 0; 1, L2 a segunda linha 

com os nœmeros 1; ;1 ;1 e a L3 a terceira linha com os nœmeros 0; 0; 0;. Chamando de 

C1 a primeira coluna com os nœmeros 0; 1; 0, C2 a segunda coluna com os nœmeros 0; 

1; 0, e C3 a terceira coluna com os nœmeros 1; 1; 0. TambØm atribuindo como D1 a 

diagonal 0; 1; 0 e D2 a diagonal 1; 1; 0 para a resoluçªo do problema. 

Estabelecer um Plano: No tabuleiro dado aparecem somas ímpares na L1, L2, C1, C2 e 

D1. Na L3, C3 e D2 aparecem somas pares. Se a soma das linhas, diagonais e colunas 
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tiver o resultado par, entªo serÆ atribuído o zero, caso a soma das linhas, diagonais e 

colunas tiver o resultado ímpar, atribui-se o um. 

Executar o Plano: Fazendo as somas das linhas, diagonais e colunas do tabuleiro 

obtemos a nota 5. 

Verificar o Resultado: Linhas � A soma dos nœmeros da L1: 0+0+1=1 tem como 

resultado um nœmero ímpar, entªo Ø atribuído o nœmero 1. A soma dos nœmeros da L2: 

1+1+1=3, tem como resultado um nœmero ímpar, e Ø atribuído o nœmero 1. A soma dos 

nœmeros da L3: 0+0+0=0, Ø par, entªo Ø atribuído o nœmero 0. 

Colunas � A soma dos nœmeros da C1: 0+1+0=1, tem como resultado um nœmero 

ímpar, entªo Ø atribuído o nœmero 1. A soma dos nœmeros da C2: 0+1+0=1, tambØm 

tem como resultado um nœmero ímpar, e Ø atribuído o nœmero 1. A soma dos nœmeros 

da C3: 1+1+0=2, Ø par, entªo Ø atribuído o nœmero 0. 

Diagonais � A soma dos nœmeros da D1: 0+1+0=1, tem como resultado um nœmero 

ímpar, entªo Ø atribuído o nœmero 1. A soma dos nœmeros da D2: 1+1+0=2, tem como 

resultado um nœmero par, e Ø atribuído o nœmero 0. 

Assim, L1 + L2 + L3 + C1 + C2 + C3 + D1 + D2 = 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 = 5. 

 

3.2 Como avaliar 

 

Para resolver problemas, na perspectiva de Polya (1985) Ø preciso que o 

aluno siga as seguintes etapas: 

� Compreender o problema: Para compreender melhor o problema podemos realizar 

algumas perguntas como: Qual Ø a incógnita? Quais sªo os dados? Qual Ø a 

condicionante? 

� Estabelecer um plano: Devemos verificar se Ø possível fazer uma reformulaçªo do 

enunciado. Essa reformulaçªo pode levar a um problema auxiliar adequado. 

� Executar o plano: É preciso ter certeza de todos os detalhes que estªo ali inseridos de 

modo que nªo reste nenhuma duvida na qual possa estar escondido algum erro. 
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� Verificar o resultado: Esta Ø uma etapa muito importante; executando-a teremos 

certeza de que resolvemos o problema de maneira correta, eliminando, assim, algum 

erro que possa ter ocorrido durante a execuçªo do plano. 

Rever a resposta e sua adequaçªo ao contexto do problema. Esses procedimentos devem 

ser avaliados e para isso o professor deve observar o aluno ou o grupo em relaçªo a 

esses fatores. 

Complementando a observaçªo do envolvimento, da participaçªo e do progresso 

de cada aluno nas atividades individuais e em grupo propostas em cada aula a avaliaçªo 

ainda pode ser feita usando-se: 

� Questões abertas. Elas podem ser corrigidas pelos próprios colegas e refeitas em 

grupo, o que auxilia a aprendizagem que deve ser um dos objetivos da avaliaçªo.  

� Questões fechadas. Essas ao serem utilizadas devem ser bem comentadas quando da 

correçªo para que os alunos entendam o porquŒ das opçıes nªo corretas. Muitas vezes 

essas opçıes sªo construídas em cima de um mau entendimento dos alunos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Ao final deste estudo, vimos pela metodologia de Polya a maneira de ensino 

e aprendizagem da matemÆtica, atravØs de quatro mØtodos de resoluçªo de problemas. 

Assim, com a ajuda que o PIBID fornece como pratica para futuros docentes e a sua 

importância Ø a utilizaçªo de problemas contextualizados de que necessitam o uso do 

raciocínio lógico em sua resoluçªo. Nesta perspectiva, o mØtodo de resoluçªo de 

questıes do banco de dados da OBMEP atravØs da metodologia de Polya beneficia aos 

alunos, pois por meios delas as dificuldades intrínsecas do processo de ensino-

aprendizagem e os problemas causados por uma visªo distorcida da MatemÆtica serÆ 

modificado, tornado, assim, o processo de seu ensino uma tarefa mais fÆcil e 

interessante. Sabemos disso, porque aplicamos uma prova diagnostica antes da 

aplicaçªo desse mØtodo e uma outra logo depois da aplicaçªo desta metodologia. 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



 
 

61 
 

 

BAÑUELOS, A. T.; VEL`ZQUEZ. P. A. La historia de las disciplinas escolares, una 
contribución esencial al conocimiento de la escuela. El caso de la Aritmética. 
Revista complutense de educación, Espanha: Oviedo, vol10, n.1, p. 305-33, 1999. 
 
BRASIL. MinistØrio da Educaçªo. SecretÆria de Educaçªo Fundamental. Parâmetros 
curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução 
aos parâmetros curriculares nacionais. Secretaria de Educaçªo Fundamental Brasília: 
MEC/SEF, 1998. 
 
D�AMBROSIO, U. Educação Matemática da teoria a prática. 2“ ed. Campinas: 
Papirus, 1997. 
 
DANTE, Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de matemática. 12 ed. 
`tica, 1999. 
 
FIORENTINI, D.,Nacarato, A. M., &Pinto, R. A. Saberes da experiência docente em 
matemática e educação continuada. Quadrante,8(1-2), 33-60. 1999. 
 
IFRAH, G. Os números: história de uma grande invenção. 3.ed. Traduzido por Stella 
M. Freitas Senra. Sªo Paulo: Globo, 1985. 
 
Olimpíada Brasileira de MatemÆtica das Escolas Pœblicas. Disponível em: < 
http://www.obmep.org.br/provas_static/pf2n2-2013.pdf>. Acesso em 13 de junho de 
2016. 
 
POLYA, G. A Arte de Resolver Problema.Trad.e. Adap. Heitor Lisboa de Araœjo. Rio 
de Janeiro: InterciŒncia, 1978. 
 

POLYA, G. O ensino por meio de problemas. In: Revista do Professor de 
Matemática. n. 7. SP. p. 11 � 16, 1985. 

RABELO, Edmar Henrique. Textos matemáticos: produção, interpretação e 
resolução de problemas. 4 ed. Petrópolis, RJ: vozes, 2002. 
 
RICOY, M. C.; COUTO, M. J. V.S. As TIC no Ensino Secundário na Matemática 
emPortugal: a perspectiva dos professores. Revista Latino americana de 
Investigación em MatemÆtica Educativa-Relime, v. 14, p. 95 � 119, 2011. 
 
ROESCH, S. M. A. Projetos de estágio do curso de administração: guia para 
pesquisas, projetos, estágios e trabalhos de conclusão de curso. Sªo Paulo: Atlas, 
1996. 
 
TODESCHINI, I. L. Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 
(OBMEP): uma visão sobre avaliação na perspectiva da resolução de 
problemas.Urfgs lume repositório digital. RS, [s.v], n. 1, p. 01-53, 2012. 
 
http://www.obmep.org.br/provas_static/pf2n2-2013.pdf 
  



 
 

62 
 

A APRENDIZAGEM EM MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL: 
UMA ANÁLISE A PARTIR DAS ABORDAGENS COGNITIVAS DE AUSUBEL 

 
Anderson Oramisio Santos 

Universidade Federal de Uberlândia 

oramisio@hotmail.com 

 

Guilherme Saramago de Oliveira 

Universidade Federal de Uberlândia  

gsoliveira@ufu.br 

 
 

Eixo temático:Ensino e aprendizagem na Educaçªo MatemÆtica 
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Categoria: Aluno de pós-graduaçªo e professores da Educaçªo BÆsica 

 
Resumo 
Este trabalho tem como objetivo compreender as implicaçıes e elementos da Teoria da 
Aprendizagem Significativa de David Ausubel, e suas contribuiçıes para a 
aprendizagem matemÆtica nos primeiros anos do Ensino Fundamental, e   a 
compreensªo sobre aspectos da prÆtica pedagógica para a melhoria no processo de 
ensino-aprendizagem. Aprendizagem significativa, como afirma Ausubel, Ø um 
processo pelo qual uma nova informaçªo se relaciona com um aspecto relevante da 
estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, um novo conhecimento interage com 
um conhecimento que o aprendiz jÆ possui, assim ele pode aprender cada vez mais 
nessa interaçªo, de maneira organizada estruturando-se entªo uma aprendizagem 
significativa para o sujeito aprendente.Trata-se de uma abordagem qualitativa com    
pesquisa bibliogrÆfica, em   obras dos autores: Weisz (2002), Moreira e Masini (2006), 
Ausubel (1973), Ausubel, Novak e Hanesian (1980), dentre outros, que contribuem para 
as reflexıes relacionadas ao ensino, e aprendizagem significativa em matemÆtica. 
Concluímos que o estudo Ø importante no âmbito educacional, abordando a aquisiçªo de 
novos significados pelo aluno, bem como fatores e condiçıes necessÆrias para que 
ocorra aprendizagem.  
 

Palavras – Chave: Aprendizagem em MatemÆtica; Aprendizagem Significativa; 
Ensino Fundamental; PrÆticas Pedagógicas. 
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Introdução 

A MatemÆtica em seu papel formativo contribui para o desenvolvimento e 

processamento do pensamento, tem sua presença marcada nas relaçıes sociais, pois 

contribuindo tambØm para "a aquisiçªo de atitudes, cuja utilidade e alcance transcendem 

o âmbito da própria MatemÆtica, podendo formar no aluno a capacidade de resolver 

problemas genuínos." (BRASIL/PCNEM, 1999, p. 40). 

Os documentos oficiais que tratam das orientaçıes curriculares para o Ensino 

MØdio, destacam ainda, a importância do ensino de MatemÆtica, constituindo o saber 

matemÆtico, o qual possibilita o aluno intervir criticamente nas açıes cotidianas e 

sociais, adquirindo maior capacidade de argumentar suas consideraçıes frente às 

problemÆticas de vida. Para isso, propıe-se para ensino de uma matemÆtica com 

criticidade e com postura reflexiva diante dos conceitos e conteœdos matemÆticos, jÆ 

que ela intervØm na nossa realidade e pode ser manipulada. 

 Ainda de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL/PCNEM, 

1999, p. 40), a aprendizagem da MatemÆtica estimula o hÆbito de investigar, alØm de 

"proporcionar confiança e desprendimento para analisar e enfrentar situaçıes novas, 

propiciando a formaçªo de uma visªo ampla e científica da realidade, a percepçªo da 

beleza e da harmonia, o desenvolvimento da criatividade e de outras capacidades 

pessoais�.   

Considerando esses pressupostos com referŒncia ao ensino de MatemÆtica, e 

com o objetivo de orientar a construçªo de novos referenciais curriculares, a partir de 

uma base nacional comum de conteœdos, os PCN de MatemÆtica dos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, elaborados pelo MEC, em 1996, apresentam novas tendŒncias e 

concepçıes diante do processo de ensino e aprendizagem. No documento sªo propostas 

novas perspectivas em relaçªo ao papel do aluno e do professor nas situaçıes de 

aprendizagem, assim como o tratamento dos conteœdos matemÆticos. 

O papel da MatemÆtica no Ensino Fundamental Ø apresentado nos PCN como 

fundamental �[...] na formaçªo de capacidades intelectuais, na estruturaçªo do 

pensamento, e na agilizaçªo do raciocínio dedutivo do aluno, na sua aplicaçªo a 

problemas, situaçıes da vida cotidiana e atividades do mundo do trabalho e no apoio à 

construçªo de conhecimentos em outras Æreas curriculares. � (BRASIL, 1997, p. 29).  
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O aluno, atravØs do estímulo que um professor transmite por um processo 

didÆtico eficiente, poderÆ perceber a MatemÆtica como uma matØria dotada de lógica e 

de beleza a ser apreciada como se apreciam as obras artísticas, pois, segundo 

D’Ambrósio (1993), a beleza nªo Ø para ser aprendida e sim apreciada. Assim, o autor 

estabelece um paralelo entre os conteœdos da MatemÆtica e as artes, ao afirmar que ela 

deverÆ ser percebida pelo aluno sob uma nova visªo e de acordo com a sensibilidade de 

cada um, mas sem desdenhar a consistŒncia das teorias que lhe permitirªo ampliar seus 

saberes (D’AMBRÓSIO, 1993). 

Nessa perspectiva a utilizaçªo de mØtodos e prÆticas pedagógicas que 

desenvolvam a apropriaçªo de conteœdos matemÆticos, possibilita uma aprendizagem 

que tenha sentido e que seja contextualizada para os alunos. Para tanto nesse ato de 

ensinar e aprender o professor tem um papel fundamental, o de reconhecer, 

compreender e valorizar os conhecimentos prØvios e anteriores dos alunos, integrando 

esses conhecimentos com a MatemÆtica escolar e a realidade dos alunos. 

Afirmar que o conhecimento prØvio Ø base da aprendizagem nªo Ø defender prØ-

requisitos, para aprender alguma coisa Ø preciso jÆ saber alguma coisa � diz o modelo 

construtivista. NinguØm conseguirÆ aprender alguma coisa se nªo tiver como reconhecer 

aquilo como algo apreensível. O conhecimento nªo Ø gerado do nada, Ø uma permanente 

transformaçªo a partir do conhecimento que jÆ existe.  

Para Weisz (2002), o conhecimento prØvio do aprendiz Ø base de novas 

aprendizagens � nªo significa a crença ou defesa de prØ-requisitos. Tampouco esse tipo 

de conhecimento se confunde com a matØria ensinada anteriormente pelo professor. 

Se, por um lado, Ø o que cada um jÆ possui de conhecimento que explica as 

diferentes formas e tempos de aprendizagem de determinados conteœdos que estªo 

sendo trabalhados, por outro lado sabe-se que a intervençªo do professor Ø determinante 

nesse processo. Seja nas propostas de atividade, seja, na forma como encorajarcada um 

de seus alunos a se lançar na ousadia de aprender, o professor atua o tempo inteiro. 

É necessÆrio que o ensino de MatemÆtica, privilegie a mobilizaçªo e valorizaçªo 

de diferentes saberes em sala de aula, valorizando os conhecimentos que ele detØm para 

envolvŒ-lo como um todo. Este processo de ensino e aprendizagem deve ir ao encontro 

das suas necessidades, gerando assim um desequilíbrio para o mesmo, o que resulta em 
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uma mola impulsionadora para que vÆ à busca daquilo que necessita aprender, 

incorporando os novos conhecimentos em sua estrutura cognitiva prØvia. 

Neste sentido esse trabalho tem como objetivo principal conhecer e compreender 

as implicaçıes e elementos da Teoria da Aprendizagem Significativa de David  Paul  

Assube, e suas contribuiçıes para a aprendizagem MatemÆtica nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, por entendermos que a tomada de consciŒncia sobre o seu valor 

oportuniza aos professores a compreensªo sobre aspectos da prÆtica pedagógica que a 

facilitam e, assim, o aperfeiçoamento do ensino poderÆ ser buscado tendo como 

referŒncia esta concepçªo teórica.   

 Assim, o cognitivismo busca descrever esse comportamento, em que cada ser 

humano organiza seu mundo de seu jeito, para poder compreendŒ-lo melhor, pois cada 

um de nós percebe as coisas do mundo de maneira diferente, de acordo com a sua 

bagagem cultural e de conhecimentos. Trataremos neste estudo, da aprendizagem 

significativa, proposta por David Paul Ausubel.  

Percebemos que as indagaçıes presentes no cotidiano escolar sobre como 

promover um aprendizado significativo, tem sido objeto de estudo de muitos 

pesquisadores que procuram dar à teoria de Ausubel (1976) um encaminhamento cada 

vez mais prÆtico de maneira que a sala de aula torne-se um ambiente propício para que a 

Aprendizagem Significativa ocorra. 

    A proposta de desenvolvimento do tema vem ao encontro de proporcionar aos 

professores que ministram aulas de MatemÆtica nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental conhecimentos sobre a Aprendizagem Significativa de David Paul 

Ausubel e suas contribuiçıes no processo de aprendizagem de todos os envolvidos no 

processo educativo.  

A metodologia pauta-se na pesquisa bibliogrÆfica - com estudo de obras de 

autores nacionais e internacionais, tais como: Moreira e Masini (2006), Ausubel (1973), 

Ausubel, Novak e Hanesian (1980), entre outros, que contribuem para a reflexªo aqui 

apresentada, que se tŒm dedicado a estudar a Aprendizagem Significativa e suas 

relaçıes com a MatemÆtica. 

 O estudo Ø de relevância no âmbito educacional, a partir do momento em que se 

percebe que os questionamentos sobre a promoçªo de um aprendizado significativo em 
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MatemÆtica fazem parte da cotidianidade escolar. Diversos pesquisadores voltam suas 

atençıes para o pragmatismo que a Teoria de Ausubel (1976) representa, enfatizando 

que ela pode contribuir para que uma sala de aula se torne um espaço ideal onde a 

Aprendizagem Significativa, para a melhoria e qualidade da educaçªo, bem como a 

formaçªo integral do nosso alunado.  

 

Educação Matemática e Aprendizagem Matemática 

  

Nos estudos de Fiorentini (1989), nos quais define a Educaçªo MatemÆtica Ø 

uma Ærea do conhecimento das ciŒncias sociais ou humanas que estuda o ensino e a 

aprendizagem de seus conteœdos. Poder-se-ia dizer que a Educaçªo MatemÆtica Ø a 

prÆxis que compreende o domínio do seu conteœdo especifico e o de ideias e processos 

pedagógicos relacionados à transmissªo ou assimilaçªo dos conhecimentos e à 

apropriaçªo ou construçªo dos saberes matemÆticos escolares. 

  Neste sentido, a Educaçªo MatemÆtica tem como objetivo otimizar a 

aprendizagem desta disciplina, dirigindo o ensino da mesma a fim de que os 

aprendentes tenham a percepçªo de seu significado no âmbito do construto sociocultural 

no qual estªo inseridos. Ao se apropriarem dos conteœdos matemÆticos terªo aptidªo 

para participar da estruturaçªo do conhecimento, considerando-se a importância de o ser 

humano compreender a natureza. 

Todavia, por ser uma prÆxis educacional estabelecida pela amplitude da prÆtica 

social, ela corresponde a algumas finalidades do sujeito e às expectativas sociais 

concretas. Nesta linha de pensamentos, entende-se que a Educaçªo MatemÆtica resulta 

das diversas relaçıes traçadas entre conteœdos específicos e o pedagógico, criando um 

contexto cujas dimensıes amplas envolvem os âmbitos pisco cognitivos, histórico-

epistemológicos, histórico-culturais e sociopolíticos (FIORENTINI, 1989). 

Essa Ærea de estudos tem contribuído largamente para o ensino e a aprendizagem 

da MatemÆtica a partir da Educaçªo BÆsica ao Ensino Superior.  Assim, a Educaçªo 

MatemÆtica caracteriza-se pela interdependŒncia de dois elementos: um que se refere ao 

ato de ensinar e outro relacionado a quem deseja aprender. Portanto, os dois elementos 
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causam efeitos simultâneos, ou seja, a aprendizagem ocorre paralelamente ao ensino e, a 

troca pode beneficiar tanto a compreensªo quanto à ampliaçªo do conhecimento 

transmitido.  

Conforme assegura Fiorentini (1994, p. 97), 

 

Delimitaremos a Educaçªo MatemÆtica como Ærea de saber que 
procura de modo sistemÆtico e consistente investigar problemas 
ou responder indagaçıes relativas ao ensino e à aprendizagem 
da MatemÆtica, bem como, à formaçªo de professores, ao 
contexto escolar, cultural e sociopolítico em que ocorre a prÆtica 
pedagógica.  

 

Nesta perspectiva, o ensino da MatemÆtica deve se interligar às demais Æreas do 

conhecimento, uma vez que, ensinar MatemÆtica sem referŒncias à sua origem e aos 

objetivos dos conceitos, faz com que a formaçªo do aluno seja incompleta. Cabe ao 

professor saber o que ensinar, o modo de fazŒ-lo e a razªo pela qual ensina, alØm de 

criar um ambiente motivador que empreste segurança aos alunos a fim de que se sintam 

capazes de responder aos desafios propostos.  

Aprender a MatemÆtica Ø aprender a criar estratØgias que viabilizam aos alunos 

apreenderem o sentido e o significado na construçªo das ideias MatemÆticas, superando 

um ensino com bases no desenvolvimento de habilidades que envolvem cÆlculos ou 

fixaçªo de conceitos por meio de memorizaçªo e cansativas listas de exercícios. 

Nesta perspectiva, o aprendizado da MatemÆtica contribui na formaçªo da 

cidadania do sujeito quando este descobre como usar o seu raciocínio lógico, como 

executar contagens, cÆlculos e medidas, alØm de saber distinguir as diversas formas e 

propriedades. Ademais, aprende a utilizar adequadamente esta bagagem de 

conhecimentos adquiridos em sua interatividade social. Assim, Ø essencial que se 

selecionem conteœdos que contribuam efetivamente para o desenvolvimento das 

habilidades citadas no educando e lhe garantam a aprendizagem eficiente e significativa. 

Assim, a MatemÆtica nos primeiros anos do Ensino Fundamental Ø muito 

importante, em especial quando compreendemos que o conhecimento que nasce desta 
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Ærea de conhecimento, tanto quanto nas demais, e seu contributo na formaçªo do 

cidadªo, Ø uma consequŒncia do construto humano por meio de sua interatividade 

sociocultural.  

Nos PCN (1997), lŒ-se que: 

 

O papel que a MatemÆtica desempenha na formaçªo bÆsica do 
cidadªo brasileiro norteia estes Parâmetros. Falar em formaçªo 
bÆsica para a cidadania significa falar da inserçªo das pessoas no 
mundo do trabalho, das relaçıes sociais e da cultura, no âmbito 
da sociedade brasileira (PCN, 1997, p. 25). 

 

Neste contexto, faz-se mister que o currículo de MatemÆtica seja estruturado de 

tal forma que possa concorrer no desenvolvimento das faculdades e potencialidades 

intelectuais, estruturaçªo do pensamento, dinâmica do raciocínio lógico do aluno 

quando for utilizada na soluçªo de problemas, situaçıes e atividades do mundo do 

trabalho e tambØm como base e apoio na construçªo de saberes de outras Æreas 

curriculares.  

A partir dos PCN as Secretarias Municipais e Estaduais de Educaçªo de todo o 

território nacional envidam constantemente esforços para absorver e adequar os 

currículos formais às novas normas vigentes. Assim, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais desempenham um importante papel na escola, sendo elaborados com 

finalidades norteadoras para a organizaçªo e implementaçªo dos currículos escolares, 

contribuindo amplamente com a prÆtica docente. 

 Para tanto, traça objetivos adequados a cada nível da Educaçªo BÆsica e suas 

respectivas Æreas de conhecimento, de forma elucidativa e compatível com o 

desenvolvimento dos alunos e com os fundamentos mantenedores dessa proposta 

(BRASIL/PCN, 1997).   

Ao incluir a Educaçªo MatemÆtica nesse contexto da Educaçªo BÆsica, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais objetivam construir um marco referencial que 

oriente a prÆxis pedagógica, de maneira a favorecer a criança e ao jovem brasileiro, o 
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acesso a um tipo de conhecimento matemÆtico que possibilite a sua inserçªo no 

universo laboral e na sociedade como cidadªos que sªo (BRASIL, 1997, p.15). 

Neste mesmo documento consta que Ø importante estarmos atentos ao trabalhar 

com situaçıes cotidianas, pois pode haver interpretaçªo ambígua da ideia de contexto ao 

se dar atençªo apenas ao que se supıe ser parte do dia a dia do aluno. 

Neste sentido,  

 

[...]. Embora as situaçıes do cotidiano sejam fundamentais para 
conferir significados a muitos conteœdos a serem estudados, Ø 
importante considerar que esses significados podem ser 
explorados em outros contextos como as questıes internas da 
própria MatemÆtica e dos problemas históricos. Caso contrÆrio 
muitos conteœdos importantes serªo descartados por serem 
julgados, sem uma anÆlise adequada, que nªo tŒm uma aplicaçªo 
prÆtica imediata. (BRASIL/PCN, 1998, p. 23). 

 

Isto significa que, de acordo com os PCN, Ø necessÆrio otimizar a aprendizagem 

escolar, atrelando-a a vida prÆtica do sujeito. Para tanto, Ø relevante que o docente esteja 

familiarizado com o histórico de vida do aluno, sua prÆtica adquirida de aprendizagens 

fundamentais, seus conhecimentos formais e informais sobre um determinado tema e 

quais as suas condiçıes bÆsicas para a apreensªo de conteœdos.   

 

 

Aprendizagem Significativa e Aprendizagem Matemática nos Primeiros Anos do 
Ensino Fundamental 

 

A Teoria da Aprendizagem Significativa, que exerce uma grande influŒncia na 

educaçªo, foi apresentada por David Paul Ausubel na dØcada de 1960, tendo sido 

desenvolvida com Novak e Hanesian, seus colaboradores, nas dØcadas seguintes. Foi 

proposta em um contexto histórico de hegemonia behaviorista na psicologia, quando se 

acreditava na influŒncia do meio sobre o sujeito, contrapondo-se, assim, à influŒncia da 
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Escola Comportamentalista (o professor planeja, estimula e passa o conhecimento aos 

alunos), ou seja, hÆ uma escola tradicional, na qual prevalece a aprendizagem escolar 

conforme Ø compreendida e explicada a partir de leis preestabelecidas, advindas de 

pesquisas realizadas em laboratórios e nªo na prÆxis e que significa aprendizagem 

puramente mecânica, ou seja, quando as novas informaçıes sªo aprendidas sem 

interagir com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim, a criança 

decora signos, fórmulas, desenvolvimento na resoluçªo de cÆlculos e problemas 

matemÆticos, mas após um curto ou longo período ela esquece o que aprendeu, nªo 

havendo assim aprendizagem significativa. 

Para Pontes Neto (2001, p. 65) aprendizagem mecânica Ø concebida como 

aprendizagem de novas informaçıes com pouca ou nenhuma associaçªo a conceitos 

relevantes existentes na estrutura cognitiva, acrescenta-se ainda nos postulados do 

referido autor, que a aprendizagem  adquirida de forma mecânica nªo deve ser 

desprezada totalmente a curto ou longo prazo, pois os conteœdos  que nªo podem ser 

substantivamente modificados sªo necessÆrios no dia a dia da criança e que irªo atingir 

outros graus de significaçªo.  

A Teoria da Aprendizagem Significativa fornece uma contribuiçªo importante 

para compreensªo do sistema de ensino-aprendizagem, constituindo-se como uma 

�ferramenta� importante para educadores e pesquisadores educacionais, pois estÆ 

fundamentada na premissa de que a psicologia educacional se preocupa primeiramente 

com a natureza, condiçıes, resultados e avaliaçªo da aprendizagem na sala de aula, e 

segundo Ausubel e seus colaboradores (1980, p.23) estÆ focada na Escola como espaço 

educativo. As ideias de Ausubel, desde suas formulaçıes iniciais, buscam explicar o 

ensino e a aprendizagem escolar de forma distanciada do tradicional condutivismo ou 

behaviorismo que ainda prevalecia em 1963, quando sua teoria foi apresentada.  

AtØ entªo, os conhecimentos prØvios dos estudantes nªo eram considerados 

como fatores importantes e que a aprendizagem seria possível apenas se fossem 

ensinados ou conduzidos por alguØm, um sistema bem diferente daquele preconizado 

por Ghedin (2012, p.06) quando afirma: "a aprendizagem (e o ensino) Ø um processo 

social de enriquecimento individual e grupal que se constitui pelos sujeitos nos espaços 

de interaçªo e relaçªo que se constrói na realidade social por meio do modo como 

reproduzem uma informaçªo", ou seja, uma aprendizagem com significados reais. 
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Esta assertiva de Ghedin (2012), compatível com a de Moreira (1999) nos faz 

perceber que a Aprendizagem Significativa Ø o mesmo que mudança conceitual e 

construtivismo, colocando-nos diante da convicçªo de que o bom educador Ø aquele que 

tem capacidade de promover as mudanças, sendo um facilitador da Aprendizagem 

Significativa. 

Os conceitos referidos nos remetem a Ausubel e sua Teoria da Aprendizagem 

Significativa, que representa uma relevante contribuiçªo para se compreender o ensino e 

a aprendizagem.  

Por sua vez, o ensino Ø um processo interpessoal e intencional, em que o 

processo de comunicaçªo Ø primordial sendo utilizada pelo professor na situaçªo 

pedagógica "como meio de provocar, favorecer, fazer alcançar a aprendizagem de um 

saber ou de um saber-fazer. A aprendizagem Ø ela própria, definida como um processo 

de aquisiçªo e de mudança." (ALTET, 1999, p.13). 

Segundo Ausubel, et al. (1980, p.23), a Aprendizagem Significativa ocorre 

quando hÆ interaçªo do conhecimento prØ-existente na estrutura cognitiva do aluno, com 

o novo conhecimento. Assim, os dois conhecimentos interagem, uma vez que o novo 

modifica o prØ-existente, dando-lhe novos significados, ou seja, novos produtos.  Esta 

aquisiçªo de novos significados representa um processo de Aprendizagem Significativa.  

Para Ausubel (2001), uma Aprendizagem Significativa pode ser alcançada 

baseada na compreensªo do mundo e nos valores sociais e culturais que o aluno possui. 

O professor necessita compreender que a aprendizagem MatemÆtica Ø uma construçªo 

pessoal e ativa do educando e que a Aprendizagem Significativa exige que as novas 

informaçıes se inter-relacionem com os conhecimentos existentes. Neste caso, os 

desafios e situaçıes-problema sªo indicadores de estímulo na busca do conhecimento. 

Conforme aludem os PCN (1997), 

 

É preciso redimensionar o papel do professor que ensina 
MatemÆtica [...], o papel do professor ganha novas dimensıes. 
Uma faceta desse papel Ø a de organizador da aprendizagem; 
para desempenhÆ-la, alØm de conhecer as condiçıes 
socioculturais, expectativas e competŒncia cognitiva dos alunos, 
precisarÆ escolher o (s) problema (s) que possibilite (m) a 
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construçªo de conceitos/procedimentos e alimentar o processo 
de resoluçªo, sempre tendo em vista os objetivos a que se 
propıe atingir (BRASIL/PCN, 1997, p.30 e 31). 

 

O professor que atua nos primeiros anos do Ensino Fundamental, na sua prÆtica 

pedagógica de ensinar matemÆtica, deve tambØm voltar sua atençªo para a formaçªo 

global do educando. Os PCN apresentam informaçıes sobre os temas transversais 

relacionados ao ensino e aprendizagem em MatemÆtica, expressando conceitos e valores 

que estruturam a base da sociedade, como a Øtica, orientaçªo sexual, meio ambiente, 

saœde e pluralidade cultural. Nesses documentos, nos livros e no que os próprios 

professores abordam, encontramos a Aprendizagem Signi�cativa (BRASIL/PCN, 

1998). 

Segundo Moreira (1999), a teoria de Ausubel pode ser mais bem compreendida a 

partir de trŒs fundamentos bÆsicos, quais sejam: o conceito de subsunçor ou inclusor 

(momento em que, ou seja, a nova informaçªo interage com a estrutura do 

conhecimento; subsunçor Ø um conceito ou ideia existente que serve para ancorar ou dar 

o suporte à nova informaçªo).  

Na Teoria de Ausubel, quando uma nova informaçªo interage com a estrutura do 

conhecimento, observa-se que a variÆvel mais relevante no processo do ensino e da 

aprendizagem Ø a estrutura cognitiva do sujeito.  Neste sentido, Ø preciso deve 

investigar os conhecimentos prØvios dos seus alunos e verificar se esta estrutura 

cognitiva prØvia estÆ coerente em termos de organizaçªo hierÆrquica de um corpo de 

conhecimentos e, principalmente, se os conceitos subsunçores foram construídos de 

forma correta. 

A Aprendizagem Significativa envolve o sujeito e sua totalidade. O interessante 

da Aprendizagem Significativa Ø sua coerŒncia em alguns aspectos às teorias 

cognitivistas de Piaget, "[...] a perspectiva da construçªo do conhecimento, talvez seja o 

maior ponto de confluŒncia de ideias, porØm se distancia em outros pontos dada a 

especificidade de seus estudos com foco no trabalho pedagógico em sala de aula." 

(GHEDIN, 2012). 

Portanto, a criaçªo de situaçıes de desafio entre o aluno e o objeto da 

aprendizagem Ø relevante, pois isto lhe darÆ a percepçªo da diferença entre o que ele 
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sabe e o conteœdo a ser apreendido.  Quando esta situaçªo ocorre, o educando sente-se 

atraído pela possibilidade de se apropriar daquele conhecimento que lhe Ø apresentado 

no ensino.  A existŒncia de uma estratØgia motivadora leva o educando a agir e se 

interessar pela matØria, pois esta lhe desperta a curiosidade de descobrir e o desejo de se 

apropriar de novos saberes.  Segundo Cunha (2000, p. 75):  

 

Por meio da açªo que empreende para desenvolver o objeto, o 
sujeito sofre mudanças internas, sai do estado atual � de menor 
conhecimento � e passa ao estado superior, em que domina o 
objeto. Essa mudança interna Ø o conhecimento, algo que nªo 
pode ser assegurado pelo processo em que o objeto Ø 
simplesmente depositado na mente do aluno.  

 

Percebemos, mais uma vez, qual a importância do educador como facilitador e 

mediador da aprendizagem, colocando o aluno no epicentro do processo. Krebs (1995), 

ao se referir à aprendizagem, assevera que o professor que somente tenta imprimir 

ideias na mente dos seus educandos por meio de exercícios de fixaçªo de conteœdos, 

afim de que, posteriormente, possa repetir o que memorizou, nªo estimula a produçªo 

do conhecimento, ou seja, a açªo do aprendiz sobre o objeto da aprendizagem.   

Entretanto, enfatizamos que, para nªo reproduzirmos o sistema tradicional de 

ensino, nªo temos necessidade de grandes inovaçıes ou investimentos financeiros, 

bastando-nos planejarmos nossas aulas de forma diferenciada e dentro de situaçıes 

contextualizadas, dando sequŒncia aos conteœdos e, principalmente, relacionando-os aos 

conhecimentos prØvios de nossos alunos. 

A valorizaçªo dos saberes que o aluno possui facilita a sua aproximaçªo aos 

saberes escolares da sua realidade cultural, uma atitude que supera os possíveis 

preconceitos e facilita a socializaçªo do aluno com seus pares e com os professores. 

Ensinar a MatemÆtica significa desenvolver o raciocínio lógico e estimular o 

pensamento autônomo, a criatividade e o potencial de resolver problemas, ajudando o 

aluno perceber que a utilidade da MatemÆtica ultrapassa as linearidades dos espaços 

físicos da escola.  De acordo com Lorenzato (2006, p.27): 
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NinguØm vai a lugar algum sem partir de onde estÆ toda a 
aprendizagem a ser construída pelo aluno deve partir daquela 
que ele possui, isto Ø, para ensinar Ø preciso partir do que ele 
conhece o que tambØm significa valorizar o passado do 
aprendiz, seu saber extraescolar, sua cultura primeira adquirida 
antes da escola, enfim, sua experiŒncia de vida.  

 

Acreditamos que ao aluno deve ser dado o direito de aprender, nªo de forma 

mecanizada e repetitiva, sem saber por que faz o que lhe pedem, mas sim uma 

Aprendizagem Significativa e participativa, permitindo-lhe raciocinar e compreender. É 

importante aproveitarmos as situaçıes MatemÆticas que o cotidiano nos oferece, 

direcionando-as no sentido de reforçar a Aprendizagem Significativa, dando ao aluno a 

possibilidade de perceber uma parceria e uma condiçªo amistosa entre ele e o professor, 

compreendendo que com ele pode interagir, alØm de questionar e tirar dœvidas.  

 Neste sentido, Ausubel defende a ideia de que a Aprendizagem Significativa se 

desenvolve pelo processo dedutivo a partir dos princípios genØricos para os específicos, 

e que  deve-se considerar a existŒncia de conceitos gerais relevantes, com elevado nível 

de compreensªo e outros menos genØricos a eles subordinados. Na aprendizagem deve-

se, entªo, começar pela compreensªo dos conceitos mais abrangentes, sabendo-se que 

serªo à base da �ancoragem� de outros conceitos concretos que, posteriormente, serªo 

progressivamente diferenciados em seus detalhes e especificidades.  

 Assim nos estudos de David Paul Ausubel, tem-se que a medida em que a 

aprendizagem significativa ocorre, conceitos sªo desenvolvidos, elaborados e 

diferenciados em decorrŒncia de sucessivas interaçıes como: 

• Diferenciação progressiva - As ideias mais gerais e mais inclusivas da 

disciplina devem ser apresentadas no início para, depois irem sendo 

progressivamente diferenciadas. Em termos de detalhe e especificidade 

Ø mais fÆcil para o ser humano captar aspectos diferenciados de um todo 

mais inclusivo previamente aprendido, do que chegar ao todo a partir de suas 

partes diferenciadas. 

• Reconciliação integrativa - Explorar relaçıes entre ideias, apontar 

similaridades e diferenças importantes, reconciliar discrepâncias reais ou 

aparentes. O conteœdo deve nªo só proporcionar a diferenciaçªo progressiva, 
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mas tambØm:  explorar, explicitamente, relaçıes entre proposiçıes e 

conceitos, chamar atençªo para diferenças e similaridades importantes e 

reconciliar inconsistŒncias reais ou aparentes. 

 Nessa perspectiva, aprender significa transpor os limites de uma concepçªo 

antiga para a nova. Assim, a responsabilidade pela construçªo do novo conhecimento Ø 

transferida para os alunos, sendo facilitada pelo conflito sociocognitivo que define essa 

concepçªo construtivista, uma vez que permite ao aluno a oportunidade de construir 

novos saberes.  

 Os novos significados como produto de uma Aprendizagem Significativa devem 

ser preferidos, pois fornece a retençªo de novos significados e a transferŒncia de 

aprendizagem, ocorrendo assim uma ampliaçªo das estruturas cognitivas do aprendiz de 

forma duradoura, aumentando a capacidade de aprender outros conteœdos com maior 

facilidade, atØ mesmo quando ocorre esquecimento. 

 Nas reflexıes de Aprendizagem Significativa, hÆ tambØm as possibilidades de 

quando o aprendiz nªo possui conhecimentos prØvios, ou quando tais conhecimentos 

prØvios sªo errôneos, o que para Pontes Neto (2001, p. 78), �(...) nem sempre o que se 

aprende significativamente Ø compatível com o conhecimento especializado de uma 

determinada Ærea�, ou o �desejÆvel�. 

Os graus de significaçªo ou mecanicidade numa aprendizagem definem-se 

quando o novo conteœdo relaciona-se com os conhecimentos prØvios da criança.  O que 

tambØm para Coll (1995), a significância da aprendizagem nªo Ø uma questªo de tudo 

ou nada e sim de grau; em consequŒncia, em vez de propormo-nos que as crianças 

realizem aprendizagens significativas, talvez fosse mais adequado tentar que as 

aprendizagens que executam sejam, a cada momento da escolaridade, a mais 

significativa possível. 

Os processos cognitivos dependem da inclusividade das novas informaçıes em 

relaçªo às ideias jÆ prØ-existentes na estrutura cognitiva da criança. O professor em sua 

prÆtica pedagógica deve promover em sala de aula a interaçªo das aprendizagens que se 

classificam em subordinada, superordenada ou combinatória. A primeira consiste na 

incorporaçªo do novo conceito à ideia mais ampla que o estudante jÆ possui e na 

modificaçªo do conceito incorporador que adquire novo significado (diferenciaçªo 

progressiva). É o �(...) processo de vincular informaçıes a segmentos preexistentes da 
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estrutura cognitiva� (AUSUBEL, NOVAK, HANESIAN, 1980, p. 48; AUSUBEL, 

2003, p. 94). 

 

 

Considerações Finais 

 

 Este trabalho teve como objetivo apresentar uma introduçªo ao conceito de 

Aprendizagem Significativa para professores que ministram aulas de MatemÆtica dos 

primeiros anos do Ensino Fundamental, com  a pretensªo de discutir os diversos 

elementos que compıem esta teoria. Ao tomar conhecimento deste conteœdo, o 

professor poderÆ ter a oportunidade de repensar o conceito da aprendizagem em sua 

forma significativa, relacionando-o com os conhecimentos prØ-existentes na estrutura 

cognitiva de seus alunos. Dentro de um processo dinâmico, as reflexıes deste estudo 

poderªo servir, futuramente, como diretrizes para o aprofundamento desta prÆtica dos 

planejamentos e em sala de aula.  

 Identificar as potencialidades e bagagem que o aluno possui nªo Ø uma açªo 

simplista, embora possamos utilizar os indicadores de direcionamento às estratØgias 

educacionais. O relacionamento coerente do ensino com os materiais pedagógicos 

devem se interligar de forma substantiva, por meio de conceitos relevantes existentes na 

estrutura cognitiva dos alunos, afim de que ocorra a desejada Aprendizagem 

Significativa proposta por Ausubel.   

Portanto, nªo podemos simplesmente ignorar os saberes prØ-adquiridos e 

assimilados pelos alunos, pois em sala de aula, a prÆtica docente deve se sustentar em 

tais princípios para que alcancemos nossa meta de contribuir para uma Aprendizagem 

Significativa que favoreça nossos alunos.  
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Resumo 

Esta pesquisa bibliogrÆfica foi desenvolvida a partir de subsídios constituídos na 
disciplina de Ensino e Aprendizagem da MatemÆtica na Educaçªo BÆsica do Programa 
de Pós-Graduaçªo em Educaçªo MatemÆtica e Ensino de Física da Universidade 
Federal de Santa Maria, em nível de mestrado. Para tanto, tem-se o seguinte objetivo 
buscar trabalhos nos BDTD11 de programas de pós-graduaçªo em Educaçªo, Educaçªo 
MatemÆtica e Ensino de MatemÆtica que investiguem as representaçıes matemÆticas 
mobilizadas nos livros didÆticos da educaçªo bÆsica a partir dos registros de 
representaçªo semiótica. Dos 182 trabalhos que possuíam por referencial teórico os 
registros de representaçªo semiótica, 6 trabalhos possuem entre as palavras-chave livro 
didÆtico e enfatizam manuais didÆticos desenvolvidos no Brasil e destinados a educaçªo 
bÆsica. As verificaçıes e reflexıes realizadas sobre as produçıes analisadas permitiram 
constatar que nas pesquisas analisadas 45% dos tratamentos estªo nos registros 
algØbricos e as conversıes apresentadas sªo 18% do registro na língua natural para o 
registro algØbrico e 18% do registro algØbrico para o registro grÆfico e que em 4 dos 

�������������������������������������������������������������
��Biblioteca digital de teses e dissertaçıes.�
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trabalhos analisados, os livros didÆticos possuem as conversıes no sentido de ida e 
volta. 

 

Palavras-chave: Parâmetros Curriculares Nacionais; Registros de representaçªo 
semiótica; Livro DidÆtico. 

 

Introdução 

 Este trabalho institui-se a partir do desenvolvimento da disciplina de Ensino e 

Aprendizagem da MatemÆtica na Educaçªo BÆsica cursada no mestrado do Programa de 

Pós-Graduaçªo em Educaçªo MatemÆtica e Ensino de Física da Universidade Federal 

de Santa Maria no segundo semestre de 2015. Um dos tópicos trabalhados durante a 

disciplina referia-se as propostas curriculares e políticas pœblicas brasileiras para a 

Educaçªo BÆsica. Deste modo, o objetivo deste estudo Ø buscar trabalhos nos BDTD de 

programas de pós-graduaçªo em Educaçªo MatemÆtica, Ensino de MatemÆtica e 

Educaçªo que investiguem as representaçıes matemÆticas mobilizadas nos LD12 da 

educaçªo bÆsica a partir dos registros de representaçªo semiótica. 

 Ao que diz respeito às políticas pœblicas para a educaçªo no Brasil, verifica-se 

que �em grande parte, elas estªo regidas pelas agendas e pelas diretrizes de organismos 

e acordos internacionais (Unesco13, Banco Mundial, Unicef14, Pnud15, etc.), 

incorporando e/ou diluindo pautas de movimentos sociais locais� (SANTOS, 2009, p. 

60). 

 Um dos exemplos que concernem às políticas pœblicas estÆ relacionado à 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem por meio de formaçªo docente, 

avaliaçªo e distribuiçªo de livros didÆticos e avaliaçªo de cursos (SANTOS, 2009). 

AlØm disso, �as idØias contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais iriam orientar, 

nªo de forma determinística, mas estariam presentes nos critØrios de avaliaçªo dos 

livros didÆticos� (OLIVEIRA, 2009, p. 25). 

�������������������������������������������������������������
12 Livros DidÆticos. 
13Organizaçªo das Naçıes Unidas para a Educaçªo, a CiŒncia e a Cultura.�
14Fundo das Naçıes Unidas para a Infância. 
��Programa das Naçıes Unidas para o Desenvolvimento. 
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Referente às orientaçıes dos PCN16 aponta-se que o conhecimento matemÆtico Ø 

necessÆrio em diferentes situaçıes de nossa sociedade. Igualmente, contribui para 

desenvolver competŒncias e habilidades como: resolver questıes do cotidiano, observar 

a importância da própria no desenvolvimento científico e tecnológico e em outras Æreas 

do conhecimento (BRASIL, 2006). Do mesmo modo, as orientaçıes complementares 

dos PCNEM17 (BRASIL, 2002) assinalam que na matemÆtica o desenvolvimento de 

competŒncias envolve o reconhecimento, a utilizaçªo e a interpretaçªo de seus códigos, 

símbolos e formas de representaçªo. 

Conforme Stormowski, Gravina e Lima (2013) na matemÆtica sªo necessÆrios 

sistemas de representaçªo alØm da linguagem natural e das imagens, comuns em outras 

Æreas de conhecimento. Estes diferentes sistemas de representaçªo sªo: numeraçªo, 

notaçıes algØbricas e geomØtricas, grÆficos, símbolos, diagramas, esquemas, que 

�constituem por si só uma rede de representaçıes particular e complexa� (p. 4). Desta 

forma, a teoria de Raymond Duval, sobre as representaçıes no ensino da matemÆtica, 

�tem sido cada vez mais utilizada quando as pesquisas concernem à aquisiçªo de 

conhecimento, à organizaçªo de situaçıes de aprendizagem� (DAMM, 2012, p. 167).  

 

Os registros de representação semiótica 

Os PCNEM estabelecem como um dos objetivos �reconhecer representaçıes 

equivalentes de um mesmo conceito, relacionando procedimentos associados às 

diferentes representaçıes� (BRASIL, 1999, p. 42) para que o ensino da matemÆtica 

possa resultar em aprendizagem real e significativa para os alunos. 

Na matemÆtica Ø grande a variedade de representaçıes semióticas: sistemas de 

numeraçªo, figuras geomØtricas, escritas algØbricas e formais, representaçıes grÆfica, 

língua natural; desta forma registro de representaçªo designa os diferentes tipos de 

representaçıes semióticas utilizados em matemÆtica (DUVAL, 2003), pois toda a 

comunicaçªo se estabelece com base em representaçıes que podem expressar diferentes 

situaçıes que para o ensino precisam levar em consideraçªo as diferentes formas de 

representaçªo de um mesmo objeto matemÆtico (DAMM, 2012). 

�������������������������������������������������������������
16 Parâmetros Curriculares Nacionais. 
��Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino MØdio. 
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Embora na resoluçªo de atividades possa parecer que algum registro ocorre mais 

frequentemente, Ø possível e necessÆria a transiçªo de um registro para outro. Assim, 

existem dois tipos de transformaçıes de representaçıes semióticas que sªo 

completamente diferentes e que sªo fundamentais para anÆlise de atividades 

matemÆticas na perspectiva de ensino e aprendizagem: os tratamentos e as conversıes. 

• Os tratamentos sªo transformaçıes de representaçıes dentro 
de um mesmo registro: por exemplo, efetuar um cÆlculo ficando 
estritamente no mesmo sistema de escrita ou de representaçªo 
dos nœmeros; resolver uma equaçªo ou sistema de equaçıes; 
completar uma figura segundo critØrios de conexidade e de 

simetria. • As conversıes sªo transformaçıes de representaçıes 
que consistem em mudar de registro conservando os mesmos 
objetos denotados: por exemplo, passar da escrita algØbrica de 
uma equaçªo à sua representaçªo grÆfica (DUVAL, 2003, p. 16). 

 

Para Duval (2009) a mobilizaçªo simultânea de pelo menos dois registros de 

representaçªo ao mesmo tempo, ou a possibilidade de fazer a troca a todo o momento de 

registros de representaçªo que propicia a originalidade da atividade matemÆtica. 

 

Procedimentos metodológicos 

A escolha dos programas de pós-graduaçªo selecionados justifica-se, pois �o 

Brasil Ø um país de dimensıes continentais e por esse motivo abriga diversas 

universidades, pœblicas e privadas, distribuídas em todo o seu território� (BOEMO, 

ROSA, MARIANI, 2014, p. 4). Assim, a escolha dos programas de pós-graduaçªo para 

este mapeamento foi pautada em Boemo, Rosa e Mariani (2014) em que: 

[...] foram acessados 21 programas das seguintes instituiçıes: 
PUC/MG, PUC/RS, PUC/SP, UEL/PR, UEM/PR, UECE/CE, 
UEPG/PR, UFMS/MS, UFPE/PE, UFPEL/RS, UFPR/PR, 
UFRGS/RS, UFRJ/RJ, UFSC/SC, UFSCAR/SP, 
ULBRA/CANOAS/RS, UNIBAM/SP, UNICAMP/SP, 
UNIGRANRIO/RJ, UNIJUI/RS. (BOEMO; ROSA; MARIANI, 
2014, p. 4) 

 

Nesta investigaçªo, buscaram-se trabalhos nos mesmos programas das 

instituiçıes citados por Boemo, Rosa e Mariani (2014). Para tanto procuraram-se 
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trabalhos que tenham como referencial teórico os registros de representaçªo semiótica; 

esta atividade foi concluída no mŒs de novembro de 2015, em que dos programas 

indicados acima localizamos 182 trabalhos que possuíam por referencial teórico os 

registros de representaçªo semiótica. 

Posteriormente, seguimos a investigaçªo buscando as pesquisas que 

apresentavam o LD como palavra-chave. PorØm, como este estudo tem enfoque nos LD 

voltados para a educaçªo bÆsica, excluíram-se um trabalho que analisou livros do ensino 

superior e uma pesquisa do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educaçªo 

MatemÆtica (PUC-SP) que visava analisar LD de Moçambique, resultando no quadro 

conforme segue: 

 

Quadro 1 � Trabalhos selecionados para anÆlise. 

 

 
Fonte: Autoras. 

 

Análise dos dados 
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Para facilitar a visualizaçªo e compreensªo das anÆlises apresenta-se o Quadro 2, 

o qual destaca informaçıes pertinentes acerca de cada trabalho selecionado, com a 

finalidade de apresentar os tipos de representaçªo presentes nas atividades de diferentes 

conteœdos escolares: 

 

Quadro 2 � Trabalhos selecionados para anÆlise. 
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Fonte: Autoras. 

 

Embora o quadro apresente 6 trabalhos com objetos matemÆticos distintos, 

percebe-se em relaçªo aos tratamentos que 5 dos trabalhos apresentam um œnico tipo 

trabalhado nos LD analisados, sendo 4 com tratamentos no RAl18, 1 no RNm e apenas 1 

pesquisa possui tratamento com vÆrios registros de representaçªo. 

Referente às conversıes entre os registros de representaçªo, pode ser observado 

no quadro supracitado, que as mesmas sªo limitadas a no mÆximo 4 tipos, mas que nos 

trabalhos (2), (3), (5) e (6) foi possível observar que se busca o sentido da conversªo de 

ida e volta. É importante ressaltar que todos os autores das pesquisas analisadas 

apontam que suas pesquisas nªo possuem a intençªo de avaliar os LD, mas sim, 

observar as características que os mesmos apresentam. 

 

�������������������������������������������������������������
��RAl = Registro AlgØbrico; RLN = Registro na Língua Natural; RGr = Registro GrÆfico; RFg = 

Registro Figural; RNm = Registro NumØrico; RSb = Registro Simbólico; RTb = Registro Tabular; RNmd 
= Registro NumØrico decimal; RNmf = Registro NumØrico fracionÆrio.�
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Algumas considerações 

Relacionado aos registros de representaçªo de semiótica pode-se perceber 

maioria dos trabalhos acima que 5 deles apresentam tratamentos nos registros 

algØbricos, mesmo com objetos matemÆticos distintos. A respeito das articulaçıes entre 

registros de representaçªo predomina a mobilizaçªo do registro na língua natural para o 

registro algØbrico presente em 4 trabalhos e do registro algØbrico para o registro grÆfico 

tambØm em 4 das pesquisas, representando cada um 18% das conversıes. 

Do ponto de vista matemÆtico, a conversªo interfere somente na escolha do 

registro no qual os tratamentos a serem efetuados sªo mais econômicos, mais potentes, 

ou na obtençªo de um segundo registro que serve de suporte ou de guia aos tratamentos 

que se efetuam em outro registro. Do ponto de vista cognitivo Ø a conversªo que 

�conduz aos mecanismos subjacentes à compreensªo�. (DUVAL, 2003, p. 16). 

A apreensªo conceitual dos objetos matemÆticos somente serÆ 
possível com a coordenaçªo, pelo sujeito que apreende, de 
vÆrios registros de representaçªo. Ou seja, quanto maior for a 
mobilidade com registros de representação diferentes do 
mesmo objeto matemÆtico, maior serÆ a possibilidade de 
apreensªo desse objeto. (DAMM, 2012, p. 177, grifo do autor). 

 

No entanto, tal coordenaçªo nªo Ø adquirida naturalmente pelo estudante durante 

o processo de ensino e aprendizagem, cabendo, entªo, açıes que possam articular os 

diferentes registros de um mesmo objeto. Desse modo, o trabalho com diversas formas 

de representaçªo semiótica pode proporcionar aos sujeitos habilidades na utilizaçªo 

desses registros e facilitar o desenvolvimento do raciocínio. 

Como caracteriza Santos (2009), os LD: 

[...] tendem a obedecer um padrªo œnico para todo o território 
nacional e que em cada ano escolar, sob o fundamento da 
abordagem progressiva e em espiral dos conteœdos, os assuntos 
sªo tratados de modo indiferenciado. O que, num certo sentido, 
corresponde à prÆtica de repetir os mesmos assuntos e 
procedimentos, em cada sØrie, em livros elaborados sob uma 
orientaçªo mais tradicional. (SANTOS, 2009, p. 89) 
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Neste sentido, Ø necessÆrio pensar na constituiçªo do LD enquanto política 

pœblica e sua influŒncia no processo de ensino e aprendizagem, logo que um dos saberes 

docentes citados por Tardif e Raymond (2000) e Tardif (2002) (apud SILVA, 2009) Ø o 

procedente dos programas e livros didÆticos usados pela utilizaçªo das �ferramentas� de 

trabalho e sua adaptaçªo às tarefas, ressaltando que �importa ainda sublinhar que Ø 

impossível visualizar imediatamente a origem destes saberes quando os mesmos sªo 

mobilizados e utilizados em sala de aula, fator menos preocupante para a prÆtica 

educativa� (SILVA, 2009, p. 109). 

Por fim, nªo se pode negar que esse saber orienta e dÆ forma a formaçªo e ao 

desenvolvimento da pratica pedagógica reflexiva crítica dos professores (SILVA, 2009) 

cabendo ao professor selecionar o LD conforme sua necessidade e sua pretensªo quanto 

ao ensino. 
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Resumo 

Esta pesquisa constitui-se em um ensaio teórico detalhado sobre seçıes cônicas. Neste 
ensaio constam um pouco da história das cônicas, sua definiçªo, classificaçªo, 
nomenclatura e Æreas de aplicaçªo. O objetivo central deste estudo Ø produzir um 
material que, de uma forma ou outra, venha a contribuir para a formaçªo inicial docente 
de seus autores e auxiliar no desenvolvimento da práxis de ensino. Para efeito disso, foi 
realizada uma revisªo da bibliografia e foram construídos grÆficos, das diferentes 
cônicas, em coordenadas retangulares, os quais possibilitaram a leitura comparativa do 
comportamento das curvas de acordo com a variaçªo de seus coeficientes. O referido 
estudo demonstrou ser um importante instrumento para prover e auxiliar no 
embasamento teório dos professores em formaçªo, fator que reflete na prÆtica de ensino, 
pois um professor com melhores habilidades na manipulaçªo do conhecimento possui 
maior segurança durante sua mediaçªo. 

 

Palavras-chave: Seçıes Cônicas; GrÆficos; Educaçªo MatemÆtica. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A abordagem da matemÆtica, em sala de aula, tem passado por diversas 

transformaçıes ao longo das œltimas dØcadas, no entanto essas mudanças mostram-se 

ainda insuficientes no que se refere à reduçªo das dificuldades apresentadas pelos 

estudantes (Silva, 2005). Essas transformaçıes caracterizam-se como tentativas 

governamentais de adequar o ensino conforme as necessidades transparecidas pelos 

alunos (Young, 2007).  

Pesquisadores, conscientes dessas necessidades educacionais científicas, recorrem 

a estudos específicos no que rege a educaçªo matemÆtica. Por meio desses estudos, eles 

buscam envolver recursos e desenvolver metodologias diferenciadas de ensino que 

elevem os níveis de abstraçªo, promovam a aprendizagem significativa e, com isso, 

auxiliem na formaçªo de indivíduos de opiniªo e pensamento crítico (Silva, 2005). 

Perante este contexto, surge o estudo das seçıes cônicas como requisito elementar 

do currículo bÆsico de possíveis estudantes de engenharia, arquitetura, matemÆtica, 

ciŒncia da computaçªo e tantos outros cursos de nível superior, em que o raciocínio e a 

lógica matemÆtica sªo os principais alicerces. As seçıes cônicas, ou simplesmente 

cônicas sªo curvas planas resultantes da intesecçªo de um cone por um plano (Souza, 

2008). 
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Segundo Rizzato (2008) o estudo das cônicas teve início com Euclides e 

Arquimedes por meados de 200 a.C.. No entanto, foi Apolônio quem escreveu os mais 

completos e avançados trabalhos a cerca do tema, com isso as obras de Apolônio 

acabaram por substituir os estudos anteriores. Obras estas que se traduzem na coleçªo 

de oito livros, nos quais constam 387 proposiçıes das cônicas. Os trŒs primeiros, 

escritos em grego, apresentam as proposiçıes mais bÆsicas, inclusive que jÆ eram 

conhecidas por outros matemÆticos, conforme o próprio Apolônio cita. Nas demais 

obras constam resultados, em sua grande maioria, obtidos por Apolônio.  

As cônicas sªo abordadas, essencialmente, durante o estudo da geometria plana e 

detalhadas, por intemØdio da Ælgebra, em geometria analítica. Entretanto, este assunto Ø 

largamente explorado em aulas de cÆlculo, de Ælgebra e na ampliaçªo da intuiçªo 

matemÆtica inerente a cada estudante. Diante desta justificativa foi desenvolvido o 

presente estudo com o objetivo de aprimorar a práxis educacional e de contribuir com a 

formaçªo inicial docente, proporcionando ao professor, maior segurança e habilidade 

durante a abordagem do referido tema. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Antes de Apolônio de Perga (261 a. C.) acreditava-se que as cônicas só poderiam 

ser obtidas atravØs do seccionamento de um cone reto. A partir de seus estudos, 

Apolônio derrubou essa teoria e demonstrou a possibilidade de obter trŒs diferentes 

cônicas apenas variando a inclinaçªo do plano de intersecçªo. Apolônio foi o primeiro 

matemÆtico a reconhecer a existŒncia de dois ramos da hipØrbole. Para provar essa 

teoria ele seccionou um cone duplo, sendo que atØ entªo só haviam sido seccionados 

cones de uma œnica folha (Rizzato, 2008). 

As cônicas sªo conhecidas, tambØm, pela nomenclatura seçıes cônicas. Em sua 

definiçªo consta que sªo curvas planas, ou entªo figuras geomØtricas planas, oriundas de 

secçıes transversais realizadas em um cone (Figura 1). A própria circunferŒncia, a 

elipse, a parÆbola e a hipØrbole sªo classificadas como cônicas (Figura 2) (Souza, 2008). 

Geralmente a circunferŒncia nªo Ø citada, isso se deve ao fato dela ser classificada como 

uma elipse, em que o raio maior Ø igual ao raio menor.  
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Figura 19. Seçıes Cônicas 

 

Fonte: http://darkpgmr.tistory.com/63 

 

Figura 20. Classificaçªo das Cônicas de acordo com a excentricidade (e) 

 

Fonte: http://www.ime.unicamp.br/~marcio/hpteia/secon01/secon01.htm 

 

Uma definiçªo, amplamente literal, trata a seçªo cônica como sendo o lugar 

geomØtrico dos pontos que se movimentam no plano de forma que a sua distância a um 

ponto dado (chamado foco) Ø um mœltiplo positivo fixo da sua distância a uma reta 

dada, denominada diretriz (Souza, 2008). Deste surgem os conceitos específicos de 

parÆbola, elipse e hipØrbole. 

 

2.1. Parábola 

 

A ocorrŒncia de um ângulo reto na intesecçªo entre um cone e um plano origina 

determinada curva nomeada parÆbola (Souza, 2008). Venturi (2003) ilustra a definiçªo 
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de parÆbola por intemØdio da Figura 3, em que menciona a ocorrŒncia da curva 

parabólica quando o plano � estiver em paralelo com uma geratriz do cone. 

 

Figura 21. ParÆbola da secçªo cônica 

 

Fonte: (VENTURI, 2003, p. 119) 

 

Considerando um ponto F (foco) e uma reta d (diretriz), sendo F � d (Figura 4), 

pertencentes a um mesmo plano, define-se parÆbola como o lugar geomØtrico dos 

pontos P do plano equidistante do ponto F e da reta d (Souza, 2008). 

 

Figura 22. ParÆbola do plano 

 

Fonte: (SOUZA, 2008, p. 20) 
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2.2. Circunferência e Elipse 

 

Observa-se, na Figura 5, que a circunferŒncia surge da intersecçªo do plano �, quando 

este, for perpendicular ao eixo e do cone. JÆ, a Figura 6 Ø representativa da elipse. Esta curva 

Ø formada no momento em que o plano � corta a figura cônica, na direçªo oblíqua ao seu eixo 

(Venturi, 2003). Souza (2008) destaca que a condiçªo exigida para formaçªo da curva elíptica 

Ø que o ângulo formado entre o plano seccionante e o cone, seja agudo. 

 

Figura 23. CircunferŒncia                                 Figura 24. Elípse 

 

Fonte: (VENTURI, 2003, p. 119) 

 

Entende-se por elipse o lugar geomØtrico de um plano, em que a soma da 

distância de sua extremidade a dois pontos fixos, chamados de focos, F1 e F2, resulta 

em uma constante (Figura 7). De acordo com a posiçªo dos focos em relaçªo aos eixos 

das abscissas e das ordenadas a elipse possui diferentes equaçıes reduzidas (Bezerra, 

2010). 
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Figura 25. Localizaçªo de pontos essenciais da elipse 

 

Fonte: (VENTURI, 2003, p. 71) 

 

2.3. Hipérbole 

 

A hipØrbole Ø obtida da secçªo de um cone duplo por um plano paralelo ao seu 

eixo (Venturi, 2003).  

 

Figura 26. Formaçªo da HipØrbole cônica 

 

Fonte: (VENTURI, 2003, p. 119) 

 

A hipØrbole Ø bastante importante em pesquisas sobre o comportamento de 

partículas atômicas, como a trajetória de partículas movendo-se no campo elØtrico de 
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um nœcleo atômico (Bezerra, 2010). As Figuras 9 e 10 retratam as variaçıes da 

hipØrbole cônica. 

Figura 27. HipØrbole com foco na Abscissa 

 

Fonte: (VENTURI, 2003, p. 93) 

 

Figura 28. HipØrbole com foco na Ordenada 

 

Fonte: (VENTURI, 2003, p. 94) 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para realizar esta pesquisa, de cunho essencialmente teórico, foram escritas 

algumas equaçıes para serem expressas no formato grÆfico. Em seguida foi elencado 

um software de simples operaçªo, por intemØdio do qual, seria realizada a anÆlise do 

comportamento grÆfico das cônicas. O software escolhido foi o Winplot. Este se trata de 

um software livre e plenamente adequado para atender as necessidades do estudo em 

questªo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para construçªo dos grÆficos, deste estudo, Ø necessÆrio dispor de equaçıes. Neste 

momento surge a necessidade de apresentar e discernir as equaçıes que dªo origem às 

parÆbolas, às elipses e às hipØrboles. Todas estas curvas sªo derivadas de equaçıes de 

segundo grau com duas variÆveis (1): 

 

0†† =+++++ FEyDxCyBxyAx  (1) 

 

A equaçªo (1) Ø cientificamente conhecida como equaçªo geral do segundo grau e 

sua forma completa caracteriza-se pelo fato de todos os coeficientes (A, B, C, D, E, F) 

assumirem valores nªo nulos. AlØm disso, Ø importante salientar que a referida equaçªo 

apresenta trŒs termos de 2” grau (Ax², Bxy, Cy²), dois termos de 1” grau (Dx, Ey) e um 

œnico termo independente (F). 

A partir da equaçªo (1) Ø possível graficar uma elipse, uma hipØrbole ou ainda, 

uma parÆbola. Isto só vai depender do valor que a discriminante (2) assume.  

 

ACB 4† -  (2) 

 

Quando a equaçªo (2) for igual a zero, entªo a curva definida serÆ uma parÆbola. 

Quando a discriminante (2) assumir um valor maior que zero, a curva graficada serÆ 

uma hipØrbole. E, portanto, quando o valor da equaçªo (2) for menor do que zero 

configura-se uma elipse. 

 

 

4.1. Parábola 

 

Para facilitar as representaçıes grÆficas das equaçıes de parÆbola serªo expressas 

no formato apresentado na equaçªo (3). 

 

kaxy += †              ou entªo,               kayx += †  (3) 
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A equaçªo (3) Ø uma variaçªo, ou seja, um formato diferente de escrever a 

equaçªo (1), tal que a mesma apresenta alguns de seus coeficientes zerados. 

 

4.1.1. Construção e Análise Gráfica  

 

Estªo retratadas, a partir da Figura 11, as representaçıes grÆficas das principais 

parÆbolas que sªo estudadas no nível mØdio e que aparecem com maior frequŒncia no 

ensino superior. 

 

a) †xy = (vermelho) 

b) †xy -= (azul) 

c) †yx = (verde) 

d) †yx -= (rosa) 

Figura 29. ParÆbola com vØrtice na origem 
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Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Análise 

As equaçıes, representadas graficamente pela Figura 11, possuem o termo 

independente zerado. A influŒncia desse fator sob o grÆfico Ø que todas as parÆbolas 

possuem seu vØrtice coinscidente com a origem do plano cartesiano. Esta representaçªo 

retrata que quando os valores de y dependem dos valores de x a concavidade da 

parÆbola fica voltada para a direita ou esquerda do plano, ou seja, acompanha a direçªo 
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do eixo das abscissas. No entanto, quando os valores de x sªo dependentes dos valores 

de y a concavidade da parÆbola segue a direçªo do eixo das ordenadas (para cima ou 

para baixo). 

 

e) 1† += xy (verde) 

f) 1†5 += xy (vermelho) 

g) 2† -= xy (azul) 

h) 2†6/1 -= xy (rosa) 

Figura 30. Deslocamento e abertura da concavidade parabólica 
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Fonte: Elaborada pelos autores 

Análise 

Na Figura 12 estÆ retratado o comportamento das parÆbolas que possuem o termo 

independente diferente de zero. Este termo dita o ponto em que o vØrtice da parÆbola 

corta o eixo. A abertura da concavidade depende do valor do coeficiente que acompanha 

o termo quadrÆtico da equaçªo. A relaçªo Ø inversa, ou seja, quanto maior o valor do 

coeficiente menor serÆ a abertura da concavidade e quanto mais se aproxima de zero, 

maior a abertura côncava. 

 

4.2. Circunferência e Elipse 
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A elipse Ø uma figura geomØtrica que resulta da interseçªo de um cone por um 

plano. As elipses sªo curvas fechadas e simØtricas em relaçªo aos seus eixos, horizontal 

e vertical. O eixo maior e o menor, de uma elipse, definem seu diâmetro; o eixo maior 

representa o maior diâmetro, enquanto que o outro representa o menor da elipse. Um 

círculo possui apenas um diâmetro, pois seu eixo maior Ø igual ao seu eixo menor em 

todos os pontos. Logo, quando os coeficientes que acompanham �x� e �y� sªo iguais 

entªo a forma geomØtrica resultante Ø uma circunferŒncia. Se estes forem diferentes 

entªo se tem as elipses. 

 

4.2.1. Construção e Análise Gráfica 

 

a) 4† =+
2yx  (CircunferŒncia) (azul) 

b) 12† 2
=+ yx  (verde) 

c) 1†2 2
=+ yx  (vermelho) 

Figura 31. CircunferŒncia e Elipse 
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Fonte: Elaborada pelos autores 

Análise: 

Neste grÆfico (Figura 13) estªo projetadas duas elipses, uma com o diâmetro 

maior em x ( 12† 2
=+ yx ) representada pela linha verde e outra com o diâmetro maior 
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em y ( 1†2 2
=+ yx ) representada pela linha vermelha. Enquanto que, na cor azul, 

encontra-se representada a equaçªo de uma circunferŒncia de raio igual a dois. 

d) 1† =+
2yx (CircunferŒncia) (azul) 

e) 12† =+
2yx  (vermelho) 

f) 16† 2
=+ yx  (verde) 

g) 116† 2
=+ yx  (rosa) 

 

Figura 32. Variaçªo do raio menor em relaçªo ao coeficiente de y 
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Fonte: Elaborada pelos autores 

Análise 

Observe, na Figura 14, que ao manter constantes, o termo independente e o 

coeficiente que da variÆvel x e variar o coeficiente da incógnita y, Ø possível perceber a 

variaçªo do diâmetro menor da elipse. A tendŒncia Ø: quanto maior o coeficiente de y 

mais baixo serÆ o valor do diâmetro menor. 

 

h) 1† =+
2yx (CircunferŒncia) (azul) 

i) 1†2 =+
2yx  (vermelho) 

j) 1†6 2
=+ yx  (verde) 

k) 1†16 2
=+ yx  (rosa) 
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Figura 33. Variaçªo do raio menor com relaçªo ao coeficiente de x 
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Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Análise 

Neste grÆfico (Figura 15) Ø possível notar que o diâmetro maior da elipse estÆ 

situado ao longo do eixo y. AlØm disso, tambØm fica claro que quanto maior o 

coeficiŒnte de x, menor o diâmentro da elipse no eixo x. 

 

l) 9†4 =+
2yx (azul) 

m) 61†4 =+
2yx (vermelho) 

n) 94† 2
=+ yx  (verde) 

o) 614† 2
=+ yx (rosa) 

 

Figura 34. Variaçªo do diâmetro maior 
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Fonte: Elaborada pelos autores 
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Análise 

Neste caso (Figura 16) Ø possível perceber que a raíz quadrada do termo 

independente dita o valor do diâmetro maior, independentemente do eixo em que este se 

encontra. 

 

4.3. Hipérbole 

 

a) 1† =yx 2
-  (azul)  

b) 1† =xy2
- (rosa) 

 

Figura 35. Relaçªo entre o foco das curvas e os eixos 
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Fonte: Elaborada pelos autores 

Análise 

Em termos de equaçªo, a diferença entre a hipØrbole e a elípse Ø um sinal. As 

hipØrboles graficadas, na Figura 17, possuem os focos sobre o eixo x quando o 

coeficiente de x Ø negativo, logo as curvas terªo concavidades nos sentidos da direita e 

da esquerda ou sobre o eixo y quando o coeficiente de y Ø negativo, portanto as 

concavidades das curvas estarªo uma para cima e outra para baixo. 
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p) 1† 2
=- yx  (azul) 

q) 16†2
=- xy  (rosa) 

 

Figura 36. VØrtice das hipØrboles e termo independente 
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Fonte: Elaborada pelos autores 

Análise 

A raiz quadrada do termo independente sinaliza o ponto em que a curva toca um 

dos eixos. Observa-se (Figura 18) que quando o termo independente Ø 16, a curva rosa 

intercepta o eixo y no ponto (0,4). 

5. CONCLUSÃO 

 

Na matemÆtica as novas geraçıes procuram trilhar diferentes caminhos sobre 

terrenos jÆ explorados por geraçıes anteriores. Isso transparece que a formaçªo 

estrutural da MatemÆtica Ø muito bem sedimentada. AlØm disso, demonstra-se que a 

MatemÆtica Ø passível de estratificaçªo por diferentes geraçıes ao longo dos sØculos, 

sendo que cada qual pode deixar sua contribuiçªo sem desfazer o trabalho das 

anteriores.  

A elaboraçªo de um trabalho detalhado tende a contribuir significativamente, com 

a construçªo dos saberes intrínsecos a cada pessoa. A anÆlise descritiva do 

comportamento grÆfico traduziu-se em um instrumento importante para auxiliar na 

compreensªo das definiçıes de seçıes cônicas. Logo, Ø possível afirmar que, este 
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estudo, representa um bom artifício de trabalho com a finalidade de contribuir para que 

a formaçªo inicial docente seja construída sob uma base firme e sólida de 

conhecimentos. 
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Resumo 

O Ensino de Geometria na escolaridade bÆsica no Brasil, tem sido negligenciado e vem 
deixando lacunas no desenvolvimento de algumas habilidades importantes. Como 
consequŒncia, os resultados apresentados por avaliaçıes feitas pelo MinistØrio da 
Educaçªo, como a Prova Brasil, tem evidenciado a fragilidade do Ensino de Geometria 
no país. O processo de ensino-aprendizagem mediado pelas Tecnologias Educacionais 
em Rede (TER) possibilita a interaçªo em sala de aula e auxilia no aprendizado dentro e 
forma da sala de aula. Com isso, a finalidade deste trabalho Ø expor uma alternativa para 
a melhora do Ensino de Geometria na educaçªo bÆsica atravØs da utilizaçªo de recursos 
educacionais mediados por dispositivos móveis. 

 

Palavras-chave: Geometria; Prova Brasil; Tecnologias Educacionais em Rede; 
dispositivos móveis. 

 

1. Introdução 
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O tema escolhido para esta produçªo estÆ na conjuntura educacional no Brasil e 

no mundo. O direito à educaçªo Ø garantido pela Constituiçªo Brasileira e seu avanço se 

deu a partir de duas políticas pœblicas: a universalizaçªo do ensino bÆsico, garantindo a 

matrícula de toda criança na escola, e as avaliaçıes nacionais, diagnosticando a 

qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro. 

A Prova Brasil Ø uma das avaliaçıes desenvolvidas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep) e que tem como finalidade avaliar o nível do 

ensino disponibilizado no Brasil. Com os resultados da prova e de outros questionÆrios 

aplicados pelo Inep, Ø possível traçar planos de açªo a partir da necessidade de cada 

regiªo brasileira. 

Com base nos tipos de questıes abordadas na Prova Brasil de MatemÆtica, 

aplicadas no 9” ano do ensino fundamental, percebe-se a Œnfase em conteœdos 

envolvendo geometria plana, medidas e grandezas. Os resultados apresentados nessas 

questıes mostram a dificuldade dos estudantes na resoluçªo de problemas a partir 

desses assuntos. 

A utilizaçªo de tecnologias digitais de informaçªo e comunicaçªo (TDIC) na 

educaçªo, tem contribuído para a melhora da compreensªo de conteœdos trabalhados, a 

partir desses recursos. Com a disponibilidade de tecnologias educacionais a serviço de 

professores e estudantes, as instituiçıes de ensino bÆsico tŒm adaptado suas instalaçıes 

para a integraçªo desses recursos, criando laboratórios de informÆtica e redes de Internet 

de livre acesso aos estudantes e professores. 

Assim, este trabalho visa demonstrar a necessidade e relevância do estudo de 

Geometria na educaçªo bÆsica, destacando o desempenho e as dificuldades dos 

estudantes neste conteœdo, com base nos resultados da Prova Brasil e apontar uma 

alternativa para o ensino de Geometria a partir da introduçªo de recursos educacionais e 

dispositivos móveis na mediaçªo das prÆticas escolares. 

O texto Ø composto por uma síntese sobre a Prova Brasil e suas características de 

avaliaçªo na educaçªo bÆsica, com Œnfase no ensino de matemÆtica; posteriormente, a 

relevância do estudo da Geometria, a inserçªo de dispositivos móveis na educaçªo e a 

utilizaçªo de recursos educacionais digitais para o ensino de Geometria. 

  

2. Prova Brasil 

A Prova Brasil e o Sistema Nacional de Avaliaçªo da Educaçªo BÆsica (Saeb) 

sªo testes padronizados e questionÆrios socioeconômicos para investigaçªo em larga 
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escala. Questıes de Língua Portuguesa, enfatizando leitura, e de MatemÆtica, atravØs de 

situaçıes problema, sªo aplicadas aos estudantes de quinto e nono anos do ensino 

fundamental. A aplicaçªo de provas abrange todas as escolas pœblicas com mais de 20 

estudantes matriculados nos anos determinados. 

Os dados demogrÆficos e condiçıes de trabalho sobre as escolas avaliadas, sªo 

obtidos atravØs de informaçıes disponibilizadas por diretores e professores atravØs de 

questionÆrios. Com base nesses dados e das taxas de aprovaçıes nas escolas, Ø 

calculado o ˝ndice de Desenvolvimento da Educaçªo BÆsica (Ideb). 

A partir do material analisado, Ø possível traçar metas e desenvolver planos 

priorizando as necessidades de cada regiªo, a fim de reduzir as desigualdades e 

melhorar a qualidade da educaçªo no país. O desempenho de cada escola na Prova 

Brasil, Ø colocado à disposiçªo da comunidade escolar e da sociedade em geral atravØs 

do portal do MinistØrio da Educaçªo (MEC). 

Com base em uma anÆlise feita nos exemplos de questıes de matemÆtica 

abordadas na Prova Brasil, disponibilizados pelo MEC, pode-se perceber uma grande 

quantidade de situaçıes problema com Œnfase no conteœdo de Geometria. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais � 3” e 4” ciclos do ensino fundamental - para a Ærea 

da MatemÆtica (PCN, 1998), tambØm apontam a relevância de seu estudo, salientando 

que Geometria vai muito alØm das salas de aula, pois potencializa no estudante sua 

visªo de mundo e espaço e o desenvolvimento de habilidades para a representaçªo do 

cotidiano. 

Segundo os PCN (1998, p.16) 

Quanto aos conteœdos, apresentam um aspecto inovador ao 
explorÆ-los nªo apenas na dimensªo de conceitos, mas tambØm 
na dimensªo de procedimentos e de atitudes. Em funçªo da 
demanda social incorporam, jÆ no ensino fundamental, o estudo 
da probabilidade e da estatística e evidenciam a importância 
da geometria e das medidas para desenvolver as capacidades 
cognitivas fundamentais. 

  

AtravØs de conteœdos referentes a Geometria, os estudantes podem aperfeiçoar 

habilidades referentes a regularidades, generalizaçıes e transformaçıes. No 

desenvolvimento desse conteœdo, o estudante Ø incentivado a reconhecer medidas e 

construir conceitos sobre as formas existentes no seu dia a dia. Portanto, ensinar 

Geometria na escolaridade bÆsica, torna-se fundamental e essencial para a melhoria das 
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capacidades cognitivas necessÆrias para implementar açıes cotidianas, assim como 

procedimentos e atitudes no âmbito do trabalho. 

  

3. Geometria no ensino básico 

O professor do sØculo XXI passa a assumir um novo papel dentro e fora da sala 

de aula, suas prÆticas pedagógicas nªo se limitam mais à simples transmissªo de 

conhecimento, mas à mediaçªo no processo de ensino-aprendizagem. Segundo Freire 

(1987, p.40) Ø necessÆrio abandonar o ensino bancÆrio, que nos remete a mecanizaçªo 

de conteœdo, e proporcionar ao estudante o diÆlogo e a colaboraçªo para que ele 

desenvolva sua autonomia. 

A educaçªo deve ter o propósito de permitir que o estudante faça uma avaliaçªo 

crítica das situaçıes e tenha a liberdade de escolher o seu caminho. Quando ele 

simplesmente reproduz a decisªo de outro, sem a consciŒncia crítica, acaba se unindo à 

massa e se acomodando. 

O diÆlogo e a colaboraçªo sªo fundamentais para o desenvolvimento dos 

estudantes. É discutindo possibilidades e problematizando situaçıes do cotidiano, a 

partir da investigaçªo e de pesquisas, que a curiosidade Ø instigada e os objetivos 

pedagógicos sªo alcançados. A medida que o estudante Ø direcionado para questıes de 

Geometria envolvendo o seu dia a dia, desenvolve seu pensamento geomØtrico de forma 

mais concreta e com mais autonomia. Nesse sentido, o docente deve considerar os 

fatores culturais e a forma conservadora e silenciosa a que seus educandos estªo 

condicionados. 

Lorenzato (1995, p.3) afirma que um dos maiores fracassos no ensino da 

Geometria no Brasil, vem de professores que tŒm receio de ensinar porque nªo 

apresentam os conhecimentos geomØtricos mínimos para trabalhar o conteœdo com os 

estudantes. O autor contesta a ideia do movimento da MatemÆtica Moderna, que tem a 

intençªo de algebrizar a Geometria, tornando-a mecânica e diminuindo a possibilidade 

de ser relacionada com o cotidiano. 

Segundo Lorenzato (1995, p.4), o movimento da MatemÆtica Moderna alterou as 

prÆticas pedagógicas, mas tambØm deixou algumas lacunas: 

 O movimento da MatemÆtica Moderna tambØm tem sua parcela 
de contribuiçªo no atual caos do ensino da Geometria: antes de 
sua chegada ao Brasil, nosso ensino geomØtrico era 
marcantemente lógico-dedutivo, com demonstraçıes, e nossos 
alunos o detestavam. A proposta da MatemÆtica Moderna de 
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algebrizar a Geometria nªo vingou no Brasil, mas conseguiu 
eliminar o modelo anterior, criando assim uma lacuna nas 
nossas prÆticas pedagógicas, que perdura atØ hoje. 
(LORENZATO, 1995, p.4) 

   

O autor destaca que a situaçªo do estudo de Geometria no país Ø �caótica� e estÆ 

instituído um círculo vicioso, onde professores que nªo estudaram geometria precisam 

ensinÆ-la. Como consequŒncia, sªo apresentados os resultados da Prova Brasil, onde o 

deficit em matemÆtica nos anos finais do ensino fundamental Ø evidente. 

Com base nesses dados apresentados na œltima Prova Brasil, realizada em 2013, 

no caso dos estudantes de 9” ano, houve uma reduçªo do nœmero de alunos com baixo 

desempenho em matemÆtica, comparado com o ano de 2009. Mas ainda assim, o índice 

Ø quase trŒs vezes maior que o apresentado por esses estudantes quando estavam no 5” 

ano, prestando a prova do ano anterior. Em matemÆtica 20,41% dos estudantes de 9” 

ano estªo abaixo do nível mais baixo de proficiŒncia considerado pelo MEC. Isso 

demonstra a fragilidade do ensino de MatemÆtica em nosso país e a necessidade de 

investir na formaçªo de professores, pesquisa e inovaçıes nas prÆticas pedagógicas para 

mudar esta situaçªo. 

Nos resultados da Prova Brasil, o MEC apresenta uma escala com dez níveis de 

proficiŒncia para as provas de matemÆtica aplicadas no 5” ano e nove níveis para o 9” 

ano. Essa escala Ø dividida em intervalos de 25 pontos e vai de 0 a 500 pontos. Cada 

nível de proficiŒncia descreve algumas habilidades que o estudante provavelmente jÆ 

domina. 

A figura 1 representa a cartilha de Avaliaçªo do rendimento escolar na Prova 

Brasil de 2013, desenvolvida pelo MEC para explicar como devem ser analisados os 

dados levantados a partir da avaliaçªo. A figura 1, mostra os níveis trŒs e quatro da 

escola de proficiŒncia da avaliaçªo de matemÆtica no 9” ano. 

Figura 1 � Escala de proficiŒncia de MatemÆtica � 9” ano, níveis 3 e 4. 
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 Fonte: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/resultados/2013

/caderno_prova_brasil_2013.pdf 

  Nos níveis 3 e 4, percebemos a Geometria no ensino fundamental, descrita como 

�espaço e forma� e �grandezas e medidas�. As habilidades desenvolvidas por estudantes 

desses níveis estªo no âmbito de medidas de comprimento, Æreas e localizaçªo de 

coordenadas. Essas capacidades podem ser desenvolvidas e potencializadas de forma 

mais concreta a partir da utilizaçªo de tecnologias. 

  Assim acreditamos que a implementaçªo de Tecnologias Educacionais em Rede 

(TER) para o ensino de Geometria, pode ser uma alternativa para a melhoria do 

desenvolvimento desses estudantes. AtravØs da utilizaçªo de recursos educacionais 

mediados por dispositivos móveis, as prÆticas escolares se tornarªo mais próximas do 

cotidiano do estudante, aproximando tambØm as noçıes geomØtricas que fazem parte 

das suas vidas. 

  

4. Dispositivos móveis na educação 

Com o desenvolvimento das Tecnologias de Informaçªo e Comunicaçªo (TIC) e 

o acesso da populaçªo a esse tipo de serviço, a inclusªo de tecnologia no sistema 



 
 

22 
 

educacional se faz necessÆria, a fim de aproximar a escola do cotidiano dos estudantes. 

O processo de ensino-aprendizagem mediado por Tecnologias Educacionais em Rede 

(TER), pode ter um resultado ainda mais benØfico com a incorporaçªo de dispositivos 

móveis usados diariamente pelos estudantes, como tablets e smartphones. 

A Organizaçªo das Naçıes Unidas para a Educaçªo, CiŒncia e Cultura 

(UNESCO, 2013), destaca que o celular Ø a TIC mais usada no mundo e que a AmØrica 

Latina tem apresentado os maiores níveis de crescimento na utilizaçªo de tecnologia e 

conectividade na educaçªo. Com isso, a UNESCO desenvolveu Diretrizes de políticas 

para a aprendizagem móvel, onde enfatiza que a utilizaçªo de tecnologias móveis 

permite a aprendizagem em quaisquer momentos ou lugares (2013, p.8). 

A UNESCO defende que, atravØs da interaçªo mediada pelos dispositivos 

móveis, a construçªo da aprendizagem nªo serÆ isolada, pois atravØs da tecnologia 

haverÆ colaboraçªo e compartilhamento. Segundo Sandoval e Santoyo (2015, p.3), para 

isso Ø necessÆrio uma mudança de modelos pedagógicos, onde os professores 

disponibilizem aos estudantes, atividades conectadas a processos de interaçªo e 

colaboraçªo. 

Sandoval e Santoyo (2015, p.16) ainda destacam: 

Os atributos tecnológicos de dispositivos móveis disponíveis no 
mercado, tem capacidades como conectividade a Internet, 
manipulaçªo de recursos multimídia, redes de comunicaçıes, 
aplicativos de downloads, para citar alguns, que podem ser 
direcionados para um propósito educativo, o que antecipa que 
tais dispositivos podem funcionar como ferramentas 
educacionais. (SANDOVAL e SANTOYO, 2015, p.16) 
 

Assim, a utilizaçªo de recursos educacionais em dispositivos móveis, pode 

auxiliar no aprendizado dentro e fora da sala de aula, favorecendo as interaçıes entre os 

sujeitos, envolvendo diversos elementos potencializadores no processo de ensino-

aprendizagem. Esses recursos sªo materiais digitais disponibilizados para professores, 

estudantes e todos que quiserem utilizar como forma de auxiliar na aprendizagem e 

pesquisa. Sªo compostos por conteœdos de formaçªo, ferramentas e recursos de 

implementaçªo. Os conteœdos dos cursos sªo formados por: softwares educativos e 

publicaçıes diversas com todo o material necessÆrio para pesquisa e formaçªo dos 

usuÆrios. 

O aplicativo �Area y Volumen. Geometria FÆcil� Ø um recurso disponível para 

dispositivos móveis de forma gratuita, onde o estudante tem acesso a figuras 
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geomØtricas planas e espaciais com fórmulas de Æreas e volumes. Neste aplicativo, Ø 

possível realizar cÆlculos a partir de algumas medidas informadas pelo estudante. A 

partir desse tipo de recurso educacional, que mostra a geometria de forma mais 

concreta, o estudante tem a possibilidade de desenvolver habilidades exigidas na Prova 

Brasil, atravØs de dispositivos móveis. 

Ferreira, Soares e Lima (2012), afirmam que a utilizaçªo de ambientes 

computacionais no ensino de Geometria tem por objetivo identificar, compreender e 

codificar as conceitualizaçıes. Assim, os recursos educacionais em dispositivos móveis 

permitem manipulaçıes geomØtricas com as quais os estudantes podem ampliar suas 

compreensıes sobre as propriedades geomØtricas que normalmente sªo abordadas 

apenas de forma teórica pelo professor. Segundo os autores: 

A possibilidade de visualizaçªo e manipulaçªo de objetos 
geomØtricos que guardam tanto da habilidade de visualizaçıes 
de propriedades geomØtricas quanto da compreensªo efetiva e 
definitiva de conceitos geomØtricos importantes (FERREIRA, 
SOARES E LIMA, 2012, p.5). 

 
 Ou seja, a utilizaçªo de recursos educacionais em dispositivos móveis permite a 

visualizaçªo e manipulaçªo de objetos geomØtricos e isso auxilia na compreensªo dos 

conceitos necessÆrios e requeridos pelas avaliaçıes como a Prova Brasil. AlØm disso, 

amplia a interaçªo entre professor e estudantes (e estes entre si), o que contribui de 

forma significativa para a compreensªo, conceitualizaçªo e raciocínio lógico-dedutivo 

de maneira mais efetiva, pois as demonstraçıes e simulaçıes, possíveis de serem 

operadas em dispositivos móveis, favorecem a compreensªo das relaçıes entre objetos 

geomØtricos, teoremas e equaçıes. Isso Ø fortalecido mais uma vez por Ferreira, Soares 

e Lima (2012, p.11) ao afirmarem que: 

O uso de ambientes computacionais permite, adicionalmente, 
facilitar e agilizar a aprendizagem do próprio conhecimento 
geomØtrico ao mesmo tempo em que disponibiliza, para os 
processos de ensino e aprendizagem, novas ferramentas que 
foram especialmente concebidas para estimular uma edificaçªo 
peremptória do conhecimento, atravØs do estímulo à construçªo 
de raciocínios coerentes e adequados. Com efeito, essa 
edificaçªo do conhecimento tende a acontecer de forma natural, 
e geralmente definitiva, precisamente por causa do 
favorecimento ao desenvolvimento do raciocínio lógico ao invØs 
de memorizaçıes de fórmulas e/ou açıes similares. 
(FERREIRA, SOARES E LIM, 2012, p.11)  
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 Portanto, ao integrar recursos educacionais e dispositivos móveis no ensino de 

Geometria, pode-se ter uma melhora na aprendizagem dos estudantes a partir da 

solidificaçªo do raciocínio lógico e assim, consequentemente, obter um melhor 

desempenho nas avaliaçıes como a Prova Brasil. 
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Eixo temático: Educaçªo MatemÆtica e Inclusªo 

Modalidade: Comunicaçªo Científica 

Categoria: Aluno de Graduaçªo 

 
RESUMO:O presente artigo foi desenvolvido na disciplina de Língua Brasileira de 
Sinais, componente curricular obrigatório do curso de Licenciatura em MatemÆtica, 
normatizado a partir do Decreto 5.626/2005. Tal Decreto reafirma o compromisso com 
a educaçªo inclusiva de estudantes surdos e desafia os educadores a conhecer a 
LIBRAS, para interagir e desenvolver as atividades pedagógicas nas escolas comuns. 
Nesse sentido, investigar-se-Æ o contexto histórico que atravessa a vida dos surdos, as 
normativas que norteiam a educaçªo e a utilizaçªo de recursos pedagógicos adaptados 
em/ou bilíngues. Com o auxílio de tal recurso, os professores poderªo ensinar a Ærea do 
quadrado e do círculo, com a mediaçªo de intØrpretes de LIBRAS ou, ele próprio, pois o 
material acompanha DVD com a atividade interpretada e os recursos concretos para 
visualizaçªo e exemplificaçªo. Tal metodologia sinalizada e imagØtica mostra a deduçªo 
das fórmulas matemÆticas de Ærea atravØs de recortes, trazendo significado e 
potencializando a aprendizagem tanto dos surdos como dos ouvintes, o que reafirma o 
compromisso cidadªo com os surdos incluídos.  
 
Palavras-chave: Surdos. Bilinguismo. Recursos adaptados. 
 
 
INTRODUÇÃO 
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Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educaçªo Brasileira (LDB, n” 

9394/1996) o aluno surdo tem o direito de frequentar uma sala de aula da rede regular 

de ensino e de ser atendido pedagogicamente a partir de suas necessidades.  

Nessa perspectiva, investigar-se-Æ o contexto histórico que atravessa a vida dos 

surdos, as normativas que norteiam a educaçªo e a utilizaçªo de recursos pedagógicos 

adaptados em/ou bilíngues. Tal estudo se justifica pela demanda de estudantes surdos 

incluídos nas escolas comuns, bem como pelo compromisso pedagógico de propiciar 

ensino de qualidade e condizente com as especificidades viso espaciais que lhes sªo 

naturais. 

A metodologia Ø de cunho bibliogrÆfico, pautada no estudo de livros, artigos 

acadŒmicos e dissertaçıes de mestrado de autores como: Quadros (1997), Buzar (2009), 

Dischinger (2004), Goldfeld (1997), Silva (2003), Perlin (1998). Dar-se-Æ materialidade 

a proposta atravØs da articulaçªo de uma sequŒncia didÆtica bilíngue 

LIBRAS/PortuguŒs. A mesma compreende, um conjunto de atividades, estratØgias e 

intervençıes planejadas etapa por etapa pelo docente para que o entendimento do 

conteœdo ou tema proposto seja alcançado pelos discentes (KOBASHIGAWA et al., 

2008).  

Esse estudo agrega carÆter social por garantir aos cidadªos surdos o direito de 

aprender e se desenvolver em iguais condiçıes aos colegas ouvintes. E assim, superar os 

altos índices de reprovaçªo que excluem e segregam os estudantes surdos. No mesmo 

sentido, trazer essa discussªo à universidade, aguça a vontade de aprofundar estudos e 

desenvolver outros materiais bilíngues.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Contexto histórico da inclusão de surdos 

O processo inclusivo de sujeitos surdos passou por diferentes etapas por entre os 

tempos. Desde a Øpoca em que eles eram abandonados à própria sorte e sujeitos à morte, 

atØ a contemporaneidade, onde o processo inclusivo adentra os espaços escolares, 

desestabiliza o fazer docente e inquieta os escolares. 

Anterior e durante a Idade MØdia tŒm-se poucos registros sobre a inserçªo do 

surdo na sociedade. Segundo Perlin (1998), os surdos sofriam discriminaçªo e exclusªo; 

apenas os povos hebreus e egípcios protegiam os surdos com leis. Com exceçªo dos 

romanos que por lei era obrigatório o extermínio das pessoas com qualquer deficiŒncia. 
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Goldifeld (1997), relata que as pessoas com surdez eram interpretadas como primitivas 

e nªo poderiam ser educadas. Sendo assim, tais pessoas viviam totalmente excluídas da 

sociedade e nªo tinham nenhum direito assegurado.  

Na Idade MØdia, de acordo com Barros e Hora (2009), a Igreja Católica foi 

responsÆvel pela discriminaçªo dos surdos, pois, em virtude de eles nªo desenvolverem 

a oralidade nªo poderiam confessar seus pecados, logo, se acreditava que nªo entendiam 

os dogmas e códigos religiosos. Para a igreja o homem foi criado a �imagem e 

semelhança de Deus�, portanto os que nªo se encaixavam nesse padrªo eram postos à 

margem, nªo sendo considerados humanos.  

A partir da Idade Moderna surgiram os primeiros educadores que dedicaram 

atençªo a aprendizagem de surdos. De acordo com Reis (1992) em 1579 Gerolamo 

Cardano, cujo filho era surdo, foi o primeiro a afirmar que o surdo deveria ser educado e 

instruído, afirmando que era crime nªo instruir um surdo.  

De acordo com Sacks (1990), Charles-Michel de L·EpØe, pelo seu envolvimento 

e dedicaçªo pedagógica a comunidade surda, tornou-se conhecido como o �Pai dos 

Surdos� e tambØm um dos primeiros que defendeu o uso da Língua de Sinais. L·EpØe 

teve a disponibilidade de aprender a Língua de Sinais para poder se comunicar com os 

Surdos. A Idade Moderna foi considerada por muitos estudiosos o período mais 

próspero da educaçªo dos surdos, com o desenvolvimento e discriminaçªo da Língua de 

Sinais, alØm do surgimento de vÆrias escolas de Surdos.  

No início da Idade Contemporânea, houve um retrocesso na educaçªo de surdos. 

De acordo com Goldfeld (1997), o cientista Alexander Graham Bell, defensor do 

Oralismo, exerceu grande influŒncia no resultado da votaçªo do Congresso 

Internacional de Educadores de Surdos, realizado em Milªo no ano de 1880. Em tal 

Congresso, foi colocado em votaçªo qual mØtodo deveria ser utilizado na educaçªo dos 

surdos. O Oralismo venceu e o uso da língua de sinais foi oficialmente proibido. Os 

professores de surdos nªo tiveram o direito de votar. 

De acordo com Goldfeld (1997), o Oralismo visa à integraçªo da criança surda 

na comunidade de ouvintes, dando-lhe condiçıes de desenvolver a língua oral. O 

Oralismo descreve a surdez como uma deficiŒncia que deve ser minimizada por meio da 

estimulaçªo auditiva que possibilitaria a aprendizagem da língua oral e levaria a criança 

surda a integrar-se à comunidade ouvinte, desenvolvendo sua personalidade como a de 

alguØm que ouve. Isto significa que o objetivo do Oralismo Ø fazer a reabilitaçªo da 

criança surda em direçªo a uma pretensa normalidade. 
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A partir da dØcada de sessenta, vÆrias pesquisas mostram a ineficÆcia do mØtodo 

oral para pessoas surdas e asseveram a importância da língua de sinais, bem como a 

insatisfaçªo por parte das pessoas surdas com a abordagem oral.   

Nesse período surge a filosofia da Comunicaçªo Total em 1968. A qual segundo 

Silva (2003) apresenta uma proposta flexível no uso de meios de comunicaçªo oral e 

gestual. Objetiva desenvolver na criança surda uma comunicaçªo real com seus 

familiares e professores, construindo o seu mundo interno. Segundo Lacerda (1998) a 

aplicaçªo da filosofia da Comunicaçªo Total favoreceu o contato com os sinais, e 

propiciou aos surdos a aprendizagem da Língua de Sinais, sendo esta um apoio para a 

língua oral no trabalho escolar. No entanto, da dØcada de 90, segundo Oliveira (2001) 

percebeu-se a ineficÆcia na utilizaçªo de tal filosofia e do Oralismo para garantir uma 

aprendizagem educacional de qualidade aos alunos surdos. Conforme Goldfeld (1997), 

a partir da dØcada de 90 iniciou-se uma nova filosofia educacional, chamada 

Bilinguismo, a qual pressupıe que o surdo adquira primeiramente a língua de sinais, 

que Ø considerada a língua natural dos surdos e, como segunda língua, a língua oficial 

de seu país. 

 

Normativas da educação para deficientes auditivos 

Segundo a Constituiçªo Federal de 1988, todos os cidadªos tŒm direitos 

educacionais. Perante a essa igualdade de direitos, para todos os tipos de deficiŒncia 

existem normativas que propıem meios que facilitam e ajudam na inclusªo dos 

indivíduos. Diante disso existem algumas normativas, como as leis n” 10.436/2002 e 

12.319/2010, direcionadas para o apoio da inclusªo escolar de pessoas surdas. 

O Decreto n” 5.626/05, regulamenta a Lei n” 10.436/2002 e dÆ garantias a 

inclusªo dos alunos surdos, atravØs do bilinguismo, mediado por professores 

conhecedores da LIBRAS, intØrpretes tradutores e acessibilidade em todos os espaços 

sociais via língua de sinais. Compreende-se que hÆ uma distância significativa entre as 

normativas e a realidade que envolve os sujeitos surdos, o que constitui desafios a 

superar.  

A Lei 12.319/2010 aponta a necessidade de um Tradutor e IntØrprete da Língua 

Brasileira de Sinais � LIBRAS em sala de aula, como uma possibilidade para o diÆlogo 

entre o professor e o estudante surdo. O Art. 2° dispıe que �o tradutor e intØrprete terÆ 

competŒncia para realizar a interpretaçªo das duas línguas de maneira simultânea ou 
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consecutiva, proficiŒncia em traduçªo e interpretaçªo de LIBRAS e da Língua 

Portuguesa�. 

Conforme a lei citada acima, todo o profissional formado em Língua de Sinais 

poderÆ trabalhar em uma escola que atendam estudantes surdos, sendo esse um 

profissional intØrprete e nªo explicador. Isso significa que, o intØrprete estarÆ em sala de 

aula para traduzir e interpretar a língua oral e escrita para a língua de sinais e vice-versa. 

Portanto, nªo cabe a ele, a funçªo de ensinar os conteœdos curriculares, mas sim mediar 

a comunicaçªo entre o professor e aluno surdo. 

Sobre a formaçªo do profissional intØrprete, a Lei 12.319, ainda afirma:  

Art. 4o  A formaçªo profissional do tradutor e intØrprete de 
Libras - Língua Portuguesa, em nível mØdio, deve ser realizada 
por meio de:  
I - cursos de educaçªo profissional reconhecidos pelo Sistema 
que os credenciou;  
II - cursos de extensªo universitÆria; e  
III - cursos de formaçªo continuada promovidos por instituiçıes 
de ensino superior e instituiçıes credenciadas por Secretarias de 
Educaçªo. (Lei n” 12.319, de 1” de Setembro de 2010). 

  

Segundo Skliar (1999), os gestores e professores nªo conseguem visualizar a 

necessidade e importância da utilizaçªo da língua de sinais dentro da escola e na sala de 

aula. Dessa forma quando um estudante surdo Ø incluído hÆ dificuldades de aprofundar 

o trabalho ou dialogar com o intØrprete. Por isso, o Art. 3o da lei n” 12.319 propıe que 

seja dado suporte a todos os futuros professores, para que esses conheçam a necessidade 

e a importância de LIBRAS: 

Art. 3o  A Libras deve ser inserida como disciplina curricular 
obrigatória nos cursos de formaçªo de professores para o 
exercício do magistØrio, em nível mØdio e superior, e nos cursos 
de Fonoaudiologia, de instituiçıes de ensino, pœblicas e 
privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Lei n” 
12.319, de 1” de Setembro de 2010). 
 

Nesse sentido, hÆ diversas normativas que sustentam o processo inclusivo, no 

entanto essas efetivar-se-ªo somente com a compreensªo de que formar educadores 

competentes em língua de sinais Ø determinante a inclusªo dos surdos, bem como o 

planejamento responsÆvel dos professores. Assim, pesquisar acerca de estratØgias 

pedagógicas que viabilizem a aprendizagem dos surdos Ø determinante a manutençªo e 

sucesso do processo inclusivo.  
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Recursos adaptados na perspectiva do bilinguismo 

Em 1981, na SuØcia nasce e Ø implantada a Filosofia do Bilinguismo para surdos 

a qual chega ao Brasil em 1990. Segundo Quadros (1997), o Bilinguismo tem como 

pressuposto bÆsico a necessidade do surdo ser bilíngue, ou seja, considera língua de 

sinais como língua natural e como segunda língua, a língua oral utilizada em seu país. 

Na prÆtica bilíngue, a língua de sinais Ø imprescindível, pois possibilita o domínio 

linguístico e a capacidade de expressªo na língua escrita, possibilitando comunicaçªo 

com indivíduos surdos e ouvintes. 

Para Buzar (2009) a prÆtica bilíngue em sala de aula consiste em o professor 

buscar a criaçªo de um ambiente linguístico natural; a utilizaçªo de recursos visuais e 

estratØgias pedagógicas; e a acessibilidade linguística deve ser buscada 

permanentemente. Gómez (1992) acrescenta que o professor terÆ que voltar a estudar, a 

pesquisar, a refletir sobre suas prÆticas e a buscar metodologias inovadoras de ensino. 

 De acordo com Buzar (2009), os recursos pedagógicos adaptados para alunos 

com deficiŒncia auditiva contribuem para a mediaçªo do conteœdo, alØm de facilitarem 

a aprendizagem.  

 Cabe ao professor analisar e utilizar os recursos adequados que atendam as 

diversidades dos estudantes. Portanto, 

[...] de acordo com a limitaçªo física apresentada Ø necessÆrio 
utilizar recursos didÆticos e equipamentos especiais para a sua 
educaçªo buscando viabilizar a participaçªo do aluno nas 
situaçıes prÆtica vivenciadas no cotidiano escolar, para que o 
mesmo, com autonomia, possa otimizar suas potencialidades e 
transformar o ambiente em busca de uma melhor qualidade de 
vida (BRASIL, 2006, p. 29). 
 

 A adaptaçªo de recursos pedagógicos Ø feita de acordo com a deficiŒncia ou 

necessidade de cada educando. E os materiais que serªo utilizados devem ser adaptados 

de forma adequada para facilitar e auxiliar a aprendizagem desse aluno. Essa 

perspectiva demanda empenho do professor em realizar a anÆlise e a confecçªo desse 

material didÆtico, conjecturando acerca dos resultados positivos, e quais necessitam ser 

aprimorados. Dischinger afirma: 

Todos os alunos portadores de necessidades especiais tŒm 
direito à utilizaçªo de equipamentos, instrumentos, recursos e 
material tØcnico-pedagógico adaptados de uso individual ou 
coletivo necessÆrios para o desempenho das atividades 
escolares. Incluem-se nesta categoria as salas de recurso, 
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computadores com programas especiais, material em braile, etc 
(DISCHINGER, 2004, p.159). 
 

É importante o educador refletir sobre suas estratØgias didÆticas, de modo a 

oferecer ensino de qualidade aos surdos incluídos. AtravØs desses recursos adaptados o 

professor aproxima a teoria da prÆtica, e facilita a apreensªo dos conteœdos atravØs do 

manuseio e visualizaçªo desses. Na presente investigaçªo, deter-se-Æ no conteœdo de 

Æreas de figuras planas: Ærea do quadrado e do círculo. 

 

APRESENTAÇÃO DE UMA ATIVIDADE ADAPTADA PARA ALUNOS 

SURDOS: ÁREAS DE FIGURAS PLANAS: QUADRADO E CÍRCULO 

 O professor Ø responsÆvel por mediar e incentivar a construçªo do conhecimento 

do aluno surdo, atravØs de intervençıes, prÆticas e estratØgias pedagógicas que atendam 

estes alunos em suas necessidades. A atividade descrita abaixo serÆ articulada com o 

auxílio de um intØrprete de LIBRAS ou, do próprio professor, pois o material 

acompanha DVD com a atividade interpretada e os recursos concretos para visualizaçªo 

e exemplificaçªo. Tais recursos imagØticos potencializam a aprendizagem dos surdos e 

tornam dinâmico o ensino tanto para surdos quanto para ouvintes.  

QUADRADO: 

O professor orienta os discentes para construçªo e o recorte de um quadrado de 8 

cm de lado em uma folha colorida de sua escolha. Logo após, esboçar linhas horizontais 

e verticais com 1cm de distância. 

 
Figura 1: quadrado 

Com o tØrmino da atividade Ø apresentado o perímetro, que Ø a soma de todos os 

lados de uma figura. Todo o quadrado, como seu próprio nome jÆ diz, apresenta quatro 

lados. Entªo o perímetro da figura acima Ø igual a 32 cm (P=8+8+8+8 ou P=8*4). 
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 Em seguida, Ø solicitada a contagem dos quadradinhos originados a partir do 

quadrado maior que foi quadriculado. A resposta esperada Ø sessenta e quatro, a qual o 

professor complementa que sªo 64 cm2. Sendo que Ø expressa em cm†, pois na figura 

um quadradinho representa uma unidade de Ærea. Dando sequŒncia a atividade, o 

professor indaga os alunos sobre a relaçªo entre o nœmero 8 e o 64. Tendo em vista que 

os alunos deverªo relacionar que 82=64 (ou 8*8=64) e que 8 cm Ø a medida do lado e 

64cm† Ø a Ærea.  Assim concluindo que a Ærea de qualquer quadrado Ø igual à medida do 

lado ao quadrado, ou seja, A=l2. 

C˝RCULO: 

Demonstraçªo do valor de �: 

 O professor solicita que os alunos desenhem um círculo em folha colorida com 

auxílio do compasso, independente do tamanho. Logo após, devem medir o 

comprimento do círculo com um barbante qualquer. Usando esta mesma medida, 

verificar quantas vezes o diâmetro estÆ contido nesta medida. 

 
Figura 2: Deduçªo do valor de � 

 Concluindo, o diâmetro estÆ contido trŒs vezes e mais um pouco nesta medida. 

Essa constante que se obtØm a partir da divisªo do comprimento da circunferŒncia pelo 

seu diâmetro chama-se �.  Ou seja, � pode ser representado pela razªo do comprimento 

da circunferŒncia pelo diâmetro (�=C/d). Diâmetro Ø o segmento de reta que passa pelo 

centro e que une dois pontos da circunferŒncia do círculo, e pode ser representado pelo 

dobro do raio ( raio Ø: o segmento de reta que liga o centro do círculo a qualquer ponto 

da circunferŒncia do círculo ). Ou seja, d=2r.  

 A circunferŒncia Ø obtida a partir da expressªo �=C/d, isolando o C temos C=d� 

ou ainda C=2r�. 
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 Tendo conhecimento sobre o que Ø o � e sua relaçªo com a circunferŒncia o 

professor pode introduzir a Ærea do círculo. Primeiramente o aluno constrói um círculo 

em folha colorida e dividirÆ em setores de 36”. 

 
Figura 3: Círculo dividido em setores 

Logo após recorta os setores. Onde a metade Ø colada em linha reta com o 

ângulo de 36” voltado para cima e a outra metade dos setores ele encaixarÆ de tal forma 

de forme um paralelogramo. 

 
Figura 4: Círculo na forma de paralelogramo 

A circunferŒncia Ø representada por C/2, pois apenas a metade setores compıe a 

base desse paralelogramo. Assim para calcular a Ærea do círculo basta calcular a Ærea do 

paralelogramo, que Ø a multiplicaçªo da base pela altura. 

A=
�;<� *r= �r2 

Essa metodologia proporciona uma aprendizagem de forma visual, que facilita a 

aprendizagem do aluno e principalmente do aluno surdo. O educador consegue 

promover uma aula interativa e principalmente significativa para todos os alunos.  

 

CONCLUSÃO 
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 A inclusªo de alunos surdos nas escolas comuns Ø uma realidade e como tal 

exige a formaçªo adequada e a utilizaçªo de recursos pedagógicos adaptados, intØrpretes 

tradutores de LIBRAS e professores preparados.  

 O contexto bilíngue de educaçªo propicia a integraçªo de saber entre surdos e 

ouvintes, com vista aprendizagem de todos. Nesse sentido, incluir Ø possibilitar meios 

para que as dificuldades de comunicaçªo entre surdos e ouvintes sejam rompidas e que 

todos consigam ascender intelectualmente.  

Desse modo, a sequŒncia didÆtica apresentada pode ser trabalhada tanto com 

alunos ouvintes quanto com surdos, pois o recurso foi construído respeitando as 

peculiaridades linguísticas dos surdos e dos ouvintes. A mesma serÆ explorada por meio 

do contato com os recursos concretos traduzidos e interpretados em LIBRAS. E a 

interaçªo dar-se-Æ entre professor X alunos, professor X alunos surdos, professor X 

alunos ouvintes e colegas ouvintes X colegas surdos, ou seja, atravØs de açıes 

cooperativas e dialógicas produzir-se-Æ conhecimento.  

A proposta Ø tornar acessível e bilíngue a escola inclusiva independente da 

presença de surdos, pois se acredita que a inclusªo enquanto processo, nªo se constitui a 

partir do ingresso de alguØm com perda sensorial, mas se faz no cotidiano com vista ao 

acolhimento significativo de qualquer sujeito que requeira matricula. Nesse sentido, a 

proposta favorece tanto surdos quanto ouvinte. 

 Apesar das grandes dificuldades de ser professor na atualidade, por diferentes 

variÆveis, a profissªo exige planejamento de atividades que proporcionam socializaçªo 

entre todos os sujeitos. Pois a escola nªo pode ser apenas um berço de conteœdos deve 

destacar acima de tudo a formaçªo cidadª. 
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Eixo temático: Formaçªo de professores que ensinam matemÆtica. 
Modalidade: Comunicaçªo Científica. 
Categoria: Aluno de pós-graduaçªo. 
 

Resumo: Este artigo tem por objetivo trazer visibilidade a discussıes sobre o infinito no 
âmbito da educaçªo matemÆtica, utilizando como balizas teóricas conceitos de jogos de 
linguagem, o com inventados por Wittgenstein em sua segunda fase. De maneira mais 
específica, intenciona realizar uma investigaçªo que se constitui na anÆlise da 
Linguagem como constituidora de prÆticas pedagógicas capazes de significar o conceito 
matemÆtico de infinito pelo seu uso; ainda, busca mapear possíveis significados obtidos 
pelo infinito, observando seu uso e as regras que produzem as possibilidades do que Ø 
possível realizar dentro de determinados contextos. Pontua-se a pluralidade encontrada 
pelo termo �infinito�, estabelecendo relaçıes com os significados adquiridos fora da 
matemÆtica escolar e sinalizando-se outras possibilidades, nos trilhos da perspectiva 
pós-estruturalista. 
 
Palavras-chave: Infinito; Jogos de linguagem; Significado; Uso. 
 
 

A LOOK AT THE INFINITE SUPPORTED BY THE  

WITTGENSTEINIAN CONCEPT OF LANGUAGE GAMES  

 
Abstract: This article aims to bring visibility to discussions about the infinite within 
mathematics education, by using as theoretical principles the concepts of language 
games, invented by Wittgenstein in his second phase.More specifically, it intends to 
analyze Language as constituting pedagogical practices that can mean the mathematical 
concept of infinite through their use. Furthermore, it attempts to map possible meanings 
obtained by infinite, by observing their use and the rules that produce the possibilities of 
what is possible within certain contexts. It also points out the plurality of the term 
�infinite�, thus establishing relations with the meanings acquired out of the school 
mathematics and signaling other possibilities, from the post-structuralist perspective.   
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Palavras Iniciais 

 

É o movimento denominado de pós-estruturalismo, (termo advindo da 

necessidade de nominar o movimento de alguns pensadores franceses na dØcada de 60) 

em que os conhecimentos e as verdades sªo meras invençıes, assim como as 

descobertas e resultados sªo filhos da necessidade e nªo do amadurecimento 

epistemológico, que pauta nossa discussªo neste texto. Isto pode suscitar a dœvida sobre 

a existŒncia de um sujeito dotado de episteme, encarregado de parir o �conhecimento� 

construído pelo exercício de superaçªo de fases cognitivas.  

O entendimento de que a linguagem se sobrepıe ao pensamento19e que os 

significados nªo dependem de experiŒncias empíricas ou mentais, tal como preconizava 

Wittgenstein e outros articuladores da Virada Linguística, servirÆ de sustentaçªo teórica 

para o desenvolvimento das ideias que se seguem. Em nossas reflexıes, analisaremos 

alguns dos contextos em que o termo infinito Ø utilizado, sobretudo, dentro da educaçªo 

matemÆtica. Deste modo, e, considerando a matemÆtica como uma forma de linguagem, 

utilizamos para balizar nosso estudo as ideias da filosofia de Wittgenstein, em 

específico o conceito de Jogos de Linguagem, com o intuito de analisar a ideia de 

infinito em vÆrios contextos. 

Em nosso auxílio, proporemos o uso de algumas tabelas, com o intuito de 

demarcar alguns pontos da teoria, sobretudo aqueles que caracterizam nossa empiria � 

docente - e carregam nossas percepçıes no espaço escolar. Arriscamos, desta forma, 

oferecer um caminho metodológico que possa facilitar a compreensªo de exemplos que 

sªo de nossa própria contribuiçªo. 

 

Base teórica – Os jogos de linguagem (segunda fase da filosofia de Wittgenstein). 

 

Na segunda fase do pensamento wittgensteiniano, o autor vira as costas para seu 

estudo sobre a linguagem como uma ferramenta de traduçªo da realidade, onde o 

processo de denotaçªo dos conceitos reinava de forma absoluta. Esta nova fase foi 

�������������������������������������������������������������

19 Este Ø um dos pressupostos do movimento chamado Virada Linguística, onde a realidade seria 

linguisticamente construída. 
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marcada pela publicaçªo da obra Investigaçıes Filosóficas. A proposta, agora, Ø de uma 

anÆlise completamente hipotØtica, em que as certezas sªo deixadas de lado. Podemos 

apontar que na segunda fase, Wittgenstein abandona a estrutura e agora se permite a 

pluralidade de seus questionamentos. Ressaltamos que essa nova concepçªo implica o 

abandono da antiga forma de pensar - proposta noTractatus20quando as proposiçıes 

assumiam carÆter revelador e eram possuidoras de características que proporcionavam 

uma anÆlise atØ seu significado irredutível. Nesta nova fase, hÆ a tentativa de 

desconstruir a ideia de que a linguagem possui como funçªo principal a simples 

denominaçªo de objetos. Pontua-se que Wittgenstein passou por um processo de 

maturaçªo de seu pensamento atØ que fosse atingida a concepçªo de que existem vÆrias 

respostas a uma pergunta. Essas respostas dependem do contexto e da forma como as 

palavras sªo utilizadas. Isso caracteriza o que Wittgenstein denomina de �jogo de 

linguagem�, uma nova forma, plural, mœltipla e nªo-amarrada.que entra em confronto 

com o carÆter fixo e rígido do Tractatus. �É dentro dos jogos de linguagem que as 

palavras adquirem significados, quando operamos com elas numa situaçªo determinada, 

e nªo quando simplesmente as relacionamos às imagens que fazemos delas� (MIGUEL, 

A. ; VILELA, D., 2007, p. 110). Existe uma dependŒncia do que Ø mais adequado, do 

que Ø anteriormente combinado e entendido pelos participantes deste �jogo�. 

Imaginemos, por exemplo, que alguØm pergunte o que Ø um triângulo.  

Tabela 1 � Jogos de Linguagem. 

(1) Estamos em uma aula de matemática: “Dados três pontos A,B e C não 

colineares,à reunião dos pontos AB, AC e BC  chama-se triângulo ABC21”; 

(2) Estamos no palco de uma apresentação musical: “Instrumento musical22, de 

percussão, feito com uma barra de aço fina que é dobrada na forma de um 

triângulo equilátero, sendo que o canto esquerdo é aberto...”. 

�������������������������������������������������������������
20TractatusLogicus – Philosophicus (obra que marca a primeira fase do pensamento 

wittgensteniano). 

21 DOLCE, Osvaldo e  POMPEU, J. Nicolau. Fundamentos de matemÆtica elementar 9. 

Geometria Plana.  

 
22 ARAÚJO, R. FØlix e QUEIROZ, Sônia. Coco dançado e candombe mineiro: tradiçıes 

performÆticas  
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(3) Estamos no acostamento de uma rodovia: “o triângulo23é um triângulo 

equilátero vermelho, inscrito em um suporte auto-sustentado”, com as dimensões 

normatizadas, que atua como dispositivo de sinalização refletora de um veículo. 

Fonte: (própria dos autores). 
 
O alcance de alguns termos ultrapassa os limites de Æreas específicas de um 

campo de conhecimento. Podemostrazer facilmente exemplos de conceitos que - em um 

primeiro momento - parecem pertencer a um determinado campo de estudo, mas que 

quando examinados sob uma lente mais atenta, mostram-se dotados de transitoriedade; 

como se fossem um veículo em movimento, cuja direçªo depende do condutor. O 

infinito, a nosso ver, Ø um deles. Tomemos, por exemplo, algumas frases recorrentes em 

vÆrios contextos, apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2 � proposiçıes em diferentes contextos. 

“A bondade de Deus é infinita”, 
“O conjunto dos números reais é infinito”, 

“Existem infinitas folhas nesta árvore”. 
Fonte: (própria dos autores). 

 
Apesar de o termo �infinito� ser utilizado em todas as situaçıes apresentadas 

acima, nªo hÆ o mesmo significado em todas as proposiçıes. Para realizarmos o estudo 

baseado na construçªo do significado pelo uso, propomos uma breve teorizaçªo sobre o 

tema que balizou nosso estudo.  Para Glock, �o termo �jogo de linguagem� surge 

quando a partir de 1932, Wittgenstein passa a estender a analogia do jogo à linguagem 

como um todo. O ponto de partida para ambas as analogias Ø que a linguagem Ø uma 

atividade guiada por regras� (GLOCK, 1997, p. 225). Essa nova concepçªo carrega 

umaassociaçªo com a atividade que denominamos jogos, em paralelo a um sistema 

regrado que possui uma determinada lógica, mas que Ø pertencente apenas a um 

determinado contexto; fora dele, tais regras podem nªo receber o mesmo significado e 

nem poder serem usadas.  

 

O infinito no contexto escolar 

 

O infinito Ø tema recorrente em muitas das Æreas do pensamento humano. Na 

matemÆtica, ele presta auxílio a conceitos, como medida, nœmero, limites e grandezas 

�������������������������������������������������������������
23 RESOLU˙ˆO N” 827/96 do Código Nacional de Trânsito.�
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incomensurÆveis. Para a teoria dos conjuntos, especificamente, utiliza-se a ideia de que 

um conjunto infinito deve estabelecer uma forma de correspondŒncia um-a-um com 

uma de suas partes. Mais do que isto, existem diferentes tipos de infinitos, como no 

caso dos conjuntos que podem ser contados � racionais � e dos que nªo podem � reais. 

Possivelmente, poderíamos refletir sobre o infinitamente pequeno, em um exercício 

interminÆvel de passos que tendem a zero, enquanto o nœmero de etapas aumenta sem 

parar. É o caso da relaçªo entre velocidade instantânea e tempo:  
t

s

D

D
µV ,  ��� 

onde  V Ø a  velocidade instantânea; sD  a variaçªo do espaço percorrido e tD  o 

intervalo de tempo. Se aumentarmos a velocidade (desde que sD permaneça inalterado),  

cada vez mais, o intervalo de tempo diminui da mesma forma; ao fim do que, teremos 

duas grandezas caminhando em sentidos opostos, sem nunca atingir seus 

objetivos.Observe a discussªo proposta na tabela 4. 

Tabela 4. O infinito. 

Dada a impossibilidade de se realizar a contagem de elementos de conjuntos infinitos, 
historicamente, adotou-se que dois conjuntos teriam o mesmo número de elementos se 
fosse possível estabelecer uma relação bijetiva entre seus elementos. Assim, se 
levarmos em consideração o axioma euclidiano de que o todo é maior do que qualquer 
das partes, poderemos ter problemas neste campo de estudo; pois, de acordo com a 
regra em curso, o conjunto dos naturais (	) possui o mesmo tamanho do conjunto dos  
ímpares( I ). Desta forma, foi necessário realizar uma readequação, em uma espécie de 
rearranjo, para encaixar as peças. A partir de então, ganhou corpo a ideia de que um 
conjunto seria infinito se houvesse uma bijeção com uma de suas próprias partes. 

Fonte: (própria dos autores). 
 

 Fica transparente a necessidade de se inventar/propor/adequar uma nova regra a 

um sistema, afim de garantir sua funcionalidade. Nªo seria suficiente tomar emprestado 

um significado que funcionasse em outro contexto; mas sim, propor uma (re)adequaçªo 

do que era anteriormente aceito. Por exemplo, os termos �uma infinidade� e 

�infinitamente� sªo utilizados em nosso cotidiano a todo o momento, indicando sua 

presença em nossas prÆticas sociais, basta lembrar que: 

1) Para algumas tribos indígenas, o infinito pode ser algo maior do que dez;  

2) para uma criança, podem faltar infinitos dias para o Natal.  

Estes, sªo outros sentidos dados a palavra infinito que alertam para o uso 

indeterminado da contextualizaçªo na matemÆtica, podendo tornar uma proposta de aula 

potencialmente equivocada.Bello ressalta que  

As regras matemÆticas existentes e constituintes de uma prÆtica 
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social qualquer (considerando, nesse âmbito, inclusive a prÆtica 
científica de produçªo do conhecimento matemÆtico) nªo sªo 
plausíveis de transposiçªo para outras, mesmo aquelas que 
consideremos pautadas por jogos linguísticos semelhantes 
(BELLO, 2010, p.559). 

Exemplo 1. Adaptaçªo do Hotel de Hilbert. 
Imagine um hotel com uma infinidade de quartos dispostos horizontalmente, um 

ao lado do outro, e numerados de acordo com os elementos de 	. Em um feriado 

qualquer, o hotel encontra-se lotado. Ao chegar um viajante, o que poderia fazer o 

gerente para acomodÆ-lo? Com a ajuda de outro hóspede, que era matemÆtico, os 

hóspedes foram solicitados a mudar de quarto, cada um passando a ocupar o próximo 

quarto. Assim, o hóspede do primeiro quarto foi para o segundo; o do segundo foi para 

o terceiro, e assim por diante. Como havia infinitos quartos, o primeiro quarto ficou 

vago, o que possibilitou hospedar o viajante. Mais tarde, chega ao hotel um ônibus de 

excursªo com infinitos passageiros. Diante da condiçªo de ocupaçªo do hotel, o 

motorista do ônibus insiste e faz a seguinte proposta ao gerente (tabela 5):  

Tabela 5. Adaptaçªo do Hotel de Hilbert 

“Todos os passageiros comprometem-se a deixar uma gorjeta aos funcionários.  
O primeiro passageiro deixará a quantia de R$ 1,00; o segundo deixará a metade do 
primeiro; assim, cada passageiro deixará a metade do que foi dado anteriormente”.  
O gerente, pensando na possibilidade de infinitos passageiros transformarem-se em 
infinitos hóspedes, prevê uma receita vultosa e aceita a proposta.  Após alguns 
instantes pensando, o gerente utiliza os interfones e propõe que o hóspede do quarto 
número 1 se mude para o 2, o do número 2 para o 4, o do 3 para o 6, e assim por 
diante, até o hóspede de número n mudar-se para o quarto 2n. Isso possibilita hospedar 
os passageiros do ônibus nos quartos de número ímpar, pois os pares ficaram vagos. 
Além disso, qual o valor arrecadado em gorjetas pelos funcionários do hotel?” 

Fonte: (própria dos autores) 
Neste ponto, entendemos que o aluno precisa identificar no texto os elementos 

que possam contribuir para sua resoluçªo, alØm de perceber quais ferramentas da 

linguagem matemÆtica seriam adequadas e œteis na busca da soluçªo do problema. 

Desse modo, os alunos sªo inclinados a exercitar a interpretaçªo, jÆ que o contexto do 

problema necessita da utilizaçªo de regras de um conteœdo que pertence à linguagem 

matemÆtica. Logo adiante, com o intuito de investigarmos a soma obtida em gorjetas, 

podemos socorrer-nos nos conteœdos de progressıes, usando a fórmula que calcula a 

soma dos n termos de uma progressªo geomØtrica 
q

)q(a
  S

n

n
-

-
=

1

1
  1  ,    

   ��� 
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onde 1a representa o primeiro termo da sequŒncia e q a razªo entre dois termos 

consecutivos. Em particular, quando a razªo q (nªo-nula) ( )1,1-  ˛ , temos a 

oportunidade de realizar o exercício intuitivo (sem o uso de limites) de desprezar a 

parcela qn,  que tende a zero, jÆ que o infinitamente  pequeno  Ø insuficiente para 

impedir a convergŒncia da sØrie para 2. Desta maneira, podemos substituir (1) por 

q
a

Sn
-

=
1

1 . No nosso exemplo, ,21
)2/1(1

==
-

nS  ou seja,  o valor arrecadado em gorjetas 

serÆ de apenas R$ 2,00! 

 

Considerações finais. 

 

Os contextos socioculturais sªo arenas produtoras de saberes, nas quais a 

constituiçªo da linguagem matemÆtica se estabelece por necessidades, usos e 

emergŒncias. HÆ motivaçıes, objetivos e interesses diferentes quando as linguagens sªo 

estabelecidas, o que emerge quando se manifestam as diversas formas de visualizar um 

conceito matemÆtico, como o infinito.  

Neste texto, fizemos uso de uma pesquisa qualitativa, de posse de ferramentas 

particulares, com as quais encorpamos nossa suspeita sobre o problema de pesquisa, 

inclinando-nos a pensar que hÆ mais de uma possibilidade para conceituar (de maneira 

transitiva e dinâmica) o termo infinito. De outra forma, acreditamos que seja possível 

trabalhar com o conceito de infinito utilizando a linguagem como uma ferramenta 

constituidora das nossas prÆticas escolares, capaz de dar conta de propor significados 

para esse termo, sem no entanto, incorrer no erro de se perguntar o que seria o infinito.   
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Resumo 

 

As questıes da OBMEP exploram uma diversidade de conceitos matemÆticos, e podem 
ser analisadas a partir do entendimento dos registros de representaçªo semiótica, 
propostos por Raymond Duval.Desse modo, neste trabalho destacamos duas atividades 
de Geometria e vamos verificar indícios das apreensıes perceptiva, operatória, 
discursiva e sequencial das figuras alØm de analisar se e como as representaçıespodem 
ser mobilizadas durante o processo de resoluçªo das atividades. Diante das 
potencialidades da Geometria para o ensino escolar, buscamos nos princípios da 
abordagem cognitivacaracterísticas que auxiliem a distinguir as formas de apreensªo da 
figura em uma dada situaçªo geomØtrica. A fim de buscar subsídios teóricospara essa 
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anÆlise desenvolvemos uma pesquisa bibliogrÆfica, de carÆter investigativo, constituída 
a partir da revisªo de alguns estudos realizados na Ærea.Dentre os resultados destacamos 
o aprimoramento dos processos visuais em relaçªo à exploraçªo heurística das figuras 
geomØtricas, bem como a distinçªo das formas de apreensªo da figura. 

 

Palavras-chave: Geometria; Registros; Apreensªo. 

 

Introdução 

 
 O ensino de Geometria tem sido foco de muitos estudos na Ærea da Educaçªo 

MatemÆtica, inclusive de teorias de aprendizagem que investigam como se dÆ o 

desenvolvimento e compreensªo desses conceitos. Nesse intuito, Duval 

(2003)caracteriza a teoria dos registros de representaçªo semiótica como uma 

abordagem cognitiva que descreve o funcionamento cognitivo e possibilita ao aluno a 

compreensªo dos processos matemÆticos envolvidos.De acordo comessa obra, para 

ocorrer a aprendizagem a atividade matemÆtica deve mobilizar obrigatoriamente uma 

diversidade de registros de representaçªo semiótica para o objeto de estudo, 

contribuindo para que a conversªo e a coordenaçªo ocorramde forma consciente.  

Nessa perspectiva buscamos nas questıes da Olimpíada Brasileira de 

MatemÆtica das Escolas Pœblicas (OBMEP) uma possibilidade de exploraçªo mais 

ampla e significativa dos conceitos geomØtricos. Nossa escolha baseou-se no fato dessas 

questıes permitirem a mobilizaçªo de diversos conceitos geomØtricos concomitantes, 

bem como de diferentes representaçıes o que demanda clareza do objeto matemÆtico 

envolvido, raciocínio e interpretaçªo. 

AGeometria pode se transformar num campo fØrtil para trabalhar com situaçıes-

problema que favoreçam o desenvolvimento da capacidade de argumentar e construir 

demonstraçıes, por meio da mobilizaçªo da língua materna e da linguagem 

simbólica,explorando aspectos geomØtricos, algØbricos e numØricos como indicam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998). 

Portanto, nesse trabalho nos propomos a resolver e analisar duas questıes da 

OBMEP que envolvem diretamente conceitos geomØtricos a partir da teoria dos 

registros de representaçªo semiótica com objetivo de verificar indícios das apreensıes 

perceptiva, operatória, discursiva e sequencial das figuras alØm de analisar se e como as 
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representaçıes podem ser mobilizadas durante esse processo. Para tal, desenvolvemos 

uma pesquisa bibliogrÆfica, de carÆter investigativo,constituída a partir da revisªo de 

alguns estudos realizados na Ærea. 

 

A Geometria e os registros de representação semiótica 

 

Duval (2003) afirma que os objetos matemÆticos nªo sªo diretamente 

perceptíveis ou observÆveiscom o auxílio de instrumentos, maso acessoa esses objetos 

se dÆ por meio da utilizaçªo de um sistema de representaçıes. Por isso,Duval (2012b) 

alerta que os objetos matemÆticos nªo devem ser, jamais, confundidos com sua 

representaçªo, sendo essa distinçªo umponto estratØgico à compreensªo em 

MatemÆtica.Diante da necessidade de utilizar representaçıes para os objetos 

matemÆticos, Duval (2012b) indica ainda hÆpossibilidade de se efetuar tratamentos 

sobre esses objetos e que esta depende diretamente do sistema de representaçªo 

semiótico envolvido. Considerando que as representaçıes semióticas desempenham um 

papel fundamental na atividade matemÆtica, a obra em questªo faz a seguinte 

caracterizaçªo:  

As representaçıes semióticas sªo produçıes constituídas pelo 
emprego de signos pertencentes a um sistema de representaçıes 
que tem inconvenientes próprios de significaçªo e de 
funcionamento. Uma figura geomØtrica, um enunciado em 
língua natural, uma fórmula algØbrica, um grÆfico sªo 
representaçıes semióticas que exibem sistemas semióticos 
diferentes (DUVAL, 2012b, p.03). 

 

Para designar os diferentes tipos de representaçıes semióticas a obra 

supracitadautiliza o termo �registro� de representaçªo. Para que um sistema semiótico 

possa ser um registro de representaçªo, deve permitir trŒs atividades cognitivas ligadas a 

apreensªo ou a produçªo de uma representaçªo semiótica: a formaçªo, o tratamento e a 

conversªo. (DUVAL, 2012b) 

A formaçªo pode ser identificada como uma tarefa de descriçªo e resulta numa 

representaçªo identificÆvel, como a enunciaçªo de uma frase, desenho de uma figura 

geomØtrica, elaboraçªo de um esquema, expressªo de uma fórmula com base em regras 

próprias do registro cognitivo escolhido. O tratamento de uma representaçªo Ø uma 
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transformaçªo interna a um registro e essa transformaçªo ocorre no mesmo registro 

onde ela foi formada. JÆ a conversªo de uma representaçªo consiste em mudar de 

registro conservando a totalidade ou uma parte do conteœdo da representaçªo inicial. 

Os problemas de Geometria, segundo Duval (2012a), tŒm certa originalidade 

diante de outros problemas por dois motivos principais. O primeiro ressalta que a 

resoluçªo desses problemas exige uma forma de raciocínio que implica referŒncia a uma 

axiomÆtica local, ou seja, um intermediÆrio entre a língua usual e a língua formalizada, 

mas que se desenvolve no registro da língua natural. O segundo motivo contempla a 

heurística de problemas de Geometriaque se referem a um registro derepresentaçıes 

espaciais que originam formas de interpretaçıes autônomas, sendo estas: as apreensıes 

perceptiva, operatória, discursiva esequencial das figuras. 

Para o autor a apreensªo sequencial Ø requerida em atividades que envolvem 

construçªo ou descriçªo e tem por objetivo a reproduçªo de uma figura. A apreensªo 

perceptiva estÆ presente na interpretaçªo das formas da figura em uma situaçªo 

geomØtrica e Ø caracterizada como uma atividade matemÆtica imediata e automÆtica. JÆ 

a apreensªo discursiva,para Almouloud (2003),consiste na interpretaçªo dos elementos 

da figura geomØtrica, privilegiando a articulaçªo dos enunciados, sem desconsiderar a 

rede semântica de propriedades do objeto. Por œltimo, nªo menos importante a 

apreensªo operatória, centrada nas possíveis modificaçıes de uma figura de partida, 

denominado por Duval (2012b) de processo heurístico. 

 Almouloud (2003, p.127) evidenciaque �A resoluçªo de problemas de geometria 

e a entrada na forma de raciocínio que essa resoluçªo exige dependem da tomada de 

consciŒncia da distinçªo das formas de apreensªo das figuras�. Nesse enfoque, a 

apreensªo operatória das figuras depende das modificaçıes que essa figura pode sofrer e 

sªo classificadas por Duval (2012a, p.8) em modificaçªo mereológica, modificaçªo 

ótica e modificaçªo posicional:  

 

Podemos dividi-la em partes que sejam como vÆrias subfiguras, 
incluí-la em outra figura de modo que ela se torne uma 
subfigura: esta modificaçªo Ø uma modificação mereológica, 
ela se faz em funçªo da relaçªo parte e todo. Pode-se tambØm 
aumentÆ-la, diminuí-la ou deformÆ-la: esta modificaçªo Ø uma 
modificação ótica, ela transforma uma figura em outra, 
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chamada sua imagem. Esta transformaçªo, que Ø realizada 
atravØs de um jogo de lentes e espelhos, pode conservar a forma 
inicial ou alterÆ-la. Pode-se, enfim, deslocÆ-la ou rotacionÆ-la 
em relaçªo às referŒncias do campo onde ela se destaca: esta 
modificaçªo Ø uma modificação posicional de orientaçªo e do 
lugar da figura dentro do seu ambiente [...] (DUVAL, 2012a, 
p.8). 

 

 As diferentes apreensıes e suas relaçıes nos diferentes registros 

mobilizadosassinalam as dificuldades encontradas pelosestudantes na aprendizagem e 

resoluçªo de exercícios em Geometria, conforme destacam Richit, Pasa e Moretti 

(2015). Ainda de acordo com os autores,na resoluçªo de umaquestªo que envolve 

representaçıes figurais deve-se destacar que existeuma relaçªo complexa e ao mesmo 

tempo frutuosa que abrange os diferentes tipos deapreensıes. 

 

Análise das atividades da OBMEP  

  
A OBMEPØ uma realizaçªo do Instituto Nacional de MatemÆtica Pura e 

Aplicada � IMPAe conta com recursos do MinistØrio da CiŒncia, Tecnologia e Inovaçªo 

(MCTI) e do MinistØrio da Educaçªo. TambØm possui apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Sociedade Brasileira de 

MatemÆtica (SBM).Tem como objetivo estimular o estudo da matemÆtica, revelar 

talentos na Ærea e criar um ambiente motivador nas escolas. Seu pœblico alvo sªo alunos 

das escolas pœblicas municipais, estaduais e federais divididos em trŒs níveis: Nível 1 

(6” e 7” anos), Nível 2 (8” e 9” anos) e Nível 3 (Ensino MØdio).  

Desde 2005 atØ hoje jÆ foram realizadas 12 ediçıes, cada uma emduas fases: na 

primeira, todos os alunos inscritos participam e a prova Ø constituída de 20 questıes de 

mœltipla escolha em cada um dos níveis. A segunda fase composta de 6 questıes 

discursivas Ø realizada apenas por 5% dos alunos com melhor pontuaçªo na primeira 

fase de cada escola, em cada nível. Diante da popularidade da OBMEP e a 

implementaçªo de estratØgias de ensino que atendam as exigŒncias das questıes 

propostas entendemos que Ø pertinente analisar as atividades propostas por meio das 

representaçıes semióticas. Para tanto, selecionamos duas questıes da 2“ fase/Nível 2 

envolvendo conceitos geomØtricos e apresentamos algumas das possíveis soluçıes. Em 
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seguida, destacamos os registros mobilizados nessa etapa, as apreensıes necessÆrias 

para a interpretaçªo dessas questıes e as modificaçıes figurais realizadas. 

Atividade 1:(OBMEP - 2008: 2“Fase/Nível 2) 

 

 

1-a) A figura ao lado representa o terreno de Sinhá 

Vitória. Esse terreno é dividido em duas partes por uma 

cerca, representada pelo segmento AC. A parte triangular 

ABC tem área igual a 120 m². Qual é a área do terreno? 

Solução1: 

`rea do trapØzio retângulo ACDE Ø: 

2 � �=>?�@A� � �BCD9. 
Portanto: 

AT =Ærea(ABC) + Ærea(ACDE) = 270D�. 

 
 

Solução2: 

A Ærea do quadrado CDEH Ø �CCD9. 
Sabendo que AH=10m e a Ærea de 

AEH=50D�, temos que: 

AT =Ærea(ABC) + Ærea(AHE) + 

Ærea(HCDE) = 270D�. 

 

 

Em ambas as soluçıes ocorreu interpretaçªo do problema na língua materna e 

exploraçªo heurística do registro figural, alØm de manipulaçªo algØbrica/numØrica. Na 

primeira soluçªo destacamos a apreensªo perceptiva para analisar a figura dada e obter a 
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Ærea do trapØzio, adicionando-a a Ærea do triângulo. JÆ na segunda soluçªo utilizamos a 

apreensªooperatória para realizar tratamento no registro figural. Nessaapreensªo, 

realizamos modificaçıesna figura de partida fazendo a decomposiçªo do trapØzio inicial 

emduas figuras: quadrado e triângulo. Ainda podemos classificar esta como 

modificaçªomereológica, em que se dÆ adivisªo do trapØzioemsubfiguras e ao final 

reagrupamos as mesmas obtendo a Ærea total. 

 

1-b) Sinhá Vitória quer fazer uma nova cerca, representada 

pelo segmento AF na figura, de modo a dividir o terreno em 

duas partes de mesma área. Qual deve ser a distância CF? 

 

Solução1: 

Todo o terreno tem 270D�e com a nova 

divisªocada parte terÆ135D� de Ærea. Se 

ABCF equivale a 135D�e ABC representa 

uma Ærea de 120D�, basta obter a Ærea 

restante do novotriângulo ACF. 

Logo, pela transitividadetemos que a 

Ærea(ACF)=15D�. Por outro 

lado,utilizando o fato da Ærea do triângulo 

ACF ser 15D� temos que CF= 1,5m. 

 

Solução2: 

Divide-se o terreno emduas Æreas iguais. 

Dessa forma, otriângulo ABC temuma 

Ærea de 120D� e sua altura AC mede 20m, 

logo a base AB mede 12m. ABCF Ø 

umnovotrapØzio e assim podemos obter a 

Ærea utilizando a fórmula usual: 

�EB � ��� � #F� @ �C� G #F � �4BD 
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Novamente mobilizamos os registros da língua materna, figural e algØbrico/numØrico. 

Na Soluçªo1 utilizou-se a apreensªo perceptiva para interpretar as novas subfiguras, 

auxiliandona obtençªo das Ærea. Fez-se uso da apreensªooperatória eda 

modificaçªomereológica,jÆ que a figura ABCF foinovamente divididaemdoistriângulos. 

Na Soluçªo2 executou-se uma modificaçªomereológicaao dividir o trapØzio ABCF para 

retomar o triângulo inicial ABC. Por meiodo tratamento algØbrico/numØrico 

determinou-se a medida do lado AB. Novamente, a modificaçªomereológica se fez 

necessÆria para reagrupar os dois triângulos que constituem o trapØzio ABCF. 

 

Atividade 2: (OBMEP - 2015: 2“Fase/Nível 2) 

 

1-b) Lucinha tem três folhas retangulares iguais, cujos lados medem 20cm e 30cm. 
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Ajude Lucinha a dividir a segunda folha em quadrados iguais, desenhando traços 

paralelos às margens, de modo que esses quadrados tenham a maior área possível. 

Solução 

Considerando as dimensıes da folha, a maior Ærea ocorre quando o lado desses 

quadrados for o mÆximo divisor comum de 20 e 30, ou seja, 10cm. Com um traço 

horizontal e dois verticais Ø possível gerar os 6 quadrados de maior Ærea possível. 

AlØm do registro na língua materna, mobilizou-se o registro figural e numØrico. Foi 

necessÆrio a apreensªo discursiva na interpretaçªo do enunciado e a apreensªo 

sequencial para obter as novas regiıes quadrangulares. Realizou-se a apreensªo 

operatória para dividir a folha retangular a partir de uma modificaçªomereológica, 

fracionando a figura e mantendo a relaçªo parte/todo. O tratamento realizado na figura 

de partida caracteriza uma modificaçªo ótica em que essa figura Ø transformada em 

subfiguras consideradas sua imagem.  

1-c) Lucinha pegou a terceira folha, amarela na frente e verde no verso, e fez duas 

dobras: a primeira a 8cm da margem esquerda e a segunda a uma certa distância da 

margem inferior, de forma que o perímetro da região não coberta da folha (contorno 

da região amarela da última figura) fosse de 54cm. Qual é a distância da segunda 

dobra à margem inferior? 

 

A distância da segunda dobra atØ à margem inferior da folha serÆ chamada altura da 
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dobra. Considerando as dimensıes da folha, temos que após a primeira dobra restam 

14cm (segmento AB) da margen direita.Sabendo que o perímetro da figura amarela Ø 

54cm e as dobras realizadas sªo paralelas ao retângulo inicial, temos que os lados BC e 

AD representam o complemento do perímetro, cada um medindo 13cm. Da altura total 

restaram 7cm para a realizaçªo da segunda dobra e, portanto, a altura da dobra equivale 

a 3,5cm. 

 

Privilegiou-se os registros em língua materna, figural e numØrico. A apreensªo 

perceptiva se fez necessÆria para interpretar a figura a partirda nova situaçªo a que 

estava submetida, a apreensªo discursiva na interpretaçªo e articulaçªo do enunciado e a 

apreensªo operatória na reorganizaçªo da figura de partida. Quanto a essas 

transformaçıes, destacamos a modificaçªo mereológica, pois a nova figura depende da 

figura inicial, alØm da modificaçªo posicionalem quesªo efetuadasas dobras partindo de 

um eixo de reflexªo, sendo este o referencial do deslocamento. 

 

Considerações Finais 

 

No decorrer desse estudoforam apresentadas situaçıes teóricas e metodológicas 

que evidenciavam a presença dos registros de representaçªo semiótica no 

desenvolvimento da atividade matemÆtica, em especial no ensino de geometria. Nesse 

sentido, nossa anÆlise foi pautada em duas questıes da OBMEP envolvendoconceitos 

geomØtricos sob o ponto de vista dos registros propostos por Duval e com enfoque nas 

apreensıes, pois conforme Richit, Pasa e Moretti (2015) alertam quea distinçªo dessas 

apreensıes Ø fundamental para a compreensªo em Geometria.  
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O aprimoramento dos processos visuais em relaçªo à exploraçªo heurística das 

figuras geomØtricas Ø fundamental para a compreensªo dos conceitos geomØtricos. Por 

isso, as apreensıes perceptiva, discursiva, sequencial e operatória das figuras foram 

contempladasna resoluçªo das questıes, permitindo a mobilizaçªo e a integraçªo entre 

os registros de representaçªo de representaçªo semiótica, como o registro em língua 

natural, algØbrico, numØrico e figural.  

Por fim, destacamos que Ø possível promover um ensino de qualidade 

desenvolvendo as potencialidades do aluno na perspectiva da abordagem cognitiva, em 

especial dos registros de representaçªo semiótica. Dessa forma, alØm das questıes da 

OBMEP outras abordagens podem ser potencializadas sob o enfoque das representaçıes 

matemÆticas.  
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Resumo: O presente artigo apresenta alguns resultados de uma proposta interdisciplinar 
sobre investigaçªo forense desenvolvida com estudantes de uma escola privada de Porto 
Alegre. Objetiva possibilitar aos estudantes a discussªo do modo como sªo empregadas 
as tecnologias disponíveis atualmente para desvendar crimes, bem como dos conceitos 
envolvidos, tendo como recurso pedagógico um museu interativo. Como mØtodo de 
ensino optou-se pela Modelagem nas CiŒncias e MatemÆtica, perfazendo as etapas 
sugeridas por Maria Salett Biembengut: Percepçªo e Apreensªo; Compreensªo e 
Explicaçªo; Significaçªo e Expressªo. Para coleta de dados foram aplicados um prØ e 
um pós questionÆrio aos estudantes, cuja anÆlise apoiou-se na AnÆlise Textual 
Discursiva (ATD) com o intento de identificar o modo como os estudantes foram 
alfabetizando-se cientificamente ao longo da proposta. Após a leitura minuciosa dos 
questionÆrios, foi possível observar o enriquecimento na escrita dos estudantes, 
traduzida pelo uso dos termos científicos e explicaçıes coerentes. 
 
Palavras-chave: Museu Interativo. Investigaçªo Forense. Interdisciplinaridade. 
Modelagem nas CiŒncias e MatemÆtica. 

 

1. Introdução 
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O ensino, na maioria das escolas, ainda vem sendo feito de modo fragmentado, 

nªo levando em conta o contexto em que o estudante estÆ inserido. AlØm disso, a escola 

continua sendo vista por alguns professores como o œnico lugar do aprender. Contudo, 

discussıes acerca da interdisciplinaridade tornam-se cada vez mais presentes no âmbito 

educacional. 

O trabalho escolar realizado de forma interdisciplinar promove integraçªo e 

interaçªo entre diferentes disciplinas curriculares, na tentativa de ultrapassar as barreiras 

da fragmentaçªo do ensino, objetivando que os educandos tenham uma visªo global de 

mundo. Desse modo, trocas recíprocas de conhecimento entre as diferentes Æreas do 

conhecimento favorecem os processos de ensino e aprendizagem, tornando o ensino 

mais contextualizado. 

Tal interdisciplinaridade pode ser percebida em experimentos de museus 

interativos, que favorecem à aprendizagem e o lazer de modo lœdico e agradÆvel. Como 

exemplo de museu interativo, destacamos o Museu de CiŒncias e Tecnologia da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (MCT/PUCRS). Estudos 

realizados por Borges, Mancuso e Lima (2008, p. 11) acerca desse museu, destacam 

que: �O Museu surpreende e encanta, mobilizando açıes e reaçıes. É possível aprender 

com prazer, ao ingressar no mundo fascinante das ciŒncias e da tecnologia.�. 

Com essa perspectiva, foi elaborado um projeto de carÆter interdisciplinar 

tendo o ambiente museal como recurso pedagógico. Foi escolhido o tema C.S.I., sigla 

em inglŒs para Investigação de Cena Criminal.  O C.S.I. faz parte de uma Ærea da 

exposiçªo do MCT/PUCRS e foi escolhido por tratar-se de uma Ærea interdisciplinar 

que aborda aspectos relativos à Biologia, Física, Química e MatemÆtica. Os peritos 

dessas diversas Æreas atuam de forma integrada, tendo como principal objetivo a 

investigaçªo e o esclarecimento de crimes. Para realizaçªo dessa atividade, optou-se por 

trabalhar com estudantes do Ensino MØdio de uma escola da rede privada de Porto 

Alegre. 

A temÆtica proposta tem como objetivo possibilitar aos estudantes a discussªo 

de conceitos e de como sªo empregadas as tecnologias disponíveis atualmente para 

desvendar crimes, por meio de uma proposta interdisciplinar tendo como recurso 

pedagógico um museu interativo. Busca-se instigar o desenvolvimento do pensamento 

crítico, a reflexªo e a criatividade dos estudantes, por meio da sua participaçªo nas 

atividades propostas e propiciar condiçıes para o desenvolvimento da alfabetizaçªo 
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científica. Como mØtodo de ensino optou-se pela Modelagem nas CiŒncias e 

MatemÆtica. 

Para verificar se os objetivos do projeto foram alcançados, os estudantes 

responderam a um prØ e um pós questionÆrio acerca da temÆtica estudada. Como 

mØtodo de anÆlise optou-se pela realizaçªo de uma AnÆlise Textual Discursiva - ATD, 

perfazendo todas as suas etapas: unitarizaçªo; categorizaçªo; comunicaçªo das novas 

compreensıes atingidas � metatexto (MORAES; GALIAZZI, 2011). A pretensªo foi 

analisar convergŒncias e divergŒncias entre os questionÆrios, classificando e agrupando 

categorias, por meio da síntese de suas ideias fundamentais. 

 

2. Pressupostos teóricos 

 
O museu, conforme Curry (2007), nªo Ø somente um lugar de patrimônio 

cultural e sim, um espaço sedutor e encantador propício para questionar e pensar. A 

palavra museu remete a muitas pessoas a percepçªo de um lugar em que objetos antigos 

e coleçıes sªo guardados. No entanto, foi somente nas œltimas dØcadas, que ocorreu a 

transformaçªo do museu proporcionando o aprendizado informal, que pudesse propiciar 

as pessoas o toque, a observaçªo e a compreensªo dos experimentos (BERTOLETTI, 

2013). A autora menciona que a interatividade tem sido usada no propósito de 

proporcionar que o conhecimento seja construído pelos sujeitos. A autonomia para 

questionar e construir o conhecimento faz com que as pessoas deixem de aceitar 

somente a introjeçªo de assuntos de forma passiva. 

Corroborando Lara, Velho, Ody e Borges (2013, p. 42) salientam que: 

[...] museu Ø um ambiente preparado para observaçªo, estudo e 
reflexªo, onde encontramos obras de arte, peças e coleçıes 
científicas. Num museu interativo hÆ uma roupagem 
diferenciada: alØm das possibilidades encontradas num museu 
convencional, o visitante pode intervir no curso das atividades, 
fornecendo e recebendo dados, de forma recíproca, o que 
justifica o codinome interativo [...] aprende-se de forma 
agradÆvel. 
 

AlØm disso, Borges, Mancuso e Lima (2008) mencionam que no museu Ø 

possível fazer com que os experimentos interativos sejam interpretados com 

criatividade, a partir de um processo constante de construçªo e reconstruçªo dos 

conhecimentos. 
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Para Ferraro e Giglio (2014), a educaçªo num espaço como o museu, 

proporciona o desenvolvimento de um ensino de ciŒncias que rompe com a 

fragmentaçªo das disciplinas, e prioriza significativamente a compreensªo por parte dos 

estudantes, com o objetivo de serem autores de sua própria aprendizagem. 

Em se tratando da fragmentaçªo do conhecimento, Lara et al. (2013, p. 47) 

criticam �[...] a falta de conexªo com a realidade, a fragmentaçªo do conhecimento e a 

maçante rotina escolar�. Os autores explicam que a prÆtica da interdisciplinaridade tem 

como objetivo a organizaçªo das Æreas do conhecimento visando um ponto em comum 

entre as mesmas, proporcionando um vínculo entre as Æreas, diminuindo a 

fragmentaçªo, buscando a construçªo do ensino e da aprendizagem de modo 

significativo. Para os autores, o conhecimento se apresenta holística e integralmente, 

deixando de estar fragmentado a disciplinas isoladas, possibilitando ao estudante 

reconstruir certos conceitos, criando modelos próprios. 

Assim, a utilizaçªo da Modelagem nas CiŒncias e MatemÆtica torna-se 

relevante. Segundo Biembengut (2014, p. 22), ao utilizar o processo de modelagem, 

percorre-se o mesmo trajeto de uma pesquisa científica, por meio de trŒs etapas: 

percepção e apreensão, �[...] reconhecimento da situaçªo-problema-delimitaçªo do 

problema; familiarizaçªo com o assunto a ser modelado-referencial teórico�; 

compreensão e explicitação, �[...] formulaçªo do problema-hipótese; formulaçªo de um 

modelo matemÆtico-desenvolvimento; resoluçªo do problema a partir do modelo-

aplicaçªo�; significação e expressão, �[...] interpretaçªo da soluçªo e validaçªo do 

modelo-avaliaçªo�.  

De acordo com Biembengut (2014) a modelagem proporciona a compreensªo e 

resoluçªo de uma situaçªo, seja ela referente à MatemÆtica ou às CiŒncias, estimulando 

a pesquisa e a criatividade quanto à formulaçªo e resoluçªo de problemas. 

Nesse processo de pesquisa, o estudante irÆ se alfabetizando cientificamente. 

Contudo, para Chassot (2003), somente se farÆ alfabetizaçªo científica quando o ensino 

de CiŒncias tiver como objetivo a compreensªo dos conhecimentos, procedimentos e 

valores permitindo aos estudantes tomar decisıes, percebendo a funçªo da ciŒncia na 

intençªo de possibilitar uma melhor qualidade de vida para todos. 

 

3. Procedimentos metodológicos 
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Para desenvolver o projeto foram utilizadas as etapas da Modelagem em 

CiŒncias e MatemÆtica, sugeridas por Biembengut (2014). 

1º etapa: Percepçªo e Apreensªo 

Problema: Como elaborar uma cena de crime? 

A) “Brainstorming” (tempestade de ideias) /levantamento de hipóteses: 

Foi proposta a seguinte questªo: “O que você precisa saber para desvendar um 

crime”? Todas as ideias foram digitalizadas para posterior anÆlise. 

B) Análise de uma cena de crime: 

Os estudantes foram divididos em grupos e receberam um texto com a 

descriçªo de uma cena de crime. Com base nesta leitura, os estudantes explicaram como 

eles resolveriam tal situaçªo caso fossem investigadores forenses. 

C) Questionário sobre conhecimentos prévios dos estudantes 

2º etapa: Compreensªo e Explicaçªo 

Os estudantes iniciaram em sala de aula a elaboraçªo de uma cena de crime. 

No próximo encontro, realizaram uma saída de estudos ao MCT/PUCRS, com o intento 

de investigarem aspectos relativos ao tema C.S.I., tendo como base um roteiro de 

visitaçªo. 

Com base na anÆlise obtida por meio da tØcnica �brainstorming” e no roteiro 

de visitaçªo ao MCT/PUCRS elaborado pelas pesquisadoras, os professores de 

Química, Física e Biologia, que participaram do projeto, elaboraram suas aulas de modo 

a desenvolver os conceitos relacionados com o tema C.S.I. 

Após a compreensªo desses conceitos, foi proposto aos estudantes, que 

escrevessem um texto sobre uma cena de crime a ser desvendada. Ao final dessa etapa, 

foi solicitado que respondessem novamente ao questionÆrio inicial, para comparaçªo 

entre os conhecimentos prØvios e osconhecimentos adquiridos. Os estudantes foram 

divididos em grupos e baseados na produçªo textual da etapa anterior, iniciaram a 

construçªo de uma cena de crime no estilo C.S.I., posteriormente realizaram a gravaçªo 

de um vídeo.  

3º etapa: Significaçªo e Expressªo 

Nesse momento, os vídeos foram apresentados aos demais colegas que deveriam 

desvendar o crime, interpretando e avaliando o modelo representado na cena construída 

pelos colegas. Em momento posterior, a turma farÆ a escolha do melhor vídeo, o qual 

serÆ exposto em formato de cena criminal, na Feira de CiŒncias do colØgio, a qual 

ocorre no mŒs de outubro. 
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4. Análise dos Resultados 

Entre os questionamentos realizados, optou-se, para este ensaio, delimitar a 

anÆlise a dois itens considerados suficientes para dar conta dos objetivos propostos, 

sejam eles: a) Descreva com suas próprias palavras o que vocŒ entende por DNA; b) A 

partir de seus conhecimentos prØvios conceitue tricologia. 

Ao analisar as respostas acerca do entendimento dos estudantes sobre DNA, foi 

possível identificar unidades de significados das quais emergiram trŒs categorias no prØ 

questionÆrio: características estruturais; identidade genØtica; herança genØtica.  

Acerca da categoria, características estruturais, emergiram respostas simples do 

tipo: �É um conjunto de bases nitrogenadas.”(Sujeito 1). 

Em relaçªo à segunda categoria, identidade genØtica, pode-se inferir que 

estudantes relacionaram essa questªo com identidade e reconhecimento específico de 

cada ser humano, conforme pode ser demonstrado, no relato do sujeito 6: �É 

identificação genética do indivíduo, cada pessoa possui um único DNA.”.  

Quanto à anÆlise da categoria herança genØtica, observou-se a questªo da 

hereditariedade, conforme identificado no relato do sujeito 10: �DNA é o conjunto de 

informações retidas no núcleo da célula que são passadas dos pais para os filhos.”. 

JÆ, no pós questionÆrio, as respostas convergiram para apenas duas categorias: 

características estruturais; identidade genØtica. 

Constata-se que após as intervençıes, houve uma evoluçªo perceptível nas 

respostas dadas, como por exemplo: �O DNA é composto por uma desoxirribose e 

um grupo fosfato. Possui quatro bases nitrogenadas contidas no DNA: adenina, 

citosina, guanina e timina” (Sujetio 1). 

Foi possível observar uma abordagem nas respostas dos estudantes da relaçªo 

entre identidade genØtica e herança genØtica, conforme pode ser demonstrado na 

resposta do sujeito 6: �Os segmentos de DNA que contêm a informação genética são 

denominados genes. Os gêmeos idênticos possuem o mesmo DNA. As pessoas ganham 

50% dos genes do pai e 50% dos genes da mãe (hereditário).”.   

Ao procurar por unidades de significados nas respostas dadas à segunda 

pergunta de anÆlise, A partir de seus conhecimentos prévios conceitue tricologia, foi 

possível reconhecer duas categorias emergentes: estudo dos cabelos; estudo dos tecidos. 
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Sobre a categoria estudo dos cabelos, foi perceptível que a maioria dos 

estudantes apontou apenas o estudo de cabelos humanos, uma vez que, em nenhuma das 

respostas foi mencionado o estudo dos pelos de outras partes do corpo humano e nem o 

estudo dos pelos dos animais. Isso fica evidente na resposta do sujeito 3: �Estudo dos 

cabelos.”. 

Em relaçªo à categoria estudo dos tecidos, pode-se inferir que os estudantes 

relacionaram essa questªo com o estudo de tecidos de roupas, pois a maioria, escreveu 

respostas semelhantes a do sujeito 4: �Estuda tecidos (fibras de roupa).”. 

A anÆlise das respostas dadas ao pós questionÆrio evidencia uma resposta 

unânime dos estudantes: estudo de pelos e/ou cabelos. Fica perceptível que após a 

intervençªo nenhum dos estudantes associou o termo tricologia ao estudo dos tecidos. 

Desse modo, ao adotar uma postura interdisciplinar o professor oportuniza a seus 

estudantes a possibilidade de conseguir construir uma visªo holística acerca dos 

conceitos estudados. 

 

5. Considerações finais 

 

Por meio do desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar sobre 

investigaçªo forense, objetivou-se possibilitar aos estudantes a discussªo do modo como 

sªo empregadas as tecnologias disponíveis atualmente para desvendar crimes, bem 

como dos conceitos envolvidos, tendo como recurso pedagógico um museu interativo. 

Ao adotar como mØtodo de ensino a Modelagem nas CiŒncias e MatemÆtica foi 

possível proporcionar aos estudantes o ensino por meio da pesquisa, instigando-os a 

construírem e reconstruírem seu próprio conhecimento, atuando como sujeitos do seu 

processo de aprendizagem.  

A respeito da visita ao MCT/PUCRS, foi escolhida a exposiçªo do C.S.I. por 

tratar-se de uma Ærea interdisciplinar que aborda aspectos relativos à Biologia, Física, 

Química e MatemÆtica. A escolha por uma temÆtica que Ø atual e de interesse dos 

estudantes proporcionou a investigaçªo, a experimentaçªo e a troca de saberes como 

estratØgias para a compreensªo, construçªo e reconstruçªo dos conceitos relacionados 

ao problema de pesquisa. 

A anÆlise evidencia que algumas percepçıes equivocadas em relaçªo a 

conceitos envolvidos nessa temÆtica, bem como descriçıes pouco precisas quanto ao 
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emprego de termos científicos modificaram-se, mostrando por meio da escrita, um 

enriquecimento traduzido pelo uso dos termos científicos e explicaçıes coerentes. Tais 

questıes foram trabalhadas durante a visita ao MCT/PUCRS, mostrando que as 

atividades referentes ao C.S.I. foram significativas para aprendizagem dos estudantes.  

Quanto ao trabalho interdisciplinar entre as disciplinas envovidas, promoveu 

integraçªo e interaçªo entre os componentes curriculares e o envolvimento de diferentes 

professores numa mesma proposta de ensino. Ao elaborarem suas cenas foi necessÆrio 

que os estudantes colocassem em prÆtica os conhecimentos das diferentes Æreas, o que 

propiciou a construçªo do conhecimento por parte dos estudantes de modo significativo. 
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Resumo 
 
O presente artigo apresenta os resultados obtidos a partir de uma pesquisa realizada com 
sete alunos matriculados na disciplina de EstÆgio Supervisionado do curso de 
MatemÆtica Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria. O objetivo deste 
estudo Ø entender o modo como esses alunos compreendem sua formaçªo inicial e a 
maneira como relacionam a MatemÆtica ensinada nos anos iniciais com a dos anos 
finais do Ensino Fundamental. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um 
questionÆrio composto de dezesseis questıes organizado em trŒs eixos. Neste trabalho 
serÆ apresentado um dos eixos analisado. Como apontamento sobre este estudo 
destacamos que, ao concluir seu curso de formaçªo inicial, o futuro professor de 
MatemÆtica nem sempre possui total clareza em relaçªo a alguns aspectos que dizem 
respeito à MatemÆtica dos anos iniciais. 
 
Palavras-chave: Formaçªo inicial de professores; professor de MatemÆtica; 
MatemÆtica dos anos iniciais. 
 
Introdução 
 
 

Nos œltimos anos, vimos diversos esforços, tanto de pesquisadores quanto das 

políticas pœblicas em açıes que visam a uma melhoria no campo da Educaçªo. No 

entanto, concordamos com Lopes (2009) quando ela destaca que �a busca por melhor 

qualidade para a educaçªo implica, certamente, tambØm melhorar a qualidade da 

formaçªo inicial. Contudo, nªo Ø fÆcil definir a real funçªo da docŒncia e as 

características de uma formaçªo que garanta que seja bem exercida.� (p. 42). 
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Nesse sentido, o presente trabalho apresenta parte de uma pesquisa desenvolvida 

com futuros professores de MatemÆtica que visa a entender o modo como eles 

compreendem sua formaçªo inicial e a maneira como relacionam a MatemÆtica 

ensinada nos anos iniciais com a ensinada nos anos finais do Ensino Fundamental ( EF). 

A pesquisa foi desenvolvida a partir da compreensªo da necessidade de que o 

professor que ensina MatemÆtica nos anos finais do Ensino Fundamental (EF) e no 

Ensino MØdio (EM) entenda o que Ø ensinado nos anos iniciais para que, desse modo, 

ele possa organizar o seu ensino para dar continuidade ao movimento de  construçªo dos 

conceitos por parte de seus alunos. 

 A escrita deste artigo, a partir dessa introduçªo, na qual apresentamos o tema, Ø 

seguida da apresentaçªo do desenvolvimento da pesquisa e da anÆlise dos dados nela 

coletados. Por fim, tecemos algumas consideraçıes sobre o estudo. 

 
 Relação entre os anos iniciais e os anos finais do Ensino Fundamental. 
 
 A presente pesquisa foi realizada com um grupo de sete alunos regulares do 

curso MatemÆtica Licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria, denominados 

nossos colaboradores24, no ano de 2014. A coleta de dados foi realizada atravØs de um 

questionÆrio composto por dezesseis questıes fechadas que posteriormente foram 

organizadas em trŒs eixos de anÆlise. Neste artigo, apresentaremos um dos eixos 

analisado, a partir do qual buscamos compreender o que os futuros professores de 

MatemÆtica pensam sobre o ensino dessa disciplina nos anos iniciais, bem como o 

modo como eles entendem a relaçªo entre as etapas que compıem o EF. Esse eixo foi 

composto a partir de seis questıes respondidas pelos colaboradores. 

 A primeira questªo dizia respeito aos conteœdos matemÆticos que os 

colaboradores acreditam que sªo ensinados nos anos iniciais. Para isso, a questªo pedia 

que eles listassem os conteœdos que acreditavam estarem presentes no currículo dessa 

etapa da Educaçªo BÆsica.  As respostas foram organizadas em tópicos que podem ser 

vistos no grÆfico a seguir. 

 

�������������������������������������������������������������
24 Salientamos que os mesmos concordaram em participar da pesquisa, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e os nomes aqui utilizados sªo fictícios, preservando suas identidades. 
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GrÆfico 01. Conteœdos elencados pelos colaboradores como sendo os ensinados nos 
anos iniciais. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
  

 Como pode ser observado no grÆfico, a grande maioria dos colaboradores 

acredita que o trabalho com as quatro operaçıes elementares tenha grande destaque nos 

anos iniciais, seguido pelo trabalho com os nœmeros naturais. Essa constataçªo pode 

trazer, como decorrŒncia, a implicaçªo de que os futuros professores de MatemÆtica 

esperam que os alunos cheguem aos anos finais do EF compreendendo as quatro 

operaçıes. 

 Conteœdos relacionados a tratamento da informaçªo pouco apareceram na lista. 

No entanto, pesquisas como a de Silva (2014), apontam possibilidades para o trabalho 

com o tratamento da informaçªo ainda nos anos iniciais. 

 Outro destaque dessa questªo estÆ nos conteœdos que nªo sªo trabalhados pelo 

professor dos anos iniciais, como Ø o exemplo da Ælgebra. O que normalmente se vŒ Ø 

que apenas nos anos finais do EF Ø introduzida a ideia de variÆvel, embora estudos 

como o de Cedro e Moura (2007) tenham mostrado que hÆ possibilidade de se iniciar o 

trabalho com a Ælgebra a partir dos primeiros anos de escolarizaçªo.  

 Entendemos que aquilo que os professores de MatemÆtica acreditam sobre o 

ensino e, principalmente, sobre os conteœdos que sªo ensinados nos anos anteriores ao 

que eles trabalham, tem implicaçªo direta no modo como ele organiza sua prÆtica. A 

expectativa de que os alunos, ao chegarem ao sexto ano, jÆ tenham o domínio, por 
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exemplo, das operaçıes elementares, provavelmente sirva como ponto de partida para 

as suas açıes. Essa questªo evidencia a necessidade do curso de formaçªo inicial 

proporcionar espaços de discussıes sobre a organizaçªo do conteœdo matemÆtico em 

sua totalidade, pois, muitas vezes, o professor dos anos finais nªo tem clareza dos 

conhecimentos que jÆ foram introduzidos nos anos anteriores. 

 As questıes dois e trŒs buscaram identificar o modo como os colaboradores 

acreditam que sªo desenvolvidas as aulas da MatemÆtica nos anos iniciais e o modo 

como deveriam ser organizadas. A síntese dessas duas questıes foi feita atravØs da 

tabela 01. 

 

Tabela 01. Modo como sªo as aulas de MatemÆtica dos Anos Iniciais na visªo dos 
colaboradores. 
 Como acreditam que sªo as 

aulas de MatemÆtica 
Como deveriam ser as 
aulas de MatemÆtica 

Lœdicas 01 02 

Tradicional 02 - 

Contextualizadas 01 02 

Concreta 01 01 

Alunos ativos  - 01 

Sem cobranças 01 - 

Rígida - 01 

Desconhece 01 - 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 As respostas para ambas as questıes divergem. O destaque que damos centra-se 

em dois pontos: o primeiro diz respeito ao modo tradicional25, levantado por dois 

colaboradores; o segundo estÆ no fato de um deles declarar nªo ter nenhum 

conhecimento sobre como as aulas dos anos inicias sªo organizadas. 

 Partindo da possibilidade de que as ideias apresentadas na questªo anterior 

podem ser derivadas das lembranças de suas vivŒncias, chamamos a atençªo para o fato 

de que o curso de formaçªo inicial deva romper com algumas concepçıes que os alunos 
�������������������������������������������������������������

25Tradicional, neste caso, estÆ relacionado a aulas expositivas, nas quais os alunos ficam sentados 
em fila e em silŒncio, e cujo desenvolvimento Ø apenas de responsabilidade do professor. 
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possuem ao chegar à graduaçªo. O modo como os colaboradores lembram suas 

vivŒncias em sala de aula como alunos pode ter relaçªo com o modo como eles atuarªo 

em sala de aula como professores, pois nossas concepçıes sobre Educaçªo, de uma 

forma geral, podem começar a ser construídas antes mesmo de entrarmos em um curso 

de formaçªo inicial. Essa vivŒncia como aluno leva-nos a definir o que consideramos 

bom ou nªo em termos de aula.  

 A ocorrŒncia de ser listado o modo tradicional nas aulas de MatemÆtica remete 

ao fato de que esses colaboradores, possivelmente, tenham vivenciado, como alunos, 

situaçıes que eles classificam dessa forma, reafirmando, assim, que muitas concepçıes 

que temos sobre a Educaçªo, como afirmamos anteriormente, sªo geradas muito antes 

de iniciarmos nossa formaçªo inicial. 

 Em relaçªo a como os futuros professores esperam que as aulas de MatemÆtica 

sejam organizadas, o destaque ficou entre as aulas lœdicas e as aulas contextualizadas.  

Observando as respostas apresentadas (nos instrumentos de pesquisa)  verifica-se que 

aulas lœdicas sªo aulas nas quais eles esperam que o professor dos anos iniciais utilize, 

para despertar o gosto pela MatemÆtica nos alunos, atividades diferenciadas.  No que 

diz respeito às aulas contextualizadas, notamos a preocupaçªo em enquadrar os 

conteœdos matemÆticos no contexto do aluno e, dessa forma, tornar a MatemÆtica um 

conhecimento utilitÆrio para a resoluçªo de problemas prÆticos. Essa ideia Ø interessante 

por aproximar essa Ærea do conhecimento ao aluno; entretanto, a compreensªo da 

MatemÆtica deve ir muito alØm de um conhecimento que permita ao educando resolver 

problemas prÆticos, imediatos. Ela deve auxiliar no desenvolvimento humano e ser 

entendida como uma síntese histórica das necessidades humanas no decorrer das 

geraçıes.  

 No quadro 01, podemos observar o resumo da questªo quatro que busca instigar 

os colaboradores a relembrarem suas vivŒncias como alunos nos anos iniciais. As 

respostas foram agrupadas em trŒs categorias: poucas lembranças, boas lembranças e 

lembranças negativas. O quadro aponta o nível da lembrança e o nœmero de respostas 

em cada categoria. 

 

Quadro 01. Lembranças dos anos iniciais 
Nível de 

lembranças 
Poucas lembranças Boas lembranças 

Lembranças 
negativas 
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Nœmeros de 
colaboradores 

04 02 01 

Ilustraçªo da 
escrita dos 

colaboradores 

 

 

�Sªo vagas, sem 
muito significado 

educacional, mais em 
relaçªo aos 

professores que 
passaram por essa 

etapa da minha 
educaçªo escolar do 
que aos conteœdos.� 

Golias 

 

 

 

 

�A MatemÆtica era 
tratada de uma forma 

�divertida�. 
ContÆvamos em 

feijıes, �pauzinhos�, 
nos dedos, Por si, a 

MatemÆtica se 
tornava uma 

brincadeira, pois 
sempre era inserida 

em um meio que 
gostÆssemos.� Ana 

 

 

 

 

�O que lembro com 
maior intensidade Ø 

da professora 
comentando que no 

próximo dia iria 
tomar a tabuada e 
que a queria �na 
ponta da língua�, 

senªo ficaríamos sem 
recreio. Isso ocorria 

com muita 
frequŒncia, às vezes 

de fato, deixava 
aqueles que nªo 

sabiam responder 
sem recreio.� FlÆvia 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 
 Ao instigarmos os colaboradores a reviverem suas lembranças como alunos nos 

anos iniciais, entramos em um campo, muitas vezes, pouco explorado, mas que acarreta 

grandes implicaçıes para os processos de ensino e aprendizagem, pois muitas 

concepçıes sªo criadas por observaçªo durante toda a vida escolar do futuro professor. 

 Nessa questªo, destacamos dois pontos centrais. O primeiro refere-se ao fato de 

trŒs dos sete colaboradores nªo terem lembranças significativas dessa Øpoca, apontando 

para o pouco impacto que essa etapa da escolarizaçªo teve sobre sua vivŒncia como 

aluno. O segundo ponto diz respeito às lembranças negativas e como elas estªo atreladas 

ao conteœdo matemÆtico, como no caso apontado pela colaboradora FlÆvia, entre o fato 

de decorar a tabuada e ficar sem recreio. Essas marcas negativas podem desencadear 

aversªo à disciplina, pois a nªo resposta esperada pelo professor gera a privaçªo de algo 

que o aluno gosta. 
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 A questªo que busca compreender se os colaboradores percebiam que existe 

relaçªo entre os conteœdos matemÆticos dos anos iniciais e dos anos finais do Ensino 

Fundamental teve como unanimidade a resposta sim. Tal afirmativa Ø ilustrada a partir 

da escrita do colaborador Will. 

 

Acredito que sim, pois o que é trabalhado nos Anos Iniciais 
serve como base para o que é visto nos Anos Finais. Will. 
 

 Embora os futuros professores reconheçam a relaçªo que existe entre essas duas 

etapas do EF, lembramos que essa relaçªo nem sempre fica clara, como jÆ evidenciamos 

nas questıes anteriormente apresentadas. 

 Na œltima questªo que compıe esse eixo, buscamos entender como os 

colaboradores observam a transiçªo dos anos iniciais para os anos finais em termos de 

conteœdos e o modo como o professor organiza o seu ensino. Apontamos duas resposta 

que ilustram as ideias dos futuros professores. A primeira aponta para o papel que o 

professor tem nesse processo de transiçªo, tanto no que se refere aos conteœdos quanto 

no que se refere ao modo como organiza o ensino. Sobre isso, Catarina aponta que: 

 

Em termos de conteúdos matemáticos, acredito que não se deva 
usar da abstração, ou pelo menos devemos tratá-la de um modo 
diferente, deixando-a mais familiar, mais palpável. O professor 
deve nortear o aluno, deve ajudá-lo a se situar, afinal, são 
muitas responsabilidades que se apresentam. Catarina 

  

 A resposta dessa colaboradora vai ao encontro de uma das concepçıes teóricas 

que abordamos nesta pesquisa, ao ressaltarmos o papel de mediador que o professor tem 

nos processos de ensino e aprendizagem dos alunos, pois: �O desenvolvimento cultural, 

de natureza simbólica, só pode ocorrer graças à mediaçªo do outro. Nisto ninguØm Ø 

totalmente auto-suficiente a ponto de poder prescindir do outro.� (PINO, 2005, p. 168). 

 A colaboradora FlÆvia, em sua escrita, destaca que a transiçªo entre essas duas 

etapas deve ser feita relacionando os conhecimentos que os alunos jÆ possuem aos 

novos conhecimentos dos quais eles devem apropriar-se. 

 

Acredito que a transição deve ser feita sempre relembrando o 
ano em que aprenderam tal conteúdo. Fazer essa referência é 
fundamental para que a transição não se torne brusca do ponto 
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de vista dos alunos. E a maneira do professor organizar seu 
ensino seria a mesma, relembrando e dizendo o quanto é útil 
avançar cada vez mais nos conteúdos da Matemática. Flávia. 
 

 Nessa questªo, evidenciamos a forte preocupaçªo com os conteœdos 

matemÆticos, muito mais do que com o modo como ele Ø organizado. Esses indícios 

apontam para a importância que os futuros professores dªo ao conteœdo sem relacionar 

que somente serªo entendidos pelos alunos quando forem organizados de modo a 

permitir a apropriaçªo por parte deles. 

 Por fim, pontuamos que o que atØ aqui foi apresentado leva-nos a acreditar que 

os cursos de formaçªo inicial necessitam dar mais Œnfase aos conhecimentos referentes 

à formaçªo do professor que atuarÆ nos anos iniciais do EF. Embora o conhecimento 

dos algoritmos e regras seja fundamental, ele nªo Ø suficiente para que o professor 

compreenda a complexidade presente na sala de aula. As relaçıes que devem estar 

presentes entre as etapas do EF ainda precisam ficar mais evidentes ao educador da 

matemÆtica para que ele possa compreender os conhecimentos dos quais os alunos jÆ se 

apropriaram nos anos anteriores e, assim organizar o seu ensino.  

 
Considerações Finais 

 

 Preocupados em compreender como os futuros professores de MatemÆtica 

compreendem a MatemÆtica ensinada nos anos iniciais do EF, essa pesquisa teve como 

colaboradores alunos matriculados no curso de MatemÆtica Licenciatura da 

Universidade Federal de Santa Maria. 

De modo geral, podemos perceber, a partir do questionÆrio, que, ao concluir seu 

curso de formaçªo inicial, o futuro professor de MatemÆtica nem sempre possui total 

clareza em relaçªo a alguns aspectos que dizem respeito aos anos iniciais. 

 A partir da anÆlise das respostas obtidas no questionÆrio, destacamos a 

importância do futuro professor de MatemÆtica que atuarÆ nos anos finais do Ensino 

Fundamental e no Ensino MØdio aproximar-se da MatemÆtica nos anos iniciais, tanto 

em termos de organizaçªo do ensino quanto em termos de conteœdo.  

 A preocupaçªo evidenciada nas respostas dadas por alguns dos colaboradores 

aponta para a necessidade do curso de formaçªo inicial oferecer uma formaçªo centrada 

na compreensªo dos conceitos matemÆticos, pois essa compreensªo permitirÆ aos 
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futuros professores organizarem seu ensino de forma que o aluno compreenda mais do 

que apenas os algoritmos. 
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Resumo 

Este artigo, resultado de uma pesquisa de mestrado que estÆ em andamento, discute o 
estudo da Trigonometria no triângulo retângulo, a partir da fundamentaçªo teórica da 
Teoria dos Registros de Representaçªo Semiótica, de Raymond Duval. Sua organizaçªo 
segue os pressupostos da metodologia denominada engenharia didÆtica, encontrando-se 
na primeira fase, anÆlises prØvias. Nesta pesquisa, os registros de representaçªo 
semiótica foram adotados pelo fato de serem pertinentes no processo de ensino e 
aprendizagem, neste caso, da Geometria. Neste trabalho mostraremos a anÆlise de duas 
atividades retiradas de livros didÆticos sobre o conteœdo em questªo, a partir da teoria 
adotada.  Sendo que, esta anÆlise servirÆ de subsídiospara o desenvolvimento de uma 
sequŒncia de atividades, com carÆter dinâmico, que serÆ implementada usando-se o 
software GeoGebra. Baseando-se em constataçıes obtidas atØ o momento, concluímos 
que Ø possível, serem apresentadas as atividades que transitem por mobilizaçıes de dois 
e mais registros de representaçªo semiótica em relaçªo ao conteœdo envolvendo a 
trigonometria do triângulo retângulo.  
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Palavras-chave: Registros de representaçªo semiótica;Trigonometria no triângulo 

retângulo; Livro didÆtico; Ensino MØdio. 

 

Introdução 

 Este trabalho decorre de uma pesquisa que estÆ subsidiando uma dissertaçªo do 

Programa de Pós Graduaçªo em Educaçªo MatemÆtica e Ensino de Física da 

Universidade Federal de Santa Maria, na linha de tecnologias de informaçªo e 

comunicaçªo na Educaçªo MatemÆtica. Neste sentido, a mesma procura responder a 

seguinte questªo: �Como os registros de representaçªo semiótica sªo mobilizados na 

abordagem de Trigonometria no triângulo retângulo com o auxilio do software 

GeoGebra, a partir de uma sequŒncia de atividades com estudantes do primeiro ano do 

ensino mØdio?�. A sequŒncia de atividades a ser elaborada serÆ implementada e 

analisada, com estudantes de uma escola da rede pœblica estadual do município de 

Erechim-RS. A mesma estÆ amparada, em termos de Teoria de Aprendizagem, pelos 

registros de representaçªo semiótica de Raymond Duval e constituída a partir da 

metodologia da engenharia didÆtica de Michele Artigue. 

 A presente comunicaçªo científica aborda a anÆlise de atividades encontradas 

em livros didÆticos que subsidiarªo a elaboraçªo da sequŒncia proposta.  Neste sentido, 

inicialmente, serªo apresentados alguns apontamentos da teoria dos registros de 

representaçªo semiótica, para posterior a anÆlise das atividades selecionadas.  

 Buscando nos documentos oficiais relativos ao Ensino MØdio, informaçıes que 

contribuíssem para a composiçªo das atividades, identificamos que nessa etapa de 

aprendizagem nªo devem ser desenvolvidas apenas com a memorizaçªo de fórmulas, 

mas sim, de maneira que os jovens sejam os protagonistas desse processo.  Neste 

aspecto, os Parâmetros Nacionais Curriculares do Ensino MØdio (PCN�EM) afirmam 

que: 

[...]no nível do Ensino MØdio, a formaçªo geral, em oposiçªo à 
formaçªo específica; o desenvolvimento de capacidades de 
pesquisar, buscar informaçıes, analisÆ-las e selecionÆ-las; a 
capacidade de aprender, criar, formular, ao invØs do simples 
exercício de memorizaçªo. (BRASIL, 2000a, p.5). 

 

�
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 AlØm disso, nªo sepode deixar de enfatizar que as atividades devem ser 

desenvolvidas a fim de oportunizar aos alunos produziremnovos conhecimentos, 

tornando-os independentes e críticos.     

Nesse contexto, os PCN-EM (2000b, p.44) ressalta que um trabalho adequado 

no ensino da Geometria Ø aquele em �[�] o aluno possa usar as formas e propriedades 

geomØtricas na representaçªo e visualizaçªo de partes do mundo que o cerca.�. Ainda, 

destacam que questıes geomØtricas podem ser utilizadas na resoluçªo e aplicaçªo em 

outras Æreas do conhecimento.  

 Em particular, em relaçªo ao ensino da trigonometria do triângulo retângulo, as 

Orientaçıes Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

indicam como habilidades:  

� Utilizar e interpretar modelos para resoluçªo de situaçıes-
problema que envolvam mediçıes, em especial o cÆlculo de 
distâncias inacessíveis, e para construir modelos que 
correspondem a fenômenos periódicos.  

� Compreender o conhecimento científico e tecnológico como 
resultado de uma construçªo humana em um processo histórico 
e social, reconhecendo o uso de relaçıes trigonomØtricas em 
diferentes Øpocas e contextos sociais. (BRASIL, 2006, p.123) 

 

Assim, sabendo da importância da Geometria no currículo escolar, acredita-se 

ser possível desenvolver uma proposta que potencialize o estudo de Trigonometria no 

triângulo retângulo aliada a teoria de registros de representaçªo semiótica. 

 

Algumas considerações sobre os Registros de Representação Semiótica 

Diante da dificuldade que os alunos apresentam na compreensªo da matemÆtica Ø 

preciso uma abordagem cognitiva para que seja possível o desenvolvimento total de 

suas competŒncias de raciocínio, de anÆlise e de visualizaçªo. Duval (2003) corrobora 

nesta perspectiva, afirmando que: 

A originalidade da abordagem cognitiva estÆ em procurar 
inicialmente descrever o funcionamento cognitivo que 
possibilite a um aluno compreender, efetuar e controlar ele 
próprio a diversidade dos processos matemÆticos que lhe sªo 
propostos em situaçıes de ensino. (DUVAL, 2003, p.12). 
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 Para isso Ø necessÆrio diferentes representaçıes semióticas, pois isso irÆ 

possibilitar ao aluno uma melhor compreensªo e aprendizagem de determinado objeto 

matemÆtico. Portanto, Ø imprescindível possibilitar-lhe o acesso a atividades que o 

façam entrar em contato com as diferentes representaçıes semióticas. 

 Os objetos matemÆticos sªo conceitos, escritas, propriedades, notaçıes, 

simbologias e relaçıes que podem ser acessadas atravØs de representaçıes. Duval 

(2012a) enfatiza que os objetos matemÆticos nªo podem e nªo devem ser confundidos 

com a representaçªo que se faz dele. Portanto, analisando no âmbito do ensino, tem-se a 

necessidade de analisar diferentes formas de representaçªo de um mesmo objeto 

matemÆtico. 

Muitas dificuldades encontradas na resoluçªo de atividades de MatemÆtica estªo 

ligadas ao fato de nªo existir uma œnica linguagem matemÆtica, podendo, muitas vezes, 

na obtençªo de uma soluçªo ocorrer a articulaçªo de muitas representaçıes de dado 

objeto matemÆtico. Analisando cognitivamente, esta açªo nªo Ø simples, pois nªo estÆ 

ligada a um processo de memorizaçªo e sim, de domínio da de diferentes representaçıes 

do mesmo objeto matemÆtico.  

Baseando-se em Duval (2003), apresenta-se no quadro 1, diferentes registros: 

 

Quadro 1: Classificaçªo dos diferentes registros. 

 
REPRESENTAÇÃO 

DISCURSIVA 

REPRESENTAÇÃO 

NÃO DISCURSIVA 

REGISTROS 

MULTIFUNCIONAIS: 

Os tratamentos nªo sªo 

algoritmizÆveis. 

Língua natural 

Associaçıes verbais 

(conceituais) 

Forma de raciocinar: 

• Argumentaçªo a partir de 

observaçıes, de crenças...; 

• Deduçªo vÆlida a partir de 

definiçªo ou de teoremas. 

Figuras geomØtricas planas 

ou em perspectivas 

(configuraçıes em 

dimensªo 0, 1, 2 ou 3). 

• Apreensªo operatória e 

nªo somente perspectiva; 

• Construçªo com 

instrumentos. 

REGISTROS 

MONOFUNCIONAIS: 

Os tratamentos sªo 

Sistemas de escritas: 

• NumØricas (binÆria, 

decimal, fracionÆria,...); 

GrÆficos cartesianos. 

• Mudanças de sistema de 

coordenadas; 
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principalmente 

algoritmos. 

• AlgØbricas; 

• Simbólicas (línguas 

formais). 

CÆlculo 

• Interpolaçªo, 

extrapolaçªo. 

Fonte: Duval (2003, p.14). 
  

Ainda, Duval(2003) destaca que a compreensªo da atividade matemÆtica Ø 

possível quando ocorre a mobilizaçªo de ao menos dois registros de representaçªo, 

porØm Ø necessÆrio que ocorra de forma simultânea. AlØm do mais, a troca de registro 

de representaçªo deve ocorrer a todo tempo, nªo apenas de um registro para outro, mas 

que o aluno consiga voltar ao registro inicial. AlØm disso, ele destaca que existem dois 

tipos de transformaçıes de uma representaçªo semiótica a outra, denominadas: 

tratamento e conversªo.  Enfatizando que �O tratamento de uma representaçªo Ø a 

transformaçªo desta representaçªo no mesmo registro onde ela foi formada. O 

tratamento Ø uma transformaçªo interna a um registro.� (Duval, 2012a, p.272).  

No entanto, a conversªo acontece na mudança de sistema, porØm as 

características dos objetos permanecem. Duval (2003, p.15) afirma que �A capacidade 

de converter implica a coordenaçªo de registros mobilizados.� Portanto, a conversªo 

nªo justifica e nªo prova procedimentos matemÆticos, mas, analisando cognitivamente, 

conduz e Ø responsÆvel pela compreensªo matemÆtica. 

 Como esta pesquisa aborda a Geometria, buscou-se respaldar tambØm atravØs de 

Almouloud (2003), onde este ressalta que a Geometriaenvolve trŒs formas de processo 

cognitivo que preenchem específicas funçıes epistemológicas. Sªo elas: 

 

• Visualizaçªo: para a exploraçªo heurística de uma situaçªo 
complexa; 
• Construçªo de configuraçıes, que pode ser trabalhada como 
um modelo, em que as açıes realizadas representadas e os 
resultados observados sªo ligados aos objetos matemÆticos 
representados; 
• Raciocínio, que Ø o processo que conduz para a prova e a 
explicaçªo. (ALMOULOUD, 2003,p.126). 
 

Essas trŒs formas de processos nªo podem ser desligadas, elas funcionam de 

forma entrelaçada. Esse processo cognitivo Ø necessÆrio para que ocorra a aprendizagem 

de Geometria. A heurística dos problemas em Geometria fornece formas diferentes de 

interpretaçªo, para essas, segundo Almouloud (2003), existem quatro formas de 



 
 

80 
 

apreensıes: sequencial, perceptiva, discursiva, operatória. Sendo que, apreensªo 

sequencial Ø utilizada quando se tem a intençªo de reproduzir uma figura atravØs da 

construçªo ou descriçªo da mesma. Na apreensªo perceptiva Ø feita atravØs da 

interpretaçªo das formas da figura em uma situaçªo.  JÆ, a apreensªo discursiva estÆ 

relacionada na articulaçªo do enunciado com as propriedades da figura geomØtrica 

fornecida. E, por œltimo a apreensªo operatória refere-se nas modificaçıes de uma 

figura inicial, bem como na reorganizaçªo que essas modificaçıes disponibilizam. 

De acordo com Duval (2012b) na apreensªo operatória Ø possível fazer 

modificaçıes a partir de uma figura inicial, nªo perdendo as propriedades a ela 

associada. Estes classifica em trŒs modificaçıes possíveis: mereológica, ótica e 

posicional. Sendo que, a modificaçªo mereológica estÆ ligada a decomposiçªo de uma 

figura, ou seja, realizar subdivisıes na figura de partida.  

 

 Análise de atividades encontradas em livros didáticos 

A partir dos apontamentos feitos em torno da teoria dos registros de 

representaçªo semiótica analisamos duas atividades que consideramos pertinentes no 

estudo de Trigonometria no triângulo retângulo. A fim de verificar de que maneira o 

emprego dos diferentes registros surge, tanto no enunciado como na resoluçªo das 

mesmas. As atividades foram retiradas, respectivamente, de dois livros didÆticos, 

aprovados pelo Programa Nacional do Livro DidÆtico (PNLD), sªo eles: Novo olhar da 

MatemÆtica (SOUZA, 2013) e Conexıes com a MatemÆtica (LEONARDO, 2013). 

Descriçªo e anÆlise da Atividade 1:  

�O telefØrico mais famoso do Brasil Ø o Bondinho do Pªo de 
Açœcar, localizado na cidade do Rio de Janeiro. O telefØrico Ø 
formado por trŒs estaçıes: a da Praia Vermelha, a do Morro da 
Urca, com 220 metros de altura, e a do Morro do Pªo de Açœcar, 
com 396 metros de altura. O esquema a seguir apresenta as 
estaçıes do Morro da Urca, no ponto B, e do Morro do Pªo de 
Açœcar, no ponto A. Determine os ângulos agudos do .� 
(SOUZA, 2013, p.277) 

 

Figura 1: Imagem inicial da atividade 1. 



 
 

81 
 

 

Fonte: (SOUZA, 2013, p277). 

 

Resoluçªo: Podemos, inicialmente, a partir da imagem inicial representar apenas o 

triângulo retângulo, conforme figura 2.  

 

Figura 2: Triângulo retângulo referente a atividade 1. 

 

Fonte: (SOUZA, 2013, p.277) 

 

Chamamos de  e  os ângulos  e , respectivamente. Obtemos o valor 

de  calculando: 

. 

Consultando a tabela trigonomØtrica, verificamos que . Da mesma 

forma,  Ø obtido por: 

. 
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Consultando a tabela trigonomØtrica, verificamos que .  

 Esta atividade leva em consideraçªo duas apreensıes: a perceptiva e a 

discursiva. A primeira, pois Ø necessÆria a interpretaçªo da forma em que estÆ sendo 

apresentada a figura geomØtrica.  JÆ, a apreensªo discursiva Ø fundamental na 

articulaçªo do enunciado com a imagem apresentada, a partir dessa interpretaçªo de 

todos os elementos que constituem o mesmo Ø possível capturar as informaçıes 

necessÆrias para a resoluçªo dessa situaçªo. 

AlØm disso, a partir do quadro 1 Ø possível destacar os registros multifuncionais, 

pois o enunciado deste problema apresenta dois sistemas semióticos diferentes, a 

linguagem natural e a linguagem figural. No entanto, na resoluçªo Ø necessÆrio 

raciocinar a partir de observaçıes e definiçıes. A organizaçªo inicial na resoluçªo partiu 

dos registros monofuncionais, nesse caso, o simbólico. Esses processos sªo 

fundamentais para se chegar a resposta, nesse caso, utilizando-se o registro algØbrico. 

 

Descriçªo e anÆlise da Atividade 2: �Determine as medidas aproximadas de x, y 

e z na figura a seguir.� (LEONARDO, 2013, p.268) 

 

Figura 3: Imagem referente a atividade 2. 

 

Fonte: (LEONARDO, 2013, p.268). 

 

Figura 4: Reconfiguraçªo da representaçªo geomØtrica da atividade 2. 
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Fonte: Elaborada pelas autoras no GeoGebra. 

Para a resoluçªo, aplica-se: . 

 Chamamos de  a medida do lado comum aos dois triângulos. Assim, pelo 

teorema de PitÆgoras ( ), resulta que: 

. 

 Outra maneira de descobrir o valor do lado comum  Ø calculando o cosseno ou 

a tangente, pois o valor do x jÆ Ø conhecido. Ou seja,  

 e . 

 Nesta segunda atividade destacam-se duas apreensıes. A primeira Ø a apreensªo 

discursiva, pois foi necessÆrio examinar os elementos que a figura apresentava, para 

posteriormente criar estratØgias para a resoluçªo. A segunda apreensªo observada foi a 

apreensªo operatória, pois foi necessÆrio a realizaçªo de algumas modificaçıes em 

relaçªo a imagem inicial, sem perder as propriedades.  Nesse caso, foi realizada a 

modificaçªo mereológica, pois a figura de partida fora decomposta em dois triângulos.  

Ao reportar-se ao quadro 1 observou-se tambØm que, o enunciado desta situaçªo 

expıe dois sistemas semióticos diferentes: linguagem natural e a linguagem figural. No 

entanto, na resoluçªo, apresenta-se a forma de raciocinar a partir de observaçıes, 

definiçıes e da decomposiçªo da figura de partida, ou seja, utilizou-se o registro 

simbólico e algØbrico. 
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Algumas considerações 

 Este artigo apontou, de forma breve, algumas consideraçıes sobre os registros de 

representaçªo semiótica, cuja teoria estÆ subsidiando a pesquisa em andamento. A partir 

disso, pode-se perceber a importância dessa teoria no processo de apreensªo de objetos 

matemÆticos, que se dÆ quando ocorre a transiçªo de ao menos dois registros de 

representaçªo semiótica simultaneamente. Sendo que, atravØs desta breve anÆlise foi 

possível constatar a importância da transiçªo entre diversos registros. Bem como, a 

presença da língua natural e a simbólica.    

O teor deste artigo, embasado pela teoria de registros de representaçªo 

semiótica, irÆ corroborar para desenvolvimento de sequŒncia de atividades que serªo 

planejada com o auxílio do software GeoGebra. AtravØs desta pesquisa, se quer 

contribuir tambØm no ensino do assunto abordado, a fim de propiciar aos alunos 

diversas formas de interpretar e resolver uma situaçªo proposta.  
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Categoria: Aluno de Graduaçªo  

 

Resumo:  

A presente escrita objetiva apresentar anÆlises do proposto pela Base Nacional Comum 
Curricular � BNCC-, no que se refere, especialmente, ao eixo estruturante Geometria 
para o Ensino MØdio. As anÆlises consideram proposiçıes apresentados por Van de 
Walle (2009) e pelos documentos oficiais que orientam o currículo de matemÆtica no 
Ensino MØdio (BRASIL, 2002, 2006), e possibilitaram a indicaçªo de que o eixo 
estruturante geometria, nesta etapa da Educaçªo BÆsica estÆ organizado em cinco 
unidades curriculares, na forma de doze objetivos de aprendizagem. Os objetivos 
apresentam, de forma explícita, categorias indicadas por Van de Walle (2009): formas e 
propriedades, localizaçªo, transformaçªo e visualizaçªo, indicam possibilidades do 
estabelecimento, pelos alunos, de relaçıes entre diferentes Æreas do conhecimento e a 
compreensªo da geometria em diferentes contextos. Consideram, ainda, a utilizaçªo de 
softwares dinâmicos, de materiais de desenho e indicam a elaboraçªo e a resoluçªo de 
problemas. Destaca-se a Œnfase na geometria euclidiana. 

 

Palavras-chave: Geometria; Ensino MØdio; Aprendizagem; Analise. 

Introdução 

Com o intuito de melhor compreender o currículo da Educaçªo BÆsica, em açıes 

do Programa Institucional de Iniciaçªo à DocŒncia � PIBID -, como bolsistas do 

subprojeto Ærea MatemÆtica, fomos orientados a fazer um estudo da Base Nacional 

Comum Curricular � BNCC -. Considerando proposiçıes apresentadas pelas Diretrizes 
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Curriculares para o Ensino MØdio � DCNEM - (BRASIL, 2012) e as Orientaçıes 

Curriculares Nacionais para o Ensino mØdio � OCEM� (BRASIL, 2006), a presente 

escrita objetiva analisar, refletir sobre o que a BNCC propıe para o campo da geometria 

para o ensino mØdio.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais do ensino mØdio (BRASIL, 2012) indicam 

que esta etapa da educaçªo bÆsica, passa de carÆter formador profissionalizante ou 

simplesmente preparatório para o ensino superior, para uma etapa complementar da 

educaçªo bÆsica. Esta busca preparar os educandos para a vida e qualifica-los para o 

exercício da cidadania e acima de tudo capacitÆ-los para um aprendizado permanente 

possibilitando o prosseguimento dos estudos e a entrada no mercado de trabalho. Porem 

tais proposiçıes tem algumas implicaçıes, jÆ indicadas por Brasil (2002).  

A intençªo de completar a formaçªo geral do estudante nessa 
fase implica, entretanto, uma açªo articulada, no interior de cada 
Ærea e no conjunto das Æreas. Essa açªo articulada nªo Ø 
compatível com um trabalho solitÆrio, definido 
independentemente no interior de cada disciplina, como 
acontecia no antigo ensino de segundo grau � no qual se 
pressupunha outra etapa formativa na qual os saberes se 
interligariam e, eventualmente, ganhariam sentido. Agora, a 
articulaçªo e o sentido dos conhecimentos devem ser garantidos 
jÆ no ensino mØdio. (BRASIL, 2002, p.09). 

 

Em tal colocaçªo as escolas, em suas prÆticas educativas, devem garantir, a 

produçªo de sentidos pelos estudantes a partir da articulaçªo e da interlocuçªo de 

saberes. Partindo desses pressupostos, espera-se que os estudantes, ao �nal do ensino 

mØdio,  

[...] saibam usar a MatemÆtica para resolver problemas prÆticos 
do quotidiano; para modelar fenômenos em outras Æreas do 
conhecimento; compreendam que a MatemÆtica Ø uma ciŒncia 
com características próprias, que se organiza via teoremas e 
demonstraçıes; percebam a MatemÆtica como um conhecimento 
social e historicamente construído; saibam apreciar a 
importância da MatemÆtica no desenvolvimento cinØtico e 
tecnológico. (BRASIL, 2006, p.69) 

 

Aprendizagens, em matemÆtica, no ensino mØdio, devem, a partir de tais 

entendimentos, possibilitar ao educando o desenvolvimento de habilidades relacionadas 

à representaçªo, compreensªo, comunicaçªo, investigaçªo e, tambØm, à 

contextualizaçªo sociocultural. Em uma sociedade globalizada e informatizada, a 
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matemÆtica assume um papel fundamental para o pleno acesso dos sujeitos à cidadania, 

torna-se essencial para todas as açıes humanas, das mais simples as mais complexas. 

Para que o educando desenvolva tais habilidades requeridas para esta etapa da 

educaçªo bÆsica, deve-se estar atento aos conteœdos curriculares e à abordagem dada 

aos mesmos.  

A forma de trabalhar os conteœdos deve sempre agregar um 
valor formativo no que diz respeito ao desenvolvimento do 
pensamento matemÆtico. Isso significa colocar os alunos em um 
processo de aprendizagem que valorize o raciocínio matemÆtico 
� nos aspectos de formular questıes, perguntar-se sobre a 
existŒncia de soluçªo, estabelecer hipóteses e tirar conclusıes, 
apresentar exemplos e contraexemplos, generalizar situaçıes, 
abstrair regularidades, criar modelos, argumentar com 
fundamentaçªo lógico-dedutiva. TambØm significa um processo 
de ensino que valorize tanto a apresentaçªo de propriedades 
matemÆticas acompanhadas de explicaçªo quanto a de fórmulas 
acompanhadas de deduçªo, e que valorize o uso da MatemÆtica 
para a resoluçªo de problemas interessantes, quer sejam de 
aplicaçªo ou de natureza simplesmente teórica. (BRASIL ,2006, 
p.69 e 70)  
 

Nesse sentido, Ø nªo só importante, mas especialmente necessÆrio, que para a 

estruturaçªo de um currículo e para a organizaçªo de um programa curricular escolar, se 

leve em consideraçªo os diferentes propósitos da formaçªo matemÆtica na educaçªo 

bÆsica, e, de forma específica, em cada uma de suas etapas.  A BNCC apresenta, na 

forma de objetivos, direitos de aprendizagem relacionando as quatro Æreas do 

conhecimento: CiŒncias da natureza; CiŒncias humanas; Linguagens e MatemÆtica.  

Esta organizaçªo, segundo o próprio documento, visa superar a fragmentaçªo na 

abordagem do conhecimento escolar a partir da integraçªo e da contextualizaçªo desses 

conhecimentos. PorØm, destaca o respeito às especificidades dos componentes 

curriculares que integram as diferentes Æreas.  

O programa curricular da Ærea da matemÆtica vem, como nas outras Æreas, 

estruturado em objetivos de aprendizagem para os diferentes anos ou unidades 

curriculares constitutivos das etapas da educaçªo bÆsica.  Nos objetivos de 

aprendizagem propostos pela BNCC evidencia-se que o aluno deve compreender, 

utilizar, construir, descrever, associar, interpretar, resolver e elaborar conceitos. Para a 

Ærea da matemÆtica, a BNCC indica que se faz necessÆrio estabelecer conexıes com o 

cotidiano do aluno, possibilitando que o mesmo possua uma visªo do todo, mas que 

tenha o conhecimento do que estÆ dividido (fragmentado), mas que nªo deixa de estar 
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interligado. Na BNCC o programa curricular da MatemÆtica vem estruturado em cinco 

eixos: geometria, grandezas e medidas, nœmeros e operaçıes, Ælgebra e funçıes e 

estatística e probabilidade. JÆ na OCEM os conteœdos bÆsicos da matemÆtica estªo 

organizados em quatro blocos: Nœmeros e operaçıes; Funçıes; Geometria; AnÆlise de 

dados e probabilidade. Ambos os documentos ressaltam que os conteœdos nªo devam 

ser trabalhados de forma estanque, mas, ao contrÆrio, deve-se buscar constantemente a 

articulaçªo entre eles. 

Segundo a OCEM  o estudo da Geometria deve possibilitar aos alunos o 

desenvolvimento da capacidade de resolver problemas prÆticos do quotidiano, como, 

por exemplo, orientar-se no espaço, ler mapas, estimar e comparar distâncias 

percorridas, reconhecer propriedades de formas geomØtricas bÆsicas, saber usar 

diferentes unidades de medida. TambØm Ø um estudo em que os alunos podem ter uma 

oportunidade especial, com certeza nªo a œnica, de apreciar a faceta da MatemÆtica que 

trata de teoremas e argumentaçıes dedutivas.  

JÆ, a segunda versªo da BNCC propıe que:  

No ensino mØdio o estudo da geometria deve retomar ampliar e 
sistematizar os conhecimentos estudados anteriormente de modo 
a possibilitar aos estudantes a compreensªo da estrutura lógica 
da geometria euclidiana. Na continuidade, esse trabalho Ø 
ampliado para que eles sejam capazes de interpretar a 
representaçªo geomØtrica e as transformaçıes isomØtricas 
(reflexªo, translaçªo e rotaçªo). E Ø importante que todo esse 
trabalho seja proposto de modo articulado e integrado. 
(BRASIL, 2016, p.580)  
 

Para Van De Walle (2009) a Geometria no currículo escolar deve considerar 

dois grandes campos: o desenvolvimento do raciocínio geomØtrico e o desenvolvimento 

de conteœdos. Os objetivos de conteœdos, da geometria, nas diferentes series de ensino, 

deve considerar as categorias: Forma e Propriedade, Transformaçªo, Localizaçªo e 

Visualizaçªo. O valor de tais objetivos de conteœdos, de acordo com o referido autor, 

estÆ em estabelecer um referencial de conteœdo que percorre transversalmente as series, 

de tal forma que professores e planejadores curriculares possam examinar o seu 

desenvolvimento anual. 

Diante do exposto, a presente escrita objetiva apresentar anÆlises do proposto 

pela BNCC, no que se refere, especialmente, ao eixo estruturante Geometria para o 

Ensino MØdio. As anÆlises consideram proposiçıes apresentados por Van de Walle 
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(2009) e pelos documentos oficiais que orientam o currículo de matemÆtica no Ensino 

MØdio, Brasil (2002, 2006).  

 

 

A Geometria no currículo do Ensino Médio: algumas considerações a partir de 

proposições apresentadas pela BNCC 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2015), na matemÆtica no ensino mØdio 

devem ser priorizados conceitos e procedimentos que permitam o estabelecimento de 

conexıes entre ideias matemÆticas e as diferentes Æreas de conhecimento. Partindo dessa 

perspectiva, para melhor compreender a geometria proposta para o ensino mØdio, 

estamos considerando aspectos apresentados pela BNCC (BRASIL, 2016).  

Para esta etapa da Educaçªo BÆsica, o referido documento apresenta cinco 

unidades curriculares. Para cada uma destas sªo propostos objetivos de aprendizagem 

nas diferentes Æreas do conhecimento. Na matemÆtica, considerando o eixo estruturante 

geometria, os objetivos de aprendizagem, visam, de forma geral, possibilitar que os 

alunos se apropriem de conceitos e estabeleçam relaçıes entre vistas ortogonais, 

transformaçıes isomØtricas (reflexªo, translaçªo e rotaçªo) e representaçªo geomØtrica, 

possibilitando que, atravØs destas relaçıes, eles compreendam os conceitos envolvidos  

e  a estrutura lógica da geometria euclidiana, permitindo que os alunos consigam 

resolver e elaborar problemas que envolvam tais consideraçıes e possam  reconhecer a 

geometria dentro de outras Æreas do conhecimento e relacionÆ-las a diferentes contextos. 

Tais consideraçıes se mostram na forma de doze objetivos de aprendizagem 

distribuídos nas cinco unidades curriculares. Nestes, percebe-se que as categorias 

localizaçªo, formas e propriedades, transformaçıes e visualizaçªo, apresentadas por 

Van de Walle (2009) ao tratar dos conceitos da geometria, sªo consideradas.  

Ao analisar os objetivos de aprendizagem propostos pela BNCC (2016), para o 

ensino mØdio, no eixo Geometria, Ø possível indicar que dois destes, de forma especial, 

consideram elementos da categoria Formas e Propriedades. Um dos objetivos indica o 

estabelecimento de relaçıes entre vistas ortogonais e representaçıes em perspectiva de 

figuras geomØtricas espaciais e de objetos do mundo físico, compreendendo mediatriz, 

bissetriz e circunferŒncia como lugares geomØtricos.  Como o mesmo sugere relaçıes 

entre vistas e representaçıes com figuras espaciais e o mundo físico considera 

proposiçıes apresentadas por Van de Walle (2009, p. 439), quando afirma que tal 

categoria �[...] inclui um estudo das propriedades das formas em ambas as dimensıes 
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(bi e tri), como tambØm um estudo das relaçıes construídas sobre essas propriedades.� 

O objetivo tambØm faz referŒncia a circunferŒncia, mediatriz, bissetriz, paralela e arco- 

geomØtricos, e estes entendidos como lugares geomØtricos.  

JÆ, o outro objetivo estÆ relacionado ao uso de rØgua, compasso e softwares de 

geometria dinâmica para a representaçªo de diferentes figuras geomØtricas planas, 

indica, assim, haver possibilidades de �[...] aplicar esse conhecimento em situaçıes 

relacionadas ao mundo do trabalho.� (BRASIL, 2016, p. 583). Considerando esse 

objetivo percebe-se a importância em utilizar os materiais apropriados para representar 

figuras geometrias possibilitando assim que se possa fazer uma naÆlise coerente das 

figuras. Esses aspectos podem ser relacionados com a visualizaçªo, pois tais 

representaçıes contribuem para que os alunos elaborem uma imagem mental referente a 

representaçªo geomØtrica, esse processo Ø de fundamental importância no processo de 

abstraçªo e generalizaçªo.  

As transformaçıes se fazem presentes em cinco objetivos de aprendizagem. Este 

primeiro objetivo de aprendizagem estÆ diretamente ligado à questªo que o aluno deve 

se apropriar dos conceitos, para que possa entªo, resolver e elaborar problemas, 

possibilitando que desenvolva os conhecimentos adquiridos em situaçıes do seu 

cotidiano.   

Resolver e elaborar problemas utilizando a semelhança de 
triângulos e o teorema de PitÆgoras, incluindo aqueles que 
envolvem o cÆlculo das medidas de diagonais de prismas, de 
altura de pirâmides, e aplicar esse conhecimento em situaçıes 
relacionadas ao mundo do trabalho. (BRASIL, 2016, p.582 ) 

 

Buscando estabelecer relaçıes entre as razıes trigonomØtricas no triângulo 

retângulo o objetivo dois considera situaçıes que possibilite a os alunos compreenderem 

o significado de razªo, que seria a comparaçªo de duas grandezas por meio de uma 

divisªo, utilizando esse relaçªo para calcular resolver medidas que sªo inacessíveis 

�Utilizar a noçªo de semelhança para compreender as razıes trigonomØtricas no 

triangulo retângulo, suas relaçıes em triângulos quaisquer e aplicÆ-las em situaçıes 

como o cÆlculo de medidas inacessíveis, entre outras�.(BRASIL, 2016, p.582).   

O terceiro objetivo busca estabelecer uma relaçªo de transformaçªo no plano, 

quando uma imagem Ø sobreposta pode ser caracterizada como congruente, neste caso, a 

diferença se dÆ somente em relaçªo a sua posiçªo. Esta abordagem considera ideias 

relacionadas às transformaçıes isomØtricas (ou simetrias), sendo diretamente 
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relacionadas às homotetias. Tais ideias e o uso de softwares de geometria dinâmica sªo  

considerados tambØm no objetivo quatro que propıe tratativas de vetores, como indica o 

objetivo: �Estabelecer relaçıes entre as transformaçıes isomØtricas (reflexªo, translaçªo 

e rotaçªo) e vetores no contexto do plano cartesiano, incluindo o uso de softwares de 

geometria dinâmica.� (BRASIL, 2016, p. 583). Observamos que estes objetivos 

consideram ideias apresentadas por Van de Walle quando menciona que �[...] 

transformaçªo inclui um estudo de translaçıes, reflexıes, rotaçªo (deslizamentos, 

viradas e giros), o estudo de simetria e o conceito de semelhança� (VAN DE WALLE, 

2009, p.439)  

 O objetivo quatro faz referŒncia ao conceito de vetor, possibilitando que  o aluno 

produza algum  significado referente a esse conceito. Salienta-se que nas proposiçıes 

apresentadas pelas OCEM (BRASIL, 2006) e pelo Referencial Curricular do Rio 

Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2009) o conceito vetor nªo Ø mencionado.  JÆ, 

a BNCC propıe �Compreender o conceito de vetor, tanto do ponto de vista geomØtrico 

(coleçªo de segmentos orientados de mesmo comprimento, direçªo e sentido) quanto do 

ponto de vista algØbrico, caracterizado por suas coordenadas, aplicando-o em situaçıes 

da Física� (BRASIL, 2016, p.582). 

O objetivo cinco se caracteriza por estar diretamente ligado à geometria de 

Euclides que nos leva a estudar alguns de seus postulados, possibilitando que o aluno 

estabeleça uma relaçªo com as figuras geomØtricas que podem ser construídas com uso 

de rØguas e compassos. A rØgua Ø um instrumento essencialmente para traçar retas; 

enquanto o compasso Ø utilizado para desenhar circunferŒncias.  �Compreender a 

estrutura lógica da geometria euclidiana e demonstrar alguns teoremas como soma dos 

ângulos internos de polígonos, teorema de PitÆgoras, casos de semelhança e de 

congruŒncia de triângulos.� (BRASIL, 2016, p. 583). 

Ideias relacionadas à localizaçªo sªo propostas em trŒs objetivos de 

aprendizagem. O primeiro objetivo propıe que ao aluno �Resolver e elaborar problemas 

que envolvam o ponto mØdio de um segmento de reta e a distancia entre dois pontos 

quaisquer no plano cartesiano, incluindo o estudo de pontos e segmentos notÆveis do 

triangulo, entre outros.� (BRASIL, 2016, p.583). JÆ, o segundo objetivo indica que o 

aluno deve �Estabelecer relaçªo entre a representaçªo geomØtrica de uma reta no plano 

cartesiano e os coeficientes de sua representaçªo algØbrica, inclusive no contexto da 

funçªo afim.� (BRASIL, 2016, p.583). Tais objetivos vŒm ao encontro com ideias 

apresentadas por Van de Walle quando afirma que �[...] localizaçªo refere-se, 
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primeiramente, à geometria de coordenadas ou outros modos de especificar como os 

objetos estªo localizados no plano e no espaço�. (VAN DE WALLE, 2009, p.439). 

O terceiro objetivo que considera a ideia de localizaçªo propıe articulaçªo entre 

os campos da geometria e da Ælgebra, tendo como contexto a geometria analítica, indica 

que o aluno elabore e resolva �problemas que envolvem as equaçıes da reta e da 

circunferŒncia por meio de sua representaçªo no plano cartesiano.� (BRASIL, 2016, 

p.583). 

Com relaçªo à categoria visualizaçªo, Van de Walle indica que esta �[...] inclui o 

reconhecimento de formas no ambiente, o desenvolvimento de relaçıes entre objetos bi 

e tridimensionais, e a habilidade de desenhar e reconhecer objetos de diferentes 

perspectivas�. (VAN DE WALLE, 2009, p.439). Tal categoria pode ser percebida em 

diferentes objetivos de aprendizagem e estÆ intrinsicamente relacionada as demais 

categorias. De forma especial, destacamos que a visualizaçªo, como categoria pode ser 

identificada em dois dos objetivos apresentadas pela BNCC. Um destes objetivos se 

relaciona aoTeorema de Tales e indica sua aplicaçªo em demonstraçıes e na resoluçªo 

de problemas. O outro objetivo visa o estabelecimento de relaçªo entre a representaçªo 

geomØtrica de circunferŒncias e os coeficientes de sua representaçªo algØbrica. 

Nessa perspectiva se busca ampliar a compreensªo da geometria ressaltando que 

se faz necessÆrio o incentivo referente ao uso de materiais para desenho como rØgua, 

compasso e de softwares específicos, enfatizado as construçıes geomØtricas, analisando 

esse processo como cunho fundamental para a aplicaçªo dos conceitos relacionados à 

Ærea da geometria. 

 

Considerações Finais  

 Partindo das proposiçıes apresentadas pela BNCC (2015,2016), e por Van de 

Walle (2009), pode-se concluir que o estudo do eixo geometria na educaçªo bÆsica 

perpassa por vÆrios objetivos de aprendizagem, com o intuito de possibilitar que os 

alunos estabeleçam relaçıes entre diferentes Æreas do conhecimento e possam relacionar 

a geometria em diferentes contextos, sendo considerada a utilizaçªo de softwares 

dinâmicos para o aprimoramento dos conceitos relacionados à geometria. Os objetivos 

apresentam, de forma explícita, categorias indicadas por Van de Walle (2009): formas e 

propriedades, localizaçªo, transformaçªo e visualizaçªo 

  Assim, entende-se que no ensino mØdio o eixo da geometria necessita retomar, 

desenvolver e sistematizar os conhecimentos estudados anteriormente, de modo que 
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possibilite os estudantes à compreensªo lógica da estrutura da geometria euclidiana, e 

outras geometrias levando em consideraçªo que a geometria deve proporcionar o 

desenvolvimento do raciocínio geomØtrico e o desenvolvimento de conteœdos. 

Salienta-se um destaque especial à geometria euclidiana e que o referido 

documento nªo menciona as geometrias nªo euclidianas. 
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Categoria:  Aluno de Pós-Graduaçªo 

 

Resumo 

Esta pesquisa buscou analisar os livros didÆticos de MatemÆtica e Física do Ensino 
MØdio disponíveis em uma escola da rede estadual da cidade de Santa Maria RS, a fim 
de identificar de que forma as questıes interdisciplinares entre as duas disciplinas sªo 
abordadas. TambØm foram feitas observaçıes em sala de aula e entrevistas com a 
comunidade escolar, buscando entender se o processo do ensino baseado ou nªo nos 
livros didÆticos adotados beneficia a aprendizagem de forma significativa, e nªo 
mecânica. A pesquisa mostra que alguns conteœdos bÆsicos necessÆrios para a 
aprendizagem da Física, como Geometria Analítica Ø vista em instante diferente na 
disciplina da MatemÆtica, com o enfoque diferente, carecendo da integraçªo necessÆria 
para uma aprendizagem significativa. Constatou-se nas observaçıes e nas entrevistas 
que grande parte dos alunos nªo apresenta os conhecimentos prØvios necessÆrios para as 
novas aprendizagens, alØm do que, os professores nªo dispıem de tempo para abordar 
questıes interdisciplinares em sala de aula. A exceçªo Ø para aquele professor que 
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leciona MatemÆtica e Física juntas, que pode tornar possível algum tipo de integraçªo 
entre as duas Æreas. 

 

Palavras-Chave: Interdisciplinaridade; Conhecimento prØvio; Aprendizagem 
significativa;  

 

1. INTRODUÇÃO 

Na maioria das escolas brasileiras, o livro didÆtico Ø ferramenta relevante, 

quando nªo Ø a œnica fonte de informaçªo e orientaçªo para o trabalho do professor, 

oferecendo conhecimentos e estratØgias que facilitam esse trabalho, em sala de aula. 

Muitos professores de MatemÆtica tiveram sua formaçªo inicial centrada estritamente 

nos conteœdos específicos dessa disciplina tratados numa perspectiva que prioriza os 

aspectos lógico-formais em detrimentos dos tratamentos pedagógicos necessÆrios à 

prÆtica docente em sala de aula na Educaçªo BÆsica.  

Neste trabalho investigou-se a potencialidade significativa de livros didÆticos de 

MatemÆtica e Física adotados em Escolas da rede pœblica de Ensino MØdio, atravØs de 

uma anÆlise minuciosa, verificando a existŒncia ou nªo de situaçıes-problema focadas 

na interdisciplinaridade entre as duas Æreas. TambØm observou-se de que forma os 

professores fazem uso destas questıes (se o fazem) no processo do ensino e se hÆ 

evidŒncias de aprendizagem significativa por parte do aluno. 

 

2. INTERDISCIPLINARIDADE NA LEGISLAÇÃO DO ENSINO MÉDIO 

Na educaçªo a palavra Interdisciplinaridade tem sido um grande desafio para 

professores, que na sua grande maioria nªo entendem seu significado frente ao processo 

do ensino e da aprendizagem. Enquanto documentos legais incentivam as Escolas 

quanto à sua aplicabilidade, os professores carecem de formaçªo quanto a 

interdisciplinaridade entre sua Ærea de conhecimento e as demais Æreas.  

O dicionÆrio comum situa a palavra interdisciplinar como um adjetivo que 

qualifica o que Ø comum a duas ou mais disciplinas ou outros ramos do conhecimento. 

É o processo de ligaçªo entre as disciplinas. Outras definiçıes para a palavra 

interdisciplinaridade sªo enfocadas por diferentes autores. Etges (1995) afirma que a 

interdisciplinaridade Ø uma açªo de transposiçªo do saber posto na exterioridade para as 

estruturas internas do indivíduo, constituindo o conhecimento. Germain (1991, p.143 
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apud Lenoir, 1998) enfatiza que a interdisciplinaridade pressupıe a existŒncia de ao 

menos duas disciplinas como referŒncia e a presença de uma açªo recíproca. Percebe-se 

o enfoque cognitivo dado pelo primeiro autor e a possível exigŒncia de uma dupla açªo, 

entre duas Æreas diferentes, focando num œnico objetivo, enfatizada pelo segundo autor. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, p. 4) nos indicam que �[...] 

tambØm organizam o aprendizado de suas disciplinas, ao manifestarem a busca de 

interdisciplinaridade e contextualizaçªo e ao detalharem, entre os objetivos educacionais 

amplos desse nível de ensino, uma sØrie de competŒncias humanas relacionadas a 

conhecimentos matemÆticos e científico-tecnológicos�.  

O que se vŒ Ø que a Interdisciplinaridade Ø um dos objetivos desses documentos. 

Ainda dentro das habilidades e competŒncias sugeridas nos PCN (p. 29) para se 

conhecer a Física, na parte de representaçªo e comunicaçªo, Ø necessÆrio utilizar e 

compreender tabelas, grÆficos e relaçıes matemÆticas grÆficas. Ser capaz de discriminar 

e traduzir as linguagens matemÆtica e discursiva entre si. Isso mostra um pouco somente 

do que o PCN descreve em relaçªo à ligaçªo das disciplinas, a fim de proporcionar ao 

aluno retomar os conhecimentos existentes de forma a relacionar com o novo 

conhecimento, havendo assim uma evoluçªo nos esquemas mentais. 

A interdisciplinaridade nªo estÆ apenas institucionalizada em nossa legislaçªo, 

tem carÆter obrigatório, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educaçªo BÆsica (2010, p.7), que impıem que 20% da carga horÆria anual seja 

destinada para programas e projetos interdisciplinares eletivos.  

Observa-se no que foi descrito a importância de atrelar os conceitos 

MatemÆticos à aprendizagem da Física (proposta deste trabalho), e de focar as Æreas 

científicas como importante contexto de aplicabilidade da MatemÆtica. Outrossim, este 

trabalho nos direcionou para uma anÆlise minuciosa de questıes referentes à 

interdisciplinaridade entre as Æreas da MatemÆtica e da Física, desde seus aspectos 

legais atØ seus aspectos metodológicos, atravØs da anÆlise de livros didÆticos, da 

observaçªo do processo do ensino e da aprendizagem e da entrevista realizada na 

comunidade escolar investigada. 

 

3. A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  
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A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) Ø uma teoria cognitiva de 

aprendizagem (Ausubel, 2003), que afirma que a aprendizagem significativa (a qual 

contrapıe-se à aprendizagem mecânica) se dÆ atravØs da interaçªo entre o novo 

conhecimento e o conhecimento prØvio do aprendiz. Este processo ocorre de forma 

substantiva e nªo arbitrÆria, onde cada novo conhecimento se relaciona com 

conhecimentos específicos da mente do aprendiz (conceitos subsunçores).  Ao longo da 

vida de aprendiz os subsunçores vªo modificando-se, ficando cada vez mais 

diferenciados e fortalecidos, servindo de ancoradouro para novos conhecimentos. Para 

Ausubel (2003) o conteœdo programÆtico deve seguir alguns padrıes para que a 

aprendizagem possa ser significativa. O ensino deve seguir os princípios da 

diferenciaçªo progressiva26 e da reconciliaçªo integradora, alØm do que novos 

conteœdos só podem ser ensinados quando conteœdos prØvios necessÆrios jÆ tiverem 

sido apreendidos de forma significativa.  Isto quer dizer que os conhecimentos prØvios 

sªo as variÆveis mais relevantes para novas aprendizagens. É atravØs de suas 

experiŒncias anteriores que o aprendiz atribui significado aos novos conhecimentos.  

O professor Ø fundamental no processo de ensino e aprendizagem, pois ele deve 

avaliar cuidadosamente o material instrucional a ser usado em suas aulas, assim esse 

material poderÆ ser potencialmente significativo na aprendizagem do aluno. Em geral, 

nas escolas, nªo Ø dada a devida importância para a forma como o conteœdo Ø 

desenvolvido nos livros didÆticos, o que pode reverter numa aprendizagem mecânica, 

repetitiva, sem significado para o contexto do aluno. 

Vemos a importância do material instrucional no processo da aprendizagem 

significativa. Mas esta nªo Ø a œnica condiçªo para sua ocorrŒncia. De acordo com 

Moreira (1999) sªo necessÆrias trŒs condiçıes para ocorrŒncia de aprendizagem 

significativa: 

� É necessÆrio que o aprendiz possua em sua estrutura cognitiva 

subsunçores adequados para a nova aprendizagem. Isto Ø, ele precisa 

�������������������������������������������������������������
26 Na diferenciaçªo progressiva o aprendiz deve ser capaz de discriminar o conteœdo desde sua 

forma mais geral para as partes mais específicas e na reconciliaçªo integradora, o caminho inverso deve 

ser facilmente seguido. Dos conteœdos específicos para os mais gerais, o aprendiz deve ser capaz de 

construir e reconstruir as relaçıes entre eles.  
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conhecer algo que o possibilite, de alguma forma, a relaçªo com o que 

ele quer aprender.  

�  O material a ser aprendido deve ser potencialmente significativo 

(relacionÆvel ou incorporÆvel à estrutura cognitiva do aprendiz); 

� O aprendiz deve estar predisposto (motivado) a aprender de forma 

significativa. 

Observamos a complexidade de elaborar-se um sistema de ensino direcionado 

para uma aprendizagem significativa. A potencialidade significativa do material 

instrucional nªo Ø condiçªo suficiente para este tipo de aprendizagem. Outros fatores 

sªo essenciais, como o conhecimento anterior da estrutura cognitiva do aluno, alØm do 

fator motivacional. Moreira (2006) sintetiza os conceitos-chave da teoria da 

aprendizagem significativa, ressaltando a importância do uso da linguagem no processo 

de aquisiçªo de novos significados. 

Essa relaçªo que o autor faz entre a interaçªo, conhecimento e significado Ø base 

para entender o pensamento humano, a forma como o desenvolvimento ocorre, com a 

aquisiçªo da linguagem por aprendizagem significativa receptiva em grande parte, por 

uma grande quantidade de informaçıes, conceitos e princípios que na maioria das vezes 

sozinho nunca iria descobrir em sua vida toda. Em muitas situaçıes esses conceitos sªo 

inicialmente memorizados e, conforme sªo desenvolvidos os esquemas mentais, 

tornam-se significativos para o aprendiz. 

Acredita-se neste trabalho que a interdisciplinaridade entre a MatemÆtica e a 

Física, nos conteœdos que sªo possíveis de integraçªo, Ø um fator altamente relevante 

para o despertar motivacional no aluno, implicando em vontade de aprender de forma 

significativa. Por outro lado, caso o aluno nªo apresente os conhecimentos necessÆrios 

para novas aprendizagens, Ø papel do professor auxiliÆ-lo na re/construçªo destes 

subsunçores.  

Nesta pesquisa, atravØs da anÆlise dos livros didÆticos de MatemÆtica e de 

Física, foi averiguado a forma como seus conteœdos estªo relacionados (se estiverem), 

se numa sequŒncia suficiente para uma aprendizagem significativa, seguindo alguns 

pressupostos teóricos da TAS. Afinal, a psicologia cognitiva comprova que o 

conhecimento retido com significado na mente do aprendiz Ø mais duradouro, sendo 

capaz de servir de �ancoradouro� (como jÆ foi dito) para novas aprendizagens 

significativas, ao longo da vida do aprendiz. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 Com base nas fortes relaçıes entre conteœdos matemÆticos e físicos, Ø 

fundamental realizar uma possível integraçªo no ensino das referidas disciplinas. De 

que forma estes conteœdos relacionados sªo abordados na disciplina de Física? E de que 

forma sªo abordados na disciplina de MatemÆtica?  Qual Ø o embasamento teórico que 

sustenta o ensinamento dos conteœdos da MatemÆtica relacionando com a Física na rede 

de ensino pœblico na cidade de Santa Maria? Os materiais didÆticos sªo potencialmente 

significativos na perspectiva da teoria da aprendizagem significativa? É possível que os 

alunos atribuam significados ao conteœdo na forma como estªo dispostos nos livros 

didÆticos? Se isto nªo for viÆvel, de que forma pode-se reestruturar este material de 

ensino de forma a buscar sua potencialidade significativa?  

A anÆlise dos conteœdos na perspectiva da teoria da aprendizagem significativa 

permitirÆ ao professor de MatemÆtica identificar situaçıes-problema que favoreçam um 

ambiente propício para o ensino, promovendo ao aluno, alØm do raciocínio crítico-

reflexivo-transformador, a tªo almejada aprendizagem significativa. 

Como Objetivo geral da pesquisa foi analisado se a abordagem dos conteœdos 

em livros didÆticos de MatemÆtica e Física do Ensino MØdio, aprovados pelo Programa 

Nacional do Livro do Ensino MØdio (PNLEM), estÆ coerente com os aportes teóricos da 

teoria da aprendizagem significativa. A Escola investigada foi uma Escola de Ensino 

MØdio da rede de ensino pœblica da cidade de Santa Maria, RS.   

Objetivos específicos: 

• De que forma estes conteœdos sªo desenvolvidos em sala de aula a partir dos 

livros didÆticos adotados? 

• Se existe potencialidade significativa no material instrucional apresentado no 

livro didÆtico? se os conteœdos sªo abordados de forma contextualizada? se hÆ 

aplicaçıes desses conteœdos a situaçıes reais? 

AlØm da anÆlise dos livros didÆticos acerca do conteœdo escolhido na pesquisa, 

foram realizadas observaçıes em sala de aula, tanto em aulas de Física como em aulas 

de MatemÆtica, a fim de verificar a forma como sªo trabalhados, e se existe algum tipo 

de interdisciplinaridade na proposta dos docentes. TambØm foram realizadas entrevistas 

com os professores a fim de elucidar questıes que foram observadas nos eventos 
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educativos. A anÆlise dos dados Ø qualitativa, onde o interesse maior Ø pelo processo e 

nªo especificamente pelos resultados finais da pesquisa. 

 

5. ANÁLISE DOS DADOS 

Foram analisados livros didÆticos das disciplinas de MatemÆtica e Física, onde 

se verificou se haviam, nos livros de MatemÆtica, situaçıes problemas e exercícios 

contextualizando a Física. TambØm foi analisado o livro do 1“ ano de Física, observando 

se existia um tratamento matemÆtico aplicado aos fenômenos físicos. 

O livro Matemática Ciências e Aplicações v.2, dos autores: Iezzi,  Dolce; 

Degenszajn; PØrigo; Almeida, do PNLD 2015 a 2017, Ed. Saraiva. Sªo Paulo, 2013. 7 ” 

ed. por exemplo, aborda 16 capítulos, as aplicaçıes que surgem ao final do primeiro 

capítulo sªo: Medindo distâncias inacessíveis (matemÆtica e astronomia). Outro tópico 

de aplicaçıes: matemÆtica natureza e arte, a geometria dos fractais. Outra aplicaçªo Ø a 

matemÆtica e as chuvas. 

Na escola Prof.“ Margarida Lopes (onde foi realizada a pesquisa) o livro de 

Física adotado Ø Conexões com a Física, Autores: Gloria Martini, Walter Spinelli, Hugo 

Carneiro Reis, Blaidi Sant�Anna. 2013. Editora Moderna. O livro explica a 

representaçªo de forma clara e como deve realizar a resultante da soma dos vetores, 

alØm de explicar que a regra do paralelogramo Ø a aplicaçªo do Teorema de PitÆgoras. 

Nesta anÆlise dos livros didÆticos de MatemÆtica e Física do Ensino MØdio, 

pode-se verificar uma possível lacuna, no que diz respeito à abordagem de vetores da 

disciplina de Física no 1 ” ano Ensino MØdio, enquanto que a MatemÆtica irÆ trabalhar 

com a Geometria Analítica no 3” ano Ensino MØdio, mostrando uma sØrie defasagem 

em termos de sincronismo entre os conteœdos que deveriam ser sincronizados a fim de 

se obter algum tipo de interdisciplinaridade. 

Nesta pesquisa buscou-se o ponto de vista dos professores de MatemÆtica e 

Física do Ensino MØdio da escola, alØm dos alunos do 1”ano e 3” ano, levantando os 

seguintes questionamentos: 

Para os professores as seguintes questıes: 

� De que forma vocŒ concebe a MatemÆtica para a aprendizagem da 

Física? 

� Existe integraçªo entre as aulas de MatemÆtica e de Física? 
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� VocŒ considera importante para a aprendizagem do aluno o material 

instrucional apresentar uma maior integraçªo entre as disciplinas de 

MatemÆtica e de Física? 

� Na Escola existe um incentivo à integraçªo entre as disciplinas? 

� É possível, com a atual proposta de ensino, que haja algum tipo de 

integraçªo? 

 Os professores de Física e MatemÆtica, na conversa sobre as questıes acima, se 

posicionaram da seguinte forma, respectivamente: dentro do possível relacionam os 

conteœdos físicos e matemÆticos, em alguns conteœdos, como por exemplo o professor 

de Física que Ø tambØm professor de MatemÆtica. Ele afirma que nos conteœdos físicos 

sobre Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e Movimento Retilíneo Uniformemente 

Variado (MRUV) faz a relaçªo com os conteœdos matemÆticos de Funçıes Afim e 

Funçıes de Segundo Grau (QuadrÆticas), o que se confirmou nas aulas observadas. O 

mesmo professor faz correçªo de exercícios avaliativos, onde uma das questıes 

propunha fazer o grÆfico de uma parÆbola. Durante a aula de Física observada o 

professor utilizou uma funçªo do segundo grau para os alunos realizarem as mesmas 

questıes do exercício avaliativo, fazendo somente algumas modificaçıes nas variÆveis e 

na ordem em que estavam dispostas. Quanto ao restante do conteœdo, o professor afirma 

que nªo hÆ disponibilidade nem tempo suficiente para uma anÆlise mais minuciosa.  

Na turma de 3” ano, na disciplina de MatemÆtica, foi trabalhada a Geometria 

Analítica, onde foram feitas relaçıes com o conteœdo sobre Distâncias, do 1” ano na 

disciplina de Física. As turmas observadas sªo em mØdia de 20 a 30 alunos. Umas das 

dificuldades descobertas para uma possível realizaçªo de integraçªo entre as duas Æreas 

Ø que os conteœdos que poderiam ser relacionados estªo dispostos em series diferentes, 

e falta de tempo para analisar. Sobre o material didÆtico os professores informaram que 

nªo utilizam somente o material didÆtico oferecido pela escola, o que nos leva a 

perceber que mesmo de posse do material didÆtico alguns docentes tŒm dificuldades em 

desenvolver o conteœdo na forma como Ø apresentado. 

Em conversa informal com os alunos sobre o questionamento de quais 

dificuldades de MatemÆtica e Física eles possuem, e se percebem algum tipo de relaçªo 

entre as duas disciplinas, afirmaram que as dificuldades no geral sªo devido às 

deficiŒncias que trazem de ensino anteriores. Comentaram que a MatemÆtica Ø utilizada 

para resolver problemas de Física, mostrando um entendimento de que a Física depende 

exclusivamente da MatemÆtica para ser interpretada. 
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Nossa anÆlise mostra entªo que muito embora os livros didÆticos analisados 

apresentem situaçıes-problema contextualizadas e questıes que possam levar a 

interdisciplinaridade, os professores de Física e MatemÆtica acabam ministrando suas 

aulas de forma compartimentalizada, sem algum tipo de relaçªo entre os conteœdos. A 

exceçªo Ø para aquele professor que acaba ministrando as duas disciplinas Física e 

MatemÆtica que relaciona alguns poucos conteœdos entre as duas Æreas (como Ø o caso 

do MRU com a funçªo afim e do MRUV com a funçªo quadrÆtica). Na concepçªo de 

Ausubel (2003), mesmo tratando-se de materiais instrucionais potencialmente 

significativos, nªo hÆ uma preocupaçªo por parte dos professores de realizarem uma 

anÆlise minuciosa do material didÆtico, a fim de verificar os pontos em que Ø possível 

haver algum tipo de integraçªo entre as duas Æreas. Outro fator muito importante Ø que a 

maioria dos alunos investigados nªo possui os subsunçores apropriados para novas 

aprendizagens, nªo havendo uma preocupaçªo por parte dos professores em resgatar 

estes conhecimentos. Isto pode estar acarretando uma aprendizagem mecânica, sem 

significados, por parte dos alunos. Nossa preocupaçªo Ø que esta realidade se estenda 

atØ o ingresso na Universidade, quando a formaçªo profissional deverÆ ser de qualidade 

e de muitas destrezas extras para que o egresso possa dar conta de sua realidade 

profissional. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Conclui-se com a pesquisa que ainda existe um currículo �amarrado�, com a 

compartimentalizaçªo do ensino por disciplinas. Acredita-se que dificilmente serÆ 

possível realizar a interdisciplinaridade proposta nos PCN�s entre os conteœdos de 

Grandezas Vetoriais e de Geometria Analítica, pois sªo apresentados em instantes 

diferentes (sØries diferentes) com enfoques diferentes (linguagem unicamente 

matemÆtica em detrimento da linguagem física, e vice-versa). Isso mostra uma 

contradiçªo baseado nos argumentos do PCN. 

A proposta de Ensino MØdio PolitØcnico que iniciou em 2012, trouxe uma visªo 

de interdisciplinaridade maior, mas as disciplinas de Física, Biologia e Química fazem 

parte de CiŒncias da Natureza que realizam uma prova integrada (Œnfase em grÆfico e 

dados). Nossos documentos legais ainda carecem de uma visªo da MatemÆtica como 

uma importante ferramenta para a interpretaçªo dos fenômenos físicos, fator observado 

desde a Øpoca de Galileu e de Newton, quando a CiŒncia era como uma espØcie de 
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disciplina filosófica, que lançava mªo da MatemÆtica como estruturante do 

conhecimento físico. Na nossa visªo esta Ø uma condiçªo para que os alunos possam 

atribuir algum tipo de significado aos conteœdos abordados nas duas disciplinas: 

MatemÆtica e Física.  

AlØm das consideraçıes concluídas no item anterior, a partir das anÆlises dos 

dados, Ø possível perceber que a Educaçªo ainda tem um caminho longo a ser trilhado 

em prol da melhoria dos sistemas de ensino e de aprendizagem. Tais mudanças devem 

necessariamente esbarrar na formaçªo de professores com embasamento em referenciais 

teóricos, metodológicos e epistemológicos. Cabe ao professor aproximar-se do aluno, 

conhecendo sua realidade de vida e experiŒncias prØvias, a fim de reestruturar materiais 

instrucionais existentes. Nªo se trata de reinventar tais materiais, mas atravØs de uma 

anÆlise crítica reestruturÆ-los de forma a favorecer a aprendizagem significativa dos 

conteœdos matemÆticos e físicos trabalhados 
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Eixo temático: Ensino e aprendizagem na Educaçªo MatemÆtica. 

Modalidade: Comunicaçªo Científica. 

Categoria: Professor de Escola BÆsica 

 

Resumo 

Este trabalho faz parte do meu TCC para a conclusªo do Mestrado Profissional, 
PROFMAT, na UFF e consiste em apresentar atividades pedagógicas para o ensino 
bÆsico com o auxílio da geometria fractal. As atividades aplicadas no ensino 
fundamental consistem em utilizar o Triângulo de Sierpinski para a aprendizagem dos 
conceitos de fraçªo, contagem, potenciaçªo e semelhança entre figuras. No ensino 
mØdio, introduzimos inicialmente o conceito de fractal acompanhado de sua parte 
histórica bem como atividades relacionadas com dimensªo fractal para aplicaçıes em 
logaritmo. Com ajuda do software Geogebra foram realizadas atividades com 
progressıes geomØtricas usando o fractal Tetracirculo. Assim possibilitando 
desenvolver conteœdos de uma maneira mais dinÆmica, utilizando-se de atividades 
investigativas e interdiciplinares. A aceitaçªo dos alunos foi ótima mas apresentaram 
dificuldades bÆsicas na realizaçªo das atividades. Com tudo o resultado mostrou boas 
evoluçıes cognitivas dos alunos pós realizaçªo. 

 

Palavras-chave:  Fractal; Ensino de matemÆtica. 
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1- Introdução 

O trabalho consiste em apresentar propostas de atividades usando fractais, para 

serem usadas em sala de aula no Ensino BÆsico (Fundamental e MØdio). Algumas 

dessas propostas foram realizadas em sala de aula de escolas pœblicas, pelos seus 

respectivos professores de matemÆtica em suas aulas, e avaliaremos o resultado das 

aplicaçıes. Para justificar o uso de fractal em sala de aula foi usado como referŒncia os 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) [3], e o PCNEM (Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino MØdio), que sªo instrumentos utilizados pelo MinistØrio de 

Educaçªo para nortear os professores de Ensino BÆsico do país. 

Os PCNs explicitam que a matemÆtica tem como papel estimular a investigaçªo, 

o raciocínio e servir de ferramenta para o entendimento do mundo à sua volta. AtravØs 

da matemÆtica o aluno deve desenvolver a capacidade para resoluçıes de problemas, o 

aluno deve associar a matemÆtica a outras Æreas, desenvolver o pensamento indutivo e 

dedutivo, observar regularidades e saber estabelecer parâmetro para tais regularidades. 

O professor tem o papel de mediar e direcionar esses conhecimentos e por isso tem que 

saber aplicar a matemÆtica, ter pleno conhecimento de sua disciplina e como realizar 

essas tarefas. Baseado nisso iremos apresentar possibilidades pedagógicas do fractal 

atravØs de suas características para a realizaçªo desta tarefa. 

O fractal nos possibilita trabalhar contagem, fraçıes, Ærea, perímetro, razªo, 

proporcionalidade, conteœdos aplicados no Ensino Fundamental, de uma forma 

diferente. No Ensino MØdio, pode-se construir a ideia de infinito, um conceito de difícil 

entendimento. Outro ponto importante Ø um exemplo de aplicaçªo em logaritmo na 

determinaçªo da dimensªo fractal. TambØm pode-se trabalhar o conceito de 

recursividade, pensamento indutivo, progressªo geomØtrica e composiçıes de funçªo 

atravØs de iteraçıes nos objetos fractais, utilizando-se de uma construçªo geomØtrica 

para introduçªo desses conceitos, o que para o aluno Ø mais palpÆvel, ou seja, trabalha-

se conceitos abstratos em materiais concretos. Desta forma cumpre-se a competŒncia 

exigida pelo PCN, que consiste em o aluno perceber padrıes e saber formulÆ-lo 

matematicamente. Outro ponto importante da introduçªo de fractais no ensino da 

matemÆtica Ø a possibilidade de interdisciplinaridade e contextualizaçªo, pois Ø um 

conceito que possui aplicaçªo em vÆrias Æreas e contØm objetos que estªo muito 

próximos da natureza como: floco de neve, relâmpago, montanha, Ærvores e outros. 
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 O trabalho Ø estruturado com um breve contexto histórico, bom incentivo para 

introduçªo da história da matemÆtica recente no Ensino BÆsico, definiçªo de fractal e 

dimensªo fractal terminando com o relato das atividades e a conclusªo. 

 

2 – Fractal 

Talvez o primeiro objeto reconhecido hoje como fractal foi o Conjunto de Cantor, 

que foi publicado pelo matemÆtico Georg Cantor em 1883, objetos como este ficaram 

conhecidos como �monstros matemÆticos� e, por falta de computadores na Øpoca, quase 

nªo existia representaçıes grÆficas destes objetos e suas construçıes necessitavam de 

cÆlculos tediosos, sem contar suas propriedades �estranhas�, curvas nªo diferenciÆveis 

em nenhum ponto, autossimilaridade e outras propriedades que nªo se adequavam a 

topologia da Øpoca. Mais tarde um matemÆtico francŒs chamado Benoit Mandelbrot 

,com o auxílio do avanço tecnológico e dos recursos que tinha a seu dispor na IBM, 

onde trabalhava, começou uma investigaçªo dos conceitos aplicando em sØries 

temporais relacionadas com preço. Resolveu um problema relacionado a ruídos de linha 

telefônica aplicando a ideia do Conjunto de Cantor e em 1975 publicou o primeiro 

ensaio intitulado Les objectes fractales:forme, hasard et dimension. Neste trabalho foi 

introduzido pela primeira vez o termo fractal, originado do latim fractus, frangere que 

significa quebrado, fragmentado, fragmentar. A partir de entªo foi possível representar 

tais objetos com o auxílio dos recursos tecnológicos, e assim em 1980 Mandelbrot 

apresenta o primeiro traçado grÆfico no plano complexo da funçªo iterativa apresentada 

no trabalho de Fatou e Julia, hoje conhecido como Conjunto de Mandelbrot, talvez o 

fractal mais popularmente conhecido. Por esses trabalhos que Mandelbrot Ø conhecido 

como o pai da Geometria Fractal. 

2.1 – Definição de fractal. 

Existem algumas maneiras diferentes de definir fractal.  Neste trabalho iremos 

considerar uma das definiçıes citadas em Barbosa (2002,p.15), �Um conjunto F Ø 

fractal se, por exemplo:F possui alguma forma de autossimilaridade ainda que 

aproximada ou estatística; a dimensªo fractal, definida de alguma forma, Ø maior que a 

dimensªo topológica; e o conjunto F pode ser expresso atravØs de um procedimento 

recursivo ou iterativo.� 
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Essa definiçªo foi a escolhida por ter uma linguagem mais acessível ao aluno de 

ensino bÆsico e por nela conter expressamente conteœdos que podem ser trabalhados 

com eles, como por exemplo, o processo recursivo. 

Para isso podemos intuir autossimilaridade. Assim dizemos que um objeto 

possui autossimilaridade quando suas partes se assemelham com o todo, ou seja, se 

aplicar mos um �zoom� em uma determinada parte do objeto obtemos uma forma 

semelhante a do próprio objeto como todo. Essa autossimilaridade pode ser exata ou 

estatística. 

A autossimilaridade exata Ø encontrada nas figuras matemÆticas como o 

Conjunto de Cantor, Ilha de Koch, etc., Ø chamada assim, pois as cópias reduzidas sªo 

exatamente iguais ao objeto inteiro.  

A autossimilaridade estatística Ø quando as cópias reduzidas possuem uma 

distorçªo do objeto inteiro, assim sªo autoafins, mas que na mØdia possuem um carÆter 

autossemelhante, esta Ø encontrada em fractais da natureza como fronteiras, nuvens, 

relâmpagos e outros. 

 

2.2 – Dimensão Fractal e Comprimento de Uma Curva 

Em uma estrutura autossemelhante existe um fator de reduçªo e quantidade de 

objetos idŒnticos obtidos. Tomaremos como exemplo o Conjunto de Cantor: a cada 

estÆgio a figura Ø reduzida a uma escala de 
3

1
  e obtØm 2 figuras idŒnticas a figura do 

estÆgio anterior.  

A fórmula: 
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 define a dimensªo D de um fractal, onde s Ø a escala de reduçªo e N Ø a quantidade de 

objetos idŒnticos. Voltando ao exemplo do Conjunto de Cantor temos: 
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 Uma característica interessante do fractal Ø a sua dimensªo ser sempre um 

nœmero fracionÆrio. 

O comprimento de uma curva Ø definido em Carvalho (1986,p.121) como   

)()( mNmmL ×= , 

onde )(mN  Ø a quantidade de segmentos de tamanho m que sobrepıe a curva, com isso 

podemos concluir que o comprimento total Ø dado por: 

)(lim 0 mLmfi
. 

 

3 – Atividades 

 

3.1 - Atividade aplicada no 8º ano do Ensino Fundamental 

 

 A atividade consistiu em construir um Triângulo de Sierpinski em cartolina e na 

resoluçªo de um questionÆrio baseado em observaçıes feitas durante a construçªo e no 

objeto final. Foi realizado num período de 8 tempos de 50 min de aula, sendo 4 de 

matemÆtica e 4 de artes, em uma turma da Escola Municipal Evaldo Sales em Cabo Frio 

� RJ. 

 A atividade teve como objetivo geral estabelecer uma interdisciplinaridade com 

a disciplina de artes e trabalhar conceitos de geometria, razªo e potŒncia. 

 Teve como objetivos específicos estabelecer uma conexªo entre matemÆtica e 

artes; demonstrar uma maneira de construçªo de triângulo equilÆtero com transferidor; 

reconhecer propriedades do triângulo equilÆtero; perceber que razªo Ø uma fraçªo; 

estabelecer uma relaçªo entre razªo entre os lados de duas figuras e a razªo de suas 

Æreas; apresentar justificativas das resoluçıes apresentadas, manusear rØgua e 
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transferidor; intuir o significado de potŒncia; perceber de padrıes; perceber congruŒncia 

de triângulo; observar escala; constatar semelhança de triângulos. 

 A atividade foi desenvolvida para poder atingir os objetivos de uma forma mais 

concreta e com uma maior participaçªo dos alunos de uma maneira construtiva. 

Foram utilizados uma cartolina branca, uma cartolina de cor (preta, azul, etc.), 

tesoura, rØgua, lÆpis, transferidor e cola. 

A construçªo consistiu em desenhar um triângulo equilÆtero com o lado medindo 

48 cm em cada cartolina. O mØtodo usado para tal construçªo foi o seguinte: 

� Desenhe um segmento medindo 48cm, com o transferidor construa um ângulo 

de 60” em uma de suas extremidades e faça um outro segmento com 48cm, como mostra 

a figura:  

 

 

� Ligando os pontos F e F� temos um triângulo equilÆtero com lado de 48 cm. 

� A partir daí a construçªo Ø feita ligando os pontos mØdios do triângulo, 

formando assim novos 4 triângulos em ambas as cartolinas, corta-se os triângulos da 

cartolina branca e cola-se sobrepondo o triângulo central da cartolina de cor. Repete-se 

o processo com cada triângulo obtido por mais duas vezes. Cada processo concluído Ø 

um estÆgio do fractal. Obtendo os Triângulos de Sierpinski abaixo: 
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 A turma foi dividida em grupos com 5 alunos cada. Os alunos tinham estudado 

congruŒncia e semelhança de triângulos. Em algumas escolas essa atividade pode ser 

aplicada no 9” ano, jÆ que tais conteœdos sªo iniciados nesta sØrie. Depois foi aplicado 

um questionÆrio relacionado a construçªo realizada. 

 Esperava-se que o aluno conseguisse responder o questionÆrio relacionando com 

a construçªo feita por ele, assim percebendo um padrªo nas razıes dos lados dos 

triângulos obtidos, atravØs da quantidade de triângulos obtidos em cada estÆgio 

conseguisse saber a razªo entre as Æreas dos triângulos, que o aluno percebesse uma 

relaçªo entre a razªo dos lados com a razªo das Æreas, ou seja, que a razªo das Æreas Ø o 

quadrado da razªo entre os lados, esperava-se que da mesma forma o aluno conseguisse 

saber a razªo entre as Æreas dos Triângulo de Sierpinski, que o aluno conseguisse 

identificar congruŒncia e semelhança de figuras, que o aluno percebesse um padrªo de 

contagem e conseguisse formular a quantidade de triângulos pretos para um n-Øsimo 

estÆgio. 

Na apresentaçªo feita esperava-se a percepçªo de que as disciplinas nªo sªo 

isoladas, e a matemÆtica estÆ em constante mudança. 

 A maioria dos alunos apresentou dificuldades na utilizaçªo da rØgua, começando 

medir a partir do 1 apresentado no instrumento.  A grande dificuldade foi em perceber 

um padrªo na construçªo da figura e assim responder corretamente quantos triângulos 

escuros existem em cada estÆgio, apenas dois alunos perceberam o padrªo, mas nªo 

conseguiram exibir uma fórmula para o estÆgio n e como a construçªo foi atØ o estÆgio 
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4, tambØm nªo conseguiram responder quantos triângulos pretos haveria no estÆgio 10, 

a resposta de ambos foi 30 pois fizeram o produto entre 3 e 10.  

 Todos conseguiram alcançar satisfatoriamente o objetivo de compreender e 

identificar semelhança e congruŒncia de triângulos. Pode perceber que os alunos nªo 

estªo acostumados a este tipo de atividade em sala de aula de matemÆtica. 

 

3.2 – Atividade Aplicada no 2º ano do Ensino Médio. 

 Esta atividade consistiu em apresentar a geometria fractal, calcular a dimensªo 

de um objeto fractal natural e seu comprimento, no caso o litoral da cidade de Armaçªo 

dos Bœzios e fazer interdisciplinaridade com Geografia e Biologia. Foi realizado em 

uma turma de 2” ano do Ensino MØdio Regular Noturno do ColØgio Municipal Paulo 

Freire do município de Armaçªo dos Bœzios.  

 A atividade teve como objetivo apresentar o conceito de geometria fractal, 

trabalhar uma aplicaçªo de logaritmo, apresentar uma interdisciplinaridade com 

geometria e biologia, discutir a importância de se calcular a dimensªo de uma fronteira 

ou de um rio, mostrar que no corpo humano tambØm hÆ fractais. 

 Com objetivos específicos em mostrar aplicaçıes de matemÆticas em outras 

Æreas, trabalhar operaçıes de logaritmo, mostrar que ao passar do tempo a dimensªo de 

um rio muda e isso Ø importante para estudar sua evoluçªo, mostrar que os alvØolos por 

possuir uma estrutura fractal com uma grande Ærea de superfície por volume permite 

uma absorçªo mais eficiente do oxigŒnio, discutir o motivo político de a fronteira entre 

a Espanha e Portugal apresentar tamanhos diferentes em suas cartografias e explicar a 

possibilidade deste acontecimento. 

 Um momento oportuno para aplicar a interdisciplinaridade. Teve como material 

papel quadriculado, lÆpis, borracha, calculadora científica, compasso. 

Foi preciso para a realizaçªo da atividade 4 tempos de matemÆtica e 2 tempos de 

geografia. Nos dois primeiros tempos de matemÆtica foi apresentado aos alunos, atravØs 

de projeçªo em sala de aula, a história e o conceito de fractal, dimensªo fractal, objetos 

fractais matemÆticos e naturais. Nas duas aulas seguintes foi pedido que os alunos 

calculassem a dimensªo fractal e o comprimento do litoral da cidade de Armaçªo dos 
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Bœzios, seguindo o mØtodo apresentado por Janos (2008, p.37). Foi utilizado o mapa 

abaixo, da cidade de Armaçªo dos Bœzios: 

 

Fonte:(WWW.GOOGLE.COM.BR/MAPS) 

 Nas duas aulas de geografía, o professor discutiu a importância do estuda da 

evoluçªo de componentes geológicos como rio, cordilheiras e a importância política das 

dimensıes de uma fronteira. 

 Esperava-se a compreensªo que as disciplinas estªo interligadas, compreender 

que logaritmo nªo Ø uma matØria isolada, possui aplicaçıes e aprender as operaçıes 

com  logaritmo. 

 Os alunos receberam bem a atividade e depois de concluída comentaram que 

gostaram muito e puderam perceber como a matemÆtica estÆ interligada no cotidiano. A 

grande dificuldade foi a incompatibilidade de horÆrio entre os professores para poderem 

trabalhar juntos e por isso o professor de geografia discutiu o assunto no horÆrio 

destacado da atividade, após a construçªo da dimensªo e tamanho do litoral da cidade jÆ 

ter encerrado. O professor de Biologia nªo se mostrou interessado em participar, assim 

com essas dificuldades a interdisciplinaridade ficou prejudicada. 

TambØm foi aplicado uma atividade ao 7”ano do Ensino Fundamental anÆloga a 

atividade aplicada ao 8”ano, mas abordando o assunto de fraçıes, obtendo um resultado 

tambØm bem parecido. No Ensino MØdio tambØm foi aplicado uma atividade com o 

fractal tetracírculo, abordando o conceito de progressıes geomØtricas, infinito e 

limitado. Essa atividade foi aplicada com o auxílio do software Geogebra a turma de 1” 

ano. 
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4- Consideraçıes Finais: 

Esta pesquisa revelou que os alunos se interessam mais por matemÆtica quando a 

mesma Ø apresentada com uma atividade dinâmica ou quando apresenta uma aplicaçªo, 

uma forma interdisciplinar de apresentar os conteœdos. 

 Em relaçªo aos alunos do Ensino Fundamental Ø importante observar a 

dificuldade do uso da rØgua, um objeto tªo comum no uso escolar. A 

interdisciplinaridade com artes foi muito proveitosa, pois os alunos comentaram muito 

sobre a matemÆtica na arte. Os alunos compreenderam melhor os conceitos de razªo e 

fraçªo com a atividade fazendo analogia a atividade quando resolvem problema com 

esses assuntos. 

 Em relaçªo aos alunos do Ensino MØdio as atividades surtiram muito efeito 

tambØm. Os alunos do 1” ano começaram entender melhor o que Ø uma progressªo 

geomØtrica, assim tendo mais facilidade em resoluçªo de problemas aplicados, como em 

juros compostos e proliferaçªo de bactØrias. Gostaram muito de fazer uma atividade na 

sala de informÆtica e disseram que nªo imaginavam que matemÆtica poderia ser 

estudada desta forma e nenhum aluno conhecia algum software matemÆtico. Os alunos 

do 2” ano gostaram muito de fazer uma atividade de matemÆtica que utilizassem 

informaçıes de suas cidade, no caso o mapa, eles nªo imaginavam que a matemÆtica 

tinha tanta relaçªo com outras disciplinas. 

Alguns pontos negativos observados com a pesquisa Ø que apesar dos alunos 

terem gostado da interdisciplinaridade, quando houve, e de o PCN incentivar esta 

prÆtica, hÆ muitas dificuldades de se implementar a ideia do uso de Fractal, pois os 

professores em sua maioria nªo estªo preparados (daí a importância de, na sua 

graduaçªo, ter disciplinas que mostrem maneiras de se fazer isso na prÆtica) e os 

horÆrios dos professores, para o  trabalho em conjunto, pois nªo hÆ compatibilidade de 

horÆrios,   cada um em sua respectiva sala de aula, de tal maneira que o planejamento 

fica prejudicado e atØ mesmo na aplicaçªo ou na apresentaçªo das atividades. Outro 

ponto Ø a dificuldade do aluno em transformar o padrªo observado em linguagem 

matemÆtica, isso   em qualquer grau de escolaridade: ensinos Fundamental ou MØdio. 

Isso ocorre por  falta de elaboraçªo e aplicaçªo de  atividades propostas nesse sentido. 
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Resumo: 
O presente artigo foi desenvolvido no âmbito do projeto �Estudo da Obesidade de 
Alunos da Educaçªo BÆsica por meio da Modelagem MatemÆtica�, vinculado ao 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciaçªo Científica para o Ensino MØdio � 
PIBIC_EM/CNPQ, do curso de Licenciatura em MatemÆtica da URI, Campus de 
Frederico Westphalen. Este estudo estÆ relacionado à obesidade, assunto bem debatido 
nas mídias, na sociedade, de modo geral, e preocupante. O presente artigo conta com 
entrevista com profissionais da saœde, com pesquisas bibliogrÆficas e tambØm com 
pesquisa com alunos do ensino mØdio. Nas pesquisas com profissionais da saœde, 
buscou-se identificar quais os principais problemas que levam ao aumento do nœmero 
de pessoas obesas, bem como o que pode ser feito para mudar essa situaçªo. Com 
pesquisas bibliogrÆficas, procurou-se buscar conteœdos sobre obesidade, inclusive obter 
tabelas para saber como o IMC (˝ndice de Massa Corpórea) Ø considerado. Nas 
pesquisas com alunos de ensino mØdio, teve-se o intuito de identificar a massa e a altura 
de cada aluno para calcular seu respectivo IMC. TambØm, buscou-se informaçıes dos 
alunos sobre obesidade, e calcular a quantidade ingerida de calorias necessÆrias para o 
entrevistado ganhar, perder ou manter o peso. 
 
Palavras - chave: Obesidade, IMC, saœde, Modelagem MatemÆtica. 
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Introdução 
 

Como sabemos, a obesidade Ø preocupante. Essas preocupaçıes nªo surgiram 

recentemente, antigamente tambØm havia, mas nªo era tªo grave. Cada vez mais 

aumenta o índice de pessoas obesas no Brasil e no mundo. Antes era mais uma questªo 

de estØtica, mas hoje a obesidade se tornou uma grave questªo de saœde.  

Isso com certeza, deve-se pelo fato das pessoas estarem na correria do dia a dia. 

Assim, nªo possuem tempo para preparar uma alimentaçªo saudÆvel e natural, 

precisando comer lanches com verdadeiras �bombas� de gorduras e glicoses. JÆ nos 

jovens e nas crianças isso decorre pelo fato deles preferirem consumir alimentos nªo 

saudÆveis, ao invØs de adicionar produtos benØficos a saœde, como, por exemplo, frutas 

e verduras. 

Para este trabalho foi realizada uma pesquisa em uma Escola Estadual do 

município de Frederico Westphalen - RS, no qual o objetivo Ø identificar o peso e a 

altura dos alunos por faixa etÆria. Posteriormente serªo analisadas as informaçıes 

coletadas nessas pesquisas. AlØm disso, serªo realizadas pesquisas com profissionais da 

saœde, para saber a opiniªo dos mesmos sobre este problema que Ø a obesidade. 

 

Referencial Teórico 

 

Hoje, como sabemos, existe um grande índice de pessoas obesas, inclusive os 

adolescentes. Segundo o Dr. Mauro AntonioCzepielewski, a obesidade Ø o acœmulo 

excessivo de gorduras que causam danos à saœde, que sªo adquiridos pela genØtica, ou 

por maus hÆbitos alimentares. Independentemente do que for a obesidade estÆ associada 

à maior ingestªo de alimento que a de gasto de energia. Ele cita que: 

 

Pacientes obesos apresentam limitaçıes de movimento, tendem 
a ser contaminados com fungos e outras infecçıes de pele em 
suas dobras de gordura, com diversas complicaçıes, podendo 
ser algumas vezes graves. AlØm disso, sobrecarregam sua 
coluna e membros inferiores, apresentando a longo prazo 
degeneraçıes (artroses) de articulaçıes da coluna, quadril, 
joelhos e tornozelos, alØm de doença varicosa superficial e 
profunda (varizes) com œlceras de repetiçªo e 
erisipela.(CZEPIELEWSKI, 2001. p.01) 
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Segundo o Dr. Mauro AntonioCzepielewski, a forma de medir o IMC, Ø dividindo 

o peso do paciente em quilogramas, pelo dobro de sua altura em metros. Segundo ele, 

depois de realizados os cÆlculos deve-se, analisar na tabela abaixo e tirar as devidas 

conclusıes. 

 Tabela 1:˝ndice de obesidade 
IMC ( kg/m2) Grau de Risco Tipo de obesidade 

18 a 24,9  Peso saudÆvel Ausente 
25 a 29,9  Moderado Sobrepeso ( PrØ-Obesidade ) 
30 a 34,9  Alto  Obesidade Grau I 
35 a 39,9 Muito Alto Obesidade Grau II 

40 ou mais Extremo  Obesidade Grau III ("Mórbida") 
FONTE:ABC da 

Saœde 
 

Segundo o mesmo mØdico, o tratamento Ø a reduçªo alimentar, no qual o 

paciente desfrutarÆ de uma dieta balanceada e muitos exercícios físicos que ajudarªo na 

queima de gorduras desnecessÆrias. 

Segundo a autora Carla Marisa Maia Moreira (MOREIRA, 2007), o aumento da 

obesidade trazconsequŒncias em longo prazo para a populaçªo e tambØm, a obesidade, 

geralmente trazjunto o aumento da chance da pessoa obter doenças cardiovasculares e 

diabetes mellitus nªo insulinodependentes.  

A mesma autora na citaçªo abaixo relata as consequŒncias clinicas que a 

obesidade traza saœde: 

• Fator de risco coronÆrio 

•  Fator de risco para a hipertensªo arterial 

• Aumento dos triglicerídeos 

•  Cardiopatia da obesidade 

• Hiperinsulinismo, insulino-resistŒncia, diabetes tipo 2 

•  Fator de risco de litíase biliar 

•  Fator de desgaste articular precoce das articulaçıes de carga 
dos membros inferiores e da coluna vertebral 

•  Predisposiçªo para o aparecimento de varizes e o seu 
agravamento (MOREIRA, 2007.p.01) 

  

TambØm, segundoa obra supracitada,a obesidade nªo traria apenas doenças clínicas, 

mas tambØm psíquicas, que afeta a autoestima das pessoas, pois quando se tem como 

padrªo �corpos ideais�, e as pessoas nªo chegam a esse padrªo, podem ocorrer 
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problemas psicológicos. Diante do que a mesma autora relata esses, �corpos ideais� 

muitas vezes nªo podem ser adquiridos pela genØtica da pessoa. Entªo segundo ela: 

 

Muitas jovens para alcançarem esses �corpos ideais�, começam 
a adoptar prÆticas prejudiciais em termos alimentares. �Neste 
contexto, fica aberto o caminho para colocar em risco a saœde 
apenas por motivos estØticos, pois cada vez mais somos 
confrontados com jovens que tŒm uma imagem distorcida de si 
mesma, afetando a sua autoestima. (MOREIRA, 2007.p.01) 

 
Segundo o autor Dr. JosØ Rui Bianchi, mØdico psiquiatra e autor do livro 

"Emagrecer tambØm Ø Marketing" - DVS Editora, o imprescindível para conseguir uma 

vida longa e com saœde, Ø estar em equilíbrio com o que se faz e tambØm estar atento a 

alimentaçªo. Ele fala que os jovens nªo estªo preocupados com a saœde e que os 

mesmos pensam que nªo ficarªo doentes. Ele cita que: 

 

Recentemente lemos uma reportagem sobre a confirmaçªo do 
risco de câncer de mama que a obesidade causa. As pessoas que 
por acaso tiveram essa doença sabem o que pode acarretar ao 
corpo esse tipo de câncer. Jovens obesas ou com sinais de que 
ficarªo obesas devido ao seu estilo de vida e mau 
comportamento frente à alimentaçªo jamais dªo atençªo a essas 
notícias. Quando muito o foco Ø apenas a estØtica que estÆ 
prejudicada. (BIANCHI, p.01) 
 

Em sua pÆgina ele tambØm fala que em uma pesquisa do ˝ndice de Massa 

Corporal (IMC), quanto mais esse índice da pessoa subia, mais aumentava a presença 

do hormônio estrogŒnio e o risco de câncer. Ele tambØm fala que as pessoas devem se 

conscientizar o quanto antes com sua alimentaçªo para diminuir riscos no futuro e 

tambØm que �o futuro Ø construído com o que se faz hoje�. 

Segundo a pÆgina obesidade no Brasil: 

 

O problema do excesso de peso e da obesidade tem alcançado 
proporçıes epidŒmicas no mundo todo. A Pesquisa de 
Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009, realizada em parceria 
entre o IBGE e o MinistØrio da Saœde, analisando dados de 188 
mil pessoas brasileiras em todas as idades, mostrou que a 
obesidade e o excesso de peso tŒm aumentado rapidamente nos 
œltimos anos, em todas as faixas etÆrias. Neste levantamento, 
50% dos homens e 48% das mulheres se encontram com 
excesso de peso, sendo que 12,5% dos homens e 16,9% das 
mulheres apresentam obesidade.�(ESTAT˝STICAS, 2012. p.01). 
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Segundo a mesma pÆgina, com o auxíliode fontes do IBGE, o grÆfico de 

obesidade entre as faixas etÆrias sªo: 

 

 

GRAFICO 01:Crianças de 5 a 9 anos de idade. 
FONTE: Obesidade no Brasil, 2014. 

 
 
 

 
GRAFICO 02:10 a 19 anos de idade: 
FONTE: Obesidade no Brasil, 2014. 

 
O mais preocupante Ø que o nœmero de jovens obesos vem aumentando 

relativamente. Segundo as autoras do site da Fiocruz1Ivana Silva e Cássia Nunes, 

“cerca de 15% das crianças e 8% dos adolescentes sofrem de problemas de 

obesidade, e oito em cada dez adolescentes continuam obesos na faze adulta.” 

Também, de acordo com as mesmas autoras, “As crianças em geral ganham peso 

com facilidade devido a fatores tais como: hÆbitos alimentares errados, inclinaçªo 
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genØtica, estilo de vida sedentÆrio, distœrbios psicológicos, problemas na convivŒncia 

familiar entre outros. 

 
Metodologia 
 
O presente trabalho intitulado �Estudo da Obesidade de Alunos da Educaçªo BÆsica Por 

Meio da Modelagem MatemÆtica�, foi realizado com pesquisas bibliogrÆficas, 

entrevistas estruturadas com profissionais da saœde e tambØm com pesquisas com 

alunos de uma Escola Estadual de Frederico Westphalen � RS e tem como objetivo 

construir grÆficos de acordo com os índices de obesidade por faixa etÆria. 

 
Resultados e Discussões 
 

Primeiramente para a realizaçªo desta pesquisa, foram feitas algumas entrevistas 

com profissionais da saœde. De acordo dos dados obtidosem uma entrevista realizada 

com uma nutricionista, a obesidade Ø um dos fatores de riscos mais importantes para 

outras doenças nªo transmissíveis, em especial para as cardiovasculares e diabetes. 

Segundotal profissional: 

 

O determinante mais imediato do acœmulo de gordura Ø o 
balanço energØtico positivo, que gera a obesidade. Existem 
evidŒncias que sugerem a influŒncia genØtica no 
desenvolvimento da obesidade, entretanto nªo estÆ totalmente 
esclarecido. (Dados da Pesquisa). 

 

Ainda, a nutricionista relata que a obesidade estÆ espalhada por todas as faixas 

etÆrias, classes sociais e regiıes geogrÆficas e estÆ um pouco mais situada nas regiıes 

urbanas na qual o padrªo de consumo alimentar estÆ baseado na excessiva ingestªo de 

alimentos de alta densidade energØtica, ricos em açœcares simples, conservantes. 

TambØm segundo ela, o trabalho em equipe multiprofissional desenvolvendo trabalhos 

educativos sobre nutriçªo e incentivando a adoçªo de uma alimentaçªo equilibrada pode 

ajudar e diminuir muito o nœmero de pessoas obesas. 

JÆ, a segunda pessoa entrevistada, enfermeira, afirma que a obesidade 

compromete a vida das pessoas,trazvÆriasdoenças como consequŒncia, alØm de 

complicar vÆrias outras doenças jÆ obtidas. A causa da obesidade para ela Ø a mÆ 

alimentaçªo causada pela correria do dia a diaque obriga as pessoas a comer alimentos 

nªo tanto saudÆveis. 
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Ainda para tal profissionala obesidade infelizmente estÆ presente em todas as 

faixas etÆrias. Com isso torna-se necessÆrio para mudar esse estado sensibilizar as 

pessoas, criar programas estratØgicos, implementaçªo das açıes previstas pelo Programa 

Saœde na Escola, desenvolvido pelas equipes de Saœde da Família, juntamente com as 

escolas tendo em vista a diminuiçªo da obesidade dos escolares. 

Algumas pessoas recorrem a cirurgias de reduçªo de estomago, nos œltimos anos a 

demanda estÆ cada vez maior. 

De acordo com o que diz na pÆgina BBC Brasil, as cirurgias de reduçªo de 

estomago, nos œltimos sete anos tem aumentado cerca de 275%. Os procedimentos 

foram de 16 mil em 2003, jÆ em 2010, esse nœmeropassou para cerca de 60 

mil.Talprocedimento extirpa uma parte do estomago, e ainda podem acontecer 

intervençıes no sistema digestivo. 

Segundo a mesma pÆgina, �A cirurgia Ø indicada para pacientes com ˝ndice de 

Massa Corpórea acima de 35 ou 40, quando hÆ presença de outras doenças associadas à 

obesidade.� 

Posteriormente, foi realizada uma pesquisa com alguns alunos do Ensino MØdio. 

Esses alunos tinham entre 18 e 14 anos, e tinham que informar seu gŒnero, sua idade, 

seu peso e tambØm sua altura. Com esses dados, foram construídos grÆficos para 

apresentar os resultados.  

Na pesquisa com as mulheres, conforme o grÆfico abaixo, contatou-se que de 

todas faixas etÆrias, prevalece o IMC (˝ndice de Massa Muscular) normal. HÆ um caso 

de sobrepeso de uma mulher com 18 anos e 2 casos de sobre peso com mulheres de 16 

anos. AlØm disso, hÆ um caso de magreza com uma mulher de 16 anos e 2 casos de 

magreza com mulheres de 17 anos. 

 



GRAFICO 03:Índice de obesidade nas Mulheres
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

No grÆfico dos homens, o IMC normal aparece sempre em maioria ou empatado, 

hÆ 2 casos obesidade nos homens, 1 de 18

dois casos de sobrepeso, um com homem de 18 anos e outro com 16 anos.

 

GRAFICO 04:Índice de Obesidade nos Homens
FONTE: Dados da Pesquisa 

 

Nas pesquisas, alØm do peso, altura, gŒnero e idade, foram feitas pergu

entrevistados tambØm.  
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GRAFICO 03:Índice de obesidade nas Mulheres 

No grÆfico dos homens, o IMC normal aparece sempre em maioria ou empatado, 

hÆ 2 casos obesidade nos homens, 1 de 18 anos e outro de 17. O preocupante Ø que hÆ 

dois casos de sobrepeso, um com homem de 18 anos e outro com 16 anos. 

GRAFICO 04:Índice de Obesidade nos Homens 

Nas pesquisas, alØm do peso, altura, gŒnero e idade, foram feitas perguntas aos 
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No grÆfico dos homens, o IMC normal aparece sempre em maioria ou empatado, 

anos e outro de 17. O preocupante Ø que hÆ 

 

ntas aos 
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� Na primeira pergunta a respeito do que cada um sabia sobre obesidade, as 

respostas estªo contidas no grÆfico:

GRAFICO 05:Visão das pessoas sobre obesidade.
FONTE: Dados da Pesquisa 
 

De acordo com o grÆfico, a maioria das 
doença, pessoas obesas sªo aquelas que estªo acima do peso, e que a obesidade 
prejudica a saœde. Apenas 1 pessoa falou que sabe muito pouco sobre obesidade.

� JÆ na segunda pergunta, pedia
em sua família. De 33 entrevistados, 13 possuem obesos na família, 
enquanto 20 nªo possuem. 

 

GRAFICO 06:Casos de Obesidade na Família
FONTE: Dados da Pesquisa 
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Na primeira pergunta a respeito do que cada um sabia sobre obesidade, as 

respostas estªo contidas no grÆfico: 

GRAFICO 05:Visão das pessoas sobre obesidade. 

De acordo com o grÆfico, a maioria das pessoas sabe que a obesidade Ø uma 
doença, pessoas obesas sªo aquelas que estªo acima do peso, e que a obesidade 
prejudica a saœde. Apenas 1 pessoa falou que sabe muito pouco sobre obesidade.

JÆ na segunda pergunta, pedia-se a respeito das pessoas terem ou nªo obesos 
em sua família. De 33 entrevistados, 13 possuem obesos na família, 
enquanto 20 nªo possuem.  

GRAFICO 06:Casos de Obesidade na Família 
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Na primeira pergunta a respeito do que cada um sabia sobre obesidade, as 

 

pessoas sabe que a obesidade Ø uma 
doença, pessoas obesas sªo aquelas que estªo acima do peso, e que a obesidade 
prejudica a saœde. Apenas 1 pessoa falou que sabe muito pouco sobre obesidade. 

se a respeito das pessoas terem ou nªo obesos 
em sua família. De 33 entrevistados, 13 possuem obesos na família, 

 



� A terceira pergunta pedia sobre quais doenças causadas por obesidade que os 
entrevistados conheciam. Entªo as mais conhecidas pelos entrevistados 
foram diabete se hipertensªo, depois colesterol, problemas cardíacos, falta de 
ar entre outros. 

 

GRAFICO 07:Opinião dos entrevistados sobre doenças causadas por obesidade
FONTE: Dados da Pesquisa 
 
 

Nessa mesma perspectiva foi realizada uma segunda entrevista estruturada com 

alguns alunos do Ensino mØdio da rede regular de ensino, a fim de pesquisar seus 

hÆbitos alimentares, bem como a quantidade de alimentos que os mesmos ingerem 

diariamente, para posteriormente calcular a taxa de metabolismo basal, a quantidade de 

calorias que cada um deveria ingerir para permanecer, aumentar ou diminuir seu peso, 

para fazer os devidos cÆlculos foi separado os grupos em seus gŒneros, como tratava

de alunos do Ensino MØdio os  mesmos foram denominados por nœmeros (1 a 9). 

Abaixo segue alguns grÆficos para melhor exemplificar.

GRAFICO 08: Quantidades de Calorias do grupo Feminino.
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ta pedia sobre quais doenças causadas por obesidade que os 
entrevistados conheciam. Entªo as mais conhecidas pelos entrevistados 
foram diabete se hipertensªo, depois colesterol, problemas cardíacos, falta de 

entrevistados sobre doenças causadas por obesidade

Nessa mesma perspectiva foi realizada uma segunda entrevista estruturada com 

alguns alunos do Ensino mØdio da rede regular de ensino, a fim de pesquisar seus 

bem como a quantidade de alimentos que os mesmos ingerem 

diariamente, para posteriormente calcular a taxa de metabolismo basal, a quantidade de 

calorias que cada um deveria ingerir para permanecer, aumentar ou diminuir seu peso, 

ulos foi separado os grupos em seus gŒneros, como tratava

de alunos do Ensino MØdio os  mesmos foram denominados por nœmeros (1 a 9). 

Abaixo segue alguns grÆficos para melhor exemplificar. 

GRAFICO 08: Quantidades de Calorias do grupo Feminino. 
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ta pedia sobre quais doenças causadas por obesidade que os 
entrevistados conheciam. Entªo as mais conhecidas pelos entrevistados 
foram diabete se hipertensªo, depois colesterol, problemas cardíacos, falta de 

 
entrevistados sobre doenças causadas por obesidade 

Nessa mesma perspectiva foi realizada uma segunda entrevista estruturada com 

alguns alunos do Ensino mØdio da rede regular de ensino, a fim de pesquisar seus 

bem como a quantidade de alimentos que os mesmos ingerem 

diariamente, para posteriormente calcular a taxa de metabolismo basal, a quantidade de 

calorias que cada um deveria ingerir para permanecer, aumentar ou diminuir seu peso, 

ulos foi separado os grupos em seus gŒneros, como tratava-se 

de alunos do Ensino MØdio os  mesmos foram denominados por nœmeros (1 a 9). 
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FONTE:Dados da Pesquisa. 
 

 
GRAFICO 09: Quantidade de Calorias do grupo masculino 
FONTE: Dados da Pesquisa. 
 

 

Para conseguir alcançar essas quantidades de calorias descritas acima e necessÆrio 

que os entrevistados procurem saber o que estÆ descrito na tabela abaixo. 

 

TABELA02: Pirâmide Alimentar 

Grupo Alimentar Porçıes diÆrias 
Valor calórico de uma 
porçªo (calorias) 

Cereais, pªes, tubØrculos, raízes 5 a 9 150 

Hortaliças 4 a 5 15 

Frutas 3 a 5 35 

Leite e derivados 3 120 

Carnes e ovos 1 a 2 190 

Leguminosas 1 55 
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Óleos e gorduras 1 a 2 73 

`çucares e doces 1 a 2 110 

 

FONTE: Minha vida 

Todos os alimentos da tabela sªo importantes, e nenhum grupo Ø mais importante que o 
outro. Nosso corpo necessita que os alimentos de todos os grupos façam parte de nossa 
alimentaçªo. Sobre a quantidade, isso depende de cada um e de seu modo de vida. Para 
uma pessoa disposta a emagrecer, Ø importante que ela diminua a quantidade de porçıes 
necessÆrias. 
No grupo dos cereais, pªes, tubØrculos e raízes, uma porçªo equivale a quatro colheres 
(de sopa) de arroz, ou uma unidade e meia de batata cozida, ou uma fatia de pªo francŒs, 
ou duas fatias de pªo de forma, etc. 
JÆ, uma porçªo no grupo das hortaliças seria quatro fatias de tomate, cinco colheres 
(sopa) de repolho cozido, 15 folhas de alface e etc. No grupo do leite e derivados, uma 
porçªo ficaria em torno de 1 copo de iogurte integral natural, duas colheres (sopa) de 
leite em pó integral, uma fatia e meia de queijo de minas, 3 fatias de queijo muçarela, 1 
copo de leite semidesnatado, etc.  
Uma porçªo, no grupo de carne e ovos, seria um bife grelhado, uma fatia de carne 
cozida, uma unidade de ovo mexido. Nos óleos e gorduras, meia colher (sopa de 
margarina) equivale a uma porçªo, assim como meia colher (sopa) de manteiga e meio 
bacon. 
 
CONCLUSÃO 
 
 

De acordo com o que vimos neste trabalho, à obesidade Ø uma preocupaçªo geral 

nos profissionais da saœde. O pior disso, Ø que os jovens nªo percebem que seu futuro 

irÆ depender do que foi construído hoje. Se eles se alimentam de forma errada ou 

prejudicial, as consequŒncias virªo no futuro. 

A preocupaçªo deles Ø no mÆximo com a estØtica, e nªo com sua saœde. TambØm, 

outro problema Ø que as crianças ganham excesso de peso facilmente devido a 

alimentaçªo de forma errada,ao estilo de vida sedentÆrio, a distœrbios psicológicos, 

problemas na convivŒncia familiar e muitas outras causas. O preocupante Ø que de dez 

crianças obesas, oito continuam na via adulta.  

Entªo, diante da realizaçªo deste trabalho, percebe-se que urgentemente deve-se 

melhorar os hÆbitos alimentares entre as pessoas e aumentar o incentivo para prÆtica de 
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exercícios físicos. Ou seja, ser realizados trabalhos educativos sobre a alimentaçªo nas 

escolas onde se encontram as faixas etÆrias de crianças, adolescentes e jovens. 
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Resumo 

O presente artigo intenta identificar como a combinaçªo, uma das classes da Estrutura 
Multiplicativa, Ø abordada em uma coleçªo de livros didÆticos dos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental (2”, 3”, 4”, 5” anos) aprovada pelo PNLD/2013 (BRASIL, 2012), a 
partir das ideias de Vergnaud, Pessoa e Borba, assim como as orientaçıes dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. A opçªo teórico-metodológica adotada Ø de cunho 
qualitativo, todavia, dados quantitativos foram produzidos no intuito de elucidar as 
produçıes da pesquisa. As conclusıes permitem considerar que o estudo da 
combinatória por meio desta coleçªo Ø significativa, potencializando o desenvolvimento 
do pensamento combinatório. 
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Palavras-chave: Anos Iniciais; Campo Conceitual Multiplicativo; Livro DidÆtico; 
MatemÆtica. 

 

Introdução 

 

Este trabalho estÆ vinculado ao grupo de pesquisa matE† (MatemÆtica e 

Educaçªo MatemÆtica) e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciaçªo à DocŒncia 

PIBID/Subprojeto MatemÆtica. O grupo de pesquisa matE† tem como meta 

problematizar dimensıes subjacentes às temÆticas currículo, trabalho docente, políticas 

pœblicas, gestªo educacional e �formaçªo� de professores.  

Neste sentido, objetiva-se identificar como a combinaçªo, uma das classes da 

Estrutura Multiplicativa, Ø abordada por uma coleçªo de livros didÆticos dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental(2”, 3”, 4”, 5” anos) aprovada pelo PNLD/2013 

(BRASIL, 2012), pois Ø neste nível que os primeiros conceitos científicos começam a 

serem formados. 

Discute-se neste trabalho a estrutura multiplicativa a partir das ideias de 

Vergnaud sobre a ótica dos Campos Conceituais, o qual pode-se definir como um 

conjunto de situaçıes cujo tratamento requer uma variedade de conceitos, 

procedimentos e representaçıes de tipos diferentes, em estreita conexªo uns com os 

outros (VERGNAUD, 1986). 

Ademais, compreende-se que o livro didÆtico Ø um dos recursos mais utilizados 

para a elaboraçªo e desenvolvimento das atividades docentes. Assim, torna-se essencial 

a anÆlise deste recurso, em particular, acerca da Estrutura Multiplicativa e as 

representaçıes semióticas associadas a esta. 

 

Combinações: entendimentos sob a ótica dos Campos Conceituais 

Este trabalho busca respaldo nas ideias de Vergnaud, fundamentalmente nas 

categorias que estruturam o Campo Conceitual Multiplicativo. 

Conforme Vergnaud (1996a apud SANTOS, 2012) a teoria dos Campos 

Conceituais supıe que o centro do desenvolvimento cognitivo Ø a conceituaçªo, 
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justamente por levar em consideraçªo as características pessoais do sujeito em situaçªo 

e tambØm o contexto situacional, no qual se insere a atividade do sujeito e os aspectos 

específicos do conhecimento em aquisiçªo, em particular, as representaçıes simbólicas 

que podem ser utilizadas no processo de formaçªo de conceitos.  

O binômio sujeito-situaçªo permite que os sujeitos deem sentido aos conceitos 

matemÆticos. PorØm, cabe ressaltar que nªo Ø baseado em uma œnica situaçªo que o 

estudante irÆ construir e apropriar-se de um determinado conceito, por mais simples que 

este seja, pois a apropriaçªo de conceito requer que o estudante tenha o domínio de 

diversos conceitos. Um exemplo disso, conforme Magina (2005) Ø: �Ana tinha 5 blusas 

e no seu aniversário sua avó lhe deu 2 blusas. Quantas blusas Ana tem agora?� Nesta 

situaçªo, pode-se identificar vÆrios conceitos que a criança precisa mobilizar para 

resolve-la, a saber: adiçªo, temporalidade, contagem.  

Tendo em vista que o conceito nªo Ø construído isoladamente, mas em um 

campo com outros conceitos, sua constituiçªo depende da relaçªo entre trŒs dimensıes 

do conhecimento que, segundo a teoria dos Campos Conceituais de Vergnaud Ø 

chamada de SIR. Especificando, S Ø um conjunto de situaçıes que darÆ significado ao 

objeto de estudo; I Ø um conjunto de invariantes que tratam das propriedades e 

procedimentos necessÆrios para definir este objeto e R Ø um conjunto de representaçıes 

simbólicas as quais permitem relacionar o significado do objeto de estudo com suas 

propriedades. 

Em suma, a Teoria dos Campos Conceituais fornece elementos para a anÆlise 

de dificuldades dos estudantes, pois nesta perspectiva, os professores sªo mediadores. 

Sua tarefa Ø a de auxiliar os estudantes a desenvolverem o seu repertório de esquemas e 

representaçªo de um determinado conceito. (VERGNAUD, 1988 apud SANTOS, 

2012). 

O Campo Conceitual Multiplicativo, foco deste estudo, pode ser definido como 

um conjunto de situaçıes cujo domínio requer uma operaçªo de divisªo ou de 

multiplicaçªo, ou ainda, a combinaçªo entre elas. VÆrios tipos de conceitos matemÆticos 

sªo envolvidos nas situaçıes que constituem este campo e no pensamento necessÆrio 

para dominar estar situaçıes. Cabe ressaltar que, dentre estes estªo conceitos que serªo 

aprofundados no decorrer da trajetória escolar, como: o de funçªo linear, espaço 

vetorial, anÆlise dimensional, fraçªo, razªo, nœmero racional, etc. 
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A partir das ideias teóricas de Vergnaud sobre o Campo Conceitual 

Multiplicativo, faz-se oportuno apresentar um esquema, elaborado pelo grupo de 

pesquisa REPARE em EduMat � PUC/SP, com o objetivo de sintetizar as ideias 

centrais desse campo. Este esquema apresentado no Quadro 1 Ø divido em duas partes 

(relaçıes ternÆrias e quaternÆrias). A primeira parte, por sua vez, Ø constituída por duas 

classes de situaçıes: proporçªo simples e proporçıes mœltiplas e a segunda tambØm Ø 

formada por duas classes de situaçıes; a comparaçªo multiplicativa e produto de 

medidas. 

 

Quadro1: Esquema do Campo Conceitual Multiplicativo 

 

Fonte: REPARE em EduMat � PUC/SP (2009 apud SANTOS, MAGINA, MERLINI 
2010) 

 

Ressalta-se a diferença entre as relaçıes ternÆrias e quaternÆrias. O trabalho 

com o campo conceitual multiplicativo, na perspectiva das relaçıes quaternÆrias, 

possibilita aos estudantes compreender o porquŒ de se multiplicar uma quantidade pela 

outra e o resultado Ø expresso em uma quantidade. 

Divergente às relaçıes quaternÆrias, as ternÆrias sªo tratadas como uma relaçªo 

entre dois elementos, de mesma natureza ou grandeza, que se compıe para formar um 

terceiro elemento. Por exemplo, multiplicam-se centímetros por centímetros resultando 
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centímetros quadrados ou, ainda, meninos dançarinos por meninas dançarinas 

produzindo pares de dançarinos (SANTOS, 2012).  

Em funçªo do objetivo desta pesquisa, destaca-se as relaçıes ternÆrias, em 

específico no eixo produtos de medidas que, conforme Santos (2012), consiste em uma 

relaçªo ternÆria, pois as situaçıes nele envolvidas trazem noçıes de comparaçªo entre 

quantidades de mesma natureza que resultam em um outro elemento. Por exemplo, 

sublinha-se as situaçıes envolvendo a ideia de produto cartesiano com trŒs conjuntos, a 

saber: dois deles, formados por saias e blusas e outro formado pelos trajes. O produto Ø 

a quantidade de trajes, este sofre influŒncia das quantidades de saias e de blusas, 

simultaneamente. O eixo produto de medidas Ø constituído por duas subclasses: 

situaçªo envolvendo a ideia de configuraçªo retangular em quantidade continua e 

discreta; e situaçªo envolvendo a ideia de combinatória, cuja quantidade Ø discreta. 

Nas situaçıes envolvendo a ideia de combinatória, pode-se representar uma 

situaçªo em que certo nœmero de casais, por exemplo, Ø formado por moças e rapazes: 

Seja R o conjunto de três rapazes e M o conjunto formado por quatro moças. Assim: 

R{a,b,c} e M {d,e,f,g} (SANTOS, 2012). O Quadro 2 retrata essa situaçªo. 

 

Quadro2: Representaçªo do produto cartesiano 

 

Fonte: SANTOS (2012, p. 121) 

 

 Pode-se constatar que um casal consiste na associaçªo de um elemento do 

primeiro conjunto com um elemento do segundo conjunto e que o nœmero de casais Ø 

igual ao produto do nœmero de rapazes pelo nœmero de moços (3 rapazes x 4 moças = 

12 casais). Na anÆlise numØrica temos a = 3 x 4 e na anÆlise das dimensıes temos: 

casais = rapazes x moças. 
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 Pessoa e Borba (2009), a partir da concepçªo de articulaçªo de conceitos 

apresentada por Vergnaud (1986), defendem que os distintos tipos de problemas 

combinatórios se desenvolvem desde os anos iniciais de escolarizaçªo. Assim, estas 

autoras argumentam que se deve trabalhar em todos os níveis e modalidades de ensino 

com problemas de produto cartesiano, pois hÆ relaçıes bÆsicas de Combinatória 

contidas neste tipos de problemas e por levar os estudantes a terem contato com 

situaçıes que possibilitam o desenvolvimento do raciocínio combinatório. 

 

Metodologia 

Optou-se por uma pesquisa de cunho qualitativo, todavia, dados quantitativos 

foram produzidos com a intençªo de elucidar as produçıes da pesquisa. Realizou-se a 

anÆlise de uma coleçªo de Livros DidÆticos de MatemÆtica do Ensino Fundamental, 

aprovada pelo Programa Nacional do Livro DidÆtico � PNLD/2013 (BRASIL, 2012), no 

que tange a proposta didÆtica27 para o ensino do conceito de multiplicaçªo, em 

específico a combinatória.  

Foi escolhida a coleçªo �`pis � MatemÆtica e Alfabetizaçªo MatemÆtica� do 

Ensino Fundamental (livros do 2” ao 5” ano) de autoria de Luiz Roberto Dante, em 

funçªo das escolhas das escolas da regiªo. Cabe destacar que a coleçªo analisada foi a 

do professor e que o livro didÆtico do 1” ano nªo fora analisado porque a estrutura 

multiplicativa Ø apresentada de forma sistematizada a partir do 2” ano. 

A coleçªo selecionada Ø composta por cinco livros didÆticos (1“, 2”, 3”, 4” e 5” 

ano do Ensino Fundamental), organizados em unidades e capítulos, tendo como modelo 

metodológico explanaçªo de conteœdo e alguns exemplos. Cada volume estÆ dividido 

em capítulos e os conteœdos sªo organizados em itens, que contŒm explanaçªo e 

exemplos relativos aos tópicos do tema do capítulo. Cada item inclui, ainda, atividades 

propostas, algumas das quais sªo destacadas com ícones: �Desafio�, �Vamos ler? VocŒ 

vai gostar!�, �Bate-Papo� e �Brincando tambØm se aprende� (BRASIL, 2012). 

�������������������������������������������������������������
��
'!���3����4*������������!�����5!�/�������/��6��� 7!�8��/�������!����8��/��9� :��!�������7�9��*!��7��9�

�����;�������5!�/�����������!�<�������/�/��!�����!��5!�/��=�
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Para a anÆlise da coleçªo de livros didÆticos, a piori fora analisado o capítulo e a 

seçªo na qual a atividade encontrava-se, qual era o nœmero total de atividades e as 

variÆveis, tratamento e sentido de conversªo de cada atividade.  

Foram categorizadas 48 atividades associadas à ideia de combinaçªo, ao qual, 

analisou-se em um primeiro momento as variÆveis envolvidas, se havia ou nªo tratamento 

e o sentido de conversªo destas atividades. 

 

Discussão dos Resultados 

Conforme o PNLD 2013 (BRASIL, 2012) a coleçªo expıe os tópicos 

normalmente abordados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por exemplo, 

Números e Operações, Geometria, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação. 

A figura 1 apresenta a distribuiçªo dos campos da matemÆtica nos cinco volumes que 

compıem a coleçªo. 

 

Figura 1: Distribuiçªo dos campos da matemÆtica na coleçªo de livros analisada. 

 

Fonte: PNLD/2013(BRASIL, 2012) 

 

Com base na figura 1, constata-se que o tópico Nœmeros e Operaçıes Ø 

distribuído de forma igual nos Anos Iniciais, tendo maior Œnfase, na Alfabetizaçªo 

MatemÆtica. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997), 

para o 2” ciclo (4” e 5” anos), os parâmetros sªo divididos entre Nœmeros Naturais e 

Sistema de Numeraçªo Decimal e Nœmeros Racionais, ao qual nas Operaçıes com 
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Nœmeros Naturais (em específico na multiplicaçªo e divisªo) Ø recomendado o grupo 

denominado situaçıes associadas à ideia de combinatória, que Ø o foco deste estudo.  

 Ao analisar o livro do 2” ano foi construído o Quadro 3. 

 

Quadro 3: Organizaçªo das atividades no livro didÆtico do 2” ano28. 

 Cap
. 

Seçªo Ativ.
N.T.Ati

v 
VariÆveis 

Trat
. 

Sent. Conv. 

2” 
an
o 

1 
Revis

ªo 
1 3 

Cores/For
mas 

GeomØtrica
s 

- RT -> RN 

5 12 14 14 Valor (R$) TN - 

8 1c 1 1 Pares - 
RLN->RF-

>RN 

8 1c 2 2 
Tipos de 
Sorvetes 

- 
RLN->RF-

>RN 

8 9 3 3 - - 
RF->RS-

>RN 

Fonte: Dados da Pesquisa  

As atividades categorizadas priorizam a conversªo para a Representaçªo 

NumØrica (RN) e de forma geral estªo dispostas no capítulo relacionado à 

multiplicaçªo. O tratamento Ø observÆvel apenas em uma das atividades selecionadas, 

ao qual o estudante detØm-se ao mesmo registro, utilizando do algoritmo da 

multiplicaçªo. As atividades sªo organizadas de forma que os estudantes, em sua 

maioria, combinem pares utilizando, ora o algoritmo da multiplicaçªo e tambØm do 

diagrama da Ærvore, bem como a partir da contagem como uma revisªo dos conceitos 

abordados no 1” ano. Figura 2. 

�������������������������������������������������������������
��
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Figura 2:  

Atividade envolvendo o diagrama da Ærvore.  

Ao analisar o livro didÆtico do 3” ano foi construído o Quadro 4.  

Quadro 4: Organizaçªo das atividades no livro didÆtico do 3” ano. 

 
Ca
p. 

Seçªo Ativ. 
N.T.Ati

v 
VariÆveis 

Trat
. 

Sent. Conv.  

3” 
ano 

1 5 1 3 
Lanç. 

moedas 
- RF->RLN 

1 5 2 3 
Nœm. 2 

algarismos 
- RLN->RN 

1 5 3 3 
Deslocame

nto 
- RF->RN 

1 8 
Desa
fio 

- 
Nœm. 3 

algarismos 
- RLN->RN 

4 1 3 9 
Formas 

GeomØtrica
s 

- RF->RT 

4 
Revis

ªo 
2 2 

Deslocame
nto 

- RF->RS 
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5 1c 1 4 
Tipos de 
Sorvetes 

- RT->RN 

5 1c 2 4 Entradas - 
RLN->RF-

>RN 

5 1c 3 4 Trajes - RF->RN 

5 1c 4 4 
Dupla de 
Alunos 

- 
RF->RS-

>RN 

5 2 3 10 
Pares de 
Fichas 

- RF->RN 

5 2 10 10 
Disposiçªo 

de 
Tampinhas 

- 
RLN->RF-

>RN 

5 12 5 8 Lanche - 
RLN->RS-

>RN 

6 
Revis

ªo 
3 3 Cores - RLN->RS 

7 3 3 7 Valor (R$) - RLN->RN 

7 3 6 7 Valor (R$) - RLN->RN 

7 4 6e 6 Valor (R$) - RLN->RN 

7 4 6f 6 Valor (R$) - RLN->RN 

7 
Revis

ªo 
2 3 Algarismos - RLN->RN 

8 7 4 4 Valor (R$) - RLN->RN 

10 
Revis

ªo 
1 4 Pontos - RLN->RN 

Fonte: Dados da Pesquisa  

As atividades do livro didÆtico do 3” ano priorizam a conversªo do registro da 

língua natural para o registro numØrico e em sua maioria levam a combinaçªo de 2 a 3 

algarismos para formar um nœmero ou pares. As atividades foram inseridas por meio de 

contextos adequados ao pœblico-alvo, retratando situaçıes matemÆticas cotidianas das 
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crianças e apropriando-se de problemas de geometria para a contextualizaçªo das 

atividades.  (Figura 3). 

Figura 3: Atividade categorizada no livro do 3” ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao analisar o livro didÆtico do 4” ano foi construído o Quadro 5. 

Quadro 5: Organizaçªo das atividades no livro didÆtico do 4” ano. 

 
Ca
p. 

Seçªo 
Ati
v. 

N.T. 
Ativ 

VariÆveis 
Trat

. 
Senti. Conv 

4” 
ano 

1 5 4 6 Jogos - 
RLN->RS-

>RN 

1 6 20 20 
Algarismo

s 
- RLN->RN 

1 
Revis

ªo 
4 4 

Tipos de 
Vasos 

- 
RLN->RS-

>RN 

2 
Revis

ªo 
2 3 

Valor 
(R$) 

- 
RLN->RT-

>RN 

3 5 5 8 
Valor 
(R$) 

- RLN->RN 

3 5 8 8 
Valor 
(R$) 

- 
RLN->RT-

>RN 

3 5 Des -  Valor - RLN->RT-
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afio (R$) >RN 

3 7 4 5 
Valor 
(R$) 

- RLN->RN 

3 
Revis

ªo 
1 4 Frutas - RLN->RN 

4 
Revis

ªo 
1 3 Sorvetes - RLN->RN 

7 1c 1 4 CardÆpio - 
RLN->RS-
>RT->RN 

7 1c 2 4 Equipes - 
RN->RS-

>RN 

7 1c 3 4 Equipes - RLN->RN 

7 1c 4 4 - -  

7 4 3b 3 CardÆpio - RLN->RN 

8 5 2c 5 
Valor 
(R$) 

- RLN->RN 

12 
Revis

ªo 
1 7 

Valor 
(R$) 

- RLN->RN 

Fonte: Dados da Pesquisa  

Ressalta-se neste livro a presença de atividades de combinatória na parte 

destinada a revisªo onde estas atividades estªo associadas a conteœdos que dizem 

respeito ao sistema monetÆrio, divisªo e arredondamentos. (Figura 4) As atividades do 

livro didÆtico do 4” ano priorizam a conversªo do registro da língua natural para o 

registro numØrico, embora haja um nœmero considerÆvel de atividades que utilizem 

alØm do RLN e do RN a representaçªo tabular. 

Figura 4: Atividade desafio do livro do 4” ano. 
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Ao analisar o livro didÆtico do 5” ano foi construído o Quadro 6. 

Quadro 6: Organizaçªo das atividades no livro didÆtico do 5” ano 

 
Ca
p. 

Seçªo 
Ativ

. 
N.T. 
Ativ. 

VariÆveis Senti. Conv 

5” 
ano 

1 
Revis

ªo 
3 3 

Maneiras 
de sentar 

RLN->RS-
>RN 

3 1b 3 5 Dados RLN->RN 

3 
Revis

ªo 
2 2 

Comb. 
pontos 

RLN->RS-
>RN 

4 1“ 3 3 CardÆpio 
RLN->RT-

>RN 

9 
Revis

ªo 
4 4 Segmentos 

RLN->RF-
>RS->RN 

Fonte: Dados da Pesquisa  

Em relaçªo aos demais livros da coleçªo, o livro do 5” ano traz poucas atividades 
sobre a combinatória, utilizando-a para revisar os conceitos trabalhados. O sentido de 
conversªo de maneira geral permanece o mesmo dos demais livros, partindo sempre do 
RLN e tendo por fim o RN.  

 

Considerações Finais  

 

Por meio da anÆlise de dados pode-se afirmar que na coleçªo hÆ equilíbrio 

quanto à exploraçªo da combinatória. Em relaçªo aos sentidos de conversªo, constata-se 

mais Œnfase para o Registro de Lingua Natural tendo como fim o Registro NumØrico.  

Nas atividades observa-se que o autor prioriza o entendimento dos 

conceitos/conteœdos abordados e nªo a simples memorizaçªo e para tanto, faz uso da 
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teoría dos Campos Conceituais. Portanto, pode-se inferir que o estudo da combinatória 

apresentada nesta coleçªo Ø significativo, potencializando aspectos que contribuem para 

o desenvolvimento do pensamento combinatório.  
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Resumo 

Esse trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa sobre os �saberes docentes� dos 
professores de MatemÆtica e a trajetória inicial de suas carreiras. Foi realizada com um 
grupo de professores que atuam no ensino bÆsico e superior, com o intuito de conhecer 
esse profissional, sua formaçªo acadŒmica, os desafios encontrados no início da 
docŒncia, as influŒncias na escolha da profissªo e as suas metodologias de ensino. A 
identidade profissional desses professores Ø constituída ao longo da sua trajetória 
docente e o início da carreira Ø marcado por desafios que confrontaram a realidade 
escolar com a idealizada durante a formaçªo inicial. 
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Palavras-chave: Formaçªo de profesores; Educaçªo MatemÆtica; Identidade docente 

 

1. Introdução 

O presente trabalho objetiva analisar as primeiras vivencias dos professores 

licenciados em MatemÆtica no exercício de sua profissªo e os saberes docentes que 

constituem sua identidade profissional. Motivado pelas reflexıes dos �saberes docentes� 

sobre as lentes dos autores (GAUTHIER, 1998), (MELO,1998) e (TARDIF, 2002), estudados 

na disciplina optativa de Profissªo Docente, pelo Curso de Licenciatura em MatemÆtica na 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

A pesquisa foi realizada atravØs de questionÆrios e entrevistas com dois grupos de 

professores: os que atuam no ensino bÆsico e no ensino superior. Foram dez perguntas 

motivadas pela questªo central: �Que saberes docentes sªo importantes na constituiçªo da 

identidade do professor de MatemÆtica?� com o intuito de conhecer esse profissional, sua 

formaçªo acadŒmica, os desafios no início da docŒncia e a influŒncia em suas metodologias. 

A seguir relatamos como foi realizada essa pesquisa e os resultados obtidos. 

 

2. Justificativa 

Com o objetivo de identificar os saberes que constituem a identidade do professor de 

MatemÆtica, foi realizada a pesquisa com cinco professores que atuam no ensino superior, 

identificados nesse texto como (PS) e cinco que atuam no ensino bÆsico (PB). Entrevistas 

foram realizadas juntamente com um questionÆrio elaborado com dez questıes, relacionadas à 

graduaçªo, o início da prÆtica docente, os desafios encontrados nessa prÆtica, as metodologias 

utilizadas, a formaçªo continuada e própria anÆlise da formaçªo acadŒmica. E para identificar 

os saberes dos professores entrevistados, buscamos embasamento teórico das seguintes 

obras:Melo (1998), Tardif (2002) e Gauthier (1998). 

A formaçªo acadŒmica tem a funçªo de fornecer aos futuros docentes os 

conhecimentos teóricos e tØcnicos preparatórios para o trabalho. Segundo Tardif (2002), 

acontece raramente que a formaçªo teórica nªo tenha de ser completa com uma 

formaçªo prÆtica, isto Ø, como experiŒncia direta do trabalho, experiŒncia essa de 
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duraçªo variÆvel e graças à qual o trabalhador se familiariza com seu ambiente e 

assimila progressivamente os saberes necessÆrios a realizaçªo de suas tarefas. 

De fato, os professores relatam: 

 

PS5: Percebi que a academia prepara o acadŒmico parcialmente, o mercado de trabalho 

Ø que serÆ o espaço de formaçªo continuada do egresso da universidade.  

PB2: A minha formaçªo nªo deu suporte para a prÆtica pedagógica. 

PS2: Acredito que alguns obstÆculos sªo superados somente com a prÆtica da profissªo 

e seria impossível prever as dificuldades a serem enfrentadas somente em quatro anos 

de graduaçªo. 

PS1: Acredito que nunca devemos estar satisfeitos a escolha desta profissªo deve estar 

ligada a formaçªo e atualizaçªo contínua. 

 

3. A prática docente 

Após analisarem as suas formaçıes acadŒmicas como um todo os professores 

foram questionados em relaçªo à preparaçªo para prÆtica docente, as influŒncias na 

escolha de sua profissªo e os desafios que encontrou no início da carreira profissional. 

 

PS5: Infelizmente a graduaçªo nªo foi suficiente para me preparar para prÆtica docente, 

pois saí do curso de graduaçªo com a ideia de que MatemÆtica se ensina por meio de 

exercícios repetidos e hoje vejo que essa Ø uma ideia equivocada.  

Em relaçªo às influŒncias na escolha da profissªo a grande maioria foi 

influenciada por outros professores: 

 

PS2: vÆrios fatores, dentre eles os bons professores de matemÆtica que tive ao longo do 

ensino bÆsico; 

PB4: motivada por professores; 

PS4: uma professora de matemÆtica do ensino mØdio 

Salvo outras opiniıes: 
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PB1: Sempre brinquei de professora, no ensino mØdio fui fazer magistØrio e depois por 

conseqüŒncia fui para Licenciatura de MatemÆtica, pois nªo gostava nada das linguagens. 

PB2: Pelo gosto e facilidade em matemÆtica. 

 No início da prÆtica docente, muitos professores relataram alguns desafios que 

encontram: 

PB2: Nªo foi o esperado, pois os alunos nªo tinham respeito e nem eu tinha domínio da 

turma; 

PB3: Tive dificuldades nos primeiros meses depois foi tranqüilo; 

 

E essa fase inicial jÆ foi tema de estudo de autores renomados. Tardif (2002) cita duas 

fases durante os primeiros anos de carreira: 

1) A fase da exploração (de um a trŒs anos), na qual o professor escolhe 

provisoriamente a sua profissªo, inicia-se atravØs de tentativas e erros. Sente a 

necessidade de ser aceito por seu circulo profissional e experimenta diferentes 

papØis.  

2) A fase de estabilização e de consolidação (de trŒs a sete anos), em que o 

professor investe a longo prazo na sua profissªo e os outros membros da 

instituiçªo reconhecem as suas capacidades 

�Essa fase inicial varia de acordo com os professores, pois pode ser fÆcil ou 

difícil, entusiasmadora ou decepcionante, e Ø condicionada pelas limitaçıes da 

instituiçªo�. (TARDIF, 2002, p.84) 

 De fato, relatos positivos foram feitos por alguns professores: 

PS6: Sempre foram experiŒncias muito boas, minhas turmas sempre foram maravilhosas, com 

alunos em sua maioria interessados e participativos. 
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PS1: Como entrei para um grupo muito bom de professores, posso dizer que foi bom, 

sem traumas. 

PS5: Foram gratificantes apesar de perceber que ainda me faltava muito para me 

constituir como professor.  

 

4. Os saberes docentes 

AlØm dos questionamentos realizados nos tópicosantecedentes, os professores 

tambØm se posicionaram quanto às metodologias utilizadas em sala de aula para a 

introduçªo de conteœdos novos e modificaçªo dessas metodologias ao longo do tempo. 

 

PS1: A cada turma tem um novo desafio e com isso surgem outras metodologias. 

PB2: Eu busco sempre contextualizar para nªo ficarem conceitos vagos e soltos. E com 

a experiŒncia e o tempo pude ter mais segurança e suporte da escola para a mudança da 

metodologia. 

PS3: Procuro introduzir com uma situaçªo-problema, buscando que o aluno reflita 

utilizando conhecimentos que jÆ possuem para a construçªo de novos (seguindo um 

pouco o mØtodo construtivista). A metodologia continua a mesma, procuro aperfeiçoar 

as atividades que vou propor aos alunos. 

 

 Os �saberes docentes� seria um conjunto de saberes que fundamentam a prÆtica 

docente. Para Tardif (2002, p.54): o saber Ø plural, saber formado de diversos saberes 

provenientes das instituiçıes de formaçªo, da formaçªo profissional dos currículos e da 

prÆtica cotidiana. 

 

[...] quem ensina sabe muito bem que para ensinar, Ø preciso 
muito mais que simplesmente conhecer a matØria, mesmo que 
esse conhecimento seja fundamental. [...] pensar que ensinar 
consiste apenas em transmitir um conteœdo a um grupo de alunos 
Ø reduzir uma atividade tªo complexa quanto o ensino a uma 
œnica dimensªo. [...] Numa palavra, o saber do �magister� nªo se 
resume apenas ao conhecimento da matØria. (GAUTHIER, 1998, 
p.20-21). 

 

Observamos que alguns professores jÆ reconhecem essas contribuiçıes de 

Gauthier, quando questionado se a sua metodologia se modificou ao longo do tempo 

PS5, diz: [...] hoje compreendo que a repetiçªo e exercícios nªo constroem 
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conhecimento no aluno tªo pouco promove o desenvolvimento do raciocínio lógico 

matemÆtico. É necessÆria uma prÆtica que ao mesmo tempo de autonomia ao estudante e 

meios para construir seu conhecimento, de forma acumulativa, a partir de 

conhecimentos anteriores.  

Quanto à formaçªo continuada dos professores, Guarnieri (1996), em sua 

pesquisa, afirma que a formaçªo continuada consiste:  

 

Ao mesmo tempo de nªo reduzir a formaçªo do professor ao 
período da formaçªo bÆsica, o que seria atribuir a ela um poder 
e um papel que ultrapassam seus limites reais e nªo depositar 
na experiŒncia profissional e por si mesma a responsabilidade 
em fornecer ao professor iniciantes todos requisitos 
necessÆrios à competŒncia docente. (p.149). 
 

Nos relatos dos docentes a grande maioria nªo recebe incentivos do trabalho 

para a formaçªo continuada. E quanto a participaçªo em projetos de pesquisa, a 

porcentagem maior Ø dos professores que atuam no ensino superior: 

 

PS3: Nªo recebo incentivo para a formaçªo continuada. Estamos iniciando um projeto 

de pesquisa para iniciar assuntos referentes aos meios de ensino-aprendizagem que 

favoreçam a aprovaçªo dos alunos da UFPEL nas disciplinas de matemÆtica. 

PS5: Entre os incentivos para formaçªo continuada posso citar apenas a licença para 

afastamento, pois outros benefícios como financeiros (ajuda de custo) como recebia em 

outra instituiçªo, na atual nªo se configura. Terminei a pouco minha pesquisa de 

doutorado e atualmente a Ærea de ensino e aprendizagem de matemÆtica nos anos 

iniciais tem sido a Ærea a qual tenho me dedicado. 

PS4: Pesquiso o uso de tecnologias no ensino. 

PB2: Nªo possuo incentivo, mas conduzo pesquisas na linha de modelagem 

matemÆtica. 

 

�Os professores, na realizaçªo de seu trabalho docente, mobilizam, produzem e 

ampliam os seus conhecimentos, competŒncias, habilidades e atitudes, etc. 

Constituindo, assim, seus saberes docentes.� (MELO, 1998, p.33).  

Ao analisarmos as respostas dos professores identificamos exemplos aos saberes 

que Melo (1998) classifica em quatro: 
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Saber matemático: o conhecimento sintÆtico do conteœdo, substantivo e 

epistemológico (relativo à natureza, ao significado dos conhecimentos, o 

desenvolvimento histórico das ideias, os diferentes modos de organizar os conceitos e 

princípios bÆsicos da disciplina e as concepçıes e crenças que os sustentam e legitimam. 

Saber didático-pedagógico da matéria: Ø o saber que explora o objetivo de ensino- 

aprendizagem e os procedimentos didÆticos (atividades, exemplos, contra-exemplos, 

analogias, ilustraçıes, forma de representaçªo etc.). 

 

PS2: A introduçªo de conteœdos novos geralmente Ø feita com exemplos e tentando 

motivar a turma em relaçªo à aplicaçªo da matemÆtica em problemas prÆticos, quando o 

conteœdo permite tal abordagem.  

 

- Saber da experiência: É um saber complexo, que nªo se aprende nos cursos de 

formaçªo inicial, Ø um saber construído por cada um ao longo de anos de trabalho 

docente. 

PS2: Nas escolas tive um pouco de dificuldade com o domínio da turma. Dificuldades estas 

que foram sendo superadas com a experiŒncia; 

- Saber curricular: sªo ossaberes dos professores sobre os programas escolares e seus 

materiais (propostas curriculares, livros, jogos, materiais manipulÆveis, softwares etc.) 

 

PB1: Procuro sempre começar com uma curiosidade ou um jogo para depois introduzir 

o conteœdo. 

 

5. Reflexões 

Com professores Licenciados em MatemÆtica, percebemos que esses saberes 

docentes classificados por Melo (1998) e outros autores, certamente constituem a 

identidade de um professor de MatemÆtica seja a nível bÆsico ou superior, essa 

identidade serÆ construída ao longo da sua trajetória docente, adquirindo saberes 

específicos que fundamentaram a sua prÆtica com uma formaçªo continuada 

permanente. Esses saberes quando validados tornam-se referenciais para avaliar suas 

competŒncias e desenvolvimentos profissionais. 
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A escola para aqueles que iniciam a prÆtica docente Ø um local de descobertas, 

de si mesmo, onde os saberes sªo construídos e dominados progressivamente ao longo 

dos acontecimentos que marcam sua trajetória profissional.  

Os resultados tambØm mostram que o início da carreira foi marcado por desafios 

que confrontaram a realidade escolar com a idealizada durante a formaçªo inicial 

(acadŒmica). 
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Resumo:  

O sØculo XX foi marcado por avanças tecnológicos que modificaram drasticamente a 
forma de se fazer as coisas. O trabalho manual foi substituído pela produçªo em larga 
escala e a escolarizaçªo da classe trabalhadora foi necessÆria para se produzir mªo-de-
obra qualificada para executar tarefas na linha de montagem. Neste contexto de 
constantes avanços tecnológicos vimos nascer uma sociedade tecnicista, eurocŒntrica e 
movida pelo desejo de consumo, ou seja, com objetivosmoldados aos padrıes e 
necessidades da indœstria. Vimos surgir um modelo de escola elitista, praticante de 
políticas benØficas à permanŒncia do domínio de classes, sem o cuidado ou interesse de 
formar o cidadªo capaz de pensar, criar novas coisas e interagir criticamente quantos as 
questıes do dia-a-dia. Na contramªo da proposta tecnicista, a EtnomatemÆtica propıe 
uma abordagem centrada naformaçªo integral do aluno, partindo do que o mesmo 
conhece, da MatemÆtica que usa no seu cotidiano, para que possa chegar à MatemÆtica 
acadŒmica, preferencialmente voltada às necessidades e anseios do aluno, preservando 
principalmentesua identidadeØtnica e culturala partir de saberes prØ-existentes.Por meio 
de uma pesquisa bibliogrÆfica, estetrabalho tem como principal objetivo apresentar a 
EtnomatemÆtica como uma opçªometodológica de ensino e de aprendizagem, tendo 
como referencial teórico a visªo antropológica de Knijnik (2012), os pressupostos de 
D�Ambrosio (1993), a crítica à prÆtica escolar tªo bem expostapor Freire (2011) e 
Skovsmose (2001). Conclui-se que o movimento etnomatemÆtico propıeum novo olhar 
para a educaçªo matemÆtica, educaçªo esta que hÆ anos permaneceu inerte em modelos 
e prÆticas descontextualizadas da realidade do educando. 
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Palavras-chave:EtnomatemÆtica; educaçªo matemÆtica; reflexªo da prÆtica escolar. 

1. Etnomatemática 

O presente trabalho aborda um estudo bibliogrÆfico a respeitoda 

visªoetnomatemÆtica e suas contribuiçıes à  Educaçªo MatemÆtica,tendo como base a 

visªo antropológica de Knijnik (2012) que traz uma caixa de ferramentas teóricas 

selecionadas das obras de filósofos como Michael Foucault eLudwig Wittgenstein, este 

œltimo reconhecido como o filósofo da MatemÆtica, correlacionando com os 

pressupostos de D�Ambrosio (2007)e a crítica à prÆtica exposta por Freire (2011) e 

Skovsmose (2001).  

A motivaçªo para o estudo surge no contexto dos trabalhos da disciplina de 

Tópicos Especiais em Educaçªo MatemÆtica, no ano de 2014, ministrada pelo Prof. Dr. 

Rodolfo Chaves, no curso de Licenciatura em MatemÆtica do Ifes/Vitória.  

A EtnomatemÆtica vem ganhando a atençªo de educadores matemÆticos 

preocupados com a inclusªo e os princípios de igualdade, presentes na constituiçªo 

nacional brasileira e presente em tratados internacionais, No entanto, o tema 

�permanece confuso quanto às açıes que precisam ser realizadas para que a política e a 

prÆtica avancem. Internacionalmente, contudo, Ø vista de forma cada vez mais ampla, 

como uma reforma que apóia e acolhe a diversidade entre todos os estudantes� 

(F`VERO, 2009). 

Por estar em sintonia e diretamente ligada às políticas de inclusªo e de 

valorizaçªo dos valores Øtnicos e socioculturais, esta base de pensamento atrai 

educadores que se propıem a aperfeiçoar a prÆtica pedagógica, nªo só no Brasil, onde o 

termo EtnomatemÆtica teve sua origem, mas em vÆrias partes do mundo pela sua 

abordagem antropológica,pautada no sujeito, �centralmente interessada em examinar as 

prÆticas de fora da escola� (KNIJNIK, 2012, p.18). 

A visªo etnomatemÆtica estÆ na contramªo da MatemÆtica excludente, 

denominada de Ensino Tradicional de MatemÆtica (ETM) em Chaves (2004) 

praticadahÆ anos nas salas de aula.O ETM mantØm dispositivos de controle e exclusªo, 
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Ø apontado que alguns desses dispositivos sªofixados ao se 
apresentar a MatemÆtica de forma excludente, meritocrÆtica, 
promotora de uma educaçªo aos moldes bancÆrios, 
descontextualizada e descompromissada com o mundo em que o 
aluno vive. Ao agir assim, o professor exalta o mito positivista 
do especialista. (CHAVES; VITÓRIA; NOVAIS, 2015). 

 

Ainda a respeito do ETM, sabemos que ele Ø: 

Aquele que possui a chancela de produzir verdades centradas na 
forma dodiscurso cientifico, balizadas por investigaçıes mais 
rigorosas de uma parte do todo, sendo necessÆrio para tal, 
fragmentar o saber em compartimentos hierarquicamente bem 
ordenados; isto e, o discurso cientifico e competente, por ser 
respaldado institucionalmente, portanto, autorizado e cabendo a 
teoria o papel de ser hierarquicamente superior a pratica, por 
advir do campo das ideias (CHAVES, 2004, p.100). 

 

Chaves (2004) destaca ainda que o ambiente de aprendizagem característicoàs 

prÆticas educativas expositivistas sªo fixadas por um monólogo professoral, onde 

funciona como um ser falante (pergunta e responde a ele mesmo) que mantØm um 

totalitarismo �apresentado atravØs de um discurso unilateral, do professor, com 

referŒncias exclusivas a MatemÆtica e onde uma programaçªo curricular rígida se pıe a 

frente do processo�.(CHAVES, 2004, p.79). 

Ainda em Chaves (2004)Ø possívelidentificar que no ETM os mØtodos deensino 

sªo hegemônicos�(legitimados por aqueles que exercem o poder oficial e cartorial)� 

(CHAVES; VITÓRIA; NOVAIS, 2015, p.245) e que, estes: 

Nªo utilizam prÆticas voltadas à realidade, nem como ponto de 
chegada, nem como ponto departida; muito menos como tÆticas 
seja a fixaçªo ou a construçªo da aprendizagem, issoporque nas 
instituiçıes escolares � instituiçıes de sequestro para Chaves 
(2004) � atividadesde tal envergadura sªo tidas como possíveis 
instrumentos de ruptura no exercício decontrole e do 
�expositivismo professoral� [Termo cunhado por Chaves (2004, 
p.87) para designar um ambiente favorÆvel a perpetuaçªo do 
efeito Dollyou clonagem acadŒmica (perpetuaçªo dos iguais) 
que Ø um instrumento tÆtico que colabora para manutençªo do 
ETM e, por conseguinte, com as formas de poder que se 
perpetuam na e a partir daescola). (CHAVES; VITÓRIA; 
NOVAIS, 2015, p.245) 
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A visªo Tecnicista, presente nas instituiçıes de ensinomantenedoras do ETM, 

objetiva nªo somente a formaçªo de um cadastro de mªo de obrapara assumirem postos 

de trabalho, de acordo com a demanda da indœstriae do comØrcio, visªo esta, presente 

tanto no senso comum da classe docente quanto da discente, de forma que�esta 

pedagogia podia perfeitamente funcionar numa escola da Idade MØdia� (TEIXEIRA, 

2007, p.50),nessa perspectiva a MatemÆtica escolar nªo Ø percebida pela sociedade 

como uma extensªo da MatemÆtica do dia a dia;�aprende-se largamente a manipulaçªo 

algØbrica, sem nenhum cuidado com a sua aplicaçªo [...] o conhecimento Ø algo de 

absoluto em si mesmo, a ser ensinado para ser repetido nas ocasiıes determinadas pelos 

exames� (TEIXEIRA, 2007, p.51). Assim, Ø possível concluir que o senso comum entre 

escolas, professores, alunos e mercado de trabalho Ø usar a MatemÆtica sendo 

excludente, apenas como um seletorde pessoasaptasou nªo ao trabalho, submetendo 

alunos a situaçıes constantes de disputa �tendo como advogados de acusaçªo 

exatamente aqueles professores que assumiram uma posiçªo de críticos das condiçıes 

sociais� (KNIJNIK, 2012, p.67). 

D�Ambrosio, idealizador do termo EtnomatemÆtica, por volta da dØcada de 

1970, explica seu significado da seguinte maneira: 

�...para compor a palavra etno matemá tica utilizei as raízes 
tica, matema e etno para significar que hÆ vÆrias maneiras, 
tØcnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender, de lidar e 
de conviver com (matema) distintos contextos naturais e 
socioeconômicos da realidade (etnos). (D�AMBROSIO 2007, 
p.70) 

 

Para D�Ambrosio (2007), a EtnomatemÆtica �busca entender a aventura da 

espØcie humana na busca de conhecimento e na adoçªo de comportamentos� e esta 

metodologia �[...]Ø embebida de Øtica, focalizada na recuperaçªo da dignidade cultural 

do ser humano�. 

Alguns questionamentos com base filosófica emergem dessa visªo:Como o 

aluno aprende? Para que aprende? Qual o significado e utilidade do que se aprende na 

escola para a vida fora da escola? Esses e outros questionamentos mostram a estreita 

ligaçªo da EtnomatemÆtica com a MatemÆtica Crítica, abordada por Skovsmose (2001) 
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e a Autonomia do Professor questionada por Freire (2011). Knijnik (2012) com uma 

visªo pautada na antropologia, que Ø um dos pilares do pensamento etnomatemÆtico e 

com influŒncias de pensamento especialmente ligadas a Foucault e Wittgenstein,abre 

uma reflexªosobre o modelo escolar padronizado e imposto à sociedade como sendo 

�adequado�. SerÆ que:  

�haveria como construir outros modos de escolarizaçªo, uma 
�outra� escola, que incluísse outros conteœdos e nªo somente 
aqueles que usualmente circulam no currículo escolar�. SerÆ que 
�isso que nomeamos por �conhecimentos acumulados pela 
humanidade� Ø somente uma pequena parcela, uma parte muito 
particular do conjunto muito mais amplo e diverso do que vem 
sendo produzido ao longo da história pela 
humanidade�(KNIJNIK, 2012, p.14). 

 

Para Freitas (2010), �o saber enciclopØdico Ø algo do passado, porque as fontes 

de informaçıes sªo cada vez mais acessíveis a todas as pessoas. Isto significa que Ø 

necessÆrio um novo enfoque da educaçªo, de acordo com as necessidades formativas da 

sociedade atual�,Ø preciso dar lugar �à escola moderna, prÆtica e eficiente, com um 

programa de atividades e nªo de matØrias, iniciadora nas artes do trabalho e do 

pensamento reflexivo, ensinando o aluno a viver inteligentemente e a participar 

responsavelmente� (TEIXEIRA, 2007, p.45), uma escola que gire em torno da vivŒncia 

e realidade da sala de aula para a construçªo de novos saberes levando em consideraçªo 

as competŒncias individuais na construçªo coletiva. 

Desta forma, �a EtonomatemÆtica estuda diferentes tipos de MatemÆticas que 

emergem de distintos grupos culturais� (KNIJNIK, 2012, p.22), ou seja, valoriza e 

reconhece as diferentes MatemÆticas. MatemÆticas que caracterizam tais grupos e os 

fazem œnicos, pois sªo saberes acumulados pela influŒncia cultural que cada grupo 

recebeu ao longo de sua existŒncia. MatemÆticas construídas de acordo com as 

necessidades de cada grupo, portanto foram œteis no passado e continuam sendo 

essenciais no presente. No entanto, Knijnik destaca que 

�Ø impossível reconhecer e descrever qualquer objeto sem que o 
pesquisador use seus próprios referenciais. Em outras palavras, 
ao identificar e descrever diferentes MatemÆticas, usamos como 
referencial a �nossa� MatemÆtica. Isto Ø, mesmo admitindo a 
existŒncia de diferentes MatemÆticas, o que fica destacado, 
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ocupando um lugar privilegiado, seria a MatemÆtica 
institucionalizada� (KNIJNIK, 2012, p.18). 

 

No livro EtnomatemÆtica em Movimento, Knijnik (2012), usa o termo �Jogos de 

Linguagem� para descrever tais MatemÆticas nªo escolares, porØm, presentes nas 

comunidades e que tŒm semelhança com a MatemÆtica praticada nas salas de aula, nos 

moldes do ETM. 

2. Aplicação da visão etnomatemática e inclusão 

Entendemos ser impossível estudar a visªo etnomatemÆtica e aplicÆ-la sem que 

tal prÆtica nªo produzisse inclusªo social.  

A Resoluçªo de Problemas, enquanto procedimento de ensino, ao ser 

apresentada de maneira oral, isenta de formalidade, sem demonstraçıes escritas de 

forma detalhada, foi desvalorizada e possui pouco espaço nas aulas de MatemÆtica. No 

entanto, atravØs da oralidade� dando voz ao aluno, como em Chaves (2004) � podemos 

conhecer melhor o aluno e compreender a forma com que o mesmo pensa e constrói 

suas formas de resolver as coisas; isto Ø, Ø possível assim efetuar leituras a respeito da 

produçªo de significados em relaçªo às falas do aluno (CHAVES, 2015). 

Ribeiro (1985) destaca que, �cada homem Ø sempre e essencialmente um ser 

cultural, detentor da tradiçªo que o humanizou� e que �sua cultura só desaparecerÆ com 

ele se ele for impossibilitado de transmiti-la socialmente a seus 

descendentes�(RIBEIRO, 1985, p.34). Podemos assim notar a importância da 

valorizaçªo e respeito que se deve ter com as identidadesØtnica e sociocultural ao qual  

o aluno traz desuas raízes. 

Knijnik (2012) descreve a forma como um pedreiro, atravØs da oralidade, 

executava suas atividades, �mostrou como operava para determinar a metade do 

comprimento de uma parede�, conforme descrito: 

�Nesse processo, escolhia uma ripa de madeira que fosse 
visivelmente maior do que estimava ser a metade do 
comprimento da parede. Posicionado essa ripa em uma das 
extremidades da parede, fazia uma marca com giz no local onde 
se encontrava o final desta. Procedia de modo anÆlogo com a 
outra extremidade. No final do processo, havia determinado um 
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intervalo representado pela duas marcasa de giz. A seguir, com a 
trena, determinava a metade desse intervalo, o que correspondia 
ao ponto mØdio do comprimento da parede�(KNIJNIK, 2012, 
p.38). 

 

O pedreiro executou o serviço de acordo com a maneira que ele mesmo criou 

para suprir a dificuldade em calcular �nœmeros grandes�.  

Outro relato interessante foi �os cÆlculos realizados envolvendo a preparaçªo de 

150 kg de raçªo na proporçªo de 70% de milho e 30% de concentrado�(KNIJNIK, 

2012, p.40). O entrevistado relatou o seguinte raciocínio: 

 

�Se fossem cem kg, daria setenta [quilos de milho], como sªo 
cento e cinquenta dÆ setenta mais trinta e cinco que dÆ cento e 
cinco quilos de milho, igualmente, no calculo do concentrado, 
disse: 30% de 150 = [30% de 100] + 15[30% de 50] = 45� 
(KNIJNIK, 2012, p.38). 

 

Desta forma podemos perceber o uso da decomposiçªo de nœmeros como 

estratØgia na resoluçªo de problemas do dia a dia. Com base nos relatos apresentados, 

percebemos que os jogos de linguagem matemÆtica praticados fora da escola possuem 

pouca semelhança com os praticados na escola, �alØm de posicionar a MatemÆtica 

escolar como um conjunto de jogos de linguagem marcados pela escrita� (KNIJNIK, 

2012, p.52), como relatou um dos entrevistados na pesquisa: �Tinha que fazer a conta. 

Se tu sabe de cabeça, nªo podia botar lÆ só o valor, tinha que fazer a conta, ele 

[professor] queria ver� (KNIJNIK, 2012, p.52). 

Skovsmose (2001)ainda sugere que �a educaçªo deve ser orientada para 

problemas, quer dizer, orientada em direçªo a uma situaçªo �fora� da sala de aula� e 

destaca que o modelo tradicional de ensino coopera para uma cultura de obediŒncia, nªo 

estimulando o indivíduo a pensar, viajar no mundo das ideias e a criar soluçıes para os 

problemas dodia a dia. 

3. Considerações Finais 
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Entendemos que cabe ao professor, cumprir o papel de mediador, procurando 

compreender as necessidades da comunidade escolar ao qual estÆ inserido. Sua história, 

costumes, tradiçıes e maneira de fazerem as coisas. Cabe, assim, ao professor 

compreender a escola nªo apenas como um espaço de produçªo de conhecimento, mas 

tambØm de transformaçªo social, de resgate cultural e dos valores Øtnicos, socioculturais 

e socioambientais. Para tal, Øpreciso olhar o aluno como um ser œnico, um indivíduo, 

formado pela influŒncia de saberes presentes no ambiente familiar e na comunidade 

onde vive. Cabendo assim ao professor saber apropriar-se e fazer emergir os saberes 

trazidos pelo aluno e aproveitÆ-los, contribuindo para que seja aperfeiçoado, atravØs de 

uma reflexªo crítica. 

A necessidade da reflexªo sobre a prÆtica de ensino Ø destacada por Freire 

(2011) afirmando que �na formaçªo docente do professor, o momento fundamental Ø o 

da reflexªo crítica sobre a prÆtica. É pensando criticamente a prÆtica de hoje ou de 

ontem que se pode melhorar a próxima prÆtica�. 
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Resumo 

Esta pesquisa tem por finalidade investigar se os alunos do 9° ano do Ensino 
Fundamental possuem desenvolvida a competŒncia de resoluçªo de problemas que 
envolvem o pensamento algØbrico, nos conteœdos de equaçıes de 1” grau e sistemas de 
equaçıes de 1”grau. Para isso foram aplicados testes adaptativos, no sistema SIENA, 
com problemas matemÆticos que, para resoluçªo, Ø necessÆrio utilizar os conteœdos 
referidos, alØm das habilidades necessÆrias para resolver problemas.  Apresentam-se os 
resultados da aplicaçªo de um experimento piloto, com 9 alunos do 9” ano do Ensino 
Fundamental, de uma escola estadual de Porto Alegre. Os resultados apontam para a 
perspectiva de que os alunos interpretam e conseguem transpor da linguagem materna 
para a linguagem matemÆtica, montando as respectivas equaçıes para resolverem 
equaçıes simples; mas, na sua maioria, nªo conseguem resolver equaçıes mais 
elaboradas que envolvam conhecimentos algØbricos mais refinados. 

 

Palavras-chave: Resoluçªo de problemas; Pensamento AlgØbrico; SIENA. 
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Introdução 

Salienta-se a importância do pensamento algØbrico em estudantes concluintes 

do Ensino Fundamental para a resoluçªo de problemas. Para Souza (2013 p.23), 

atualmente, a Ælgebra Ø utilizada de forma mecânica, sem que a compreensªo do cÆlculo 

algØbrico seja plenamente apropriada pelos alunos.  

O NCTM (National Council Of Teachers Of Mathematics), no ano 2000, 

colocou entre seus princípios a resoluçªo de problemas como um dos caminhos para se 

adquirir e usar o conhecimento do conteœdo trabalhado. 

Esse pensamento Ø corroborado por Souza (2013), o qual sugere a aplicaçªo da 

metodologia de resoluçªo de problemas a partir da realidade do aluno, considerando 

seus conhecimentos anteriores. 

Nessas perspectivas, esta investigaçªo visa a identificar se estudantes do 9°ano 

do Ensino Fundamental possuem a competŒncia de resolverem problemas que 

envolvam situaçıes algØbricas. Para isso, foram escolhidos os conteœdos de equaçıes e 

sistemas de equaçıes do 1” grau, assuntos que estªo propostos nos currículos de 

MatemÆtica do 7” ano do Ensino Fundamental e atividades que objetivam identificar se 

os estudantes desse nível de ensino possuem desenvolvidas as habilidades necessÆrias 

para resolverem problemas. 

 

Pensamento algébrico 

 O desenvolvimento do pensamento algØbrico estÆ ligado ao desenvolvimento do 

pensamento matemÆtico. Segundo Pontes, (2009 p.10): �o pensamento algØbrico inclui 

trŒs vertentes: representar, raciocinar e resolver problemas�, contemplando, assim, o 

domínio de conteœdos que devem levar ao desenvolvimento do pensamento matemÆtico. 

Segundo Becher e Groenwald:  

o pensamento algØbrico consiste em um conjunto de habilidades 
cognitivas que contemplam a representaçªo, a resoluçªo de 
problemas, o uso das operaçıes e anÆlises matemÆticas de 
situaçıes tendo as ideias e conceitos algØbricos como seu 
referencial (BECHER E GROENWALD, 2009, p. 86). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) enfatizam a 

necessidade de que os professores compreendam os objetivos de ensinar Ælgebra e 

entendam como os conceitos algØbricos sªo construídos, em lugar de enfatizarem as 

manipulaçıes algØbricas. 

Os PCN tambØm reforçam a importância que tem, para o desenvolvimento do 

pensamento algØbrico do aluno, o trabalho com atividades que envolvam diferentes 

perspectivas e formas de conceber a Ælgebra. 

Assim, percebe-se que as orientaçıes prosseguem no sentido de que: 

�os alunos trabalhem com problemas, que lhes permitam dar 
significado à linguagem e às ideias matemÆticas. Ao se 
proporem situaçıes-problemas bastante diversificadas, o aluno 
poderÆ reconhecer diferentes funçıes de `lgebra (ao resolver 
problemas difíceis do ponto de vista aritmØtico, ao modelizar, 
generalizar e demonstrar propriedades e fórmulas, estabelecer 
relaçıes entre grandezas)� (BRASIL, 1998, p.84). 

 

Gil (2008) relata que a Ælgebra ocupa um lugar privilegiado nos livros didÆticos, 

mas aponta que as reflexıes realizadas sobre o seu ensino ainda nªo foram suficientes 

para minimizar o problema das dificuldades de compreensªo. 

Becher (2009) complementa que:  

�o estudo da Ælgebra, sua compreensªo e ensino, vem ocupando 
espaço hÆ muito tempo nas pesquisas em Educaçªo MatemÆtica 
e se por um lado existem muitos enfoques para esses estudos, o 
que todos possuem em comum Ø o fato de assumirem que a 
`lgebra Ø caracterizada como uma Ærea com assuntos e aspectos 
específicos, que possuem uma linguagem e um modo de pensar 
e trabalhar próprios� (BECHER, 2009, p.22).  

 

Muitas vezes, os alunos nªo visualizam a Ælgebra nas atividades, os estudantes 

apresentam dificuldades de aplicarem os conhecimentos algØbricos na resoluçªo das 

atividades. Logo, hÆ necessidade de investigar o nível de pensamento algØbrico que 

estudantes do Ensino Fundamental possuem desenvolvido, pois, ao identificar as 

dificuldades, hÆ a possibilidade de buscar possibilidades de sanÆ-las. 
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A metodologia de resolução de problemas 

O enfoque da MatemÆtica atravØs da resoluçªo de problemas ganhou destaque 

dentro dos meios acadŒmicos após a publicaçªo Curriculum and Evoluation Standard 

(NCTM 1989), na qual declarava que o foco do ensino da MatemÆtica deveria ser a 

resoluçªo de problemas e os alunos deveriam fazer uso de abordagens em resoluçªo de 

problemas para investigarem e compreenderem os conteœdos matemÆticos. 

Na dØcada de 40, Polya propôs quatro fases para resolver um problema: 

compreender, estabelecer um plano, executar e proceder à retrospectiva. Afirma Polya: 

�Primeiro, temos de compreender o problema, temos de 
perceber claramente o que Ø necessÆrio. Segundo, temos de ver 
como os diversos itens estªo inter-relacionados, como a 
incógnita estÆ ligada aos dados, para termos a ideia da 
resoluçªo, para estabelecermos um plano. Terceiro, executamos 
o nosso plano. Quarto, fazemos um retrospecto da resoluçªo 
completa, revendo-a e discutindo-a (Polya 1995, p. 3, 4). 

 Para Brenes e Murillo (1994): �Entende-se que resolver um problema Ø fazer o 

que se faz, quando nªo se sabe o que fazer, pois se sabemos o que fazer nªo hÆ 

problema.� Nesse mesmo viØs Onuchic e Alevatto (2004, p. 217), definem um problema 

como: �[...] tudo aquilo que nªo sabemos fazer, mas estamos interessados em fazer.� 

Para Dante (1999, p. 10) �Problema Ø qualquer situaçªo que exija a maneira MatemÆtica 

de pensar e conhecimento matemÆtico para solucionÆ-lo�. 

 Segundo Dante (1999), os problemas criam um carÆter integrador quando os 

alunos debatem o conteœdo, desenvolvendo estratØgias que estimularªo o raciocínio e a 

criatividade, a fim de tornarem as aulas de MatemÆtica mais interessantes. 

 PorØm Ø importante diferenciar problemas de exercícios. Exercícios relacionam-

se à prÆtica; enquanto problemas, ao estabelecimento de estratØgias para um 

determinado fim. Para Dante (1999): �Exercício serve para exercitar, para praticar um 

determinado algoritmo ou processo e problema exige certa dose de iniciativa e 

criatividade, aliada ao conhecimento de algumas estratØgias�. 
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 Segundo os PCN (BRASIL, 1998), a resoluçªo de problemas Ø peça central para 

o ensino da MatemÆtica, pois o pensar e o agir matemÆtico se desenvolvem no 

enfrentamento de situaçıes novas, quando o indivíduo estÆ engajado ativamente, 

ocasiªo na qual cria e desenvolve novas habilidades. 

 

Objetivos da Investigação 

O objetivo geral desta investigaçªo foi investigar  se os alunos do 9” ano do 

Ensino Fundamental, de uma escola estadual de ensino de Porto Alegre, possuem 

desenvolvida a competŒncia de resoluçªo de problemas que envolvem o pensamento 

algØbrico, nos conteœdos de equaçıes e sistemas do 1” grau.  

Para alcançar o objetivo geral, foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: investigar problemas matemÆticos que envolvam os conteœdos de equaçªo e 

sistemas de 1” grau para estudantes do 9” ano do Ensino Fundamental e problemas que 

possam analisar as habilidades necessÆrias à resoluçªo de problemas; construir o 

ambiente de investigaçªo, no sistema SIENA; investigar o desempenho dos alunos na 

utilizaçªo do pensamento algØbrico na resoluçªo de problemas que envolvem os 

conteœdos de equaçıes do 1” grau e sistemas de 1” grau. 

 

Metodologia da investigação 

Este trabalho investiga se estudantes no 9” ano, do Ensino Fundamental, de 

uma escola da Rede Estadual de Porto Alegre/RS, aplicam os conhecimentos de 

equaçªo do 1” grau e sistemas do 1” grau na resoluçªo de problemas. A escolha do 

corpus deve-se ao fato de que o 9”  ano do Ensino Fundamental constitui uma etapa de 

finalizaçªo da construçªo de competŒncias dos estudantes, entre essas, a do raciocínio 

algØbrico elementar. 

Esta investigaçªo desenvolverÆ um experimento com estudantes desse ano de 

escolaridade, buscando investigar as estratØgias utilizadas na resoluçªo de problemas 

que envolvem conhecimentos algØbricos, atravØs da aplicaçªo de testes adaptativos, no 

sistema SIENA. 



 
 

166 
 

Segundo Groenwald e Moreno: 

Este sistema permite ao professor uma anÆlise do nível de 
conhecimento prØvio de cada aluno e possibilita um 
planejamento de ensino de acordo com a realidade dos alunos 
podendo proporcionar uma aprendizagem significativa 
(GROENWALD E MORENO, 2009). 

 

O sistema SIENA foi desenvolvido atravØs de uma variaçªo dos tradicionais 

mapas conceituais (NOVAK e GOWIN, 1988), sendo denominado de Grafo 

Instrucional Conceitual Pedagógico - PCIG (Pedagogical Concept Instructional 

Graph), que permite a planificaçªo do ensino e da aprendizagem de um tema específico.  

Cada conceito do grafo estÆ ligado a um teste adaptativo que gera o mapa 

individualizado das dificuldades do estudante e contØm uma sequŒncia didÆtica, 

conforme a figura 1. 

Figura 1: esquema do sistema SIENA 

 

 Fonte: http://siena.ulbra.br/pensamentoalgebrico 

 

 Neste experimento foi utilizada a parte de avaliaçªo, no sistema SIENA, com a 

construçªo do grafo e do banco de questıes para os testes adaptativos para cada 

conceito. 

O grafo foi construído com 9 nodos29, envolvendo habilidades de resoluçªo de 

problemas e conceitos algØbricos. Neste artigo apresentam-se os resultados da aplicaçªo 

de um teste piloto com avaliaçıes dos seguintes conceitos e habilidades: Uso adequado 
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da Linguagem MatemÆtica; Identificaçªo da pergunta do problema; Resoluçªo de 

equaçıes do 1” grau simples; Resoluçªo de equaçıes do 1” grau elaboradas, que 

apresentam parŒnteses, fraçıes; Resoluçªo de problemas simples que para a resoluçªo 

envolvem equaçıes do 1” grau simples; Resoluçªo de problemas que, para a resoluçªo, 

envolvem equaçıes do 1” grau complexas. 

 Em cada conceito do grafo foi elaborado um banco de questıes, com 45 

problemas, envolvendo Ælgebra elementar e problemas, que na sua resoluçªo envolvam 

os conteœdos jÆ referidos. As questıes dos testes foram classificadas em trŒs níveis de 

dificuldades: fÆceis, mØdias e difíceis. As questıes consideradas fÆceis sªo as que, na 

resoluçªo exigem aplicaçªo direta de um algoritmo envolvendo as quatro operaçıes, as 

questıes mØdias necessitam que o aluno tenha, para a resoluçªo, compreensªo mais 

aprofundada dos conceitos algØbricos, envolvendo mais de uma açªo, por exemplo, 

aplicaçªo de um algoritmo e linguagem algØbrica, necessitando de leitura e 

interpretaçªo mais detalhada. As questıes difíceis, necessitam que o aluno tenha 

compreensªo aprofundada, tanto referente a leitura e interpretaçªo, como na anÆlise dos 

dados, da resoluçªo de problemas.  

As questıes propostas, no SIENA, sªo de mœltipla escolha, e foram definidas 

como índices: 0,30 para questıes do nível fÆcil, 0,35 para questıes mØdias e 0,40 para 

questıes no nível difícil. O estudante serÆ considerado apto quando conseguir a nota 0,6 

no intervalo de [0,1]. 

A seguir, na figura 2, apresentam-se exemplos de questıes do conceito de 

problemas considerados elaborados para estudantes do 9” ano do Ensino Fundamental. 

Figura 2 � exemplos das atividades nos trŒs níveis de dificuldade 

Nível fácil

A soma de dois 
nœmeros Ø 50, 
sendo que o maior 
tem 4 unidades a 
mais que o menor. 
Que nœmeros sªo 
esses? 

a) 22 e 28 
b) 20 e 30 

Nível médio 

Num caixote hÆ 
laranjas e maçªs num 
total de 100 frutas. O 
nœmero de maçªs Ø 
2/3 do nœmero de 
laranjas. Quantas 
maçªs e quantas 
laranjas hÆ no 
caixote? 

Nível difícil 

OtÆvio arranjou um segundo emprego, mas 
estava com dificuldades de comparecer 
todos os dias (inclusive sÆbados e 
domingos) ao trabalho. Seu patrªo fez-lhe a 
seguinte proposta: ele receberia um salÆrio 
de R$ 300,00 sendo que, após a 6“ falta, 
pagaria uma multa de R$ 2,00 para cada dia 
ausente. Após 30 dias, OtÆvio recebeu R$ 
270,00, o que revela que ele trabalhou, nesse 
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c) 23 e 27 
d) 24 e 28 
e) 46 e 50 
 

a)40 maças e 60 
laranjas 

b) 60 maças e 40 
laranjas 

c) 30 maças e 70 
laranjas 

d) 70 maças e 30 
laranjas 

e) 50 maças e 50 
laranjas 

emprego:  

 

a)15 dias; b)13 dias; c)11 dias; d)9 dias  
e)21 dias 

Fonte: http://siena.ulbra.br/pensamentoalgebrico. 

 

A anÆlise dos dados do experimento piloto foi realizada atravØs do banco de 

dados do SIENA e dos registros do desenvolvimento das questıes realizadas pelos 

estudantes participantes do experimento. Os estudantes necessitaram de 3 horas aula 

para resolverem os testes propostos, que ocorreu no mŒs de maio de 2016. 

Apresentam-se os resultados do teste piloto, da escola estadual onde serÆ 

realizado o experimento. 

 

Reflexões sobre os resultados do teste piloto 

A seguir, apresenta-se o grÆfico com a quantidade de alunos que obtiveram o 

mínimo de 0,6 em cada conceito. 
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Figura 3 � GrÆfico com a quantidade de alunos com desempenho 0,6  
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Fonte: A pesquisa. 

 

Dos nove estudantes participantes do experimento piloto, oito conseguiram 

avaliaçªo positiva, nota superior a 0,6, nos seguintes conceitos: identificar qual Ø a 

pergunta do problema e linguagem matemÆtica. Os testes realizados tiveram em mØdia 

14 questıes e os estudantes levaram em torno de 50 segundos para resolver cada 

questªo.  

Salienta-se que no SIENA cada teste Ø diferente, os estudantes sªo avaliados de 

acordo com suas habilidades, se acertam uma questªo fÆcil, passam para uma questªo 

mØdia; se erram a mØdia, voltam para uma fÆcil e seguem atØ o sistema conseguir 

identificar o nível de proficiŒncia do estudante. As questıes sªo escolhidas 

aleatoriamente pelo sistema, podendo iniciar um teste com questıes de qualquer nível 

de dificuldade. 

A seguir, apresenta-se um exemplo de um teste de um estudante no conceito 

linguagem matemÆtica. 
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Nos conceitos Resoluçªo de Equaçıes do 1” grau simples e nos Problemas 

Simples, observou-se que os alunos apresentaram dificuldades, apenas quatro alunos 

conseguiram avaliaçªo positiva, levando um tempo maior para resolverem as questıes e 

utilizando muitos cÆlculos na resoluçªo. 

Seis alunos nªo obtiveram avaliaçªo positiva nos conceitos Resoluçªo de 

equaçıes do 1”grau elaboradas e Problemas elaborados, fazendo cÆlculos desconexos e 

nªo encontrando soluçıes e, por vezes, marcando alternativas aleatórias. 
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Constatou-se que os estudantes conseguem transpor da linguagem materna para 

linguagem matemÆtica e resolver equaçıes simples, que envolvam as quatro operaçıes e 

conceitos bÆsicos, mas a maioria nªo conseguiu resolver problemas que utilizassem o 

pensamento algØbrico mais elaborado. 
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Eixo temático: Ensino e aprendizagem na Educaçªo MatemÆtica 

Modalidade: Comunicaçªo Científica 

Categoria: Aluno de Pós-Graduaçªo 

 

Resumo 

O presente trabalho objetiva apresentar um mapeamento e uma anÆlise de artigos, 
voltados aos processos de ensino e aprendizagem da MatemÆtica no Ensino Superior, 
que adotaram os Registros de Representaçªo Semiótica de Raymond Duval como 
fundamentaçªo teórica. A anÆlise baseia-se na pesquisa do tipo Estado da Arte. Para 
tanto, realizou-se uma pesquisa bibliogrÆfica em trŒs revistas brasileiras da 
especialidade, publicadas de 2010 a 2015, nas quais foram encontrados 7 artigos com as 
características procuradas. Os resultados encontrados revelam a importância do 
desenvolvimento de pesquisas, à luz da Teoria de Duval, que vem ao encontro da 
superaçªo de diversas dificuldades frente ao ensino da MatemÆtica. 

 

Palavras-chave: Registros de Representaçªo Semiótica; Estado da Arte; MatemÆtica; 
Ensino Superior. 
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5. Introdução  

A Teoria dos Registros de Representaçªo Semiótica (TRRS) tem sido 

considerada uma importante fundamentaçªo teórica, principalmente quanto à 

organizaçªo de situaçıes de aprendizagem, que pode auxiliar na superaçªo das 

dificuldades que sªo encontradas tanto no ensino como na aprendizagem da 

MatemÆtica. 

Muitos investigadores da Ærea da Educaçªo MatemÆtica tŒm-se interessado por 

esta abordagem cognitiva e passaram a adotÆ-la em suas pesquisas, principalmente em 

questıes ligadas às dificuldades encontradas em relaçªo a um objeto matemÆtico, suas 

distintas representaçıes e sua apreensªo. 

De acordo com Duval (2009), ensinar MatemÆtica Ø, antes de tudo, propiciar 

situaçıes para o desenvolvimento geral das habilidades de raciocínio, anÆlise e 

visualizaçªo. Para isso, ele considera imprescindível o uso das representaçıes 

semióticas, pois toda comunicaçªo em matemÆtica se estabelece com bases nestas 

representaçıes. 

Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino MØdio - PCNEM 

(BRASIL, 1999), o ensino da MatemÆtica deve promover o desenvolvimento das 

capacidades de investigaçªo, compreensªo, contextualizaçªo, comunicaçªo e 

representaçªo, e dentre elas ler, interpretar e utilizar representaçıes matemÆticas. 

Diante da importância das representaçıes para o ensino da MatemÆtica 

destacadas nos PCNEM (BRASIL, 1999), foi realizado uma busca em trŒs revistas 

brasileiras, visando mapear e analisar artigos na Ærea da Educaçªo MatemÆtica, com 

foco no ensino superior, que tiveram seus direcionamentos na TRRS. Para a elaboraçªo 

deste trabalho, a metodologia adotada foi a pesquisa bibliogrÆfica do tipo �Estado da 

Arte�. 

6. A Teoria dos Registros de Representação Semiótica  

A Teoria dos Registros de Representaçªo Semiótica (TRRS) Ø de autoria do 

psicólogo francŒs Raymond Duval. É uma teoria cognitivista e de aprendizagem que 
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concerne à aquisiçªo e organizaçªo de situaçıes de aprendizagem de conceitos 

matemÆticos. 

O estudo iniciado por Duval busca compreender os aspectos ligados ao ensino, a 

aprendizagem e os relacionados à forma como o saber pode ser estruturado para ser 

ensinado e aprendido. Ele investiga a especificidade do ensino e da aprendizagem da 

MatemÆtica relacionada aos aspectos semióticos das representaçıes matemÆticas e 

sinaliza os possíveis problemas na aprendizagem da MatemÆtica. 

Para Duval (2012a, p. 269), representaçıes semióticas �[...] sªo produçıes 

constituídas pelo emprego de signos pertencentes a um sistema de representaçªo, os 

quais tŒm suas dificuldades próprias de significado e de funcionamento�. 

Para designar os diferentes tipos de representaçıes semióticas empregados em 

MatemÆtica, Duval (2003) adotou o termo registro e, segundo Duval (2009), os registros 

de representaçªo semióticos sªo representaçıes referentes a um sistema de significaçªo, 

isto Ø, sªo formas de tornar algo acessível a alguØm, comunicando uma ideia que parte 

de uma formulaçªo mental. 

A TRRS busca compreender e investigar as dificuldades dos alunos no processo 

de aquisiçªo do conhecimento matemÆtico e contribuir para o desenvolvimento de suas 

capacidades de raciocínio, de anÆlise e de visualizaçªo, atravØs dos registros em língua 

natural, algØbrico, tabular, grÆfico, numØrico, entre outros. 

Um dos argumentos principais da teoria de Duval Ø que o conhecimento 

matemÆtico só Ø transformado em saber quando ocorre a mobilizaçªo espontânea pelos 

alunos, de distintos registros semióticos de um mesmo objeto matemÆtico. No entanto, 

ele salienta que: 

�A passagem de um sistema de representaçªo a um outro ou a 
mobilizaçªo simultânea de vÆrios sistemas de representaçªo no 
decorrer do mesmo percurso, fenômenos tªo familiares e tªo 
frequentes na atividade matemÆtica, nªo tem nada de evidente e 
de espontâneo para a maior parte dos alunos e estudantes. Estes, 
frequentemente nªo reconhecem o mesmo objeto atravØs das 
representaçıes que lhe podem ser dadas nos sistemas semióticos 
diferentes [...]� (DUVAL, 2009, p.18). 
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Para resolver esse problema de aprendizagem de MatemÆtica, os quais os alunos 

deparam-se regularmente, Duval destaca a lei fundamental do funcionamento cognitivo 

do pensamento: �Nªo hÆ noØsis (aquisiçªo conceitual de um objeto) sem semiósis 

(apreensªo ou produçªo de uma representaçªo semiótica) �, ou seja, nªo hÆ noØsis sem 

uma pluralidade de sistemas semióticos. 

A pluralidade dos sistemas semióticos permite uma diversificaçªo das 

representaçıes de um mesmo objeto. Tal pluralidade aumenta a capacidade cognitiva 

dos sujeitos e de suas representaçıes mentais. 

Do ponto de vista de Duval (2009), existem trŒs atividades cognitivas inerentes à 

semiósis: a formaçªo, o tratamento e a conversªo. A formaçªo de uma representaçªo 

identificÆvel sugere a seleçªo de informaçıes relativas ao conteœdo a representar. A 

seleçªo Ø realizada de acordo com as regras de formaçªo próprias do registro. 

O tratamento Ø uma transformaçªo que ocorre no mesmo sistema de 

representaçªo; Ø uma transformaçªo estritamente interna a um registro. JÆ a conversªo Ø 

uma transformaçªo que ocorre de uma representaçªo semiótica para outra, fazendo 

referŒncia ao mesmo objeto, ou seja, muda-se a representaçªo, mas nªo se muda o 

objeto.  

O autor destaca que o tratamento Ø a transformaçªo que mais se prioriza no 

ensino. Enfatiza que a conversªo, principalmente em seus dois sentidos, Ø relevante para 

a aprendizagem em MatemÆtica e necessita ser levada em consideraçªo nas atividades 

de ensino. Sªo nelas que as mudanças nos registros de representaçªo se mostram mais 

eficazes para a formaçªo conceitual e transformaçªo em saberes.  

Diante do exposto, pode-se dizer que a TRRS possibilita refletir sobre as 

diferentes funçıes cognitivas que sªo mobilizadas em distintos registros, bem como 

sobre o conjunto complexo de operaçıes ocasionadas na apreensªo e conceitualizaçªo 

dos objetos matemÆticos.  

7. Metodologia da Pesquisa 

Nesta pesquisa, buscou-se mapear e analisar artigos na Ærea de Educaçªo 

MatemÆtica, com foco no ensino superior, que tiveram seus direcionamentos na TRRS. 

O levantamento dos dados, que constituiriam o corpus do estado da arte da pesquisa, foi 
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feito atravØs da busca de artigos nas revistas: Bolema, Educaçªo MatemÆtica Pesquisa e 

REVEMAT, os quais foram publicados entre os anos de 2010 e 2015. 

Como critØrio de seleçªo dos artigos, tomou-se os seguintes conjuntos de 

palavras-chave: Duval/ensino/matemÆtica e semiótica/ensino/matemÆtica. A ferramenta 

de busca localizou 47 artigos que, inicialmente, foram classificados com relaçªo às 

revistas em que foram encontrados (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Número de artigos por revista 

Revista Nº de artigos 

Bolema 12 

Educaçªo MatemÆtica Pesquisa 17 

REVEMAT 18 

Total  47 

Fonte: (Elaborado pelas autoras) 

Em seguida, categorizou-se cada artigo de acordo com o foco temÆtico da 

pesquisa (Quadro 2). 

Quadro 2 – Categorização dos artigos por foco temático 

Foco Temático Nº de artigos 

Ensino Fundamental 8 

Ensino MØdio 16 

Ensino Superior 12 

Formaçªo de Professores 2 

AnÆlise de livros didÆticos 2 

Estado da Arte 2 

Traduçªo de artigos de Duval 6 

Total  47 

Fonte: (Elaborado pelas autoras) 

Dos 12 artigos encontrados, com foco no Ensino Superior, apenas 7 cumpriram 

os critØrios de inclusªo e foram selecionados para a pesquisa (Quadro3). 
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Quadro 3 – Artigos selecionados 

Item Título Autor (es) Periódico Ano 

A1 

O procedimento informÆtico de 

interpretaçªo global no esboço de 

curvas no ensino universitÆrio. 

Mericles Thadeu 

Moretti e 

Learcino dos 

Santos Luiz 

Educ. Mat. 

Pesq 
2010 

A2 

Um olhar investigativo sobre as 

interpretaçıes grÆficas dos 

protagonistas de uma sala de aula de 

Geometria Analítica 

Jany Santos 

Souza Goulart e 

AndrØ Luis 

Mattedi Dias 

REVEMAT 2013 

A3 

Grado de apropiación de los objetos 

matemÆticas en juego en la 

resolución de problemas. Un ejemplo 

habitual sobre la determinación de 

mÆximos y mínimos 

Ismenia GuzmÆn 

Retamal e 

Neumarino 

Rodriguez 

Ventura 

REVEMAT 2013 

A4 

As Representaçıes como Suporte do 

Raciocínio MatemÆtico dos Alunos 

quando Exploram Atividades de 

Investigaçªo 

Ana Henriques e 

Joªo Pedro da 

Ponte 

Bolema 2014 

A5 

Aprendizaje de Sistemas 

MatemÆticos de Símbolos en `lgebra 

Lineal y CÆlculo 

Eduardo Mario 

LacuØs Apud 
Bolema 2014 

A6 

Una Introducción a la Derivada desde 

la Variación y el Cambio: resultados 

de una investigación con estudiantes 

de primer aæo de la universidad 

Silvia Vrancken 

e Adriana Engler 
Bolema 2014 

A7 

Estudo das funçıes do discurso na 

resoluçªo de problemas matemÆticos. 

Celia Brandt, 

Mericles Thadeu 

Moretti e Tania 

Stella Bassoi 

Educ. Mat. 

Pesq 
2014 

Fonte: (Elaborado pelas autoras) 

8. Análise dos trabalhos selecionados  
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 No Quadro 3 apresentou-se os trabalhos que atenderam a intençªo da pesquisa. 

Em seguida, faz-se um relato dos artigos selecionados, nos quais destacam-se: o 

problema de pesquisa, o objetivo, a metodologia de coleta e anÆlise dos dados, os 

sujeitos envolvidos e seus principais resultados. Logo após, serÆ feita uma anÆlise de 

como as pesquisas incluíram a Teoria de Duval. 

O artigo A1 buscou �discutir o procedimento de interpretaçªo global das 

propriedades figurais aliado ao procedimento automÆtico informÆtico�. Para isso, foi 

proposta uma sequŒncia de atividades a alunos de CÆlculo A, do Curso de Engenharia 

da UFSC. As atividades foram desenvolvidas em duplas e o software DERIVE foi 

utilizado para auxiliar os alunos no esboço de curvas e superfícies. A anÆlise das 

atividades, feita à luz da Teoria de Duval, indicou que o uso do DERIVE facilitou o 

trânsito entre as representaçıes simbólicas e grÆficas de funçıes, de modo que a 

interpretaçªo global pode ser mantida. 

O artigo A2 teve como objetivo � analisar a forma como alunos e professor, que 

respectivamente cursam e ministram aulas de Geometria Analítica, em uma turma do 

curso de Licenciatura em MatemÆtica, concedem aspectos relativos à aquisiçªo, 

construçªo e interpretaçªo dos sentidos e significados, produzidos ou expostos em sala�. 

Para tanto, realizou-se uma pesquisa com suporte na prÆtica etnogrÆfica. A investigaçªo 

permitiu constatar que a produçªo de significados nªo ocorre em situaçıes isoladas, mas 

sim por meio de um processo dinâmico de interligaçªo de diferentes dimensıes - 

psicológicas, sociológicas, culturais, comunicacionais, matemÆticas, semióticas, dentre 

outras � numa sequŒncia de situaçıes variadas. 

O objetivo do artigo A3 foi �analisar as dificuldades que enfrentam alguns 

estudantes do primeiro ano universitÆrio sobre um problema referente à determinaçªo 

dos valores extremos de uma funçªo real. O problema proposto gerou um grande 

nœmero de respostas erradas. Nas respostas, foram analisados os registros mobilizados 

no desenvolvimento e a possibilidade de coordenaçªo entre eles. Os autores observaram 

que os estudantes trabalharam mais com o registo algØbrico onde realizaram os 

tratamentos, sem refletir sobre os resultados que foram obtidos. 

No artigo A4, foram analisados os modos de representaçªo e os processos de 

raciocínio de alunos do 2.” ano do ensino superior na exploraçªo de atividades de 
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investigaçªo, propostas na disciplina de AnÆlise NumØrica, cujo objetivo era 

compreender o modo como as representaçıes escolhidas pelos alunos, no decorrer das 

suas exploraçıes, suportam o seu raciocínio. O estudo seguiu uma metodologia de 

investigaçªo qualitativa e interpretativa, baseada em trŒs estudos de caso, e utilizou 

diversas fontes de dados. Segundo os autores, os alunos recorreram a uma diversidade 

de representaçıes, mas usaram de modo pouco flexível ao longo do processo de 

exploraçªo, o que limitou o raciocínio. 

O artigo A5 apresenta os efeitos sobre a aprendizagem de design instrucional, a 

fim de ensinar Sistemas MatemÆticos de Símbolos (SMS) em um curso universitÆrio de 

`lgebra Linear da Facultad de Ingenieria Y Tecnologias de la Universidad Católica del 

Uruguay. AlØm disso, estuda o impacto dessa intervençªo sobre o desempenho dos 

alunos em um curso de cÆlculo. Um projeto experimental com um grupo experimental 

(GE) e um grupo de controle (GC), com um teste inicial e um teste final, foi utilizado 

para avaliar o desempenho dos sujeitos. Os autores concluíram que os membros da GE 

tiveram desempenho significativamente maior do que os do GC na disciplina de 

CÆlculo. 

O artigo A6 teve por objetivo investigar as noçıes relacionadas com a derivada, 

as quais os alunos constroem ao interagir com atividades articuladas em torno da ideia 

de variaçªo e mudança, favorecendo o tratamento e articulaçªo de diferentes sistemas de 

representaçªo semiótica. A metodologia utilizada foi a Engenharia DidÆtica, o que levou 

a elaboraçªo de uma sequŒncia didÆtica que foi aplicada aos alunos do curso Engenharia 

Agrícola da Faculdade de CiŒncias AgrÆrias da Universidad Nacional del Litoral. De 

acordo com as autoras, a exigŒncia de produçıes escritas e orais favoreceram o 

tratamento e a conversªo entre representaçıes numØrica, grÆfica, analítica e verbal, o 

que foi essencial para o entendimento do aluno. 

Por œltimo, o artigo A7, procurou identificar as diferenças de discurso na 

resoluçªo de problemas segundo o grau de escolaridade e tambØm segundo a validade 

do ponto de vista de argumentaçªo matemÆtica. As reflexıes foram fundamentadas na 

TRRS que se mostrou adequada para oferecer explicaçıes sobre as diferentes formas de 

resolver problemas e de validÆ-las do ponto de vista da argumentaçªo matemÆtica. 
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O procedimento de coleta de dados compreendeu a aplicaçªo de problemas 

matemÆticos a serem resolvidos por alunos do ensino fundamental, do ensino mØdio e 

do ensino superior. Os autores defenderam que o quadro teórico foi fundamental para as 

anÆlises, o que possibilitou avaliar as competŒncias exigidas para a soluçªo de 

problemas, conforme o grau de escolaridade. 

Observa-se que as investigaçıes descritas acima foram, na maior parte, 

motivadas pelas dificuldades que seus respectivos autores observaram quanto à 

aprendizagem dos alunos no Ensino Superior. Em suma, as dificuldades centram-se no 

reconhecimento e articulaçªo entre distintos registros de representaçªo. 

Com exceçªo de A2 e A3, todos os artigos analisados nesse contexto 

organizaram sequŒncias didÆticas com atividades específicas analisadas à luz da TRRS. 

De modo geral, o objetivo foi minimizar as dificuldades notadas em suas respectivas 

prÆticas por meio da aplicaçªo de tais sequŒncias. No artigo A1, o software DERIVE foi 

utilizado pela facilidade de se obter a representaçªo grÆfica. Percebe-se que um ensino 

via ambiente informatizado, quando bem planejado, Ø eficaz para à atividade de 

conversªo entre as representaçıes grÆfica e algØbrica. 

Grande parte dos trabalhos se centrou na utilizaçªo de diversos registros em 

relaçªo a um mesmo objeto matemÆtico, com um foco nas operaçıes de tratamento e 

conversªo. No geral, o que predominou foi a ideia de que compreender MatemÆtica 

significa transitar e coordenar pelo menos dois registros de representaçªo semióticos 

distintos. Percebeu-se, tambØm, a necessidade de articular a TRRS com outras teorias de 

Educaçªo MatemÆtica, propondo novas estratØgias de ensino e de aprendizagem que 

levem em consideraçªo aspectos cognitivos e atribuiçªo de significados.  

9. Considerações Finais 

Com base na anÆlise dos 7 artigos selecionados, constatou-se a relevância da 

Teoria de Duval no que concerne à aquisiçªo e organizaçªo de situaçıes de 

aprendizagem de conceitos matemÆticos. 

Observou-se que o uso de diferentes registros de representaçªo pode contribuir 

de forma significativa na consolidaçªo de conhecimentos matemÆticos e na superaçªo 

das inœmeras dificuldades que se apresentam, em processos de ensino e aprendizagem, 

no Ensino Superior. 
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Desse modo, tem-se a convicçªo que a TRRS constitui um importante 

instrumento de pesquisa para ajudar a compreender a complexidade da aprendizagem da 

MatemÆtica, em todos os níveis de ensino e, em particular, no Ensino Superior. 
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo discutir como a configuraçªo retangular, uma das 
classes da Estrutura Multiplicativa, estÆ sendo trabalhada em uma coleçªo de livros 
didÆticos dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (2”, 3”, 4”, 5” anos) aprovada pelo 
PNLD/2013 (BRASIL, 2012), sendo considerada as ideias de Vergnaud, assim como as 
orientaçıes dos Parâmetros Curriculares Nacionais. Este trabalho adota pressupostos de 
cunho qualitativo, todavia, dados quantitativos foram produzidos no intuito de elucidar 
as produçıes da pesquisa. A produçªo de dados foi realizada mediante tabelamento das 
atividades referente a configuraçªo retangular encontradas nos livros. Com a anÆlise dos 
dados conclui-se que o estudo da representaçªo retangular por meio desta coleçªo Ø 
relevante, e permite potencializar a compreensªo em matemÆtica na sala de aula. 
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Palavras-chave: Campo Conceitual Multiplicativo; Representaçªo Retangular; Anos 
Iniciais; MatemÆtica. 

 

Introdução 

 

Alia-se a este trabalho o grupo de pesquisa matE† (MatemÆtica e Educaçªo 

MatemÆtica) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciaçªo à DocŒncia-PIBID - 

Subprojeto MatemÆtica, sendo a produçªo de sua escrita elaborada mediante 

indagaçıes, pesquisas e estudos realizados nos espaços tempos oportunizados por eles.  

Este trabalho tem por objetivo discutir como a configuraçªo retangular, Ø 

disposta em uma coleçªo de livros didÆticos dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental(2”, 3”, 4”, 5” anos), aprovada pelo PNLD/2013 (BRASIL, 2012) pois o 

processo de ensino e aprendizagem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental em 

relaçªo a disciplina de MatemÆtica Ø menos formalizada do que nos Anos Finais e no 

Ensino MØdio, porØm, Ø nos Anos Iniciais em que os primeiros conceitos científicos 

começam a serem formados.  

Este trabalho tem como foco a Estrutura Multiplicativa com referŒncia as ideias 

de Vergnaud sobre a ótica dos Campos Conceituais, ao qual pode-se definir como um 

conjunto de situaçıes em que o tratamento requer que o estudante mobilize uma 

variedade de conceitos, procedimentos e representaçıes de tipos diferentes, em estreita 

conexªo uns com os outros. (VERGNAUD, 1986). AlØm disto, entende-se que o livro 

didÆtico Ø um dos recursos mais utilizados pelos professores para a elaboraçªo e 

desenvolvimento de atividades. Portanto, torna-se de fundamental importância a analise 

deste recurso, em especial, acerca da Estrutura Multiplicativa. 

 

Estrutura Multiplicativa: fundamentada na Teoria dos Campos Conceituais 

 

Este trabalho fundamenta-se na Teoria dos Campos Conceituais (TCC), traz 

entendimentos sobre a formaçªo de conceitos matemÆticos por partes dos estudantes, a 

partir de observaçıes de suas estratØgias de açªo.  
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A TCC afirma que o ponto fundamental da cogniçªo Ø o processo de 

conceitualizaçªo do real e da situaçªo. Relacionando o desenvolvimento do sujeito com 

as tarefas, situaçªo, que ele Ø levado a resolver. Assim deve-se levar em conta os 

aspectos conceituais dos esquemas e a anÆlise conceitual das situaçıes, em que os 

estudantes desenvolvem suas tarefas, pois os esquemas referem-se à organizaçªo feita 

pelo sujeito aprendiz, com o objetivo de nortear a resoluçªo de uma dada situaçªo.   

Vergnaud (1983b apud Santos, 2012) enfatiza que Ø necessÆrio manter uma 

interaçªo entre o conceito e a diversidade de situaçıes, pois por mais simples que a 

situaçªo se apresente ela envolverÆ diversos conceitos. Portanto a formaçªo de um 

Campo Conceitual necessita do entendimento de diversos conceitos e nªo apenas de um 

conceito isolado.    

É destacado por Vergnaud dois campos conceituais para a MatemÆtica, pois 

todos os demais conceitos matemÆticos sªo alicerçados por eles, a saber: o campo 

conceitual da estrutura aditiva e o campo conceitual da estrutura multiplicativa. A 

estrutura aditiva, caracteriza-se pelo o uso da operaçªo, para a resoluçªo das situaçıes, 

de adiçªo ou subtraçªo ou as duas concomitantes, e a estrutura multiplicativa, 

caracteriza-se pela a utilizaçªo da divisªo ou multiplicaçªo ou a combinaçªo de ambas 

para a resoluçªo de um conjunto de situaçıes.  

SerÆ aprofundada a discussªo sobre o Campo Conceitual Multiplicativo mais 

precisamente no eixo produto de medidas e na classe de configuraçªo retangular. O 

Campo Conceitual Multiplicativo pode ser considerado como sendo um conjunto de 

situaçıes, que precisa da mobilizaçªo de diferentes conceitos e representaçıes 

simbólicas para sua anÆlise e tratamento, o qual Ø necessÆrio que o domínio de um 

conjunto de situaçıes, requeira a utilizaçªo da operaçªo de divisªo ou de multiplicaçªo 

ou ambas. Sªo vÆrios os conceitos matemÆticos envolvidos nas situaçıes e no 

pensamento necessÆrio para dominar tais situaçıes do Campo Conceitual 

Multiplicativo, sendo eles: de funçªo linear; n-linear; espaço vetorial; anÆlise 

dimensional; fraçªo; razªo; taxa; nœmero racional; multiplicaçªo; e divisªo. 

A partir das ideias teóricas de Vergnaud (1986) a respeito do campo Conceitual 

Multiplicativo, Santos (2012) elaborou um esquema com objetivo de sintetizar e 

contribuir com o trabalho dos professores da Educaçªo BÆsica, com relaçªo a este 

campo. O esquema apresentado por Santos, estÆ dividido em duas partes: relaçıes 

quartearia e relaçıes ternarias. A primeira parte, Ø constituída por dois eixos: proporçªo 
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simples e proporçªo mœltipla, e a segunda tambØm Ø formada por dois eixos: o da 

comparaçªo multiplicativa e o do produto de medidas. Como segue no quadro: 

Quadro1: Esquema do Campo Conceitual Multiplicativo 

 

Fonte: Grupo de pesquisa REPARE em EdMat/PUC-SP (2009 apud SANTOS 2012) 

O eixo Produtos de Medidas, segundo Santos (2012) consiste em uma relaçªo 

ternaria, pois, as situaçıes aqui envolvidas trazem noçıes de comparaçªo entre 

quantidades de mesma natureza que resultam em um outro elemento, sedo que uma 

delas Ø o produto das outras duas, tanto no plano numØrico como no plano dimensional. 

Como exemplo, a situaçıes envolvendo a ideia de produto cartesiano envolvendo trŒs 

conjuntos: dois deles, formados por saias e blusas e outro formado pelos trajes. O 

produto Ø a quantidade de trajes, que sofre influŒncia das quantidades de saias e de 

blusas, simultaneamente. O Eixo Produto de Medidas Ø constituído por duas subclasses 

a saber: Situaçªo envolvendo a ideia de configuraçªo retangular em quantidade continua 

e discreta; e Situaçªo envolvendo a ideia de combinatória.  

A classe configuraçªo retangular para Santos (2012) Ø a classe constituída por 

situaçıes que envolvem a ideia de organizaçªo retangular, podendo ser trabalhadas pelo 

modelo matemÆtico a x b = c ou c: a =b. Um exemplo da configuraçªo retangular Ø a 

seguinte situaçªo: �Num cinema as cadeiras estªo organizadas em fileiras e colunas. 

Sabendo que hÆ cinco fileiras e 10 colunas, quantas cadeiras hÆ no cinema?� 

A operaçªo que resolve essa situaçªo Ø a multiplicaçªo entre o nœmero de 

fileiras e o nœmero de colunas, isto Ø: 5 x 10 = 50. A partir dessa situaçªo que envolve a 
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ideia da organizaçªo retangular Ø possível formular outra com o mesmo contexto 

envolvendo a operaçªo de divisªo. 

 

Metodologia 

 

Optou-se por uma pesquisa de cunho qualitativo, todavia, dados quantitativos 

foram produzidos com a intençªo de elucidar as produçıes da pesquisa. Realizou-se a 

anÆlise de uma coleçªo de Livros DidÆticos de MatemÆtica do Ensino Fundamental, 

aprovada pelo Programa Nacional do Livro DidÆtico � PNLD/2013 (BRASIL, 2012), no 

que tange a proposta didÆtica30 para o ensino do conceito de multiplicaçªo, em 

específico a classe de configuraçªo retangular, na perspectiva de Vergnaud. 

Foi analisada a coleçªo �`pis � MatemÆtica e Alfabetizaçªo MatemÆtica� do 

Ensino Fundamental (livros do 2” ao 5” ano) de autoria de Luiz Roberto Dante, em 

funçªo das escolhas das escolas da regiªo. Cabe destacar que a coleçªo analisada foi a 

do professor. 

A coleçªo Ø composta por cinco livros didÆticos sendo eles do 1“, ao 5” ano do 

Ensino Fundamental, os mesmos sªo organizados em unidades e capítulos, adota-se 

como modelo metodológico explanaçªo de conteœdo e alguns exemplos. No decorrer 

dos capítulos, os conteœdos sªo organizados em itens, que contŒm explanaçªo e 

exemplos relativos aos tópicos do tema. Cada item inclui, ainda, atividades propostas, 

algumas das quais sªo destacadas com ícones: �Desafio�, �Vamos ler? VocŒ vai 

gostar!�, �Bate-Papo� e � Brincando tambØm se aprende� (BRASIL, 2013). 

Para facilitar a anÆlise da coleçªo de livros didÆticos, previamente fora analisado 

cada capitulo e seçªo na qual as atividades, referentes à configuraçªo retangular, 

encontravam-se, qual era o nœmero total das atividades e as variÆveis, tratamento e 

sentido de conversªo de cada atividade. Nesta organizaçªo categorizou-se 102 

atividades relacionadas à ideia de configuraçªo retangular, ao qual, analisou-se em um 

primeiro momento as variÆveis envolvidas, se havia ou nªo tratamento e o sentido de 

conversªo destas atividades.  

�������������������������������������������������������������
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Discussão dos Resultados: 

 

Conforme o PNLD 2013 (BRASIL, 2012) a coleçªo expıe os tópicos 

normalmente abordados nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, por exemplo, 

Números e Operações, Geometria, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação. 

A figura 1 apresenta a distribuiçªo dos campos da matemÆtica nos cinco volumes que 

compıem a coleçªo. 

Figura 1: Distribuiçªo dos campos da matemÆtica na coleçªo de livros analisada. 

 

Fonte: PNLD/2013(BRASIL, 2012) 

Com base na Figura 1, constata-se que o tópico Nœmeros e Operaçıes Ø 

distribuído de forma igual nos Anos Iniciais, tendo maior Œnfase, na Alfabetizaçªo 

MatemÆtica. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1997), 

para o 2” ciclo (4” e 5” anos), os parâmetros sªo divididos entre Nœmeros Naturais e 

Sistema de Numeraçªo Decimal e Nœmeros Racionais, ao qual nas Operaçıes com 

Nœmeros Naturais (em específico na multiplicaçªo e divisªo) Ø recomendado o grupo 

denominado situaçıes associadas à ideia de combinatória, que Ø o foco deste estudo.  

 Com a analise do livro do 2” ano foi construído o seguinte Quadro. 

Quadro 3: Organizaçªo das atividades no livro didÆtico do 2” ano31. 
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2” 
Ano 

Cap. 
Seçª
o 

Ativ. 
N. 
T. 
Ativ. 

VariÆveis Trat. 
Sent. 
Conv. 

5 12  10 14 Moedas - 
RF-> 
RN 

6 12 5 6 Num. Placas - 
RF-> 
RN 

6 12 6 6 Num. Cubos - 
RF-> 
RN 

7 Rev. 4 4 Num. Maças - 
RF-> 
RN 

8 1b 1 2 
Num. 
Botıes 

- 
RF-> 
RN 

8 1b 2 2 
Num. 
Classes 

- 
RF-> 
RN 

8 9 1 7 
Num. 
Crianças 

- 
RF-> 
RN 

8 9 2(a) 15 
Num. 
`rvores 

- 
RF-> 
RN 

8 9 2(b) 15 Num. Frutas - 
RF-> 
RN 

8 9 7 15 Num. Pªes - 
RF-> 
RN 

8 9 10 15 Num. Placas - 
RF-> 
RN 

8 9 13 15 
Num. 
Janelas 

- 
RF-> 
RN 

 

Com a anÆlise do Quadro 4 percebe-se que as atividades priorizam a conversªo 

para a Representaçªo NumØrica (RN). Exceto no capítulo referente à multiplicaçªo, a 

representaçªo retangular estÆ associada ao uso do material dourado (completar as peças 
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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e contÆ-las), quando a multiplicaçªo Ø abordada, a representaçªo retangular estÆ na 

forma de situaçªo-problema. (Figura 2).  

Figura 2: Atividade envolvendo configuraçªo retangular.  

 

Ao analisar o livro didÆtico do 3” ano foi construído o Quadro 5.  

Quadro 5: Organizaçªo das atividades categorizadas no livro didÆtico do 3” ano. 

3” 
An
o 

Ca
p. 

Seçª
o 

Ativida
de 

N. 
T. 
Ati
v. 

VariÆveis 
Tra
t. 

Sent. Conv. 

1 3 At.2 2 Nœmeros quadrados - RF-> RN 

5 1b At. 1 2 Nœm. Tampinhas - RF-> RN 

5 1b At. 1 2 Nœm. Placas - RF-> RN 

5 2 At. 1 10 Nœm. Cadeiras - RF-> RN 

5 2 At. 2 10 Nœm. Apartamentos - RF-> RN 

5 2 At. 5(a) 10 Cont. `rea - RF-> RN 

5 2 At. 5(b) 10 Cont. `rea - RF-> RN 

5 2 At. 5(c) 10 Cont. `rea - RF-> RN 

5 2 At. 6(a) 10 
Nœmeros de 
quadrados 

- RF-> RN 

5 2 At. 10 10 
Disposiçªo de 
Tampinhas 

- 
RLN->RF-
>RN 
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5 7 At. 5(a) 6 Nœm. Janelas - 
RLN->RF-
>RN 

5 7 At. 5(b) 6 Nœm. Parafusos - 
RLN->RF-
>RN 

5 7 At. 6 6 Nœm. Pessoas - RF->RN 

5 9 At. 1 7 Nœmeros Balas - RF->RN 

5 10 At. 5(a) 5 Nœm. Janelas - RF->RN 

5 12 At. 1(a) 8 `rea - RF->RN 

5 12 At. 1(b) 8 `rea - RF->RN 

6 5 
At. 
14(a) 

17 `rea - RF->RN 

8 2 At.1 3 Quant. Alfaces - RF->RN 

 

No livro didÆtico do 3” ano as atividades priorizam a conversªo do registro 

figural para o registro numØrico e apresentam-se geralmente da forma de situaçıes 

problema porØm, ressalta-se a presença dos nœmeros quadrados para o estudo. (Figura 

3). 

Figura 3: Atividade categorizada no livro do 3” ano. 

 

 

Ao analisar o livro didÆtico do 4” ano foi construído o Quadro 6. 
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Quadro 6: Organizaçªo das atividades categorizadas no livro didÆtico do 4” ano. 

4” 
Ano  

Cap
. 

Seçªo 
Ativida
de 

N. 
T. 
Ativ. 

VariÆveis Trat. 
Sent. 
Conv. 

7 1b At. 1 2 Quant. Classes - RF->RN 

7 1b At. 2(a) 2 Quant. Ovos - RF->RN 

7 1b At. 2(b) 2 Quant. Alfaces - RF->RN 

7 1b At. 2(c) 2 Quant. Figuras - RF->RN 

7 1b At. 2(d) 2 `rea - 
RGeo-
>RN 

7 1c Desafio  
Quant. 
Poltronas 

- RF->RN 

7 3 At. 4 9 Num. Carros - 
RLN-
>RN 

7 3 At. 6(b) 9 Num. Tijolos - 
RLN-
>RN 

7 4 At. 3(a) 3 Num. Pessoas - 
RLN-
>RN 

7 5 At. 1 3 Quant. Botıes - RF->RN 

7 7b At. 1 3 `rea - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 1 11 `rea - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 2(a) 11 `rea - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 2(b) 11 `rea - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 4 11 `rea - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 5(a) 11 `rea - 
RGeo-
>RN 



 
 

193 
 

9 8 At. 5(b) 11 `rea - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 6(a) 11 `rea - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 6(b) 11 `rea - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 7 11 `rea - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 9 11 `rea - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 11 11 `rea - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 2 11 `rea - 
RGeo-
>RN 

9 8 At. 6(a) 7 `rea - 
RLN-
>RF 

9 8 At. 6(b) 7 `rea - 
RLN-
>RF 

9 9 At. 6(c) 7 `rea - 
RLN-
>RF 

12 3 At. 4(a) 5 `rea - 
RGeo-
>RN 

12 3 At. 4(b) 5 `rea - 
RGeo-
>RN 

12 3 At. 4(c) 5 `rea - 
RGeo-
>RN 

12 3 At. 4 5 `rea - 
RGeo-
>RN 

Com a anÆlise do livro do 4° ano percebe-se que os sentidos de conversªo das 

atividades foram dispostos de forma igualitÆria por todas as atividades analisadas. 

Quanto à representaçªo retangular, as atividades em priorizam o trabalho com Ærea de 

figuras geomØtricas. (Figura 4)  

Figura 4: Atividade do livro do 4” ano. 
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Ao analisar o livro didÆtico do 5” ano foi construído o Quadro 7. 

Quadro 7: Organizaçªo das atividades categorizadas no livro didÆtico do 5” ano 

5” 
Ano  

Cap
. 

Seçª
o 

Ativida
de 

N. 
T. 
Ativ. 

VariÆveis 
Tra
t. 

Sent. 
Conv. 

2 1 At. 2(a) 2 `rea - RF->RN 

2 1 At. 2(b) 2 Volume - RF->RN 

4 1a   At. 2(a) 3 
Quant. 
Arvores 

- RF->RN 

4 1a At. 2(b) 3 
Quant. 
Arvores 

- RF->RN 

4 1b At. 1 9 `rea - RF->RN 

4 1c At. 2 5 `rea - RF->RN 

4 1c At. 3 5 `rea - RF->RN 

4 1c Desafio  `rea - RF->RN 

4 1c At. 4(a) 5 Volume - RF->RN 

4 1c At. 5(b) 5 Distancia - RF->RN 

4 1c At. 5(c) 5 `rea - RF->RN 

4 1c At. 5(d) 5 `rea - RF->RN 

4 5 
At. 
11(g) 

11 `rea - RLN->RN 

4 6c At. 4(a) 4 Nœmeros - RLN->RN 
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Cadeiras 

4 7 At. 10 15 `rea TF - 

6 1b At. 4 6 `rea - RF->RN 

6 1b At. 5(a) 6 `rea - RF->RN 

6 1b At. 5(b) 6 `rea - RF->RN 

11 2a At. 1 5 `rea - RF->RN 

11 2a At. 5  5 `rea - RF->RN 

11 2b At. 7 11 `rea - RF->RN 

11 2b At. 8 11 `rea - RLN->RF 

11 2b At. 9 11 `rea - RLN->RF 

11 2b At. 10 11 `rea - RF->RN 

11 2c At. 1 7 `rea - RF->RF 

11 2c At. 2 7 `rea - RF->RF 

11 2c At. 4 7 `rea - RF->RF 

11 2c At. 5 7 `rea - RF->RF 

11 2c At. 6(a) 7 `rea - RF->RF 

11 2c At. 7 7 `rea - RLN->RF 

11 2d At. 1(a) 3 `rea - RF->RN 

11 2d At. 1(b) 3 `rea - RF->RN 

11 2d At. 1(c)  3 `rea - RF->RN 

11 2d At. 2(a) 3 `rea - RF->RN 

11 2d At. 2(b) 3 `rea - RF->RN 

11 2d 
At. 2 
(c) 

3 `rea - RF->RN 

11 2d At. 3(a)  3 `rea - RF->RN 

11 2e At. 4 9 `rea - RLN->RF 
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11 2e At. 5 9 `rea - RLN->RF 

11 2e At. 6 9 `rea - RLN->RF 

11 2e At. 8 9 `rea - RLN->RF 

 

Nas atividades do livro do 5° ano hÆ uma exploraçªo maior nos sentidos das 

conversıes entre os registros, mas a conversªo que Ø mais utilizada Ø o registro figural 

para o registro numØrico. O cÆlculo de Æreas ainda teve maior enfoque no uso da 

representaçªo retangular.  

Considerações Finais 

 

AtravØs da anÆlise dos dados, pode-se notar que a abordagem de atividades que 

trabalham a configuraçªo retangular, a cada coleçªo tende a ser mais explorada. JÆ em 

relaçªo aos sentidos de conversªo, isso nªo acontece, mas percebe-se que hÆ mais 

Œnfase na conversªo do Registro da Figural para o Registro NumØrico.  

Observa-se pelas atividades que o autor valoriza o entendimento dos 

conceitos/conteœdos, pois faz uso da teoria dos Campos Conceituais para abordar 

determinado conceito. Assim, entende-se que o estudo da configuraçªo retangular por 

meio desta coleçªo Ø relevante, pois, constitui-se em uma possibilidade de potencializar 

a compreensªo em matemÆtica na sala, fazendo com que os estudantes criem relaçıes, 

conexıes, intuiçıes e descoberta entre diferentes conceitos da matemÆtica.  
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Resumo 
Esta escrita foi constituída a partir de estudos desenvolvidos como acadŒmica de 
Licenciatura em MatemÆtica, de uma universidade do noroeste do Rio Grande do Sul, 
em processo de estÆgio curricular supervisionado no Ensino MØdio. Tem por objetivo 
apresentar um estudo acerca das orientaçıes propostas pelos documentos oficiais para a 
organizaçªo do ensino de conceitos relacionados à estatística, a plano cartesiano e à 
funçªo, bem como discutir acerca das características e potencialidades de determinadas 
metodologias, as quais possibilitam atingir os objetivos do ensino da MatemÆtica no 1” 
ano do Ensino MØdio. Tal estudo considera proposiçıes apresentadas por documentos 
oficiais norteadores da Educaçªo BÆsica e do ensino de MatemÆtica no Ensino MØdio, 
como Brasil (2002, 2006, 2012) e Rio Grande do Sul (2009). As condiçıes de anÆlise 
sªo ampliadas por proposiçıes apresentadas por Fiorentini (2006), Freire (2011), 
Onuchic, Allevato (2004) e Ponte, Brocardo, Oliveira (2003). O estudo dos referidos 
documentos e das tendŒncias pedagógicas atuais, possibilitam a percepçªo de que as 
orientaçıes estªo voltadas para um ensino que favoreça o envolvimento do estudante 
como sujeito ativo e interativo, que este desenvolva competŒncias e habilidades, atribua 
sentidos e signifique conceitos matemÆticos, mediado pela açªo do professor. Deste 
modo, metodologias como a Resoluçªo de Problemas e a Investigaçªo MatemÆtica, 
aliadas à utilizaçªo de contextos, se mostram potenciais para o desenvolvimento de 
aprendizagens, ampliando as possibilidades de atingir os objetivos do ensino de 
MatemÆtica no Ensino MØdio. 
 
Palavras-chave: EstÆgio Curricular Supervisionado: MatemÆtica no Ensino MØdio; 
documentos oficiais norteadores da Educaçªo BÆsica; metodologias ativas. 
 

1. Introdução 

A MatemÆtica Ø considerada fundamental para o desenvolvimento da 

humanidade, a cada dia torna-se mais evidente a necessidade de entendŒ-la e, mais do 

que isso, de ser capaz de utilizÆ-la como ferramenta na vida em sociedade. 
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AlØm de disciplina escolar, a MatemÆtica se constitui, atualmente, como uma 

Ærea do conhecimento (BRASIL, 2012), obrigatória como componente curricular no 

Ensino MØdio. Neste contexto, conforme Brasil (2002), a MatemÆtica possui valor 

instrumental � Ø uma ferramenta para outras Æreas e para a resoluçªo de problemas do 

cotidiano � e formativo � influi na formaçªo de cada sujeito e no desenvolvimento de 

competŒncias e habilidades. Sendo assim,  

A MatemÆtica constitui tanto um patrimônio cultural da 
humanidade como um modo de pensar. Compıe-se de idØias, 
mØtodos e procedimentos que sªo utilizados para analisar e 
resolver situaçıes-problema e raciocinar, bem como para repre-
sentar e comunicar (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 37). 

A MatemÆtica Ø, portanto, uma Ærea do conhecimento, definida ainda como a 

CiŒncia dos padrıes, �[...] uma forma de contemplar o mundo em que vivemos, tanto a 

nível físico, como biológico e sociológico, bem como o mundo oculto em nossas mentes 

e pensamentos� (DELVIN, 2007, apud RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 37). Deste 

modo, seu ensino nªo se restringe à transmissªo de conceitos e fórmulas, mas deve, 

especialmente, possibilitar o desenvolvimento de modos de pensar, a partir do 

desenvolvimento de habilidades e competŒncias.  

Diante disso, quanto ao ensino de MatemÆtica no Ensino MØdio, Brasil (2002), 

aponta trŒs grandes competŒncias como metas a serem desenvolvidas: representaçªo e 

comunicaçªo, investigaçªo e compreensªo, e contextualizaçªo sociocultural. 

Estas proposiçıes apresentadas pelos documentos me levam a corroborar com a 

ideia de Freire (2011) de que �[...] ensinar nªo Ø transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produçªo ou a sua construçªo� (FREIRE, 2011, p. 47). 

Desta forma, Ø tarefa docente selecionar os conteœdos a serem ensinados (norteado pelo 

currículo escolar) e buscar estratØgias e metodologias que possibilitem a apropriaçªo de 

conhecimentos por parte dos estudantes, de modo que estes participem ativamente do 

processo, atribuindo sentidos aos conceitos, significando as aprendizagens e 

desenvolvendo competŒncias e habilidades. 

Neste contexto, o EstÆgio Supervisionado Ø uma etapa muito importante da 

formaçªo inicial do professor de MatemÆtica, na medida em que sªo confrontadas 

teorias com a realidade escolar, transformando vivŒncias em experiŒncias e, assim, 

ressignifica-se concepçıes e elabora-se possibilidades de prÆticas docentes. É um 

momento em que o licenciando realiza suas primeiras escolhas - de conteœdos, 
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metodológicas e pedagógicas -, a partir das quais se insere no lócus profissional e 

constrói e ressignifica os saberes, constituindo assim, uma identidade docente.  

Deste modo, como acadŒmica de um curso de Licenciatura em MatemÆtica, de 

uma universidade do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, cursando a disciplina de 

EstÆgio Supervisionado: MatemÆtica no Ensino MØdio, sou desafiada a planejar 

situaçıes desencadeadoras de aprendizagem que considerem conceitos a serem 

trabalhados no 1” ano do Ensino MØdio, a partir de metodologias que favoreçam o 

desenvolvimento de aprendizagens significativas. Para tanto, somos orientados a 

revisitar constantemente as proposiçıes apresentadas pelos documentos que orientam o 

ensino da MatemÆtica neste nível de ensino. 

Diante disso, a presente escrita tem por objetivo apresentar um estudo acerca das 

orientaçıes propostas pelos documentos oficiais para a organizaçªo do ensino de 

conceitos relacionados à estatística, ao plano cartesiano e à funçªo, bem como discutir 

características e potencialidades de determinadas metodologias, as quais possibilitam 

atingir os objetivos do ensino da MatemÆtica no Ensino MØdio. 

Tal estudo considera, assim, proposiçıes apresentadas por documentos oficiais 

norteadores da Educaçªo BÆsica e do ensino de MatemÆtica no Ensino MØdio, como 

Brasil (2002, 2006, 2012) e Rio Grande do Sul (2009), relacionadas principalmente aos 

conceitos tratados no 1” ano do Ensino MØdio. As condiçıes de anÆlise acerca das 

metodologias e dos processos de ensino e de aprendizagem sªo ampliadas por 

proposiçıes apresentadas por autores como Fiorentini (2006), Freire (2011), Onuchic, 

Allevato (2004) e Ponte, Brocardo, Oliveira (2003).  

 

2. Propostas curriculares para o ensino de Matemática no Ensino Médio 

Inicialmente, cabe situar quanto aos conteœdos curriculares que estruturam a 

disciplina de MatemÆtica no Ensino MØdio. Neste aspecto, Brasil (2002) os classifica 

em trŒs temas: 1. `lgebra: nœmeros e funçıes; 2. Geometria e medidas; 3. AnÆlise de 

dados. JÆ Brasil (2006) e Rio Grande do Sul (2009), organizam os conteœdos em quatro 

Blocos: 1. Nœmeros e Operaçıes; 2. `lgebra e Funçıes; 3. Geometria e Medida; 4. 

Tratamento da Informaçªo (AnÆlise de dados e probabilidade).  

Em açıes desenvolvidas no decorrer do estÆgio supervisionado no Ensino 

MØdio, em uma turma de 1” ano, os conceitos a serem trabalhados nas aulas estªo de 

acordo com o proposto no Plano de Ensino da escola e englobam todos os blocos de 

conteœdos, sendo, especificadamente, trabalhados conceitos relativos à: tratamento da 
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informaçªo (estatística, representaçªo e anÆlise tabular e grÆfica e cÆlculo das medidas 

de tendŒncia central), plano cartesiano (representaçªo e localizaçªo de pontos) e funçıes 

(ideia intuitiva, representaçªo algØbrica, tabular, grÆfica e na notaçªo de conjuntos, 

domínio, imagem e contradomínio, funçªo injetora, bijetora e sobrejetora, funçªo 

crescente e decrescente, funçªo de 1” grau). Assim, ao organizar o ensino, devo 

considerar as proposiçıes apresentadas pelos documentos acerca destes conceitos, de 

modo que possibilite o desenvolvimento de aprendizagens pelos estudantes. 

Quanto ao bloco Tratamento da Informaçªo, as Orientaçıes Curriculares para o 

Ensino MØdio (BRASIL, 2006) discorrem que, 

 [...] É tambØm com a aquisiçªo de conhecimento em estatística 
que os alunos se capacitam para questionar a validade das 
interpretaçıes de dados e das representaçıes grÆficas, veiculadas 
em diferentes mídias, ou para questionar as generalizaçıes feitas 
com base em um œnico estudo ou em uma pequena amostra 
(BRASIL, 2006, p. 79). 

Deste modo, a Estatística no Ensino MØdio deve ultrapassar apenas a coleta e 

interpretaçªo de dados, devendo aprofundar seu estudo na anÆlise crítica das 

informaçıes. Conforme Brasil (2002), no que se refere a este bloco de conteœdos, os 

estudantes devem realizar a leitura e anÆlise de informaçıes de situaçıes reais e realizar 

uma reflexªo crítica sobre seus significados, bem como compreender o uso de 

representaçıes grÆficas e identificar regularidades. Desta forma,  

A Estatística e a Probabilidade devem ser vistas, entªo, como 
um conjunto de idØias e procedimentos que permitem aplicar a 
MatemÆtica em questıes do mundo real, mais especialmente 
aquelas provenientes de outras Æreas. Devem ser vistas tambØm 
como formas de a MatemÆtica quantificar e interpretar conjuntos 
de dados ou informaçıes que nªo podem ser quantificados direta 
ou exatamente (BRASIL, 2002, p. 126). 

Quanto ao estudo do plano cartesiano, Brasil (2002) e Rio Grande do Sul (2009) 

apontam que Ø interessante abordar aspectos históricos relacionados ao 

desenvolvimento da MatemÆtica, bem como associar este estudo ao espaço geogrÆfico, 

auxiliando os estudantes no desenvolvimento de competŒncias e habilidades 

relacionadas à localizaçªo no espaço.  

JÆ sobre o estudo de funçıes, Brasil (2002) destaca que 

O estudo das funçıes permite ao aluno adquirir a linguagem 
algØbrica como a linguagem das ciŒncias, necessÆria para 
expressar a relaçªo entre grandezas e modelar situaçıes-
problema, construindo modelos descritivos de fenômenos e 
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permitindo vÆrias conexıes dentro e fora da própria matemÆtica. 
(BRASIL, 2002, p. 121).  

Os documentos expıem a importância de se trabalhar, primeiramente, a noçªo 

intuitiva de funçªo e suas diferentes representaçıes: algØbrica, tabular, grÆfica e na 

notaçªo de conjuntos (diagramas), conforme pode ser observado no excerto a seguir. 

O conceito intuitivo de funçªo Ø amplamente abordado a partir 
do estudo de tabelas, quadros e grÆficos, de sequŒncias figurais e 
numØricas, identificando regularidades e padrıes, bem como de 
conceitos geomØtricos. As funçıes sªo definidas e algebrizadas, 
utilizando-se da representaçªo em diagramas e da linguagem de 
conjuntos (RIO GRANDE DO SUL, 2009, p. 198). 

Deste modo, Ø tambØm proposto que o conceito de funçªo seja trabalhado a 

partir de diferentes representaçıes e tambØm contextos, relacionados à realidade dos 

estudantes e às outras Æreas do conhecimento.  

A riqueza de situaçıes envolvendo funçıes permite que o ensino 
se estruture permeado de exemplos do cotidiano, das formas 
grÆficas que a mídia e outras Æreas do conhecimento utilizam 
para descrever fenômenos de dependŒncia entre grandezas 
(BRASIL, 2002, p. 121). 

Sendo assim, os documentos oficiais norteadores do ensino dªo vÆrias 

orientaçıes acerca do currículo e do processo de ensino e de aprendizagem de 

MatemÆtica no Ensino MØdio. 

 

3. Possibilidades metodológicas no ensino de Matemática no Ensino Médio 

Para trabalhar com os conceitos indicados e propostos no currículo de 

MatemÆtica do Ensino MØdio, em açıes de estÆgio supervisionado, considero, na 

organizaçªo do ensino, proposiçıes apresentadas pelos documentos oficiais e, a partir 

destas, tendŒncias atuais do ensino de MatemÆtica para este nível. Tais proposiçıes 

relacionam-se, principalmente, à necessidade do desenvolvimento de competŒncias e 

habilidades dos estudantes, como a de resolver problemas, interagir e se envolver no 

processo de aprendizagem.  

Assim, em minhas aulas de estÆgio optei por metodologias diferenciadas de 

ensino, as metodologias ativas, as quais exigem o envolvimento do estudante no 

processo de aprendizagem, a partir de anÆlises, reflexıes, estabelecimento de relaçıes, 

produçªo de sentidos e atribuiçªo de significados, sempre com a mediaçªo do professor. 

Dentre estas metodologias, a Resoluçªo de Problemas, a Investigaçªo MatemÆtica e 

tambØm alguns elementos da Modelagem MatemÆtica, associadas à contextualizaçªo 
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como princípio pedagógico (me referindo a contextos tanto da realidade imediata do 

estudante, quanto a históricos, sociais, culturais e intrínsecos da própria MatemÆtica), se 

mostraram, no decorrer das proposiçıes das aulas do estÆgio, como ótimas 

possibilidades metodológicas.  

A opçªo pela Resoluçªo de Problemas se fez por acreditar que esta metodologia 

Ø potencial na motivaçªo dos estudantes em torno de um desafio, levando-os a refletir, 

estabelecer relaçıes, construir conjecturas e estratØgias de resoluçªo, possibilitando o 

desenvolvimento do raciocínio e da autonomia intelectual. AlØm disso, a Resoluçªo de 

Problemas mostra-se como eixo organizador do processo de ensino e de aprendizagem, 

e possibilita trabalhar com contextos da realidade do estudante, a partir dos quais eles 

percebem a possibilidade de aplicaçªo e utilizaçªo dos conceitos, reconhecendo �[...] a 

importância e a necessidade da MatemÆtica para se entender o mundo e nele viver� 

(ONUCHIC, ALLEVATO, 2004, p. 213). 

Na Resoluçªo de Problemas, os estudantes utilizam seus conhecimentos prØvios 

para construir novos conhecimentos, tornando-se assim, coautores de suas 

aprendizagens. Esta nªo Ø mera aplicaçªo da aprendizagem, mas uma orientaçªo para a 

aprendizagem, pois possibilita um contexto em que se pode desenvolver conhecimentos, 

mas tambØm competŒncias e habilidades. Deste modo, �A resoluçªo de problemas Ø 

peça central para o ensino de MatemÆtica, pois o pensar e o fazer se mobilizam e se 

desenvolvem quando o indivíduo estÆ engajado ativamente no enfrentamento de 

desafios� (BRASIL, 2002, p. 112). 

Atrelada à Resoluçªo de Problemas, principalmente no estudo de funçıes, 

envolvi alguns elementos relacionados à metodologia Modelagem MatemÆtica, a qual, 

conforme Brasil (2006), consiste na transformaçªo de problemas da realidade em 

problemas matemÆticos que devem ser resolvidos. A partir da proposiçªo de elementos 

desta metodologia, hÆ possibilidades efetivas de os estudantes desenvolverem 

capacidades relacionadas à interpretaçªo e elaboraçªo de estratØgias de resoluçªo, 

estabelecendo-se processos de abstraçªo, de generalizaçªo e de síntese. 

Tais metodologias permitem utilizar a contextualizaçªo como princípio 

pedagógico, conforme Ø apontado pelos documentos oficiais. Brasil (2002), defende que 

Aprender MatemÆtica de uma forma contextualizada, integrada 
e relacionada a outros conhecimentos traz em si o 
desenvolvimento de competŒncias e habilidades que sªo 
essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam e 
estruturam o pensamento do aluno, capacitando-o para 
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compreender e interpretar situaçıes, para se apropriar de 
linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar 
conclusıes próprias, tomar decisıes, generalizar e para muitas 
outras açıes necessÆrias à sua formaçªo (BRASIL, 2002, p. 
111). 

Conforme Brasil (2002), contextos permitem aproximar a MatemÆtica da 

realidade do estudante, auxiliando-o a compreender e refletir criticamente acerca das 

informaçıes, podendo interpretar e atuar nesta realidade. AlØm disso, espera-se que seja 

um meio de envolver os estudantes com as atividades, de modo que se sintam 

motivados a aprender, por conseguirem atribuir sentidos e assim, significar os 

conceitos.  

Tendo em vista os objetivos do ensino de MatemÆtica no Ensino MØdio e alguns 

caminhos indicados pelos documentos oficiais, o processo de ensino e de aprendizagem 

tem, ainda, um cunho investigativo, sendo norteado por questionamentos e indagaçıes 

docentes, que levam os estudantes a refletir e participar ativamente das aulas. 

Tem-se, neste contexto, tambØm como metodologia, a Investigaçªo MatemÆtica, 

a qual possibilita o diÆlogo e a interaçªo, a partir do que, segundo Fiorentini (2006), o 

estudante age como um matemÆtico, explorando situaçıes, refletindo, estabelecendo 

conexıes e relaçıes, elaborando e validando conjecturas, argumentando, representando, 

comunicando descobertas e compreendendo conceitos.  

Deste modo, a escolha por estas metodologias, se deu por sua possibilidade de motivar 

e envolver os estudantes, permitindo o protagonismo e a atribuiçªo de sentidos aos conceitos. 

Isto me leva a corroborar com a ideia de que  

Na disciplina de MatemÆtica, como em qualquer outra disciplina 
escolar, o envolvimento ativo do aluno Ø uma condiçªo fundamental 
da aprendizagem. O aluno aprende quando mobiliza os seus recursos 
cognitivos e afetivos com vista a atingir um objetivo. Esse Ø, 
precisamente, um dos aspectos fortes das investigaçıes (PONTE, 
BROCARDO, OLIVEIRA, 2003, p. 23). 

Sendo assim, configuram-se como potenciais possibilidades metodológicas, pois 

motivam, desafiam e exigem o envolvimento do estudante, possibilitando a 

aprendizagem dos conceitos e tambØm o desenvolvimento de habilidades e 

competŒncias, estando tambØm em coerŒncia com o que Ø proposto pelos documentos 

oficiais norteadores do ensino de MatemÆtica no Ensino MØdio. 
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4. Considerações Finais 

Portanto, como licencianda em estÆgio, para planejar e desenvolver situaçıes 

desencadeadoras de aprendizagem, foi necessÆria a compreensªo das finalidades do 

Ensino MØdio e da Ærea MatemÆtica nesta etapa da educaçªo bÆsica, alØm de selecionar 

conteœdos curriculares e optar por metodologias que possibilitassem a efetivaçªo de 

processos de ensino e de aprendizagem em MatemÆtica. Cabe ressaltar ainda, que, para 

a organizaçªo do ensino, Ø fundamental o embasamento em pressupostos teóricos e 

prÆticos, relacionados às proposiçıes apresentadas pelos documentos oficiais e tambØm 

às tendŒncias pedagógicas atuais para o ensino de MatemÆtica no Ensino MØdio. 

 

5. Referências 

BRASIL, MinistØrio da Educaçªo. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio.Brasília: Conselho Nacional de Educaçªo, 2012. 
 
BRASIL, Secretaria de Educaçªo BÆsica. Orientações Curriculares para o Ensino 
Médio – Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: MinistØrio da 
Educaçªo, v. 2, 2006. 
 
BRASIL, Secretaria de Educaçªo MØdia e Tecnológica. PCN + Ensino Médio: 
Orientações Educacionais complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais - 
Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias. Brasília: MEC/SEMTEC, 2002. 
 
FIORENTINI, Dario. Grupo de SÆbado. In: FIORENTINI, Dario; CRISTÓVˆO, Eliane 
Matesco (orgs.). História e Investigação de/em aulas de matemática. Campinas, SP: 
Editora Alínea, 2006. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. 
ed. - Sªo Paulo: Paz e Terra, 2011. 
 
ONUCHIC, Lourdes de La Rosa; ALLEVATO, Norma Suely Gomes. Novas reflexões 
sobre o ensino-aprendizagem de matemática através da Resolução de Problemas. In: 
BICUDO, Maria Aparecida e BORBA, Marcelo de Carvalho (Org.). Educaçªo 
matemÆtica: pesquisa em movimento. Sªo Paulo: Cortez, 2004. 
 
PONTE, Joªo Pedro da; BROCARDO, Joana; OLIVEIRA, HØlia. Investigações 
Matemáticas na Sala de Aula. Belo Horizonte, MG: Editora AutŒntica, 2003. 
 
RIO GRANDE DO SUL, Secretaria de Estado da Educaçªo. Referencias Curriculares 
do Estado do Rio Grande do Sul: Matemática e suas Tecnologias. Secretaria de Estado 
da Educaçªo, Departamento Pedagógico: Porto Alegre, RS: SE/DP, 2009. 
  



 
 

205 
 

A ABORDAGEM HISTÓRICA DO TEOREMA DE TALES EM LIVROS 

DIDÁTICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Camilla Fernandes Diniz 

Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio 

camilla_fdiniz@hotmail.com 

 

Giovani Marcelo Schmidt 

Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio 

giovani.schmidt@ifc-sombrio.edu.br 

 

Micheli Pinheiro Teresa 

Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio 

micheli.pinheiro.teresa@hotmail.com 

 

Adriano EusØbio dos Santos 

Instituto Federal Catarinense Campus Avançado Sombrio 

adrianoeusebiosantos@gmail.com 

 

Eixo temático: História e Educaçªo MatemÆtica 

Modalidade: Comunicaçªo Científica 

Categoria: Aluno de Graduaçªo 

 

Resumo 

 

O estudo da Geometria nas aulas de MatemÆtica tem sido um desafio que vem sendo um 
campo que pode ser mais bem desenvolvido pelos professores à medida que algumas 
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falsas verdades vŒm sendo desmistificadas como, por exemplo, ensinar Geometria 
atravØs da Resoluçªo de Problemas. O Teorema de Tales Ø um exemplo de um conteœdo 
tradicional da Geometria plana escolar, presente em livros-texto da escola bÆsica, sendo 
uma proposiçªo fundamental no estudo da semelhança de figuras geomØtricas 
envolvendo o conceito de grandeza e seus desdobramentos como comensurabilidade, 
incomensurabilidade, entre outros. Esse trabalho foi desenvolvido atravØs de uma 
pesquisa bibliogrÆfica feita sobre como a História da MatemÆtica Ø tratada nos livros 
específicos de História da MatemÆtica e nos livros didÆticos de matemÆtica do nono ano 
(oitava sØrie). A História da MatemÆtica pode oferecer uma importante contribuiçªo ao 
processo de ensino aprendizagem, trazendo bons resultados em relaçªo ao processo de 
ensino�aprendizagem, pois em contexto didÆtico nªo deve se restringir à sua utilizaçªo 
como elemento de motivaçªo ao desenvolvimento do conteœdo, pois sua amplitude 
extrapola esse campo.  
 

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem; História da MatemÆtica; Teorema de Tales. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Inicia-se contando um pouco sobre o que aconteceu com o ensino da Geometria 

nos anos de 1960 atØ o de 1985, Øpoca da reestruturaçªo da MatemÆtica (MatemÆtica 

Moderna) atravØs das estruturas, dos conceitos de relaçıes, funçıes e teoria de 

conjuntos. TambØm se explana como os professores abraçaram o ensino da `lgebra, de 

forma mecânica e sem significado para o aluno e simplesmente, ignoraram o ensino da 

Geometria. Em alguns casos os livros-texto traziam toda a parte referente à Geometria 

no final, os professores em muitos caos nªo chegavam a ter tempo para trabalhar com 

ela, o ano letivo terminava antes de se ver algo sobre essa parte da MatemÆtica. 

Coloca-se tambØm algo sobre as consequŒncias desse descaso presentes ainda 

hoje, jÆ que foram formados muitos cidadªos que nªo tiveram nenhum contato com as 

figuras geomØtricas, nªo fizeram uso de compasso, de transferidor, nªo possuem 

condiçıes para argumentar/observar no cotidiano sobre Geometria. Campos (2001) 

exemplifica como sªo esses cidadªos da seguinte forma: 

[...] incapazes atØ de reconhecer na pintura, na arquitetura, na 
escultura nas configuraçıes das danças, na estØtica do trabalho 
do estilista, beleza das figuras, essas pessoas vªo olhando sem 
ver, pensando que pensam, mas, na verdade, vªo atropelando 
seu cultural com um raciocínio empobrecido pela privaçªo dessa 
aprendizagem (CAMPOS, p. 81). 
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Destaca-se a incoerŒncia a que se chegou ao final do sØculo XX, em que os 

professores perceberam a importância de se ensinar a Geometria e fizeram esse o seu 

discurso. PorØm, hÆ uma certa incapacidade destes mesmos professores transformarem 

em açªo as suas falas e assim viabilizar o ensino da Geometria à seus alunos, seja pela 

formaçªo geomØtrica inadequada do professor, seja pelo desconhecimento das vÆrias 

metodologias que podem ser dadas a esse ensino, ou ainda, pelas condiçıes de trabalho 

às quais esse profissional esteja submetido. 

Os PCN propıem um ensino de MatemÆtica mais dinâmico, voltado para a 

realidade e o interesse do educando, buscando a formaçªo bÆsica do mesmo para o 

mercado do trabalho e relaçıes sociais onde ele possa tornar�se agente transformador e 

nªo apenas mero espectador. Indica ainda um ensino em que os conceitos auxiliem em 

fatos reais, na formaçªo de capacidades intelectuais e na agilidade do raciocínio. 

No ensino da MatemÆtica, destacam-se dois aspectos bÆsicos: 
um consiste em relacionar observaçıes do mundo real com 
representaçıes (esquemas, tabelas, figuras); outro consiste em 
relacionar essas representaçıes com princípios e conceitos 
matemÆticos (BRASIL, 2001, p. 19). 

 

Desde muito tempo, o homem, nas mais diversas civilizaçıes vem observando a 

natureza e começou a perceber que ao identificar diferentes formas dos objetos pode 

tornar a sua vida mais fÆcil, pois conseguindo manipulÆ-los se consegue abstrair e 

maximizar o uso dos mesmos. 

Todas as coisas que sªo criadas pelo homem partem da necessidade de resolver 

seus problemas, de satisfazer seus desejos e suprir as dificuldades que sªo enfrentados 

pela sociedade. Com a Geometria nªo Ø diferente. Eves (1992) afirma: 

Esta Geometria do subconsciente era empregada pelo homem 
primitivo para fazer ornamentos decorativos e desenhos, e 
provavelmente Ø correto dizer-se que a arte primitiva preparou 
em grande escala o caminho para o desenvolvimento geomØtrico 
posterior (EVES, p. 02).  
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Essa Geometria começou e teve continuidade na necessidade que os homens 

tinham em medir suas terras, construir suas casas e tambØm na observaçªo dos astros 

podendo assim prever seus movimentos. 

O estudo da Geometria nas aulas de MatemÆtica tem sido um desafio que vem 

sendo apontado Pereira (2001) como um campo que pode ser mais bem desenvolvido 

pelos professores à medida que algumas falsas verdades vŒm sendo desmistificadas 

como, por exemplo, ensinar Geometria atravØs da Resoluçªo de Problemas. 

Em pesquisa realizada por Lorenzato (1995), constatou-se, que os professores de 

MatemÆtica nªo entendem Geometria e que a maioria deles nªo a domina. Nem mesmo 

eles possuem conhecimentos geomØtricos bÆsicos para trazerem aos alunos algumas 

definiçıes mais simples. 

O Teorema de Tales Ø um conteœdo tradicional da Geometria plana escolar, 

sempre presente em livros-texto da escola bÆsica, sendo uma proposiçªo fundamental no 

estudo da semelhança de figuras geomØtricas envolvendo o conceito de grandeza e seus 

desdobramentos como comensurabilidade, incomensurabilidade, entre outros.  

A escolha do conteœdo Geometria, em especial ao Teorema de Tales deu-se pelo 

fato que este matemÆtico contribuiu para esta Ærea significativamente. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Alguns autores como Mlodinow (2008), Eves (2007), Boyer (1998) atribuem 

para a origem dos problemas geomØtricos a soluçªo de problemas de natureza prÆtica, 

principalmente os ligados a arquitetura e a agrimensura grega, egípcia e babilônica. 

Envolvem casos de paralelismo e proporcionalidades, relacionando de forma direta o 

geomØtrico e ao numØrico. Apesar de Tales ser grego, para Eves (2007) o Teorema de 

Tales pode ter sua origem no Egito, pois ele viajou para lÆ em busca dos conhecimentos 

matemÆticos dos egípcios e observada sua capacidade foi desafiado a medir a altura de 

uma pirâmide. 

A questªo da proporcionalidade era de grande importância para os gregos, 

principalmente na arquitetura e agrimensura. Eles procuravam resolver outros 

problemas prÆticos e conseguiram solucionÆ-los.  
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Conjectura-se que a primeira sistematizaçªo da Geometria pode ter sido em 

torno da questªo da proporcionalidade de segmentos determinados por um feixe de retas 

paralelas e outro de retas transversais. Essa questªo durante muitos sØculos foi 

denominada de teorema dos segmentos proporcionais.  

Pereira (2005) relata que o aparecimento do nome Teorema de Tales no Brasil 

surge na segunda metade do sØculo XX. Aparece no mesmo momento em que entram 

no mercado os livros textos de matemÆticos encabeçados pelo Movimento da 

MatemÆtica Moderna como o livro de Oswaldo Sangiorgi. Desse momento em diante 

surge uma variedade de enunciados referentes ao Teorema de Tales e nos dias atuais Ø 

mais conhecido como feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais que 

determinam segmentos proporcionais entre si. 

Os egípcios tinham capacidade de construir as pirâmides, mas nªo tinham o 

discernimento necessÆrio para medir suas alturas. Tales foi capaz de deduzir tØcnicas 

geomØtricas, uma da outra, e de roubar a soluçªo de um problema a partir de outro, pois 

tinha extraído o princípio abstrato da aplicaçªo prÆtica particular (Ibidem, 2008). 

Neste caso o autor referŒncia Kopper ao afirmar que Tales deixou os egípcios 

impressionados quando lhes mostrou como eles poderiam medir a altura da pirâmide 

empregando um conhecimento de propriedades de triângulos semelhantes.  

Segundo o autor, mais tarde Tales usou tØcnica similar para medir a distância de 

um navio no mar atØ o monte de onde estava sendo avistado, tendo se tornado 

celebridade no Egito antigo por este feito. 

Segundo Boyer (1996), se conjectura ter sido Tales o criador de uma Geometria 

puramente demonstrativa, o que hoje se denomina dedutiva. O autor tambØm afirma que 

devido a isto se lhe atribui ser o primeiro matemÆtico a dar uma contribuiçªo à 

organizaçªo da Geometria. 

Segundo Howard Eves (2007), uma origem ou motivaçªo para o Teorema de 

Tales foi o próprio cÆlculo utilizado para a mediçªo da altura da pirâmide de QuØops. 

Para fazŒ-la, Tales observou a pirâmide e lançou mªo de alguns conceitos matemÆticos 

conhecidos, como semelhança de triângulos, razªo e proporçªo. 
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Ressalta-se que o conceito de proporçªo, para os gregos, estava diretamente 

relacionado à ideia de subtraçªo mœtua. Nesse sentido, diz Boyer (1998): 

 

Aparentemente os gregos usaram a ideia de que quatro 
quantidades estªo em proporçªo a:b = c:d, se as duas razıes a:b 
e c:d tŒm a mesma subtraçªo mœtua; isto Ø, se em cada razªo a 
quantidade menor cabe um igual nœmero 54 inteiro de vezes na 
menor e o novo resto no precedente o mesmo nœmero inteiro de 
vezes, e assim por diante (BOYER, p. 61). 

 

Os PCN trazem a Geometria como um campo importante a ser desenvolvido na 

escola, pois: 

Uma das possibilidades mais fascinantes do ensino da 
Geometria consiste em levar o aluno a perceber e valorizar sua 
presença em elementos da natureza e em criaçıes do homem. 
Isso pode ocorrer por meio de atividades em que ele possa 
explorar formas como as de flores, elementos marinhos, casa de 
abelha, teias de aranha, ou formas em obras de arte, esculturas, 
pinturas, arquitetura, ou ainda em desenhos feitos em tecidos, 
vasos, papeis decorativos, mosaicos, pisos, etc (BRASIL, 1997, 
p. 128). 

 

Pretende-se, durante a pesquisa, explorar o aspecto das criaçıes do homem, 

agente transformador do meio em que vive, e procurar evidenciar aos educandos que 

eles sªo corresponsÆveis pelas mudanças na sociedade e na natureza à sua volta. 

  

METODOLOGIA 

 

Esse trabalho foi desenvolvido atravØs de uma pesquisa bibliogrÆfica feita sobre 

como a História da MatemÆtica Ø tratada nos livros específicos de História da 

MatemÆtica e nos livros didÆticos de matemÆtica do nono ano (oitava sØrie). 

 

ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

 



 
 

211 
 

Percebe-se, nas leituras realizadas, em especial a de Vianna (1995), a qual cria 

algumas categorias, depois de reunir todas as apariçıes de referŒncias à História da 

MatemÆtica em alguns livros didÆticos e classifica-as da seguinte forma: se elas nªo 

contribuem, ou contribuem pouco, ou contribuem para o enriquecimento pedagógico. É 

notória a importância da pesquisa realizada pelo autor mencionado, pois nos livros 

didÆticos nem sempre o que Ø apresentado neste sentido tem-se ausŒncia do 

desenvolvimento histórico dos conceitos matemÆticos em praticamente todos os livros 

didÆticos. Dificultando a utilizaçªo dessa proposta, pelo professor em sala de aula. 

A maioria dos livros didÆticos e os próprios livros de História da MatemÆtica 

dªo pouca importância ao contexto das descobertas e o desenvolvimento da MatemÆtica 

Ø observado preponderantemente sob um ponto de vista interno dela mesma, 

considerando apenas suas próprias questıes e problemas desconsiderando o contexto 

em que estiveram inseridas tais descobertas. 

Segundo o Plano Nacional do Livro DidÆtico do Ensino MØdio - PNLEM 

(BRASIL, 2006, p. 10), a �História da MatemÆtica oferece um âmbito de 

contextualizaçªo importante do conhecimento matemÆtico. O livro didÆtico deve fazer 

referŒncias aos processos históricos de produçªo do conhecimento matemÆtico e utilizar 

esses processos como instrumento para auxiliar a aprendizagem da matemÆtica�. 

A maioria dos matemÆticos e educadores concordam que a História da 

MatemÆtica deve estar presente em sala de aula. No entanto surgem dœvidas quando se 

analisa qual a melhor forma de utilizar este recurso.  

Segundo a resenha da obra do Plano Nacional do Livro DidÆtico � PNLD 

(BRASIL, 2005, p. 11) �[...] a História da MatemÆtica Ø abordada em todas as sØries de 

forma significativa, levando o aluno a refletir sobre o processo de construçªo do saber 

matemÆtico�. 

            A questªo de o porquŒ estudar a História da MatemÆtica, segundo os PCN, pode 

ser assim justificada: 

a História da MatemÆtica pode oferecer uma importante 
contribuiçªo ao processo de ensino aprendizagem. Ao revelar a 
MatemÆtica como uma criaçªo, ao mostrar necessidades e 
preocupaçıes de diferentes culturas, em diferentes momentos 
históricos, ao estabelecer comparaçıes entre conceitos e 
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processos matemÆticos do passado e do presente (BRASIL, 
1998, p. 42). 

 

Essa estratØgia de aprendizagem pode trazer bons resultados em relaçªo ao 

processo de ensino�aprendizagem. Para Nobre (1999) a utilizaçªo da História da 

MatemÆtica no contexto didÆtico nªo deve se restringir à sua utilizaçªo como elemento 

de motivaçªo ao desenvolvimento do conteœdo, pois sua amplitude extrapola esse 

campo.  

a) Livro de Giovanni Castrucci e Giovanni Jr.: A conquista da MatemÆtica. 

(2012): Traz um pequeno comentÆrio de Tales (origem, ano de nascimento e morte), 

porØm a apresentaçªo do Teorema de Tales se dÆ de forma tradicional com o feixe de 

retas paralelas, exemplos e exercícios de fixaçªo. 

b) Livro Projeto AraribÆ: MatemÆtica (2006): Apresenta o Teorema de Tales 

como um modelo matemÆtico, em seguida o conteœdo Ø abordado de forma tradicional. 

c) Livro de Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce e Antonio Machado: MatemÆtica e 

Realidade. (2011): Encontra-se uma seçªo intitulada �MatemÆtica no Tempo� que 

apresenta O Teorema de Tales e a famosa mediçªo da Pirâmide de QuØops no Egito. 

d) Livro de Joamir Souza e Patricia Moreno Pataro: Vontade de saber 

MatemÆtica (2009): O Teorema de Tales Ø apresentado de forma tradicional. 

e) Livro de Miguel Asis Name: coleçªo Vencendo com a MatemÆtica (2010): 

Apresenta alguns apontamentos históricos de obras e estudiosos matemÆticos, com o 

objetivo de enquadrar no tempo os conhecimentos matemÆticos que hoje adquirimos.  

f) Livro de Jorge Silva, Valter Fernandes e Orlando D. Mabelini: coleçªo 

Horizontes (2007): Em nenhum momento apresenta algo relacionado à história da 

origem do teorema nem ao nome de Tales. 

g) Livro de Luis Roberto Dante: Tudo Ø MatemÆtica (2011): O livro traz o 

conteœdo de forma tradicional, com inœmeros conceitos, uma linguagem formal 

carregada de simbolismos.  
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CONCLUSÕES 

 

Na anÆlise bibliogrÆfica buscamos elementos que contribuam para uma tentativa 

de resposta à pergunta inicial, depois de realizadas a revisªo de literatura a respeito da 

História da MatemÆtica, a origem do Teorema de Tales e a incidŒncia nos livros 

didÆticos vimos que, apesar a História da MatemÆtica se fazer presente, ela ainda 

poderia ser mais significativa.  

Julga-se que hÆ uma preocupaçªo dos autores com a presença de mençıes 

históricas nos livros didÆticos e estÆ relacionada às recomendaçıes dos PCNs, bem 

como com o fato das coleçıes terem sido submetidas a anÆlise do PNLD voltada para o 

ensino fundamental. Refletindo ainda sobre presença da História da MatemÆtica, nota-se 

que as mençıes históricas na parte teórica sªo maiores do que nas atividades, e que as 

apariçıes estªo voltadas para trazer uma informaçªo geral ou apenas um flash. Essas 

apariçıes estªo relacionadas com o conteœdo abordado, ainda que nªo estejam ali para 

ajudar no entendimento do mesmo. É pouca a presença de mençıes históricas em 

atividades; estas aparecem apenas como atividades sobre informaçªo e a própria 

história, em nenhum momento foi encontrada a história como estratØgia didÆtica. 

Espera-se que mais trabalhos possam ser realizados explorando o uso ou nªo da História 

da MatemÆtica em livros didÆticos e discutam a forma com que aparecem visando 

auxiliar cada vez mais no processo de ensino sendo um recurso didÆtico eficaz. 
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Resumo 

 A Modelagem MatemÆtica Ø uma das metodologias de ensino-aprendizagem que 
existem na Educaçªo MatemÆtica. Neste trabalho abordaremos este tema de forma a 
demonstrar que essa metodologia de ensino vem tornando-se uma das possibilidades de 
que os alunos criem relaçıes entre a teoria e a prÆtica e tornem-se cidadªos capazes de 
decidir, inferir, e agir no meio em que vivem. Assim, sustentando essa metodologia a 
partir de exemplos de atividades aplicadas em diferentes componentes curriculares de 
Cursos de Graduaçªo do primeiro período do Curso Superior de Tecnologia e CÆlculo 
NumØrico dos Cursos de Engenharia e MatemÆtica � Licenciatura. TambØm, 
analisaremos o percentual de aprovaçªo e reprovaçªo da disciplina de CÆlculo 
NumØrico dos Cursos de Engenharia e MatemÆtica � Licenciatura da Universidade 
Federal do Pampa, campus BagØ � RS nos períodos dos anos de 2013 à 2105. 

 

Palavras-chave: Metodologia; Modelagem MatemÆtica; Cursos de Graduaçªo. 
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Introdução 

 

A Educaçªo MatemÆtica e as metodologias utilizadas no ensino-aprendizagem, 

tanto na educaçªo bÆsica como nas universidades estªo em constantes discussıes entre 

os teóricos. Diante de uma educaçªo tradicional que valoriza a memorizaçªo, a 

repetiçªo de exercícios e mØtodos, surge a necessidade e o desafio de encontrar e se 

estudar metodologias que acompanhem o desenvolvimento social, cultural e tecnológico 

que a sociedade perpassa. 

A Modelagem MatemÆtica Ø uma alternativa que possibilita aos alunos criarem 

relaçıes entre o cotidiano e as necessidades da sociedade com o seu dia a dia, 

desconstruindo a imagem de uma MatemÆtica inflexível e totalmente acabada. Dessa 

maneira, a modelagem se mostra como uma alternativa que evidencia para o homem 

atravØs de um modelo matemÆtico situaçıes da sua realidade, como nos apresenta 

Bassanezi (1994, p. 01): 

 

Modelagem MatemÆtica Ø um processo que consiste em traduzir 
uma situaçªo ou tema do meio em que vivemos para uma 
linguagem matemÆtica. Essa linguagem, que denominamos 
Modelo MatemÆtico, pressupıe um conjunto de símbolos e 
relaçıes matemÆticas que representam o fenômeno em questªo. 

 

 Diante da perspectiva da utilizaçªo e inserçªo da Modelagem MatemÆtica em 

sala de aula Ø imprescindível que o docente perceba que sua organizaçªo e modelo de 

trabalho necessitam respeitar o currículo e o processo de ensino-aprendizagem para que 

os objetivos sejam alcançados. Encontra-se respaldo nessa base teórica nas palavras de 

(FERRUZZI, 2004):  

[...] quando o processo de construçªo e utilizaçªo de modelos se 
desenvolve em sala de aula, deve-se atribuir atençªo especial ao 
cenÆrio pedagógico, isto Ø, as questıes relativas ao ensino e à 
MatemÆtica do currículo escolar ocupam um lugar de destaque. 
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 A Modelagem MatemÆtica possibilita que o aluno contextualize, estimulando os 

processos cognitivos, permeando a teoria e a prÆtica, e, assim atravØs dos conceitos 

matemÆticos investigue situaçıes problemas e entªo possa construir uma soluçªo. Nesse 

contexto espera-se que o discente sinta-se incentivado para a busca de soluçıes e a 

partir delas tenha ferramentas para agir e transformar a realidade que o rodeia. Assim, 

permitindo que a aprendizagem torne-se mais significativa e propiciando que o 

educando busque o seu papel social e reflexivo na sociedade.  

Essa metodologia estimula que o aluno seja o agente do seu processo de 

aprendizagem e o professor o facilitador e motivador, contribuindo para que o aluno 

consiga solucionar os problemas e instigando o gosto pela MatemÆtica. 

A disciplina de CÆlculo NumØrico Ø comum nos cursos de ciŒncias exatas. Na 

atualidade as possibilidades de oferecer um curso que seja possível criar relaçıes entre a 

teoria e a prÆtica torna-se mais viÆvel, a partir, de programas computacionais. Os 

mØtodos numØricos que sªo muito utilizados na Ærea da Engenharia e MatemÆtica e 

quando explorados em softwares como, por exemplo, Scilab e Octave permitem que os 

discentes escolham diante de suas vantagens, qual mØtodo serÆ aplicado ao problema 

proposto evidenciando a qualidade da soluçªo e os processos para chegar nela.  

Quando a disciplina Ø proposta com esse olhar, torna-se transitÆvel entre a teoria 

e os problemas que se aplicam a realidade e que estªo presentes em pesquisas que visam 

uma melhor qualidade de vida. Portanto, as aulas tornam-se contextualizadas, 

permitindo que os alunos criem hipóteses e sejam capazes, de após esses estudos, 

tomarem decisıes em pesquisas posteriores ou em as atividades do meio em que vive.  

O presente trabalho propıe analisar a partir dos dados de aprovaçªo dos alunos 

da componente curricular de CÆlculo NumØrico dos cursos das Engenharias e 

MatemÆtica - Licenciatura da Universidade Federal do Pampa, campus BagØ � RS. Com 

base nessa investigaçªo, observar o desempenho desses alunos tendo em vista a 

proposiçªo de problemas reais no estudo dessa componente curricular, exemplificando a 

utilizaçªo da Modelagem MatemÆtica como metodologia de ensino. 

 

Metodologia 
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 Diante da importância supracitada de utilizar a Modelagem MatemÆtica no 

ensino superior como ferramenta de ensino-aprendizagem, apresentaremos neste 

trabalho dois exemplos utilizados em cursos de graduaçªo. 

 A primeira atividade (FERRUZI, 2004), denominada por Lei de OHM foi 

realizada no primeiro período do Curso Superior de Tecnologia do antigo CEFET-PR. 

A atividade teve como tema o funcionamento de um circuito elØtrico, onde se pretendia 

introduzir as funçıes de 1” grau. A atividade se desenvolveu no laboratório onde foram 

disponibilizados alguns equipamentos para a obtençªo dos dados necessÆrios para o 

desenvolvimento da atividade. Os primeiros passos da atividade foram dirigidos a 

classe, após os alunos trabalharam em grupo e os resultados foram apresentados por eles 

em forma de seminÆrios. Para realizar a atividade, os alunos necessitaram ter o 

conhecimento relacionado ao tema proposto. Entre eles, do que se consiste o circuito 

elØtrico, corrente elØtrico entre outras unidades como, por exemplo, intensidade e 

resistŒncias. Para resolver o problema foram definidas algumas variÆveis como, por 

exemplo, � � intensidade de corrente, medida em AmpŁres (A) e H � tensªo aplicada 

medida em Volts (V). 

 Após, algumas questıes foram questionadas aos alunos: Se existe alguma 

relação entre a tensão, a corrente e a resistência de um material, qual é esta relação? 

 Depois da discussªo foi sugerido aos alunos para que encontrassem um conjunto 

de dados que expressasse a relaçªo existente entre a corrente e a tensªo aplicada em um 

circuito fechado. A turma dividiu-se em quatro grupos, onde foi acompanhado o 

desenvolvimento da equipe quatro que utilizou um ferro de passar roupa como objeto 

representando um circuito fechado. A formulaçªo do problema matemÆtico foi definida 

junto à professora: determinar um modelo matemático que descreva o comportamento 

da corrente que flui em um circuito, em relação à tensão aplicada e ao resistor do 

equipamento. 

  Com o objetivo de determinar a relaçªo entre a tensªo e a corrente, foram 

realizadas discussıes e anÆlise de tabela com os dados encontrados pelos grupos, assim, 

os alunos chegaram a seguinte relaçªo: 

��H� � C4C��H 
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 O grupo concluiu que o tipo de resistŒncia utilizada provocou a diferença 

encontrada por cada grupo. Diante disso, obteve-se outra equaçªo onde I Ø uma 

constante específica para cada aparelho. 

��H� � I�H 

 Após a anÆlise do valor da resistŒncia de cada resistor, os grupos encontraram o 

modelo apresentado por: 

��H� � �JH 

 Este modelo matemÆtico que representa o comportamento da corrente que flui 

em relaçªo à resistŒncia deste aparelho e à tensªo aplicada e Ø conhecido na literatura 

como Lei de OHM. Assim, o conceito formal da funçªo do primeiro grau foi 

apresentado, onde foi definido os coeficientes angular e linear. 

  Outro exemplo de atividade que contempla a Modelagem MatemÆtica foi 

aplicado na disciplina de CÆlculo NumØrico na Universidade Federal do Pampa, campus 

BagØ � RS com alunos dos Cursos de Engenharia e MatemÆtica � Licenciatura. A 

atividade consistia em resolver sistemas de equaçıes relacionadas aos problemas de 

RTM (Resin Tranfer Molding), sendo este um exemplo da família de processo LCM 

(Liquid Composite Molding). O processo RTM Ø considerado um modelo eficiente para 

a produçªo de peças com um bom acabamento superficial e de geometria complexa. 

Esses processos estªo em constante aprimoramento no campo científico, pois esses 

mØtodos alØm de eficazes sªo vantajosos na contribuiçªo para a preservaçªo do meio 

ambiente, por gerarem menos impactos ambientais. O problema utilizado nesta 

atividade estÆ relacionado a um modelo generalizado para avanço de resina em um 

molde retangular de � camadas (OLIVEIRA, 2010): 

�K � �LKMNOPKQ�K � #RLR
SMNT�K>U  �KV�OPKQTWK � WK>UVWK�K>U 

#RXULRXUS MNT�K  �KXUV�OPKQTWKXU � WKVWK�K  

 Onde: � varia entre � e �  � 

� � Nœmero de camadas 

O � Tempo 
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LK � Tensor de permeabilidade  

MN �� Pressªo 

PK � Porosidade do reforço fibroso 

Q � Viscosidade do fluído 

#R � Constante 

LRS � Permeabilidade transversal 

WK � Altura 

 Na aplicaçªo desta atividade, o professor dividiu a turma em duplas e forneceu 

os valores das constantes a partir de dados experimentais encontrados na literatura, 

possibilitando que os discentes pudessem encontrar um sistema de equaçıes. 

Posteriormente, para que esse sistema de equaçıes fosse resolvido, os alunos tiveram 

que analisar o problema proposto. Diante as observaçıes realizadas, analisaram e 

relacionaram as especificidades do problema para decidir qual o mØtodo de resoluçªo 

seria mais eficaz e proporcionaria o resultado com melhor qualidade.  

 Após a definiçªo do mØtodo de resoluçªo, foi proposto que utilizassem os 

softwares Scilab ou Octave como ferramenta para resolverem o problema equacionado. 

Ao tØrmino da atividade, os alunos partilharam os resultados obtidos e explanaram os 

motivos que os motivaram na escolha do mØtodo de resoluçªo. Assim, os discentes 

observaram vantagens e desvantagem nos mØtodos utilizados e tambØm, que alguns 

colegas tiveram observaçıes distintas sobre a forma de resoluçªo. 

 Com esta atividade, o professor esperava que a turma compreendesse e aplicasse 

os conceitos estudados em aulas anteriores, contextualizando com o problema de RTM. 

TambØm que os discentes no andamento da atividade formulassem conjecturas e 

encontrassem possíveis soluçıes para o modelo de n camadas apresentado. Assim, que a 

turma percebesse que este modelo e outras pesquisas em andamento no meio científico 

demonstram intrinsecamente um problema que faz parte da realidade da sociedade. 

 

Análise e discussão dos resultados 

 

 A disciplina de CÆlculo NumØrico da Universidade Federal do Pampa desde �C�E estÆ sendo planejada com atividades que possuem como alicerce a metodologia da 

Modelagem MatemÆtica. Pensando na aprendizagem e no desenvolvimento do aluno as 
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aulas tŒm como intuito de propiciar aos discentes um ambiente em que possam perceber 

que a MatemÆtica e a realidade vivenciada estªo intimamente relacionadas entre si. 

 Neste estudo analisamos os índices de aprovaçªo e reprovaçªo nesta disciplina 

nos anos de �C�E�à��C�B, segundo essa metodologia de ensino começou a ser 

considerada mais atentamente nas aulas. Conforme a tabela abaixo: 

 

Tabela 1 � ˝ndices de Aprovados em CÆlculo NumØrico 

Ano/ 

Semestre 

Alunos 
Matriculados 

Aprovados Reprovados Percentual 
Aprovados 

Percentual 
Reprovados 

2013/ 1º 
semestre 

27 21 6 77,78% 22,22% 

2014/ 2º 
semestre 

18 11 7 61,11% 38,89% 

2015/ 1º 
semestre 

51 46 5 90,20% 9,80% 

2015/ 2º 
semestre 

16 13 3 81,25% 18,75% 

 

 Conforme podemos observar na tabela acima, os índices de aprovados nesta 

disciplina sªo consideravelmente elevados. De um total de ��� alunos matriculados, Y� 

foram aprovados nesta disciplina e �� reprovados. Ou seja, do total de alunos 

matriculados ��4�BZ foram aprovados e ��4�BZ reprovados neste período. Conforme 

essas estatísticas, a inserçªo dessa metodologia de ensino nas aulas de CÆlculo 

NumØrico se mostrou promissora e auxiliou o processo de ensino-aprendizagem dos 

alunos dessa componente curricular.  

 

Conclusões 

 

 A Modelagem MatemÆtica como ressaltada neste trabalho Ø uma dentre as 

alternativas estudadas pelos teóricos de abordar a MatemÆtica de uma maneira que 

possibilite ao aluno visualizar essa disciplina mais integrada no cotidiano da sociedade. 

Portanto, neste estudo percebemos que Ø possível nos Cursos de Graduaçªo abordar 

diferentes componentes curriculares diante de um modelo matemÆtico que descreve um 

fenômeno, processo ou realidade de uma situaçªo vivenciada no cotidiano ou estudada 

no meio científico.  
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 Diante dos percentuais de aprovaçªo da disciplina de CÆlculo NumØrico 

demonstrado neste texto, foi possível concluir que a inserçªo da Modelagem 

MatemÆtica em sala de aula permite que os alunos tornem-se autônomos e percorram 

diferentes caminhos para solucionar problemas. Desconstruindo a imagem de que 

MatemÆtica Ø algo que nªo Ø possível criar relaçıes e possibilitando intermediar os 

conceitos entre a teoria e a prÆtica.  
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Resumo 

Este trabalho foi realizado na Componente Curricular de Geometria Espacial e com 
contribuiçıes dos estudos realizados no grupo de pesquisa �matE† - Educaçªo e 
Educaçªo MatemÆtica�. Realizou-se a anÆlise detalhada de um Livro DidÆtico de 
MatemÆtica do Ensino MØdio, aprovado pelo Programa Nacional do Livro DidÆtico de 
2015. Nesta anÆlise, buscou-se investigar a proposta apresentada para o ensino e 
aprendizagem de Geometria Espacial de Posiçªo, embasando-se na Teoria dos Registros 
de Representaçªo Semiótica para discutir os resultados da pesquisa. Para tanto, optou-se 
por uma abordagem qualitativa, escolhendo as seguintes categorias de anÆlise: 
Situaçıes-problema; Linguagens; Regras; Argumentos; Relaçıes; Transformaçıes 
Cognitivas e Softwares. Percebe-se que hÆ poucas atividades que favorecem a 
conversªo de um registro de representaçªo semiótico para outro. AlØm disso, nªo 
observa-se atividades que propıe a utilizaçªo de novas tecnologias para o estudo de 
Geometria. 

 

Palavras-chave: Educaçªo MatemÆtica; Livro DidÆtico; Geometria Espacial de 
Posiçªo; Teoria dos Registros de Representaçªo Semiótica.   
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Considerações Iniciais 

Este texto apresenta uma pesquisa em livro didÆtico de Ensino MØdio com 

objetivo de analisar as atividades propostas sobre o tema de geometria espacial, 

especialmente, geometria de posiçªo. O trabalho foi desenvolvido na componente 

curricular de Geometria Euclidiana Espacial do Curso de Licenciatura em CiŒncias 

Exatas do campus de Caçapava do Sul. Um dos objetivos desta componente Ø relacionar 

conceitos de geometria com conteœdos a serem abordados na Educaçªo BÆsica. Insere-

se tambØm nas produçıes do grupo de pesquisa "matE† - Educaçªo e Educaçªo 

MatemÆtica", grupo este que visa problematizar dimensıes subjacentes às temÆticas 

currículo, trabalho docente, políticas pœblicas, gestªo educacional e "formaçªo" de 

professores. 

Segundo SacristÆn (2000), as informaçıes contidas nos livros didÆticos sªo a 

base a partir das quais os estudantes podem obter as aprendizagens necessÆrias, contudo, 

Ø preciso estar atento para o fato de que muitas vezes conteœdos sªo abordados de forma 

restrita e em uma representaçªo simplificada. Assim, entende-se que as pesquisas que 

analisam livros didÆticos sªo relevantes, porque permitem identificar como os 

conteœdos sªo propostos nestes materiais curriculares, bem como, de que forma podem 

ser desenvolvidos por professores, visto que o livro, geralmente, serve de apoio para o 

docente. 

Considerando que a anÆlise de livros didÆticos requer escolher perspectivas 

teórico-metodológicas, optou-se para este trabalho a teoria do filósofo e psicólogo 

francŒs Raymond Duval, denominada como Teoria dos Registros de Representaçªo 

Semiótica. Esta teoria estÆ embasada na concepçªo de que o objeto de estudo 

matemÆtico nªo pode ser alcançado a nªo ser pelas suas diversas representaçıes 

semióticas (DUVAL, 2003). 

A teoria dos Registros de Representaçªo Semiótica busca analisar a influŒncia 

das representaçıes dos objetos matemÆticos no processo de ensino e aprendizagem em 

MatemÆtica.  Permite refletir sobre os saberes ensinados na escola numa perspectiva 

cognitiva e epistemológica, podendo ser utilizada pelo professor visando à conceituaçªo 

e a construçªo de conhecimentos matemÆticos pelos estudantes.  Para Duval (2003), 
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conseguir representar de diversas formas um mesmo objeto matemÆtico, sinaliza 

aquisiçªo de conhecimentos. 

 Nesse sentido, um recurso que pode ser utilizado visando auxiliar nas 

representaçıes semióticas Ø a integraçªo das Tecnologias de Informaçªo e Comunicaçªo 

(TICs) com o ensino e a aprendizagem de geometria. Uma das novas tecnologias 

disponíveis para o ensino de geometria Ø o software Geogebra. O Geogebra Ø um 

software livre que propicia a construçªo, visualizaçªo e exploraçªo de objetos 

geomØtricos e algØbricos de forma interativa. No que tange a geometria de posiçªo, hÆ 

grande potencial para abordar relaçıes entre retas e retas e planos, pois o Geogebra 

oportuniza aos estudantes investigar relaçıes e construir conhecimento sobre a 

geometria partindo da visualizaçªo (de vÆrios registros de representaçªo, 

simultaneamente). Possibilita ainda, retomar conceitos da geometria plana no estudo da 

geometria de posiçªo e geometria espacial (SANCHES, 2012).  

 Destaca-se ainda, conforme as Orientaçıes Curriculares Nacionais para o Ensino 

MØdio (OCNEM) (BRASIL, 2006, p. 75), que o ensino da geometria �deve possibilitar 

aos alunos o desenvolvimento da capacidade de resolver problemas prÆticos do 

quotidiano�, representando as diferentes figuras planas e espaciais, tanto as encontradas 

na natureza como as imaginadas. É importante que o estudo seja aprofundado e 

sistematizado, havendo condiçıes necessÆrias para demonstraçıes envolvendo 

fórmulas. 

Sobre a aprendizagem das fórmulas, salienta-se a necessidade de o estudante ter 

condiçıes para perceber os processos que levam ao estabelecimento dessas e nªo 

somente a sua apresentaçªo final. Desse modo, entende-se que o ensino de matemÆtica 

se inicie partindo de concepçıes investigativas, e principalmente, a geometria como 

instrumento para solucionar problemas.  

 

Procedimentos Metodológicos 

Os pressupostos adotados sªo da pesquisa qualitativa. Para tanto, analisou-se 

detalhadamente uma coleçªo aprovada pelo Programa Nacional do Livro DidÆtico � 

PNLD/2015 (BRASIL, 2014). Em particular, o volume 2 porque Ø nele que hÆ uma 

seçªo acerca da geometria espacial de posiçªo.  
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Optou-se por esta coleçªo em funçªo dos autores do trabalho realizarem 

atividades em uma escola de Ensino MØdio de Caçapava do Sul � RS, a qual adota o 

referido livro didÆtico, alØm disso, esta coleçªo foi a que atingiu os índices mais altos 

nas estatísticas do MEC quanto a escolha dos livros didÆticos no país. 

 A coleçªo selecionada Ø composta por trŒs livros didÆticos (1”, 2” e 3” volume), 

organizados em unidades e capítulos. Neste trabalho, foram analisadas as seçıes do 

capítulo 8 da Unidade 3, denominada �Geometria plana e espacial”. Definido o livro da 

coleçªo, elaborou-se as seguintes categorias de anÆlise: a) Situaçıes-problema; b) 

Linguagens (transformaçıes cognitivas); c) Regras; d) Argumentos; e) Relaçıes; f) 

Softwares. 

 Considerando as discussıes realizadas na Componente Curricular Geometria 

Euclidiana Espacial, entende-se por Situaçıes-problema aquelas que apresentam uma 

amostra representativa e articulada nos diferentes contextos (cotidiano, outras Æreas do 

conhecimento e própria matemÆtica). 

 Por Linguagens, compreende-se os modos de expressªo matemÆtica, sejam elas 

numØricas, algØbricas, geomØtricas, simbólicas, grÆficas, entre outras que representam 

objetos matemÆticos. Sendo analisada a pertinŒncia e potencialidades de um ou outro 

tipo de representaçªo e as transformaçıes cognitivas. Estas envolvem o tratamento, que 

ocorre em um mesmo registro de representaçªo semiótica, e a conversªo, que ocorre em 

registros de representaçªo semiótica diferentes (DUVAL, 2003). 

 No que tange as Regras, esta categoria analisou as definiçıes e proposiçıes 

presentes no livro didÆtico, bem como os procedimentos mostrados pelo autor para 

solucionar os exercícios. Quanto aos Argumentos, verificou-se se as atividades 

favorecem a prova dos enunciados, promovendo situaçıes em que os estudantes podem 

conjeturar sobre relaçıes matemÆticas, bem como se as investigam e justificam. JÆ na 

categoria de Relaçıes, identificou-se se as atividades estabelecem conexıes entre as 

ideias matemÆticas, aplicando as ideias em contextos nªo matemÆticos.  

 No que tange aos Softwares, foram identificadas atividades que utilizam 

softwares para o ensino de conceitos matemÆticos, permitindo introduzir tarefas ricas, 

linguagens, procedimentos e argumentaçıes adaptadas. 
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Para tanto, organizou-se um quadro elaborado no Microsoft Excel for 

Windowsfi, que apresenta a localizaçªo no livro da atividade categorizada (unidade, 

capítulo, categorias de anÆlise, nœmero da atividade, pÆgina). 

Tabela 1 � Categorias e Atividades 

Unidade 

 

Capítulo Categorias de 
AnÆlise 

N” da atividade PÆgina 

3-Geometria 
Plana e 
Espacial 

8-Geometria 
espacial de 

posiçªo: uma 
abordagem 

intuitiva 

Situaçıes 
problema 

1, 2, 3 163 

Linguagens 4 164 

Regras 5, 6, 7, 8 166 

Argumentos 9, 10, 11, 12, 13 168 

Relaçıes 14 169 

Transformaçıes 
Cognitivas 

15, 16, 17, 18 175 

Softwares 

 

19, 20 176 

 Exercícios 
resolvidos 

173 

Fonte: Os autores 

 

Análise do Livro Didático 

 

 A anÆlise das atividades quanto às situaçıes-problema indica que em algumas 

tarefas sªo dadas afirmaçıes que os estudantes precisam julgar se verdadeiras ou falsas. 

Considera-se que seria importante trabalhar as justificativas das proposiçıes, pois se 

entende com base na teoria dos registros de representaçªo semiótica que as atividades 

que envolvem verdadeiro ou falso poderiam explorar as vÆrias representaçıes dos 

objetos matemÆticos ao solicitarem as argumentaçıes dos estudantes, por exemplo, a 

geomØtrica que poderiam ser produzidas no Geogebra.  



 As atividades propostas retomam nos exercícios os conceitos referentes à 

geometria espacial. PorØm, em determinados tópicos hÆ repetiçªo de itens que exigem o 

mesmo raciocínio, podendo se tornar desinteressante pa

atividade exposta na figura 1: 

 

Fonte: Volume 2 da Coleçªo de Livros DidÆticos analisada

 

 Na opiniªo de Ferreira e Laudares (2010), para ensinar conceitos matemÆticos Ø 

importante utilizar a visualizaçªo e tambØm a manipulaçªo, pois auxiliam na 

observaçªo, exploraçªo e construçªo do conhecimento. Assim, atividade exposta na 

figura possivelmente contribuiria para a compreensªo da geometria espacial de posiçªo 

se fosse solicitada aos estudantes a construçªo da pirâmide, pois, para tanto, eles 

precisariam relacionar os conceitos de geometria plana e mobilizar os teoremas de reta e 

plano.  

 A MatemÆtica Ø uma ciŒncia que utiliza de muitos símbolos para comunicar seus 

saberes. Desse modo, Ø interessante propiciar aos estudantes o contato com esses 

símbolos para que possam expressar pensamento por meio dos códigos próprios da 

matemÆtica. Nota-se que o livro faz uso desses símbolos e comunica ideias utilizando

os de maneira clara e precisa, como apresentado na figura 1.

 Observa-se que a maioria das atividades requer tratamento, em outras palavras, o 

estudante trabalha dentro do mesmo sistema de registro

propıe a conversªo de um sistema para outro, podem se tornar de maior potencial para o 

desenvolvimento do pensamento geomØtrico (DUVAL, 2003).

 Constata-se que as regras sªo construídas no decorrer de cada subtítulo do 

capítulo, estando adaptadas ao nível de ensino a que se dirigem. Nªo exige do estudante 

As atividades propostas retomam nos exercícios os conceitos referentes à 

geometria espacial. PorØm, em determinados tópicos hÆ repetiçªo de itens que exigem o 

mesmo raciocínio, podendo se tornar desinteressante para os estudantes, como na 

 

Figura 1 - Atividade 3 

Fonte: Volume 2 da Coleçªo de Livros DidÆticos analisada 

Na opiniªo de Ferreira e Laudares (2010), para ensinar conceitos matemÆticos Ø 

importante utilizar a visualizaçªo e tambØm a manipulaçªo, pois auxiliam na 

observaçªo, exploraçªo e construçªo do conhecimento. Assim, atividade exposta na 

contribuiria para a compreensªo da geometria espacial de posiçªo 

se fosse solicitada aos estudantes a construçªo da pirâmide, pois, para tanto, eles 

precisariam relacionar os conceitos de geometria plana e mobilizar os teoremas de reta e 

tica Ø uma ciŒncia que utiliza de muitos símbolos para comunicar seus 

saberes. Desse modo, Ø interessante propiciar aos estudantes o contato com esses 

símbolos para que possam expressar pensamento por meio dos códigos próprios da 

livro faz uso desses símbolos e comunica ideias utilizando

os de maneira clara e precisa, como apresentado na figura 1. 

se que a maioria das atividades requer tratamento, em outras palavras, o 

estudante trabalha dentro do mesmo sistema de registros. Contudo, atividades que 

propıe a conversªo de um sistema para outro, podem se tornar de maior potencial para o 

desenvolvimento do pensamento geomØtrico (DUVAL, 2003). 

se que as regras sªo construídas no decorrer de cada subtítulo do 

estando adaptadas ao nível de ensino a que se dirigem. Nªo exige do estudante 
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As atividades propostas retomam nos exercícios os conceitos referentes à 

geometria espacial. PorØm, em determinados tópicos hÆ repetiçªo de itens que exigem o 

ra os estudantes, como na 

 

Na opiniªo de Ferreira e Laudares (2010), para ensinar conceitos matemÆticos Ø 

importante utilizar a visualizaçªo e tambØm a manipulaçªo, pois auxiliam na 

observaçªo, exploraçªo e construçªo do conhecimento. Assim, atividade exposta na 

contribuiria para a compreensªo da geometria espacial de posiçªo 

se fosse solicitada aos estudantes a construçªo da pirâmide, pois, para tanto, eles 

precisariam relacionar os conceitos de geometria plana e mobilizar os teoremas de reta e 

tica Ø uma ciŒncia que utiliza de muitos símbolos para comunicar seus 

saberes. Desse modo, Ø interessante propiciar aos estudantes o contato com esses 

símbolos para que possam expressar pensamento por meio dos códigos próprios da 

livro faz uso desses símbolos e comunica ideias utilizando-

se que a maioria das atividades requer tratamento, em outras palavras, o 

s. Contudo, atividades que 

propıe a conversªo de um sistema para outro, podem se tornar de maior potencial para o 

se que as regras sªo construídas no decorrer de cada subtítulo do 

estando adaptadas ao nível de ensino a que se dirigem. Nªo exige do estudante 



a memorizaçªo, mas a aplicaçªo do que foi abordado. No fim do capítulo analisado, 

pÆginas 180 e 181, o autor traz algumas demonstraçıes, fazendo uso do mØtodo 

dedutivo para provar cinco teoremas.

exercício adicional que consiste em demonstrar o seguinte teorema como desafio em 

equipe: duas retas paralelas distintas determinam um œnico plano. Boavida (2001) 

atenta que a utilizaçªo de demonstraçıes 

um meio para a aprendizagem, capaz de convencer, explicar e permitir avançar na 

compreensªo de um objeto matemÆtico. Logo, o livro didÆtico poderia trazer esta 

atividade como situaçªo-problema a ser investigada p

atividade adicional ao processo de aprendizagem. 

 Entretanto, existem atividades no capítulo as quais promovem situaçıes em que 

os estudantes tŒm de investigar as figuras e fazer uso de propriedades para conseguir 

respondŒ-las, como se observa no exercício apresentado na figura 2.

 

Fonte: Volume 2 da Coleçªo de Livros DidÆticos analisada

 

 Nesse exercício por meio da representaçªo geomØtrica o estudante utiliza do 

conhecimento de posiçıes relativa

fazendo uso da linguagem natural e simbólica. Este tipo de exercício instiga o estudante 

a memorizaçªo, mas a aplicaçªo do que foi abordado. No fim do capítulo analisado, 

pÆginas 180 e 181, o autor traz algumas demonstraçıes, fazendo uso do mØtodo 

r cinco teoremas. Na pÆgina 181, a seçªo oferece um 

exercício adicional que consiste em demonstrar o seguinte teorema como desafio em 

equipe: duas retas paralelas distintas determinam um œnico plano. Boavida (2001) 

atenta que a utilizaçªo de demonstraçıes no ensino de geometria nªo seja um fim, mas 

um meio para a aprendizagem, capaz de convencer, explicar e permitir avançar na 

compreensªo de um objeto matemÆtico. Logo, o livro didÆtico poderia trazer esta 

problema a ser investigada pelos estudantes e nªo apenas como 

atividade adicional ao processo de aprendizagem.  

Entretanto, existem atividades no capítulo as quais promovem situaçıes em que 

os estudantes tŒm de investigar as figuras e fazer uso de propriedades para conseguir 

las, como se observa no exercício apresentado na figura 2. 

Figura 2 � Atividade 17 

 

Fonte: Volume 2 da Coleçªo de Livros DidÆticos analisada 

Nesse exercício por meio da representaçªo geomØtrica o estudante utiliza do 

conhecimento de posiçıes relativas entre reta e plano para justificar o que Ø solicitado, 

fazendo uso da linguagem natural e simbólica. Este tipo de exercício instiga o estudante 
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a memorizaçªo, mas a aplicaçªo do que foi abordado. No fim do capítulo analisado, 

pÆginas 180 e 181, o autor traz algumas demonstraçıes, fazendo uso do mØtodo 

Na pÆgina 181, a seçªo oferece um 

exercício adicional que consiste em demonstrar o seguinte teorema como desafio em 

equipe: duas retas paralelas distintas determinam um œnico plano. Boavida (2001) 

no ensino de geometria nªo seja um fim, mas 

um meio para a aprendizagem, capaz de convencer, explicar e permitir avançar na 

compreensªo de um objeto matemÆtico. Logo, o livro didÆtico poderia trazer esta 

elos estudantes e nªo apenas como 

Entretanto, existem atividades no capítulo as quais promovem situaçıes em que 

os estudantes tŒm de investigar as figuras e fazer uso de propriedades para conseguir 

Nesse exercício por meio da representaçªo geomØtrica o estudante utiliza do 

s entre reta e plano para justificar o que Ø solicitado, 

fazendo uso da linguagem natural e simbólica. Este tipo de exercício instiga o estudante 
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na conversªo de registro geomØtrico para os demais, colaborando para a aquisiçªo dos 

conceitos. 

 AlØm do exemplo citado, poucos exercícios favorecem a argumentaçªo. Talvez 

fosse interessante que o professor optasse por trabalhar algumas atividades, 

aproveitando para problematizar com a classe os teoremas propostos no final do 

capítulo. Reitera-se a potencialidade de empregar o software Geogebra, pois permite 

explorar o objeto matemÆtico em suas vÆrias representaçıes, oportunizando a 

formulaçªo de hipóteses e discussªo sobre conceitos geomØtricos envolvidos. 

Um fator que favorece um ensino nªo linear sªo as conexıes dentro da própria 

matemÆtica: Ælgebra com geometria, geometria com aritmØtica, entre outras. O que nªo 

foi observado com Œnfase no capítulo analisado. Ademais, uma das consideraçıes 

relevantes do ensino Ø promover relaçıes com outras Æreas do conhecimento. Contudo, 

as tarefas apresentadas nªo estabelecem esta relaçªo. Constata-se uma aproximaçªo com 

o cotidiano na figura 3: 

 

Figura 3 � Atividade 10 

 

Fonte: Volume 2 da Coleçªo de Livros DidÆticos analisada 

 

Entende-se que nesse exercício existe um esforço em promover relaçªo com o 

cotidiano, jÆ que no mundo real nªo hÆ uma conexªo natural entre uma cadeira e 

posiçıes relativas de retas. Nesse contexto, a cadeira poderia ser substituída por 
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qualquer figura geomØtrica sem prejuízo do raciocínio matemÆtico. As OCNEM 

destacam que sªo comum nos livros didÆticos situaçıes em que �o contexto serve 

apenas como acessório à informaçªo e nªo como ponto de partida para o aprendizado� 

(BRASIL, 2006, p.34). Assim, nªo se considera este um exemplo que promove a 

contextualizaçªo do objeto matemÆtico.  

 Na categoria software, procurou-se identificar situaçıes em que o livro didÆtico 

utiliza materiais informÆticos que permitam introduzir tarefas adaptadas ao conteœdo de 

geometria de posiçªo. Nªo foi observada nenhuma atividade envolvendo as TICs no 

capítulo referente a geometria de posiçªo.  

 Considera-se que na atualidade a presença de trabalhos com as TICs podem 

auxiliar no envolvimento dos estudantes, pois esses recursos sªo geralmente de interesse 

dos jovens. Dessa forma, a presença de atividades com novas tecnologias pode 

colaborar no processo de ensino e de aprendizagem em matemÆtica. 

 

Considerações Finais  

 Neste trabalho, observa-se que as atividades proporcionam aos estudantes 

mobilizar conceitos referentes a geometria, com situaçıes em que Ø necessÆrio apenas 

tratar as representaçıes dentro de um mesmo registro de representaçªo, e em outras, Ø 

preciso converter as representaçıes de um sistema de registro para outro. Nota-se que 

no decorrer do capítulo as atividades nªo incentivam aos estudantes argumentar ou 

discutir os resultados. 

 No livro didÆtico poderia haver mais situaçıes que possibilitam a investigaçªo 

matemÆtica em classe. Uma vez que as atividades que nªo podem ser solucionadas de 

imediato e exige do estudante mobilizar diversos conceitos, sejam da própria 

matemÆtica ou de outras Æreas do conhecimento, propiciam o desenvolvimento 

capacidade de resolver problemas, contribuindo na formaçªo integral dos jovens 

(BRASIL, 2000). 

 AlØm disso, propor atividades de construçªo de sólidos em geometria pode 

colaborar para a compreensªo das relaçıes existentes. Neste sentido, o uso de softwares 

Ø um instrumento bastante œtil para o ensino em matemÆtica.  
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Resumo 

Este estudo tem por objetivo tratar questıes relacionadas a Educaçªo Estatística, uma 
vertente dentro da Educaçªo MatemÆtica, muitas vezes esquecida. O estudo decorre de 
um interesse em perceber o que deve ser ensinado na sobre estatística dentro da 
educaçªo bÆsica, para isso conta-se com a anÆlise de documentos oficiais nacionais e 
anÆlise da base nacional comum curricular que estÆ sendo construída. Como resultados 
atØ o momento apresentam-se apenas as anÆlises dos documentos oficiais e uma relaçªo 
entre os mesmos, uma vez que todos tem o mesmo objetivo final. 

 

Palavras-chave: Educaçªo Estatística. Base Nacional Comum Curricular. Documentos 
Oficiais. 

 

Introdução 

Uma das vertentes da Educaçªo MatemÆtica muito importante nos dias que 

estamos vivendo Ø a Educaçªo Estatística, que Ø responsÆvel por grande parte de 

conhecimentos aplicÆveis dentro e fora do contexto escolar. Na discussªo da �nova� 

base comum curricular uma das partes Ø referente a probabilidade e estatística, o que 

acaba se tornando um desafio ao professor e muitas vezes deixado para o �se sobrar 

tempo eu ensino o bÆsico desse conteœdo�. 
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Os livros didÆticos de matemÆtica por sua vez nªo apresentam o conteœdo numa 

forma aplicÆvel, o que acaba dificultando sua utilizaçªo e o ensino desse conteœdo, uma 

vez que o professor nªo apresenta facilidade na transmissªo dos conhecimentos de 

estatística. Novas propostas metodológicas eficazes para o conteœdo nªo sªo abordadas 

dentro dos livros didÆticos e poucos abordadas durante a formaçªo inicial, deixando 

poucas alternativas. 

O presente texto organiza-se numa forma prÆtica discutindo-se os pressupostos 

teóricos e metodológicos da pesquisa, abordando questıes relativas aos conhecimentos 

relativos a estatística de acordo com documentos oficiais e a organizaçªo da base 

nacional comum curricular. No final apresenta-se algumas consideraçıes finais sobre o 

estudo obtidas atØ o momento. 

 

Pressupostos Teóricos e Metodológicos 

A seguir serªo abordados o que dizem os documentos oficiais em relaçªo ao 

ensino da matemÆtica e da estatística numa hierarquia escolar, bem como a composiçªo 

da base nacional comum curricular e o que alguns teóricos dizem a respeito do ensino e 

conhecimento estatístico. 

 

a) Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de MatemÆtica dividem os conteœdos em 

4 blocos: 

1. Nœmeros e Operaçıes. 

2. Grandezas e Medidas. 

3. Espaço e Forma. 

4. Tratamento da Informaçªo. 

O bloco de Tratamento da Informaçªo Ø o bloco responsÆvel aos conhecimentos 

estatísticos, como estÆ descrito, apesar de poder ser incorporados aos demais blocos Ø 

destacado para evidenciar a importância, por seu uso atual na sociedade. Nesse bloco 

integram os conhecimentos de estatística, probabilidade e combinatória, nªo 

desenvolvendo um trabalho baseado em definiçªo de termos e fórmulas. 

A finalidade da estatística Ø �fazer com que o aluno venha a construir 

procedimentos para coletar, organizar e interpretar dados, utilizando tabelas, grÆficos e 

representaçıes que aparecem frequentemente em seu dia-a-dia�. E a probabilidade por 
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sua vez, Ø capaz de trazer ao aluno a noçªo de conhecimentos para que ele �compreenda 

que grande parte dos acontecimentos do cotidiano sªo de natureza aleatória e Ø possível 

identificar provÆveis resultados desses acontecimentos�, assim despertando 

intuitivamente noçıes como as de acaso e incerteza. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais estÆ dividido em 4 ciclos. SerÆ abordado 

o que cada ciclo compreende em relaçªo aos conhecimentos referentes a estatística. Os 

ciclos que serªo descritos sªo os terceiro e quarto que sªo referentes aos anos onde 

atuam o professor licenciado em matemÆtica. 

O terceiro ciclo tem como objetivo: 

• Do raciocínio combinatório, estatístico e probabilístico, por 
meio da exploraçªo de situaçıes de aprendizagem que levem o 
aluno a: 
o coletar, organizar e analisar informaçıes, construir e  

interpretar tabelas e grÆficos, formular argumentos 
convincentes, tendo por base a analise de dados organizados 
em representaçıes matemÆticas diversas; 

o resolver situaçıes-problema que envolvam o raciocínio 
combinatório e a determinaçªo da probabilidade de sucesso 
de um determinado evento por meio de uma razªo. (BRASIL, 
1998). 

Para alcançar tais objetivos define-se como conceitos: 

• Coleta, organizaçªo de dados e utilizaçªo de recursos visuais 
adequados (fluxogramas, tabelas e grÆficos) para sintetizÆ-los; 
comunica-los e permitir a elaboraçªo de conclusıes. 

• Leitura e interpretaçªo de dados expressos em tabelas e grÆficos. 
• Compreensªo do significado da media aritmØtica como um 

indicador da tendŒncia de uma pesquisa. 
• Representaçªo e contagem dos casos possíveis em situaçıes 

combinatórias. 
• Construçªo do espaço amostral e indicaçªo da possibilidade de 

sucesso de um evento pelo uso de uma razªo. (BRASIL, 1998). 
Para o quarto ciclo, os objetivos propostos sªo: 

• Do raciocínio estatístico e probabilístico, por meio da 
exploraçªo de situaçıes de aprendizagem que levem o aluno a: 
o Construir tabelas de frequŒncia e representar graficamente 

dados estatísticos, utilizando diferentes recursos, bem como 
elaborar conclusıes a partir da leitura, anÆlise, interpretaçªo 
de informaçıes apresentadas em tabelas e grÆficos; 

o Construir um espaço amostral de eventos equiprovÆveis, 
utilizando o princípio multiplicativo ou simulaçıes, para 
estimar a probabilidade de sucesso de um dos eventos. 
(BRASIL, 1998). 

Para alcançar tais objetivos, sªo definidos os seguintes conceitos: 
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• Leitura e interpretaçªo de dados expressos em grÆficos de 
colunas, de setores, histogramas e polígonos de frequŒncia. 

• Organizaçªo de dados e construçªo de recursos visuais 
adequados, como grÆficos (de colunas, de setores, histogramas e 
polígonos de frequŒncia), para apresentar globalmente os dados, 
destacar aspectos relevantes, sintetizar informaçıes e permitir a 
elaboraçªo de inferŒncias. 

• Compreensªo de termos como frequŒncia, frequŒncia relativa, 
amostra de uma populaçªo para interpretar informaçıes de uma 
pesquisa. 

• Distribuiçªo das frequŒncias de uma variÆvel de uma pesquisa 
em classes de modo que resuma os dados com grau de precisªo 
razoÆvel. 

• Obtençªo das medidas de tendŒncia central de uma pesquisa 
(mØdia, moda e mediana), compreendendo seus significados 
para fazer inferŒncias. 

• Construçªo do espaço amostral, utilizando o princípio 
multiplicativo e a indicaçªo da probabilidade de um evento por 
meio de uma razªo. 

• Elaboraçªo de experimentos e simulaçıes para estimar 
probabilidades e verificar probabilidades previstas. (BRASIL, 
1998). 

 

b) Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias 

 

Este documento tem por objetivo nortear o ensino mØdio, em todas as 

disciplinas, diferente dos Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental, ele trata as 

finalidades do ensino e as competŒncias e habilidades que devem ser desenvolvidas. De 

acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino MØdio: 

As habilidades de descrever e analisar um grande nœmero de 
dados, realizar inferŒncias e fazer prediçıes com base numa 
amostra de populaçªo, aplicar as ideias de probabilidade e 
combinatória a fenômenos naturais e do cotidiano sªo aplicaçıes 
da MatemÆtica em questıes do mundo real que tiveram um 
crescimento muito grande e se tornaram bastante complexas. 
TØcnicas e raciocínios estatísticos e probabilísticos sªo, sem 
dœvida, instrumentos tanto das CiŒncias da Natureza quanto das 
CiŒncias Humanas. Isto mostra como serÆ importante uma 
cuidadosa abordagem dos conteœdos de contagem, estatística e 
probabilidade no Ensino MØdio, ampliando a interface entre o 
aprendizado da MatemÆtica e das demais ciŒncias e Æreas. 
(BRASIL, 2000). 
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As competŒncias e habilidades a serem desenvolvidas em matemÆtica estªo 

divididas em 3 blocos: 

1. Representaçªo e comunicaçªo. 

2. Investigaçªo e compreensªo. 

3. Contextualizaçªo sociocultural. 

 

c) PCN+ Ensino Médio 

 

Os PCN+ assim como os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino MØdio 

trazem as competŒncias e habilidades que devem ser desenvolvidas nas 3 Æreas, 

anteriormente divididas. 

PorØm ele faz uma abordagem diferente dividindo os conceitos matemÆticos em 

3 temas: 

1. `lgebra: nœmeros e funçıes. 

2. Geometria e medidas. 

3. AnÆlise de dados. 

Esses temas estªo subdivididos em unidades temÆticas. O tema 3. AnÆlise de 

dados estÆ dividido em 3 unidades temÆticas: 

1. Estatística. 

2. Contagem. 

3. Probabilidade. 

As unidades que serªo abordadas sªo as de Estatística e de Probabilidade. 

Em relaçªo a unidade 1. Estatística os conceitos que devem ser estudados sªo: 

• Descriçªo de dados; representaçıes grÆficas; anÆlise da dados: 
mØdias, moda e mediana, variância e desvio padrªo. 

• Identificar formas adequadas para descrever e representar dados 
numØricos e informaçıes de natureza social, econômica, 
política, científico-tecnológica ou abstrata. 

• Ler e interpretar dados e informaçıes de carÆter estatístico 
apresentados em diferentes linguagens e representaçıes, na 
mídia ou em outros textos e meios de comunicaçªo. 

• Obter mØdias e avaliar desvios de conjuntos de dados ou 
informaçıes de diferentes naturezas. 

• Compreender e emitir juízos sobre informaçıes estatísticas de 
natureza social, econômica, política ou científica apresentadas 
em textos, notícias, propagandas, censos, pesquisas e outros 
meios. (BRASIL, 2006). 
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Em relaçªo a unidade 3. Probabilidade os conceitos que devem ser estudados 

sªo: 

• Possibilidades; cÆlculo de probabilidades. 
• Reconhecer o carÆter aleatório de fenômenos e eventos naturais, 

científico-tecnológicos ou sociais, compreendendo o significado 
e a importância da probabilidade como meio de prever 
resultados. 

• Quantificar e fazer previsıes em situaçıes aplicadas a diferentes 
Æreas do conhecimento e da vida cotidiana que envolvam o 
pensamento probabilístico. 

• Identificar em diferentes Æreas científicas e outras atividades 
prÆticas modelos e problemas que fazem uso de estatísticas e 
probabilidades. (BRASIL, 2006). 

Quanto a organizaçªo curricular a orientaçªo Ø a seguinte: 

1” ano: Estatística: descriçªo de dados; representaçıes grÆficas. 

2” ano: Estatística: anÆlise de dados. 

3” ano: Probabilidade. 

 

d) Base Nacional Comum Curricular 

 

A Base Nacional Comum Curricular define os conceitos bÆsicos que devem ser 

trabalhados em todo o âmbito nacional dentro de todas as disciplinas. Os conceitos de 

matemÆtica foram divididos em 5 conjuntos de conceitos: 

1. Geometria. 

2. Grandezas e Medidas. 

3. Estatística e Probabilidade. 

4. Nœmeros e Operaçıes. 

5. `lgebra e Funçıes. 

Portanto, um quinto do conteœdo que os alunos irªo aprender corresponde a Ærea 

de Estatística e Probabilidade. 

No Ensino Fundamental a organizaçªo Ø pelos próprios anos, serªo descritos 

apenas os anos que vªo do 6” ao 9”, por ser onde atua o professor licenciado em 

MatemÆtica. A organizaçªo curricular da Base Nacional Comum Curricular: 

Ensino Fundamental 

6” ano 
Indicar a probabilidade de um evento por um nœmero racional (na forma 

fracionÆria, decimal e percentual) e analisar o significado dessa medida por 
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meio de experimentos 

Identificar, em grÆficos de barras ou colunas (simples ou mœltiplas) 

divulgadas pela mídia, as variÆveis e seus valores e os elementos 

constitutivos do grÆfico (título, eixos, legenda e fonte), interpretando-os 

para propor textos escritos que apresentem os resultados da pesquisa. 

Planejar, coletar, organizar e interpretar os dados em uma pesquisa 

referentes a prÆticas sociais dos/as estudantes e comunicar os resultados por 

meio de um reatório envolvendo texto escrito, tabelas e grÆficos (colunas 

e/ou barras simples e mœltiplas), inclusive com o apoio de planilhas 

eletrônicas. 

7” ano 

Compreender o significado de termos como aleatoriedade, espaço amostral, 

resultados favorÆveis, probabilidade, tentativas, experimentos 

equiprovÆveis, dentro outros, aplicando-os no planejamento de 

experimentos aleatórios ou simulaçıes e na resoluçªo de problemas que 

envolvem estimar ou calcular probabilidades obtidas por meio de 

frequŒncia. 

Compreender o significado de mØdia estatística como um indicador da 

tendŒncia de uma pesquisa, calcular seu valor e relacionÆ-lo, intuitivamente, 

com a variabilidade dos dados (dois conjuntos de dados podem ter a mesma 

mØdia e serem distribuídos com amplitudes diferentes). 

Planejar uma pesquisa envolvendo tema da realidade social, identificando a 

populaçªo e a necessidade ou nªo de usar amostra, alØm de realizar a 

pesquisa (coleta, organizaçªo dos dados) e interpretar os dados para 

comunicÆ-los por meio de relatório escrito que envolva o cÆlculo de 

mØdias, o uso de tabelas e de grÆficos (colunas, barras e linhas, com o apoio 

de planilhas eletrônicas. 

Interpretar e anaisar dados apresentados em grÆfico de setores, 

identificando as condiçıes necessÆrias das variÆveis adequadas para esse 

tipo de grÆfico. 

8” ano 

Calcular a probabilidade de eventos, a partir da construçªo do espaço 

amostral do experimento utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer 

que a soma das probabilidades de cada elemento do espaço amostral Ø igual 

a 1. 
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Identificar, em grÆficos de barras, colunas ou setores, divulgados pela 

mídia, as variÆveis e seus valores, os resultados e os elementos constitutivos 

do grÆfico (título, eixos, legenda e fonte), interpretando-os para analisar a 

adequaçªo do grÆfico ao tema e aos dados e para propor outras formas de 

comunicaçªo dos resultados da pesquisa, tais como texto escrito ou outro 

tipo de grÆfico. 

Compreender o significado e obter os valores de medidas de tendŒncia 

central de um pesquisa estatística (mØdia, moda e mediana), e relacionÆ-lo 

com a dispersªo dos dados avaliada pela amplitude. 

Planejar uma pesquisa e coletar dados, ou usar dados diponíveis em outras 

fontes, escolher e construir o grÆfico mais adequado (colunas, barras, 

setores e linhas) para apresentar um determinado conjunto dos dados 

obtidos, destacando aspectos como as medidas de tendŒncia central e a 

amplitude, reconhecendo, quando for o caso, a representatividade da 

amostra. 

9” ano 

Reconhecer, em experimentos aleatórios, eventos independentes e 

dependentes e calcular a probabilidade de ocorrŒncia nos dois casos. 

Escolher e construir o grÆfico mais adequado (colunas, setores, linhas e 

histogramas) para apresentar um determinado conjunto de dados de uma 

pesquisa, destacando aspectos como as medidas de tendŒncia central para 

compor um relatório descritivo dos resultados. 

Planejar uma pesquisa amostral envolvendo tema da realidade social, 

definir a tØcnica de amostragem e a amostra, coletar, organizar e interpretar 

os dados, para comunicar os resultados por meio de relatório contendo texto 

escrito, avaliaçªo de medidas de tendŒncia central e da amplitude, tabelas e 

grÆficos adequados construídos com o apoio de planilhas eletrônicas. 

O Ensino MØdio, diferente do Ensino Fundamental estÆ dividido em cinco 

Unidades Curriculares, como Ø descrito abaixo: 

Ensino MØdio 

Unidade 

Curricular 

I 

Realizar pesquisas, considerando: o planejamento, a discussªo (se serÆ 

censitÆria ou por amostra), a seleçªo de amostras, a elaboraçªo e aplicaçªo 

de instrumentos de coleta, a organizaçªo e representaçªo dos dados 

(incluindo agrupamentos de dados em classe), a construçªo de grÆficos 



 
 

242 
 

apropriados (incluindo o histograma), a interpretaçªo e a anÆlise crítica 

apresentadas em relatórios descritivos. 

Utilizar a mØdia, a mediana e a amplitude para descrever, comparar e 

interpretar dois conjuntos de dados numØricos obtidos nas pesquisas 

realizadas pelos estudantes, em termos de localizaçªo (centro) e dispersªo 

(amplitude). 

Unidade 

Curricular 

II 

Calcular a probabilidade de eventos aleatórios com e sem reposiçªo, 

identificando e descrevendo o espaço amostral por meio de diagramas de 

Ærvore e realizando contagem de possibilidades pelo princípio 

multiplicativo. 

Unidade 

Curricular 

III 

Calcular e interpretar medidas de dispersªo (amplitude, desvio mØdio, 

variância e desvio padrªo) para um conjunto de dados numØricos, 

agrupados ou nªo, em pesquisas realizadas pelos estudantes ou usando 

dados de outras fontes com temas envolvendo os temas integradores. 

Realizar pesquisas, considerando todas as suas etapas e utilizar as medidas 

de tendŒncia central e de dispersªo para a interpretaçªo dos dados e 

elaboraçªo de relatórios descritivos. 

Unidade 

Curricular 

IV 

Determinar a probabilidade da uniªo de dois eventos, utilizando 

representaçıes diversas. 

Calcular a probabilidade de eventos em experimentos aleatórios 

sucessivos, com e sem reposiçªo de elementos. 

Unidade 

Curricular 

V 

Analisar criticamente os mØtodos de amostragem em relatórios de 

pesquisas divulgadas pela mídia e as afirmativas feitas para toda a 

populaçªo baseadas em uma amostra. 

Analisar criticamente grÆficos de relatórios estatísticos que podem induzir 

a erro de interpretaçªo do leitor, verificando as escalas utilizadas, a 

apresentaçªo de frequŒncias relativas na comparaçªo de populaçıes 

distintas 

 

Considerações Finais 

Como uma primeira anÆlise do estudo, percebe-se que os documentos apesar de 

suas diferenças, todos acabam tendo os mesmos objetivos finais. A base nacional 
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comum curricular, ainda em fase de construçªo visa o ensino bÆsico de conceitos 

estatísticos a âmbito nacional. 

Para prosseguimento desse estudo pretende-se ouvir os professores, para saber se 

estes sabem o que devem ensinar na Ærea de estatística e probabilidade. Juntamente 

nessa mesma oportunidade, os professores terªo a oportunidade de discorrer sobre a 

formaçªo continuada e algumas formas como ela ocorre e como deveria ocorrer a fim de 

obter melhores resultados. 
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Eixo temático: Ensino e aprendizagem em Educaçªo MatemÆtica 

Modalidade: CC (Comunicaçªo Científica) 

Categoria: Aluno de Pós-Graduaçªo 

 

Resumo 

Este trabalho apresenta anÆlise de dados empíricos de uma entrevista realizada com 25 
professores de MatemÆtica atuantes na Educaçªo BÆsica, contendo cinco questıes. O 
questionÆrio foi aplicado na cidade de Santa Maria e arredores, com a finalidade de 
investigar as opiniıes de alguns professores a respeito das suas experiŒncias 
profissionais, assim como verificar a visªo destes em relaçªo aos erros cometidos por 
alunos da Educaçªo BÆsica ao desenvolverem atividades de Geometria Plana. Os 
pressupostos teóricos basearam-se na ideia de que Ø possível explorar os erros dos 
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alunos para construir novos conhecimentos, conforme apontado em trabalhos sobre 
anÆlise de erros. Os resultados indicam que a maioria dos professores atribuem a 
responsabilidade dos erros a seus alunos, enfatizando à falta de conhecimento e a 
dificuldade de interpretaçªo do problema como sendo alguns dos principais motivos da 
ocorrŒncia dos erros. 

Palavras-chave: AnÆlise de Erros; Aprendizagem; Entrevista. 

 

 

Introdução  

Na Educaçªo BÆsica, muitos estudantes apresentam dificuldades ao estudar 

conteœdos matemÆticos, em especial os relativos a conteœdos como perímetro e Ærea de 

figuras planas. A essas dificuldades, somam-se aquelas decorrentes de problemas 

jÆconhecidos,como,porexemplo,a utilizaçªode mØtodostradicionaisdeensinoque nªo 

levamemconsideraçªoosavançosdeaprendizagemeasformasdeestimular osalunos na 

construçªo do seu próprio conhecimento. Por isso, Ø importante que professores 

desenvolvam algum tipo de formaçªo continuada, possibilitando-lhes aprimorar suas 

habilidades profissionais. 

Algumas das dificuldades poderiam ser superadas pelos alunos, no momento 

em que estes sªo desafiados na realizaçªo de atividades que despertam o interesse, por 

exemplo, atividades com materiais concretos, com uso de softwares matemÆticos, com 

jogos pedagógicos que estimulam o raciocínio lógico, entre outros. Estes sªo alguns 

tipos de recursos educativos que podem ser utilizados como ferramentas auxiliares do 

processo educativo. 

Para analisar erros cometidos por alunos de uma turma de terceiro ano do 

Ensino MØdio na resoluçªo de questıes sobre perímetro e Ærea de figuras planas, bem 

como para avaliar as opiniıes de professores da educaçªo bÆsica sobre tais erros, foi 

realizada uma pesquisa em um curso de Mestrado em Ensino de MatemÆtica. Nesta 

comunicaçªo, por delimitaçªo de espaço, optamos por apresentar as respostas dos 

professores ao questionÆrio a eles aplicado.  

 

Considerações Teóricas  
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Em avaliaçıes realizadas com alunos de relatos de MatemÆtica, muitas vezes 

os erros sªo vistos comoalgo jÆ rotulado, nªo sendo questionados e analisados em sua 

essŒncia. Dessa forma, 

acabamsendorelegados,semseremexploradose,consequentemente,levamoalunoacometŒ-

los frequentemente em sØries posteriores, sem se dar conta dasua origem. 

Oprofessor,aoanalisaroserroscometidospelosalunosouproporcionaratividades 

nasquaisosprópriosalunososanalisam,estarÆ possibilitandoa construçªodoconhecimento. 

Paraoaluno,analisarecorrigirseupróprioerro,compreendendo-o,facilitaacompreensªoe 

odomíniodoconteœdoeconsequentementesuaaprendizagem. 

Cury (2007)noslevaa perceberqueaanÆlisedeerrosØumaopçªo para 

oprofessor,sendo quesetratadeuma metodologiadeensinoquepoderÆauxiliÆ-lo, 

umavezque,sendopossíveldetectar as dificuldadesdoaluno,Ø maissimplesexplorÆ-

lasnotranscorrerdaaula.Oquenªosepode esquecerØqueosalunostŒmsuasdificuldadese 

que,emgeral,nªogostamdeexpô-las,em razªode diversosmotivos,comovergonha,faltade 

domíniopara formulara pergunta, receio do professor dentre outros fatores.  

Ao analisar os erros, o professor deve ter clareza de qual seu objetivo e como 

pretende alcançÆ-lo junto com os alunos, nªo bastando apenas analisar os erros ou atØ, 

em muitos casos, eliminÆ-los nas avaliaçıes; para poder verificar a aprendizagem dos 

alunos, seria melhor que o professor considerasse o que o aluno acertou como sendo o 

que realmente aprendeu, desconsiderando que estes podem ter memorizado o 

conteœdo, �chutado� a resposta certa ou atØ mesmo colado de seu colega a resposta 

correta, o que pode nªo corresponder à aprendizagem.   

Para Cury (1995), aofalaremavaliaçªo,amaioriadosprofessoresafirmaque,nas 

provas escritaspara verificaçªoda 

aprendizagem,elesbuscameliminaroserrosencontrados, 

alertandoosalunosquantoàocorrŒncia,para nªohaverfutura repetiçªo. Neste sentido, se 

ofocode interesse for unicamenteo conteœdodo erroe oquese desejaØeliminÆ-

lo,asoluçªoØ procurar diagnosticar suascausas, poisrepresenta uma falha noprocesso; 

porØm seodesejoØ explorÆ-lo,entªo passa a ser consideradoumestÆgioque se 

faznecessÆrionoprocessode aprendizagem,jÆ que pode gerar novas descobertas 

matemÆticas. 



 
 

247 
 

Oprofessordeve tomar comopontode partida oque osalunossabeme 

apartirdissoplanejar açıesquepromovamaconstruçªodoconhecimento;alØmdisso,deve 

compreenderasdiferentesinterpretaçıesque osalunosfazemdoexercício,sendocapazde 

oferecerelementosnorteadores para areconduçªodetodooprocessodeensinoe 

aprendizagem, tanto naabordagem dos procedimentos econceitos associados ao estudo, 

quanto nos seus aspectosmetodológicos. 

Pinto (2000, p. 151)tambØm 
consideraque: 

 

Seoprofessorcompreende 
porqueoalunoerra,poderÆplanejarumensinoeficaz. 
Nªosetrataapenas desancionar 
oerro,massobretudodeadotaroutrostipos de intervençıes, 
capazesdeatingirtodoogrupo-classe, tendoemvistaoprogressodo 
alunoe,consequentemente,asuperaçªodoserros.Portanto,diagnos
ticarecorrigir oserrosnªoØsuficiente paramelhorar 
oensino.OserroscontŒm umpotencial educativoqueprecisaser 
maisbemexplorado,nªosó pelosprofessorescomo 
tambØmpelosprópriosalunos. 

  

QuandoosconteœdosdeGeometriasªotrabalhadosde maneira satisfatóriaparao 

aluno, este consegueconstruir seupróprioconhecimento;ao resolverexercíciose 

situaçıesproblemassobre tal conteœdo, conseguirÆ resolvŒ-

loscomoauxíliodeimagensmentais,conseguirÆ visualizar,ouseja,por meio de 

imagensabstratas,construir seu conceito, sem precisarteraprópriafigura na sua frente. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Para a realizaçªo deste trabalho, levamos em consideraçªo a pesquisa realizada 

durante o curso de Mestrado Profissional em Ensino de MatemÆtica pela primeira 

autora, com o objetivo principal de analisar os erros cometidos por alunos de um 

terceiro ano do Ensino MØdio na resoluçªo de questıes sobre perímetro e Ærea de figuras 

planas.  Após a anÆlise desses erros, foi elaborado um questionÆrio semi-estruturado, em 
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que a classificaçªo dos erros cometidos pelos alunos foi apresentada a professores e lhes 

foram feitos alguns questionamentos.  

Participaram desta parte da pesquisa 25 professores de MatemÆtica da 

educaçªo bÆsica, da cidade de Santa Maria e arredores, escolhidos por conveniŒncia. As 

perguntas e respostas foram transcritas e, a seguir, sªo apresentadas algumas 

consideraçıes sobre elas. 

Apresentação dos Dados 

Na elaboraçªodoquestionÆrio,inicialmente foram apresentadas as cinco 

questıes aplicadas aos alunos eexemplosderespostas corretasedasque apresentaram 

algum dos tipos de erros que foram classificados. TambØm foi apresentado um quadro, 

com o nœmero de respostas de cada tipo, no qual ficaram evidentes as dificuldades dos 

alunos, visto que somente em uma das questıes o nœmero de acertos foi maior do que o 

dos erros; o porcentual de respostas erradas, nas outras questıes, variou de 55% a 91%.  

Tendo apresentado esses dados aos professores, na primeira pergunta do 

questionÆrio pretendíamosverificar se odocentetinha experiŒnciacomEnsino MØdio, 

vistoque osalunosparticipantescursavamoterceiroanodoEnsinoMØdio. Conforme as 

respostas, 68% lecionamnoEnsinoMØdioe32% responderam que nªo 

estavamatuandonestenível deEnsino. 

A segunda pergunta solicitou aos respondentes que indicassemse 

trabalhamcomconceitosdeperímetroe Æreanessenível. Asrespostas sªo apresentadas 

naFigura1: 

Figura1-Docentes que trabalham com perímetro eÆrea 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Na terceira pergunta,solicitamos ao professor que lesse a  descriçªo dos erros 

mais frequentese opinassesobre 

suascausas.Aseguir,apresentamosasrespostasdecadaparticipante(indicadosporP1aP25)e 

os comentÆrios. As respostas semelhantes foram agrupadas. 

 

O Quadro 1apresentaasopiniıesdosprofessoressobreoerrodotipoA,queenvolve 

representaçªoalgØbricae desenvolvimentodo cÆlculo.O aluno,tendo uma 

figuraretangular emquesªo dadasinformaçıessobre medidas 

doslados,deveriaescreverumaexpressªoque modelasse a situaçªo. O erroconsisteem 

nªosaberfazeressa representaçªoouoscÆlculos necessÆrios. 

Quadro 1 � Respostas sobreo erro do tipo A 

 

PROFESSOR OPINIˆO 

P1, P24, P25 Falta de atençªoao desenvolver os cÆlculos. 

P2, P4, P12 Apresentou possuir algum conhecimento sobre o assunto, porØm 
nªo encontrou o resultado esperado. 

P3, P5, P8, P10, 
P11, P13, P14, 
P15, P16, P19 

Falta de conhecimento do conteœdo envolvendo Ælgebra. 

 

P6, P7 Nªo lembrou o conteœdo estudado no ensino fundamental. 

P9 Falta de compreensªo da questªo e pouca exploraçªo por parte do 
professor deste tipo de atividade. 

P15 Osalunos podem tertidodificuldadeemperceber quais as 
dimensıesdosobjetos. 

P18 Falta de preparo dos professores ao desenvolver o conteœdo. 

P17, P20, 
P21, P22 

Erronainterpretaçªoda questªo. 

 P23 Nªo apresentou justificativa. 

  Fonte:Dadosdapesquisa 
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 Em algumas respostas, os professores nªo mencionaram causas dos erros, mas se 

referiram a problemas gerais do ensino de MatemÆtica.  

 Pelas respostas dos professores, vemos que, de maneira geral, esses docentes 

creditam ao aluno a responsabilidade pelos erros cometidos. Cury (2001) comenta que 

os licenciados, muitas vezes, copiam um modelo rígido de avaliaçªo que receberam em 

sua vida acadŒmica e reproduzem a ideia de que avaliar Ø julgar, condenar ou punir. Os 

que apontaram a falta de preparo dos professores nªo parecem estar, em princípio, 

refletindo sobre sua própria prÆtica, pois �empurram� para os outros as causas dos erros 

cometidos pelos alunos. 

OQuadro2apresentaasrespostasdosprofessoressobreoerrodotipo B,queconsiste 

emapenasapresentar umvalor erradocomo resposta, semmostrar odesenvolvimento da 

questªo. 

Quadro 2 � Respostas sobreo erro do tipoB 

 

PROFESSOR OPINIˆO 

P1,P2, P3, 

P4,P5,P13  

Oaluno apresentapouco conhecimentomatemÆtico, porØm demonstra 
ter selecionado uma resposta aleatória para questªo. 

P6, P11 Falta de interesse do aluno ao desenvolver a questªo. 

P7 e P10 Faltadeatençªo ao resolver a questªo. 

P8, P9, 
P12, P15, 

P18 

Faltadeconhecimento/compreensªo e deinteresse ao resolver a 
questªo. 

P16, P20, 
P22, P23 

O aluno resolveu a questªo mentalmente, obtendo um resultado 
equivocado.  

P17 Falha do próprio sistema de ensino que permite o aluno prosseguir 
seus estudos sem domínio do conhecimento da sØrie anterior. 

  Fonte:Dadosdapesquisa 

 

Nesse caso, ainda que alguns professores tambØm tenham tecido consideraçıes 

gerais sobre o ensino, a maior parte julgou que o aluno procura o caminho mais fÆcil, ou 

seja, �chuta� um valor que considera possível.  

 Novamente, parece que esses respondentes nªo tŒm o costume de refletir sobre 

as causas dos erros: se os alunos apenas arriscaram uma resposta, nªo mostrando 
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desenvolvimento da questªo, o que indica essa resposta errada? Dependendo do valor 

indicado, Ø possível tecer hipóteses sobre a origem desse dado e rastrear a causa da 

dificuldade. Essa afirmativa de que faltam conhecimentos matemÆticos nªo pode ser 

feita sem uma anÆlise de vÆrios fatores envolvidos no ensino e na aprendizagem.  

OQuadro 3 apresenta asopiniıessobre oerrodotipoC,queconsiste emnªosaber 

uma fórmulaparaum cÆlculo (dahipotenusaou da Æreadetriângulo ou retângulo). 

Quadro 3 � Respostas sobreo erro do tipo C 

 

 

   Fonte:Dadosdapesquisa 

 

 

Alguns professores novamente teceram consideraçıes gerais sobre os problemas 

dos alunos, mas a maior parte deles opinou sobre as causas desse tipo de erro.  

Seguindoas respostasaoquestionÆrio,na quarta pergunta 

osdocentesdeveriamindicar se encontravamessesmesmostiposde errosnasrespostasde 

seusalunos,emquestıesde Geometriaourelacionadosa 

outrosconteœdos.AsrespostassªoapresentadasnogrÆficoda Figura 2. 

Figura 2 �Respostas dos professores sobreseencontram osmesmos erros 

 

PROFESSOR OPINIˆO 

P1, P2, 
P4, P9, 

P11,  P14, 
P15, P16, 
P17, P19, 
P20, P21, 
P23, P24, 

P25 

Falta de conhecimento bÆsicodegeometria. 

P3, P5, 
P6, P8 

Despreparo e falta de interesse do estudante. 

P7, P12 Faltadeatençªo do estudante e/ou interpretaçªo no desenvolvimento. 

P10, P13, 
P18, P22 

Falta de preparo do professor ao desenvolver o conteœdo. 
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Fonte:Dadosdapesquisa 

 

 

Portanto,amaioriadosprofessoresdetectataiserros,masnªoparecerefletirsobre 

eles, haja vista asrespostas dadas na pergunta 3. 

Naquinta pergunta,oprofessordeveriainformarseutilizaalgumtipodesoftwarede 

Geometriadurantesuaaulae,emcasoafirmativo,indicaroprograma.NogrÆficodaFigura 3, Ø 

apresentadaadistribuiçªo dasrespostas: 

Figura 3� Uso desoftwares deGeometria porpartedos professores 

 

 

 

 

 

Fonte:Dadosdapesquisa 

Ossoftwaresmencionadospelosprofessoressªo:Winplot, GeoGebra,Cabri3D, 

Grafequationeumsite(http://objetoseducacionais2.mec.gov.br),no qualo respondente 

afirmou haver alguns aplicativos. 
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Considerações Finais 

 Sobre as opiniıes dos professores a respeito das categorias de erros mais 

frequentes, Ø possível notar uma coincidŒncia entre as respostas: a maior parte deles, 

para qualquer uma das categorias de erros apresentadas, considerou que as causas sªo 

falta de atençªo, de conhecimentos e de interpretaçªo das questıes.  Alguns ainda 

acrescentaram a falta de preparo dos professores. 

 Por essas respostas, Ø possível supor que esses professores nªo tŒm o costume de 

discutir os erros cometidos pelos alunos, haja vista que atribuem, na maior parte das 

vezes, a �culpa� aos estudantes, quando poderiam, talvez, pensar que alguns conteœdos 

do Ensino Fundamental foram aprendidos incorretamente e que estªo agora dificultando 

o desenvolvimento das soluçıes. 

 Como menciona Cury (1995), esses professores parecem estar preocupados 

apenas com os erros e nªo mostram interesse em discutir suas causas, porque, talvez, 

tenha sido essa a experiŒncia que tiveram como alunos. 

 Podemos pensar, conforme aponta Pinto (2000), que esses professores, se se 

debruçassem mais sobre os tipos de erros, em particular e nªo apenas sobre o que 

julgam ser �falta de conhecimento�, de uma maneira geral, poderiam rever seu ensino e 

planejar atividades que pudessem desafiar os alunos sobre os conteœdos nos quais 

cometeram mais erros. 

Revisando essas opiniıes dos professores sobre os trŒs tipos de erros, vemos que 

a maior parte deles credita à falta de conhecimentos de MatemÆtica e à dificuldade de 

interpretaçªo do problema as maiores causas dos erros cometidos. Alguns 

pesquisadores, como Borasi (1985) criticam esse tipo de opiniªo, porque consideram 

que os erros nªo se consubstanciam em falta de conhecimento, mas sªo �trampolins� 

para a aprendizagem. 
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Modalidade: Comunicaçªo Científica 

Categoria: Aluno de Pós � Graduaçªo (Doutorado) 

 

Resumo: 

Este artigo corresponde a uma parte da tese de doutorado que estÆ sendo desenvolvida 
pela primeira autora, com orientaçªo da segunda. Analisaa partir da história da 
matemÆtica, a historicidade do conceito que norteia o processo de ensino e 
aprendizagem do conceito de coordenada polar, considerando processos de ruptura e 
continuidade do entendimento em relaçªo as coordenadas cartesianas. O que nos moveu 
a problematizar esse conceito foi a dificuldade que os estudantes possuem em sala de 
aula, bem como, diferentes pesquisas voltadas à disciplina de CÆlculo Diferencial e 
Integral que abordam esta temÆtica. Procuramos, neste artigo responder a seguinte 
problemÆtica:Quais entendimentos da história do conceito de coordenadas polares, 
podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem do mesmo, considerando 
continuidades e rupturas desse conceito e as coordenadas cartesianas? Para tanto, 
buscamos na História da MatemÆtica a origem destes conceitos para assim 
conseguirmos entender a partir da antiguidade como este conceito era apresentado e 
como foievoluindo seu entendimento. Neste sentido, podemos identificar que a 
mudança de coordenadas cartesianas para polares envolveu uma mudança de 
perspectiva dos matemÆticos, quando determinados problemas seculares passaram a ser 
confrontados com substituiçªo das coordenadas cartesianas por outra forma de 
localizaçªo no plano e tambØm quando situaçıes problemas foram surgindo e as 
coordenadas cartesianas nªo davam conta de resolvŒ-los, precisando criar outras 
possibilidades para isto, como por exemplo a curva descrita por um planeta em torno do 
sol ou como as espirais. A compreensªo da história do conceito pode facilitar o 
entendimento dos estudantes atravØs dos questionamentos acerca do porquŒ e para que 
da MatemÆtica, uma vez que permite entender sua origem, considerando as 
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modificaçıes que foram acontecendo ao longo do tempo, ou seja, uma forma de 
associar os conhecimentos científicos com os problemas que originaram sua construçªo 
em relaçªo a demandas da sociedade. 
 
Palavras-Chave: Educaçªo MatemÆtica; Coordenada Polar, Coordenada Cartesiana; 
História da MatemÆtica. 

 

Introdução/Justificativa 

O ensino e a aprendizagem de conteœdos relacionados às disciplinas de CÆlculo 

Diferencial e Integral32 tŒm sido objeto de estudo e discussªo por diferentes 

pesquisadores no campo da Educaçªo MatemÆtica. As dificuldades enfrentadas pelos 

estudantes se traduzem nos índices de reprovaçıes, cancelamento e desistŒncia em 

diferentes cursos superiores. Frente ao exposto, vÆrias pesquisas tŒm sido realizadas na 

perspectiva de compreender tal problemÆtica sob diferentes perspectivas, tais como, 

Rezende (2003), Junior (2006) e Cury (2013), para citar alguns. 

Para alØm das pesquisas jÆ realizadas, o tema desse artigo tambØm possui como 

fonte de inspiraçªo as reflexıes e inquietaçıes realizadas ao longo da trajetória 

profissional, particularmente no ensino de CÆlculo, no que se refere ao ensino e a 

aprendizagem dos educandos com o conceito de coordenadas polares. 

 O estudante necessita compreender e perceber uma certa ruptura e ao mesmo 

tempo uma continuidade entre os conceitos de coordenada cartesiana para a coordenada 

polar, para que o mesmo consiga converter tanto um ponto de coordenada cartesiana 

para polar quanto uma equaçªo ou vice-versa. Todo este processo, mudança de 

coordenadas e mudança de variÆveis gera certa �confusªo� para os estudantes, nªo 

permitindo a significaçªo dos conceitos. 

 Elencamos no decorrer do texto uma anÆlise histórica e epistemológica sobre as 

coordenadas cartesianas e polares, na perspectiva decompreender o conceito e enfrentar 

a seguinte problemÆtica:Quais entendimentos da história do conceito de coordenadas 

polares, podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem do mesmo, considerando 

continuidades e rupturas desse conceito e as coordenadas cartesianas? 

 

Procedimentos Metodológicos 

�������������������������������������������������������������
	�Nesse texto denominaremos CÆlculo Diferencial e Integral, por CÆlculo.�
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 O presente estudo baseia-se em uma pesquisa qualitativa, uma busca teórica 

paracompreender o objeto de estudo, no caso, coordenadas cartesianas e polares. 

Consideramos que esta abordagem proporciona resultados significativos para o campo 

da educaçªo, no sentido de proporcionar ao pesquisador uma visªo mais ampla do 

assunto abordado, alØm da produçªo de novos conhecimentos necessÆrios ao fazer 

docente. 

 A pesquisa em questªo foi de carÆter bibliogrÆfico, cuja fonte de dados se 

efetivou a partir de livros de História da MatemÆtica, tais como Boyer (1996),Eves 

(1997), Stewart (2004). A partir desses referenciais definidos, fizemos uma busca no 

sentido de compreender a história do conceito de coordenadas focando principalmente 

nas coordenadas cartesianas e polares. Os entendimentos sªo explicitados a seguir, na 

perspectiva de auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. 

 

Análise Histórica e Epistemológica do conceito 

Segundo Boyer (1996), a primeira pessoa a discutir coordenadas foi Pierre de 

Fermat. Este propôs a sua utilizaçªo para determinar a localizaçªo precisa de pontos na 

superfície da terra, alØm de determinar o cÆlculo da distância entre dois pontos no 

espaço euclidiano. 

 De acordo com Stewart (2004), o surgimento das coordenadas se deu em funçªo 

de que Fermat queria encontrar o lugar geomØtrico de todos os pontos cujas distâncias a 

dois outros pontos fixos sempre somassem o mesmo valor. Este lugar geomØtrico 

revelou-se uma elipse, conforme figura 01, sendo os dois pontos fixos chamados de 

foco. 

Figura 01: Propriedade dos focos da elipse 

 

Fonte: Stewart (2004). 
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Fermatargumentou que se as condiçıes impostas ao ponto pudessem ser 

expressas em uma œnica equaçªo, envolvendo duas incógnitas, o lugar geomØtrico 

correspondente seria uma curva ou uma reta. Ilustrou esse princípio por meio de um 

diagrama, figura 02, no qual as duas grandezas desconhecidas A e Esªo representadas 

como distâncias em duas direçıes distintas (STEWART, 2004). 

Figura 02: Abordagem de Fermat para as coordenadas 

 

Fonte: Stewart (2004). 

Fermatlistou alguns tipos especiais de equaçıes ligando A e E,explicando que 

curvasrepresentavam. Introduziu eixos oblíquos no plano. As variÆveis A e Esªo as duas 

coordenadas,que chamamos de x e y, de um ponto dado em relaçªo aos eixos. Assim, 

Fermatafirma que qualquer equaçªo com duas coordenadas define uma curva, e 

seusexemplos nos dizem que tipos de equaçıes correspondem a que tipos de curvas, 

baseando-senas curvas padrªo, jÆ conhecidas pelos gregos. (STEWART, 2004). 

Desta maneira, Fermat introduziu o mØtodo das coordenadas na geometria, 

sendo que a ideia de definir a posiçªo de um ponto por meio de uma sequŒncia de 

nœmeros foi sugerida em problemas de navegaçªo, que levaram a adaptar o sistema das 

coordenadas geogrÆficas. Cada ponto da superfície marítima ficou determinado por um 

par de nœmeros designados de latitude e longitude e, se o ponto estÆ situado acima ou 

abaixo do nível do mar, um terceiro nœmero torna-se necessÆrio, para localizar, ou seja, 

a altitude. Definiçıes que atualmente sªo utilizadas pelas embarcaçıes e que se deve a 

criaçªo das coordenadas na geometria. 

 Ainda que a geometria seja uma ciŒncia dedutiva criada pelos gregos, lhe faltava 

utilidade, sendo que isso ocorreria somente mediante a Ælgebra como princípio 

unificador. De acordo com Boyer (1996), a geometria pode ter sido uma dÆdiva do Nilo, 

mas os egípcios pouco a aproveitaram. A geometria teria sido levada do Egito para a 

GrØcia por Tales de Mileto, onde se desenvolveu como uma forma de conhecimento 

mais organizada, sem se preocupar com aplicaçıes uteis, mas de maneira ordenada 

tentavam explicar os porquŒs utilizando argumentos mais precisos e lógicos possíveis. 
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 Tales juntamente com PitÆgoras formularam problemas e explicaram hipóteses, 

pois segundo Boyer (1996) tinham a vantagem de conseguir viajar para os centros 

antigos de conhecimento e de lÆ extrair informaçıes sobre astronomia e matemÆtica. 

PorØm a dicotomia entre grandezas contínuas e nœmeros exigia um mØtodo diferente 

para tratar a Ælgebra babilônica que Tales e PitÆgoras tinham herdado. De acordo com 

Boyer: 

Os velhos problemas de que, dada a soma e o produto de dois 
lados de um retângulo se pediam as dimensıes, tinham que ser 
tratados de modo diferente dos algoritmos numØricos dos 
babilônios. Uma �Ælgebra geomØtrica� tomara o lugar da antiga 
�Ælgebra aritmØtica�, e nessa nova Ælgebra nªo podia haver 
somas de segmentos com Æreas ou de Æreas com volumes. De 
agora em diante devia haver estrita homogeneidade dos termos 
de uma equaçªo e as formas normais mesopotâmicas, xy = A, x 
– y = b, deviam ser interpretadas geometricamente. (1996, p. 
53). 

Desta forma, os gregos construíram as soluçıes de equaçıes quadrÆticas pelo 

processo de Æreas. Os gregos trabalhavam com figuras geomØtricas sem o uso de um 

sistema de coordenadas e utilizavam somente rØgua e compasso. Boyer (1996) descreve 

que o sistema utilizado por Apolônio, e outros antes dele, sobre a aplicaçªo de retas de 

referŒncia em geral e de um diâmetro e uma tangente em sua extremidade nªo difere 

essencialmente do uso de sistemas de coordenadas. �As distâncias medidas ao longo do 

diâmetro a partir do ponto de tangŒncia sªo as abscissas, e os segmentos paralelos à 

tangente e cortados entre o eixo e a curva sªo as ordenadas� (BOYER, 1996, p. 106). 

No entanto, os gregos nªo englobavam grandezas negativas, sendo as coordenadas, as 

variÆveis e as equaçıes eram derivadas de uma situaçªo geomØtrica específica. 

 Pouco antes de 1361, Nicole Oresme chegou próximo ao que hoje chamamos de 

representaçªo grÆfica de funçıes, tentando responder a seguinte questªo: �porque nªo 

traçar uma figura ou grÆfico da maneira pela qual variam as coisas?� (BOYER, 1996, p. 

180). Foi a primeira pessoa a utilizar coordenadas para representar graficamente a 

velocidade em funçªo do tempo. Ao longo de uma reta horizontal Oresme marcou 

pontos representando instantes de tempo (ou longitudes) e para cada instante ele traçou 

perpendicularmente à reta de longitude um segmento de reta (latitude) cujo 

comprimento representava a velocidade. As extremidades desses segmentos, alinhadas, 

formavam uma linha reta. De acordo com Boyer (1996), �os termos latitude e longitude, 
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que Oresme usou, sªo equivalentes, num sentido amplo, à nossa ordenada e abscissa, e 

sua representaçªo grÆfica assemelha-se com nossa geometria analítica.� (p. 181). 

 Vale destacar que o uso de coordenadas nªo era novo, Apolônio e outros antes 

dele, tinham usado sistemas de coordenadas, porØm sua representaçªo grÆfica de uma 

quantidade variÆvel era novidade naquele momento. Contudo, Oresme nunca utilizou de 

fato o termo funçªo, suas representaçıes eram qualitativas, nªo utilizando mediçıes 

para realizaçªo dos desenhos. Conforme cita Eves (1997), �a ideia de coordenadas foi 

usada no mundo antigo pelos egípcios e os romanos na agrimensura e pelos gregos na 

confecçªo de mapas�. (p. 382). No entanto, sua teoria influenciou o trabalho de outros 

matemÆticos, principalmente daqueles que contribuíram para a origem da geometria 

analítica, como RenØ Descartes e Pierre de Fermat. 

 Os objetivos do mØtodo de Descartes era segundo Boyer (1996), �1) por 

processos algØbricos libertar a geometria de diagramas e 2) dar significados às 

operaçıes da Ælgebra por meio de interpretaçıes geomØtricas�. (p. 233). Seu mØtodo, 

segundo o mesmo autor, consistia em partir de um problema geomØtrico, traduzi-lo em 

linguagem de equaçªo algØbrica e, logo após, tendo simplificado ao mÆximo a equaçªo, 

resolvŒ-la geometricamente. 

 Apesar de muitos estudos, Descartes nªo estabelecia um sistema de coordenadas 

para localizar pontos �como um medidor de terras ou um geógrafo poderiam fazer, nem 

pensava em suas coordenadas como pares de nœmeros� (BOYER, 1996, p. 237). 

Segundo Boyer (1996), mesmo conhecendo as representaçıes grÆficas de Oresme, 

Descartes nªo via relaçªo com o atual sistema cartesiano �nªo hÆ nada em sua forma de 

pensar que indique ter ele percebido qualquer semelhança entre a finalidade da latitude 

de formas e sua própria classificaçªo das construçıes geomØtricas�. (Idem, bidem). 

 Descartes chegou mais próximo do que hoje chamamos de sistema cartesiano, 

quando marcava x em um eixo dado e um comprimento y, formando um ângulo fixo 

com esse eixo, como mostra a figura 03, tendo objetivo de construir pontos cujos x e y 

satisfizessem uma relaçªo dada. 

Figura 03: Marcaçªo de x e y segundo Descartes 
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Fonte: Eves (1997, p.385). 

 Ao mesmo tempo em que Descartes formulava o início da geometria analítica, 

Fermat, em meados do sØculo XVII, retomando a ideia dos construtores egípcios, se 

refere a um ponto do plano por meio de um par de retas perpendiculares entre si, que 

recebeu o nome de Sistema Cartesiano, denominado por R2, em homenagem a RenØ 

Descartes, que assinava o seu nome em latim RenatusCartesius. Assim, Descartes partia 

de um lugar geomØtrico e a partir disso encontrava sua equaçªo, jÆ Fermat partia de uma 

equaçªo e a partir dela determinava o lugar correspondente. 

Igualmente, Fermat e Descartes introduziram a ideia de sistema de coordenadas 

na reta, ou seja, definindo que cada par de nœmeros (x, y)corresponde a um ponto, 

conforme figura 04.Como o plano tem duas dimensıes, para localizar pontos no plano, 

precisamos de dois nœmeros, ao invØs de um. Descartes e Fermatresolveram este 

problema usando duas retas numeradas, perpendiculares, cortando-se na origem, 

conforme figura 04. Usualmente, uma dessas retas Ø horizontal, com a direçªo positiva 

para a direita. Esta reta foi chamada de eixoxou eixo das abscissas. A outra reta, vertical 

com a direçªo positiva para cima, Ø chamada eixoy, ou eixo das ordenadas. 

 

 

Figura 04: Plano cartesiano com os pontos P(3, 1) e P1(1, 3) 

 

Fonte: Autoras do texto 

 AlØm de retas e circunferŒncias, os matemÆticos da antiguidade estudaram outras 

curvas, como por exemplo, parÆbolas, elipses e hipØrboles, descritas como sendo o lugar 

geomØtrico de pontos no plano verificando determinadas propriedades. Foi Fermat 

quem propôs muitas dessas curvas, como ayx nm
= , mn axy =  e qar n

= , que sªo 

conhecidas como hipØrboles, parÆbolas e espirais de Fermat. Tendo por base os 
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estudosde Fermat, Newton e Leibniz, separadamente, introduziram o CÆlculo. Este nªo 

existiria sem a geometria analítica, o que para alguns historiadores representa a 

algebrizaçªo da geometria dos gregos. A introduçªo do sistema de coordenadas permitiu 

o cÆlculo da distância entre dois pontos no espaço euclidiano. 

Em 1691, os irmªos Bernoulli descreveram, no lugar de um par de eixos, um 

ângulo � e uma distância r para determinar pontos no plano, introduzindo as 

coordenadas polares. 

Bernoulli fora levado a espirais de tipo diferente quando repetiu 
o processo de Cavalieri de enrolar metade da parÆbola ayx =

2  
em torno da origem para produzir uma espiral de Arquimedes; 
mas ao passo que Cavalieri estudara a transformaçªo por 
mØtodos essencialmente sintØticos, Bernoulli usou coordenadas 
retangulares e polares. Newton usara coordenadas polares antes 
� talvez desde 1671 � mas a prioridade de publicaçªo parece 
caber a Bernoulli que na Acta Eruditorum de 1691 propôs medir 
abscissas ao longo do arco de um círculo fixo e ordenadas 
radialmente ao longo das normais. TrŒs anos depois, na mesma 
revista, ele propôs uma modificaçªo que concordava com o 
sistema de Newton. A coordenada y agora era o comprimento do 
raio vetor do ponto, e x era o arco cortado pelos lados do ângulo 
vertical sobre um círculo de raio a descrito com centro no pólo. 
Essas coordenadas eram essencialmente o que agora 
escreveríamos como (r, a�). (BOYER, 1996, p. 288) 

Considerando isso os geômetras tiveram de romper com os sistemas cartesianos 

quando as situaçıes indicavam um referencial mais conveniente para utilizar. Hermann, 

discípulo de Bernoulli, fez contribuiçıes à geometria analítica no espaço e as 

coordenadas polares, continuando com os resultados dos irmªos Bernoulli. �Ao passo 

que Bernoulli aplicara coordenadas polares a espirais um tanto hesitantemente, 

Hermann deu equaçıes polares tambØm de curvas algØbricas, juntamente com equaçıes 

de transformaçªo de coordenadas retangulares para polares�. (BOYER, 1996, p. 299). 

 De acordo com Eves (1997), hÆ outros sistemas de coordenadas alØm do 

cartesiano retangular, contudo este sistema Ø o mais comum de todos e tem sido 

explorado enormemente. O autor enfatiza: 

Grande parte da terminologia, como a classificaçªo das curvas 
em lineares, quadrÆticas, cœbicas e assim por diante, provØm do 
uso deste sistema. PorØm algumas curvas, como muitas espirais 
apresentam equaçıes impraticÆveis quando referidas a um 
sistema cartesiano, ao passo que quando referidas a sistemas 
mais apropriados, passam a ter equaçıes relativamente simples. 
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No caso das espirais Ø particularmente œtil o sistema de 
coordenadas polares. (EVES, 1997, p. 595). 

 AtØ final do sØculo XVIII pouco se investigou outros sistemas de coordenadas, 

no entanto, para fazer frente as situaçıes cujas peculiaridades indicavam um referencial 

mais conveniente, os geômetras tiveram de romper com os sistemas cartesianos e buscar 

outros mais convenientes, como as coordenadas polares. 

 

Conclusão 

 Como professora (primeira autora)observoque osestudantes apresentam 

dificuldades em identificar que um ponto em coordenada cartesiana continua sendo o 

mesmo em coordenada polar, o que vai alterar Ø a forma como o escrevemos, ou seja, a 

forma como vamos tratar a localizaçªo deste ponto, que passa a ser dado nªo mais por 

uma distância x e y,mas sim atravØs de um ângulo e de uma medida de raio.O fato de 

trabalharmos com a história da matemÆtica em sala de aula, identificando asorigensdos 

conceitos pode levar os estudantes a perceber a matemÆtica como criaçªo humana. 

Pode-se compreender que o conceito de coordenada polar originou-se da necessidade 

que o homem teve em resolver problemas que surgiram ao longo dos anos, mostrando 

que esta ciŒncia teve origem nas culturas da antiguidade mediterrânea e se desenvolveu 

ao longo da idade mØdia e que somente a partir do sØculo XVII se organizou de fato 

como um campo do saber. 

Outra dificuldade enfrentada pelos estudantes estÆ na mudança das equaçıes 

dadas em coordenadas cartesianas para polares ou vice-versa, gerando problemas tanto 

de reconhecimento da funçªo quanto a sua representaçªo grÆfica. Ao compreender a 

origem destas equaçıes, talvez o estudante compreenda situaçıes presentes por meio do 

entendimento do passado. 

 As contribuiçıes de Descartes tiveram papel fundamental no desenvolvimento 

das coordenadas cartesianas, dando significado às operaçıes da Ælgebra por meio de 

compreensıes geomØtricas, marcando uma ruptura com as tradiçıes estabelecidas e um 

avanço aos conceitos algØbricos. 

 É importante que o professor compreenda que o estudo de coordenadas faz parte 

da identificaçªo de um lugar geomØtrico e que podemos definir regiıes e/ou um lugar 

no espaço a partir delas. As coordenadas cartesianas determinam uma posiçªo no plano 

com referŒncia a um eixo vertical e outro horizontal. JÆ as coordenadas polares 

estabelecem a posiçªo de um ponto em relaçªo a uma grade formada por círculos 
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concŒntricos com centro no pólo e semirretas partindo da origem. Qualquer sistema de 

coordenadas pode ser utilizado para resolver problemas físicos, porØm uma escolha 

correta do sistema de coordenadas pode ser fundamental para tornar este problema mais 

fÆcil de ser resolvido e atØ mesmo compreendido pelos estudantes. 
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Eixo temático: História e Educaçªo MatemÆtica 

Modalidade: Comunicaçªo científica 

Categoria: Professora da escola bÆsica 

 

Resumo 

O presente artigo visa contribuir com as discussıes a respeito do processo 

histórico do ensino de MatemÆtica no Brasil, observando o papel da mediaçªo do 

professor no processo de ensino e aprendizagem de MatemÆtica, com base nos 

pressupostos teóricos e metodológicos da Teoria Histórico Cultural (Vygotsky). Assim, 

nosso objetivo Ø apresentar um estudo sobre o desenvolvimento do processo histórico 

do ensino de MatemÆtica no Brasil, discutindo  possíveis  relevâncias do ensino dessa 

disciplina para os anos iniciais do Ensino Fundamental, tendo em vista que Ø linguagem 

comum entre obras e pensadores que Ø recomendÆvel que o professor se aproprie desse 
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processo histórico para que consiga otimizar o processo de ensino e aprendizagem, da 

qual se insere, frente ao aluno. A partir dessa investigaçªo, entendemos que os 

referenciais teóricos que embasaram a pesquisa contribuíram com o processo de 

aprendizagem na docŒncia de professores e futuros professores, uma vez que sua 

estrutura de planejamento, organizaçªo, desenvolvimento e avaliaçªo da atividade de 

ensino orienta o fazer docente. Nessa perspectiva, entendemos que, o que aqui trazemos 

Ø apenas um pequeno estudo, o qual precisa ser ampliado, permitindo uma compreensªo 

mais ampla do que constitui a Educaçªo MatemÆtica.  

 

Palavras-chaves: Educaçªo MatemÆtica, Ensino Fundamental, Teoria Histórico Cultural. 

 

Palavras Iniciais  

Partindo dos comentÆrios que circundam sobre o ensino de MatemÆtica 

percebemos que na maioria das vezes esses estªo relacionados às dificuldades da 

aprendizagem do aluno. Assim, Ø interessante que o professor estude propostas teóricas 

e metodologias que superem esse modo de ensinar e desperte na criança a necessidade 

de apropriaçªo do conteœdo matemÆtico. 

Estudos desenvolvidos por Vygotsky, no sØculo XX, fundamentam a Teoria 

Histórico-Cultural, na qual defende a ideia de que o que difere um homem de um animal 

selvagem Ø a sua racionalidade, destacando o conceito de atividade encontrado em seus 

primeiros registros e que sua origem socialmente significativa pode servir como 

principio explanatório em relaçªo à consciŒncia humana e ser considerado como 

gerador de consciŒncia humana (KOZULIN, 1996, p.111). Após a morte de Vygotsky, 

A. N. Leontiev, aprofundou as ideias por ele, enfatizando a concepçªo de atividade 

como a que determina o desenvolvimento da mente (ARAÚJO, 2003, p.24), motivado 

pela interaçªo social mediada por objetos (signos) e transformados pela necessidade de 

mudança atravØs da mediaçªo do mesmo, conforme o momento histórico em que o 

homem se encontra. 

A mediaçªo Ø um processo essencial para tornar possíveis atividades 

psicológicas voluntÆrias, intencionais, controladas pelo próprio individuo (OLIVEIRA, 

1997, p.33), ao qual vªo sendo estruturadas atravØs dos elementos mediadores de 
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instrumentos, objeto estabelecido de origem historicamente construída como, por 

exemplo, a cadeira que serve para sentar, auxiliando o sujeito a descansar. E o signo Ø a 

modificaçªo desse mesmo objeto, a partir da ideia jÆ internalizada da utilizaçªo 

historicamente construída, como quando a cadeira Ø utilizada para alcançar em lugares 

altos, obtendo a funçªo parecida com a de uma escada. 

Com os signos atribui-se novo significado ao sentido do objeto. A obra citada 

anteriormente descreve significado como: 

(...) sistema de relaçıes objetivas que se formou no processo de 
desenvolvimento da palavra, consistindo num nœcleo de 
desenvolvimento da palavra, consistindo num nœcleo 
relativamente estÆvel de compreensªo da palavra, compartilhado 
por todas as pessoas que a utilizam. O sentido por sua vez, 
refere-se ao significado da palavra para cada indivíduo, 
composto por relaçıes que dizem respeito ao contexto de uso da 
palavra e às vivŒncias afetivas do indivíduo (OLIVEIRA, 1997, 
p.50). 

 

Dessa maneira, o sujeito encontra-se em processo de aprendizado quando estÆ se 

relacionando com outros sujeitos e se apropriando de elementos historicamente 

construídos. Segundo Oliveira  

A concepçªo de Vygotsky sobre as relaçıes entre 
desenvolvimento e aprendizado, e particularmente sobre a zona 
de desenvolvimento proximal, estabelece forte ligaçªo entre o 
processo de desenvolvimento e a relaçªo do indivíduo com seu 
ambiente sócio-cultural e com sua situaçªo de organismo que 
nªo se desenvolve plenamente sem suporte de outros indivíduos 
de sua espØcie. É na zona de desenvolvimento proximal que a 
interferŒncia de outros indivíduos Ø mais transformadora. 
(OLIVEIRA,1997, p. 61) 

 

Na escola, Ø importante que o professor desenvolva sua açªo de ensinar 

matemÆtica relacionando o conteœdo a ser trabalhado com conhecimentos presentes no 

que Vygotsky (2009) chama de zona de desenvolvimento real, mediando esse processo 

conforme a necessidade de aprendizagem e os objetos ao seu alcance, levando o aluno a 

construir conhecimentos ainda nªo alcançados e transformando essa açªo em atividade. 

Assim, o processo da construçªo de conceitos pelos alunos acontecerÆ no que Vygotsky 
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(2009) denomina como zona de desenvolvimento proximal33, que, a partir dos dizeres 

de Oliveira (1997, p.60) Ø o caminho que o individuo vai percorrer para desenvolver 

funçıes consolidadas, estabelecidas no seu nível de desenvolvimento real, sendo estes 

as etapas jÆ alcanças pelo sujeito que vªo se aprimorando com o passar do tempo com a 

apropriaçªo de conceitos científicos construídos na escola e que denominamos como 

sendo a Ærea de atuaçªo do professor durante o processo de aprendizagem, atØ chegar a 

zona de desenvolvimento potencial onde o conhecimento jÆ estÆ mais elaborado, 

permitindo o sujeito a realizaçªo de uma atividade sem uma grande dependŒncia do 

professor. 

Quando ocorre a interferŒncia por parte do professor para auxiliar o aluno no 

processo de aprendizagem, a zona de desenvolvimento proximal se torna mais 

significativa, tendo como elemento central o aprendizado escolar. Contudo, 

normalmente, �a escola dirige o ensino nªo para etapas intelectuais jÆ alcançadas, mas 

sim para estÆgios de desenvolvimento ainda nªo incorporados pelos alunos, 

funcionando realmente como um motor de novas conquistas psicológicas� (OLIVEIRA, 

1997, p.64). 

Portanto, o processo de ensino e aprendizagem serÆ reconhecido com 

características de atividade, quando os sujeitos envolvidos desenvolverem suas açıes de 

modo, que o motivo, movido por uma necessidade, coincida com o objeto.  Assim como 

uma açªo pode se tornar atividade, uma atividade pode se tornar açªo quando a mesma 

perder seu motivo, transformando-se em açıes e essa tornar-se procedimentos para 

alcançar um objetivo, configurando-se como operaçªo (ARAÚJO, 2003, p.25), ao qual 

se desenvolve conforme o contexto. 

Nessa perspectiva o professor como mediador precisa conhecer diversos 

aspectos de sua Ærea e, em especial, compreender como o ensino foi se configurando 

historicamente nesta Ærea, sendo o profesor que ensina MatemÆtica conseguirÆ exercer 

sua funçªo de mediador ao compreender o proceso lógico-histórico de organizaçªo 

escolar do ensino de MatemÆtica.  

Compreendendo o processo de desenvolvimento da educaçªo a partir de 

pressupostos teóricos oriundos da Teoria Histórico-Cultural, a pesquisa desenvolvida, 

apresenta apontamentos sobre a história do ensino no Brasil, passando à explicitaçªo 

dos fundamentos teóricos que nos fundamentam o conhecimento matemÆtico derivado 
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da necessidade humana e sua possibilidade de organizaçªo escolar atravØs de seu 

processo histórico. 

Alguns apontamentos sobre o ensino da Matemáticano Brasil 

Com a vinda dos portugueses ao Brasil a ideia dos colonizadores era de que o 

reino precisava ampliar seu território conquistado e implantar os costumes vividos por 

lÆ, difundindo a fØ católica e educando os habitantes dessa terra. 

Mas esta parece nªo ter sido uma tarefa fÆcil. Acompanhados pelo governador-

geral TomØ de Sousa, os novos moradores sentiram dificuldade para conseguir instalar 

um sistema de educaçªo numa terra estranha e povoada de índios. �De um lado, os 

indígenas de língua e costumes desconhecidos e, de outro, os colonizadores 

portugueses, que para cÆ vieram sem suas mulheres e famílias, muito rudes e 

aventureiros, com hÆbitos criticados pelos religiosos�. (ARANHA, 2006, p.140). 

Assim, os padrıes de ensino no Brasil foram modelos pedagógicos trazidos 

pelos colonizadores portugueses com a chegada da Companhia de Jesus atravØs da 

expansªo da colônia portuguesa, que tinham duas missıes: catequizar os habitantes da 

terra povoada e o processo de educaçªo. O processo de educaçªo no Brasil teve seu 

inicio com a expansªo do reino de Portugal, quando padres jesuítas foram enviados 

atravØs da Companhia de Jesus. 

O processo de ensino acontecia atravØs da transmissªo de conhecimento 

direcionada a fatores religiosos, difundindo a crença cristª entre os indígenas atravØs do 

estudo bilíngue, pois os jesuítas perceberam que nªo seria possível converter os índios à 

fØ católica sem que soubessem ler e escrever (BELLO, 2001, p.2), sendo esse o primeiro 

processo de ensino. 

No ensino das primeiras letras, os jesuítas mostraram grande 
capacidade de adaptaçªo. Penetravam com igual facilidade na 
casa grande dos senhores de engenho, na senzala dos escravos e 
nas aldeias indígenas. Em todos os ambientes procuravam 
orientar na fØ jovens e adultos e ensinar as primeiras letras às 
crianças, adaptando-se, às condiçıes específicas de cada grupo. 
(PILETTI E PILETTI, 1995, p.135). 
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Em relaçªo à MatemÆtica, era ensinado apenas as quatro operaçıes algorítmicas, 

e seu aprofundamento na Øpoca inicial do impØrio só acontecia na Universidade de 

Coimbra. 

Assim sendo, o ensino da MatemÆtica no Brasil começou, com 
os jesuítas, pela liçªo de algarismos ou as quatro operaçıes 
algØbricas, ensino este que foi gradativamente elevado desde o 
curso elementar atØ o curso de Artes. Por exemplo, em 1605, 
nos ColØgios da Bahia, do Rio de Janeiro e Pernambuco, havia 
aula de AritmØtica, título genØrico usado para designar um 
maior ou menor desenvolvimento do ensino da MatemÆtica. 
Dentre os assuntos da aula de AritmØtica figuravam: razıes e 
proporçıes, bem como o ensino da Geometria euclidiana 
(SILVA, 1992, p.33) 

Com o passar do tempo, a MatemÆticana educaçªo brasileira, teve uma de suas 

principais mudanças influenciadas pelo movimento conhecido como MatemÆtica 

Moderna, nascido em uma política educacional de modernizaçªo econômica, com vistas 

a ser ensinada de forma �lógica� devido às condiçıes estruturais vividas nas dØcadas de 

1960/1970, período em que ocorria essa reforma. 

No Brasil, a MatemÆtica Moderna foi veiculada principalmente 
pelos livros didÆticos e teve grande influŒncia. O movimento 
MatemÆtica Moderna teve seu refluxo a partir da constataçªo da 
inadequaçªo de alguns de seus princípios e das distorçıes 
ocorridas na sua implantaçªo (BRASIL, 1997, p.20). 

Movimentos iniciais como esses influenciaram mais reformas posteriores 

preocupadas com o processo de ensino-aprendizagem de MatemÆticanos anos iniciais 

do Ensino Fundamental. Em especial a principal preocupaçªo passou a ser a de buscar 

maneiras para que essa disciplina se tornasse mais atrativa aos alunos vinculando-a a 

aplicaçıes cotidianas. 

 Pensando nestes aspectos, nos questionamos: que tipo de aprendizagem estamos 

proporcionando aos nossos alunos em relaçªo ao ensino dos conteœdos matemÆticos, jÆ 

que esta Ø vista por muitos, como uma disciplina que ao longo do processo histórico 

vem amedrontando os alunos e tambØm Ø considerada responsÆvel pelo auto índice de 

reprovaçªo e evasªo escolar? 
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Nessa perspectiva, um dos desafios atuais do educador, em 
especial do educador matemÆtico, Ø encontrar maneiras de 
desenvolver a interaçªo entre as diferentes manifestaçıes de 
linguagem que se encontram em nossa sociedade, de modo que 
contribuam para o processo de aprendizagem dos alunos. Essas 
linguagens manifestam-se no cotidiano dos alunos de distintas 
formas: atravØs da televisªo, rÆdio, do jornal, da internet, das 
revistas, dos livros, dos cartazes expostos na ruas, dos letreiros 
luminosos (LOPES et. al., 2009, p.38). 

Normalmente o ensino de MatemÆticaØ baseado em mØtodos de memorizaçªo 

que nªo possibilitam aos educandos o processo de apropriaçªo do conhecimento, 

Dentro dos referenciais da Teoria Histórico-Cultural, 
entendemos que o encaminhamento teórico metodológico do 
ensino de MatemÆtica deve respeitar o aspecto lógico-histórico 
do conhecimento matemÆtico, ao contemplar de forma 
articulada o histórico do conceito e a sua essŒncia, o lógico 
(ROSA et. al. 2010, p.135). 

Mas o que leva o educador a ter essa fragilidade ao ensinar MatemÆtica? Quais 

os motivos que apontam a essa fragilidade? O cotidiano escolar influencia na pratica do 

ensino?  

Essas questıes talvez ainda nªo tenham muitas respostas, mas Ø importante 

refletirmos que, assim como os demais conteœdos, a matemÆtica faz parte do processo 

de aprimoramento de necessidades humanas, que tem sua satisfaçªo atendida atravØs do 

uso de signos e instrumentos que auxiliam esse processo, pois a matemÆtica Ø um destes 

instrumentos simbólicos que sai do mundo concreto e �ganha o cØrebro� para dar mais 

poder ao homem na satisfaçªo das necessidades integrativas (MOURA, 2007, p.45). 

Considerações Finais 

A pesquisa desenvolvida apresentou a intencionalidade de trazer alguns aspectos 

do processo histórico da organizaçªo do ensino de MatemÆticano Brasil e como essa 

disciplina escolar vem se desenvolvendo com o avanço da sociedade, conforme as suas 

necessidades cotidianas. Partimos dos pressupostos da teoria histórico-cultural de que 

conhecer o movimento lógico-histórico de um fenômeno, nos permite uma melhor 

compreensªo do mesmo. 
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Partindo de seu processo histórico, percebe-se o quanto o modo como ensinamos 

hoje tem influŒncia do passado e que a busca pela melhor qualidade do ensino e 

aprendizagem se constrói nªo de imediato, mas a partir da compreensªo da necessidade 

do professor se apropriar de conhecimentos sobre o ensino e sobre aquilo que vai 

ensinar.  

Nessa perspectiva, entendemos que o que aqui trazemos Ø apenas um pequeno 

estudo, o qual precisa ser ampliado, permitindo uma compreensªo mais ampla do que 

constitui a Educaçªo MatemÆtica.  
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Eixo temático: Ensino e aprendizagem em Educaçªo MatemÆtica 

Modalidade: CC (Comunicaçªo Científica) 

Categoria: Aluno de Pós-Graduaçªo 

 

Resumo 

Nesta comunicaçªo, Ø apresentado um relato parcial de uma pesquisa que tem como objetivos 

analisar erros cometidos por professores de MatemÆtica em formaçªo inicial ou continuada na 

resoluçªo de questıes sobre sequŒncia numØrica e desenvolver um conjunto de atividades 

para o ensino de sequŒncias apresentadas no registro figural. Foi aplicada uma questªo a 15 

licenciandos em MatemÆtica e a sete mestrandos em Ensino de MatemÆtica, tendo sido 

apresentadas as respostas incorretas e analisadas as conversıes do registros de representaçªo 
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em língua natural para o registro algØbrico ou figural. Os resultados mostram que esses 

participantes tŒm dificuldades em indicar termo geral de uma sequŒncia e, especialmente, de 

apontar a soma de termos de uma progressªo geomØtrica ilimitada.  

 

Palavras-chave: AnÆlise de erros;SequŒncias; Formaçªo de professores. 

 

Introdução 

O conteœdo de sequŒncias numØricas Ø estudado no ensino superior, geralmente 

nas disciplinas que estªo relacionadas com CÆlculo. Por ser uma disciplina fundamental 

na formaçªo de futuros profissionais da Ærea da licenciatura em MatemÆtica, Ø 

importante desenvolver uma sólida compreensªo desse conteœdo que depende muitas 

vezes dos registros de representaçªo nos quais o conceito Ø apresentado.  

Em CÆlculo ou em AnÆlise, uma sequŒncia de nœmeros reais Ø definida como 

uma funçªo f: 	* � [ que associa cada natural n\	* a um nœmero real an. Em geral, 

indica-se a sequŒncia por ( , , , ,.., , ...) ou simplesmente , n\	*. Por 

exemplo, (2, 4, 6, 8,...,2n,...) e ( ) sªo sequŒncias cujos termos gerais 

sªo, respectivamente, an=2n e  . 

O conceito Ø apresentado tambØm no Ensino MØdio, quando sªo estudadas as 

progressıes aritmØtica e geomØtrica, e no Ensino Fundamental, quando sªo 

apresentados aos alunos padrıes figurais, que levam ao processo de generalizaçªo na 

determinaçªo de um termo geral que represente qualquer elemento da figura. 

 A pesquisa aqui relatada faz parte de uma investigaçªo mais ampla que tem, como 

objetivos, analisar erros cometidos por professores de MatemÆtica em formaçªo inicial ou 

continuada na resoluçªo de questıes sobre sequŒncia numØrica e desenvolver um conjunto de 

atividades de ensino sobre sequŒncias apresentadas no registro figural. 

 Para a anÆlise de erros, foi aplicada uma questªo envolvendo sequŒncias, sendo 

solicitada sua resoluçªo a 15 licenciandos em MatemÆtica e a sete mestrandos em Ensino de 

MatemÆtica.  
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Considerações Teóricas 

A estrutura de padrıes e regularidades Ø matematicamente estabelecida quando 

existe a possibilidade de identificar conceitualmente a ordem ou estrutura que regulam 

uma sØrie de repetiçıes, ou seja, segue basicamente a ideia de repetiçªo e mudança. Na 

MatemÆtica podemos encontrar padrıes em nœmeros, formas e em diversas situaçıes, as 

quais possibilitam um pensar matematicamente.  Por sua vez, buscar padrıes e 

regularidades Ø uma competŒncia que deve ser desenvolvida em qualquer nível de 

ensino.   

O padrªo geomØtrico pode ser considerado o padrªo mais popular, pois Ø 

facilmente visualizado pelos estudantes na forma de estampas de roupas, decoraçªo de 

ambientes, artesanatos, entre outros. A visualizaçªo desses padrıes facilita o processo 

de generalizaçªo de uma situaçªo e possibilita encontrar uma expressªo que a 

represente, ou seja, uma equaçªo que a modele.  

Ao longo da aprendizagem sobre sequŒncias, Ø conveniente o aluno perceber 

que existe um padrªo definido e que saiba qual Ø este padrªo; alØm disso, precisa 

compreender e explicar a generalizaçªo que este estabelece. Neste sentido, Vale e 

Pimentel (2015) acreditam que os padrıes devem ser explorados nas suas vertentes 

numØricas e figurativas. Assim, elaborar estratØgias para ensinar sequŒncias, 

especialmente a partir de representaçıes figurais, Ø uma capacidade que deve ser 

desenvolvida pelos professores de MatemÆtica em formaçªo inicial ou continuada. 

Para trabalhar com sequŒncias em suas diversas representaçıes, considera-se o 

aporte trazido pela teoria dos Registros de Representaçªo Semiótica, de Duval. Com 

relaçªo à formaçªo de um registro, Duval (2009, p. 36) aponta que, para um sistema 

semiótico englobar um registro de representaçªo, ele deve permitir trŒs atividades 

cognitivas fundamentais: formaçªo (identificaçªo do objeto matemÆtico representado), 

tratamento (operaçªo cognitiva que vai compreender uma transformaçªo do registro 

representaçªo no interior do mesmo sistema semiótico de representaçªo em que foi 

formado) e conversªo (transformaçªo de um dado registro de representaçªo, pertencente 

a um sistema semiótico em outro registro, pertencente a outro sistema semiótico). 

Para Duval (2013, p.21), a compreensªo em MatemÆtica implica a capacidade 

de mudar de registro, porque nªo se deve jamais confundir um objeto e sua 

representaçªo; ainda acredita que o acesso aos objetos matemÆticos passa 



 
 

277 
 

necessariamente por representaçıes semióticas, assim como pela compreensªo mental 

dos conceitos. 

Em sua teoria, Duval faz referŒncia a quatro tipos de Registros de 

Representaçªo: a língua natural; as escritas algØbricas; as figuras geomØtricas e as 

representaçıes grÆficas.  

Duval (2006) menciona que uma boa compreensªo conceitual deve levar o 

estudante a visualizar em uma figura o que tem de ser visto, a fim de descobrir os 

elementos necessÆrios para resolver uma situaçªo problema. Assim, ao propor uma 

questªo sobre uma sequŒncia numØrica apresentada em registro discursivo, objetivou-se 

analisar as resoluçıes e as atividades cognitivas (tratamento ou conversªo). 

 

Procedimentos Metodológicos 

 A pesquisa aqui relatada Ø de carÆter qualitativo, caracterizada por ser uma 

pesquisa de campo, porque �a coleta de dados Ø realizada diretamente no local em que o 

problema ou fenômeno acontece� (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 72) e foi 

realizada por meio de aplicaçªo de um teste. Inicialmente, a questªo foi proposta a 15 

alunos de Licenciatura em MatemÆtica de duas Instituiçıes de Ensino Superior do Rio 

Grande do Sul e posteriormente a sete alunos de um curso de mestrado em Ensino de 

MatemÆtica. Todos os participantes assinaram termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 Ao realizar a correçªo da questªo do teste, a partir de adaptaçªo de ideias 

apresentadas em Ponte et al. (1997) sobre avaliaçªo de trabalhos que envolvem 

resoluçªo de um problema, foram considerados os seguintes critØrios para avaliar as 

respostas dos participantes: 

Resposta correta: quando o aluno compreende a questªo e usa estratØgias adequadas 

para a soluçªo;  

Resposta parcialmente correta: quando o aluno usa uma estratØgia que resolve parte 

da questªo, mas ignora ou nªo sabe resolver outra;  
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Resposta incorreta: quando o aluno usa estratØgia inadequada e chega a uma resposta 

incorreta ou usa uma estratØgia adequada, mas nªo a implementa corretamente e assim 

nªo chega a uma soluçªo;  

Resposta em branco: quando o aluno deixa a questªo em branco, sem qualquer 

tentativa de solucionar. 

 A questªo proposta tem o seguinte enunciado 

 O lado de um triângulo equilÆtero mede 5 cm. Inscrevemos nele um segundo triângulo 

equilÆtero unindo os pontos mØdios dos lados do primeiro triângulo. Seguimos assim em um 

processo iterativo, indefinidamente. 

(a) Escreva a sequŒncia cujos termos sªo os perímetros desses triângulos. 

(b) Qual Ø o sexto termo dessa sequŒncia? 

(c) Qual Ø a expressªo do termo geral, pn, dessa sequŒncia? 

(d) Qual Ø a soma dos termos dessa sequŒncia? 

 Esta questªo envolve habilidade de interpretar o enunciado do problema, 

esboçando ou nªo uma figura, saber o conceito de perímetro, indicar os termos da 

sequŒncia e a soma de termos de uma progressªo geomØtrica ilimitada. Os primeiros 

termos da sequŒncia podem ser representados conforme as figuras a seguir: 

 

                                       Figura 1                  Figura 2               Figura 3 

 

                                 n=1                         n=2                           n=3   ............ 

Os resultados esperados, para cada item da questªo, sªo: 

a)  
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b)  

c)  

d)  

 Sendo uma questªo proposta em linguagem natural, quando o aluno a 

interpreta desenhando a figura acima (ou semelhante), usa um registro figural; quando a 

resolve apresentando os termos da sequŒncia e aplicando fórmulas para determinar o 

termo geral ou a soma, usa registro algØbrico. Assim, a anÆlise dos registros usados, em 

princípio, deve mostrar conversıes da linguagem natural para a algØbrica ou ainda para 

o registro figural. 

 

Apresentação dos Dados 

 Após a correçªo das respostas dos 15 licenciandos (indicados pela letra A, 

seguida de um nœmero, para preservar a identidade), foi organizado o Quadro 1 com a 

quantidade de respostas de cada tipo, em que C indica �correta�, PC, �parcialmente 

incorreta�, I, �incorreta� e EB, �em branco�. As porcentagens sªo calculadas sobre 15 

alunos. 

Quadro  1 � Distribuiçªo do nœmero de respostas dos licenciandos, em cada categoria, 

por item 

 

Item Categorias 

 C PC I EB 

 N % N % N % N % 

a 6 40,0 3 20,0 2 13,3 4 26,7 

b 5 33,3 4 26,7 0 0,0 6 40,0 

c 6 40,0 0 0,0 2 13,3 7 46,7 

d 0 0,0 0 0,0 5 33,3 10 66,7 
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Fonte: dados da pesquisa 

  

 Visto que sªo poucas as respostas incorretas, nªo cabe criar categorias de erros; 

dessa forma, optou-se por listÆ-las a seguir, segundo os itens da questªo: 

Item a:  

A1 escreveu apenas:   , para i de 5 a n.  

A12 parece confundir perímetro com Ærea, pois escreveu: .  

Item b: 

Neste item nªo houve respostas incorretas. 

Item c: 

A13 indicou o termo geral como  .  

A15 parece ter indicado apenas o primeiro termo da sequŒncia e nªo o termo geral, pois 

escreveu:  

Item d: 

A1 repetiu, neste item, a resposta que tinha dado para o item a: , para i de 5 a n.  

A2 tambØm usou o somatório, escrevendo:  , para n de 0 a infinito.  

A5 voltou a cometer o erro de nªo multiplicar o lado por 3 e expressou a soma dos 

termos sem usar uma fórmula, ainda cometendo o erro de indicar uma divisªo por zero: 

�  

A6 expressou a soma dos termos da mesma forma, acrescentando que n �tende� a 

infinito.  

A15 tambØm expressou a soma dos termos por um somatório, , com i variando de 

1 a l.  
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 A questªo foi proposta, posteriormente, a sete mestrandos (indicados pela letra B 

seguida de um nœmero) e a correçªo das respostas mostrou resultados conforme o 

Quadro 2, em que as porcentagens sªo calculadas sobre sete alunos: 

Quadro  2 � Distribuiçªo do nœmero de respostas dos mestrandos, em cada categoria, 

por item 

Item Categorias 

 C PC I EB 

 N % N % N % N % 

a 4 57,1 1 14,3 1 14,3 1 14,3 

b 4 57,1 0 0,0 2 28,6 1 14,3 

c 4 57,1 0 0,0 2 28,6 1 14,3 

d 1 14,3 0 0,0 5 71,4 1 14,3 

Fonte: dados da pesquisa 

 TambØm sªo listadas a seguir as respostas incorretas, em cada item: 

Item a:  

B3 errou ao apresentar o termo geral da sequŒncia, em consequŒncia desenvolveu os 

termos incorretamente. No caso, identificou o termo geral por  e a sequŒncia por ( ; 

; ; ...). 

Item b: 

B3 e B4 erraram o cÆlculo do sexto termo da sequŒncia. O aluno B3 encontrou como 

resultado o valor 15. O aluno B4, por ter errado os termos da sequŒncia, copiou 

incorretamente o valor do sexto termo. 

Item c:  

B2 encontrou, para o termo geral, = + .  
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B3 escreveu; �P=L+L+L; P= �.  

Item d: 

B1, B2, B3, B6 e B7 mostraram nªo conhecer a fórmula da soma dos termos de uma 

progressªo geomØtrica com infinitos termos.  

B1 escreveu: .  

B2 parece tambØm ter pensado de forma semelhante, pois escreveu:  

B7 escreveu:  

B3 indicou a soma das Æreas por ). 

B6 indicou a soma por . 

 

 Em relaçªo aos registros de representaçªo, foi feita uma releitura das respostas, 

analisando-se aquelas nas quais os alunos (licenciandos ou mestrandos) fizeram 

conversıes da linguagem natural para a algØbrica ou para a figural. 

 A conversªo da linguagem natural para a algØbrica foi realizada pela maior parte 

dos alunos que nªo deixaram em branco qualquer dos itens, a saber: 13 licenciandos e 

seis mestrandos.    

 JÆ a conversªo da linguagem natural para a figural foi usada como recurso inicial 

para compreender o problema, tendo sido esboçada uma figura que mostrava o triângulo 

original e os demais inscritos, permitindo assim a escrita algØbrica (correta ou incorreta) 

das respostas solicitadas. No caso dos licenciandos, 12 deles esboçaram uma figura e 

depois tentaram responder algebricamente, ainda que o aluno A11 tenha desenhado um 

triângulo de Sierpinski ao invØs da figura esperada; no caso dos mestrandos, cinco deles 

esboçaram desenhos. 

 

Considerações Finais 
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 Analisando as respostas incorretas, Ø possível concluir que os participantes desta 

pesquisa apresentam dificuldades relacionadas à indicaçªo da sequŒncia, de seu termo 

geral e especialmente da soma de termos de uma progressªo geomØtrica ilimitada. Pelos 

Quadros 1 e 2, notou-se que a maior porcentagem de acertos em qualquer dos itens foi 

de 57%, o que Ø preocupante, visto que esses participantes sªo professores em formaçªo 

inicial ou continuada e se esperava que tivessem maior domínio do conteœdo de 

sequŒncias, pelo menos em um problema que envolve progressªo geomØtrica, com 

razªo menor do que 1. 

 Notou-se, tambØm, que a maior parte dos alunos (licenciandos ou mestrandos) 

que responderam ao item d, sobre a soma dos termos da sequŒncia, a indicou por um 

somatório, sem utilizar a fórmula que forneceria um valor para essa soma. AlØm disso, 

nos somatórios houve erros na indicaçªo dos índices. Talvez esse tópico nªo esteja mais 

sendo desenvolvido no Ensino MØdio e tambØm nªo surja no estudo de sequŒncias nas 

disciplinas de CÆlculo ou AnÆlise. No entanto, essa conclusªo dependeria de uma 

entrevista com os respondentes, o que nªo foi realizado nesta pesquisa. 

 TambØm se pode destacar o fato de que os dois alunos que nªo apresentaram 

qualquer resposta algØbrica para os itens da questªo, iniciaram o esboço de um triângulo 

equilÆtero com outro nele inscrito; talvez a figura nªo tenha sido suficiente para 

permitir-lhes fazer a conversªo desse registro para o algØbrico. 

 Na continuaçªo da pesquisa, serªo elaboradas atividades envolvendo sequŒncias 

numØricas apresentadas no registro figural, para verificar se um trabalho com esse 

material pode auxiliar esses participantes a desenvolver um conhecimento sólido desse 

conteœdo que faz parte do currículo do Ensino MØdio. 
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Resumo 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar as produçıes dos estudantes de uma turma 9” 
ano ao resolverem situaçıes envolvendo polinômios e equaçıes do 2” grau com auxilio 
do Algeplan. Para tanto, buscou-se fundamentaçªo teórica nas ideias de Ponte, Vale, 
Van de Walle, Trojack Della Nina, Passos, e Usiskin. Para esta pesquisa, adotou-se 
princípios da Engenharia DidÆtica. A anÆlise dos dados permitiu concluir que a forma 
com que os estudantes trabalharam com o material concreto fornece indícios que nªo 
superamos a lógica de reproduçªo de algoritmos e precisamos priorizar as discussıes 
relacionadas aos conceitos matemÆticos envolvidos. Deste modo estaremos 
incentivando o desenvolvimento do Pensamento AlgØbrico e todos as suas contribuiçıes 
alØm da MatemÆtica. 
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Palavras-chave: Pensamento AlgØbrico; Polinômios; Equaçªo do 2” Grau; Algeplan. 

 

Considerações Iniciais 

Este texto tem por objetivo apresentar a anÆlise das produçıes dos estudantes de 

uma turma 9” ano, de uma escola pœblica do município de Caçapava do Sul/RS, ao 

resolverem situaçıes envolvendo polinômios e equaçıes do 2” grau com auxílio do 

Algeplan34. As produçıes dos estudantes foram elaboradas durante a realizaçªo das 

atividades da Componente Curricular Cotidiano da Escola: RegŒncia I, componente esta 

que tem por intuito produzir conhecimentos acerca do lócus profissional, considerando 

dimensıes da organizaçªo e estrutura escolar e recursos didÆtico-pedagógicos no 

processo ensino-aprendizagem da MatemÆtica. Para isso, foram elaboradas sequŒncias 

de ensino, baseadas nos princípios da Engenharia DidÆtica e fundamentadas nas ideias 

de Ponte (2009), Walle (2009), Usiskin (1994), Pimentel; Vale (2013), nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) e nas orientaçıes do Referencial 

Curricular do estado do Rio Grande do Sul (RC/RS) (RIO GRANDE DO SIL, 2009). 

As escolhas teórico-metodológicas para o desenvolvimento das sequŒncias de 

ensino e anÆlise das produçıes dos estudantes foram problematizadas no grupo de 

pesquisa matE† (MatemÆtica Educaçªo MatemÆtica). Este grupo de pesquisa tem como 

meta discutir dimensıes subjacentes às temÆticas do currículo, trabalho docente, 

políticas pœblicas, gestªo educacional e formaçªo de professores e conta com a presença 

de pesquisadores da Universidade Federal do Pampa, Universidade Federal de Santa 

Maria e Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. 

As discussıes no grupo de pesquisa contribuíram na escolha do material 

manipulÆvel Algeplan para a retomada de polinômios e apresentaçªo da equaçªo do 2” 

grau. Este material permite explorar a representaçªo geomØtrica de polinômios e da 

equaçªo do 2” grau de forma articulada com a representaçªo algØbrica. Uma vez que 

�������������������������������������������������������������
	
O Algeplan Ø um material manipulÆvel formado por peças na forma de quadrados e retângulos. Cada 
imagem recebe um nome, x², y², xy, x, 1, e y. As peças com a mesma medida tem a mesma cor e sªo 
associadas a uma Ærea. As cores sªo escolhidas arbitrariamente. O verso de todas as peças Ø preto, para 
representar a Ærea com valor negativo. 
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este material concreto relaciona figuras geomØtricas (quadrados e retângulos) com a 

Ælgebra, ele permite ao estudante construir significados. 

 

Desenvolvimento do Pensamento Algébrico: contribuições do material manipulável 

Algeplan 

Os PCN enfatizam que a `lgebra, no Ensino Fundamental, possui o importante 

papel de desenvolver a generalizaçªo e a capacidade de abstraçªo, alØm de potencializar 

a resoluçªo de problemas. Entretanto, o ensino da `lgebra muitas vezes prioriza a 

repetiçªo mecânica de exercícios, no momento que deveria preocupar-se em construir 

noçıes algØbricas por meio da observaçªo e conexıes com outros campos, incentivando 

o pensamento algØbrico (BRASIL, 1998). 

Para alguns pesquisadores (PONTE, 2009, VAN DE WALLE, 2009) o objetivo 

de estudo da `lgebra na Educaçªo BÆsica Ø desenvolver o pensamento algØbrico dos 

estudantes. A capacidade de manipulaçªo de símbolos estÆ incluída, mas este campo da 

MatemÆtica vai alØm desta atividade. Resumi-la à manipulaçªo de símbolos equivale a 

reduzi-la apenas a uma de suas potencialidades. Isto porque aprender `lgebra implica 

ser capaz de pensar algebricamente em diversas situaçıes, envolvendo modelaçªo, 

regularidades e relaçıes. 

Nesta perspectiva, Van De Walle (2009, p. 316) afirma que �o pensamento 

algØbrico ou raciocínio algØbrico envolve formar generalizaçıes a partir de experiŒncias 

com nœmeros e operaçıes, formalizar essas ideias com o uso de um sistema de símbolos 

significativo e explorar os conceitos de padrªo e de funçªo�. Neste sentido, pensar 

algebricamente engloba alguns processos que levam a generalizaçªo, que Ø expressada 

pela linguagem matemÆtica e permitirÆ a utilizaçªo do mesmo pensamento em outras 

situaçıes-problema. 

Ponte (2009) relaciona o pensamento algØbrico a capacidade de lidar com 

expressıes algØbricas, equaçıes, inequaçıes, sistemas de equaçıes e de inequaçıes, 

funçıes e outras relaçıes ou estruturas matemÆticas, auxiliando na resoluçªo de 

problemas. 
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Para Usiskin (1994) as concepçıes da `lgebra estªo relacionadas aos diferentes 

usos das variÆveis e o pensamento algØbrico estÆ associado as habilidades desenvolvidas 

para resolver problemas, realizar generalizaçıes e conseguir desenvolver e analisar 

relaçıes. 

Corroborando com essas concepçıes, Pimentel e Vale (2013) destacam que 

pensar algebricamente centra-se na descoberta e na oportunidade de elaborar 

conjecturas e generalizaçıes. Percebe-se que ao falar de `lgebra, em particular, 

pensamento algØbrico, os pesquisadores de diversos países concordam que este refere-se 

à capacidade de analisar relaçıes e generalizaçıes.  

Nos PCN (BRASIL, 1998) verifica-se os entendimentos expressos acima em 

relaçªo a `lgebra, visto que este documento compreende que este campo proporciona 

ao estudante um espaço para exercitar sua capacidade de abstrair e generalizar. O 

documento recomenda que o professor busque compreender: o papel da `lgebra no 

currículo, como o estudante constrói este conhecimento matemÆtico, a importância da 

variedade das representaçıes para seu ensino e aprendizagem, bem como, as diferentes 

concepçıes da `lgebra, descritas por diversos pesquisadores (PONTE, 2010, USISKIN, 

1995, VAN DE WALLE, 2009). 

O Referencial Curricular do Rio Grande do Sul (RC/RS) (RIO GRANDE DO 

SUL, 2009) sugere que os conceitos da AritmØtica e da `lgebra, sempre que possível, 

devem ser associados à Geometria. Segundo este documento, o desenvolvimento do 

pensamento geomØtrico ligado ao desenvolvimento de abstraçıes Ø uma poderosa via de 

generalizaçªo da própria Ælgebra. Para isso, as situaçıes problemas que apresentam 

sequŒncias e regularidades precisam ser trabalhadas porque possibilitam a identificaçªo 

de padrıes, a partir destes estabelecem-se relaçıes que serªo tratadas por processos 

matemÆticos, modelando assim fenômenos naturais e sociais (RIO GRANDE DO SUL, 

2009). 

Nesse sentido, para desenvolver o pensamento algØbrico e explorar as diferentes 

dimensıes da `lgebra, apontadas por diversos pesquisadores e propostas curriculares, 

uma das possibilidades Ø trabalhar buscando estabelecer conexıes entre os conceitos 

algØbricos e geomØtricos, por exemplo, abordar as operaçıes com polinômios por meio 

do conceito de Ærea de figuras planas. Para Ponte (2009) a `lgebra pode ser usada para 

auxiliar a resoluçªo de problemas de muitos outros campos da MatemÆtica, inclusive os 
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problemas geomØtricos. O mesmo autor acredita que quando sªo estabelecidas conexıes 

com a Geometria e estas sªo exploradas em sala de aula, proporciona-se aos estudantes 

maior riqueza de significados dos objetos matemÆticos e procedimentos algØbricos. 

Assim, entendemos que o trabalho com o Algeplan, descrito por Bertoli (2013) 

como um material com potencial didÆtico para o trabalho de polinômios e por Fanti 

(2006) como um recurso para o trabalho com fatoraçªo e funçıes quadrÆticas e o 

mØtodo de completar quadrados vem de encontro com esta orientaçªo, incorporando a 

geometria ao estudo das equaçıes de 2” grau. 

 

Procedimentos Metodológicos 

Para o desenvolvimento deste estudo, buscou-se elaborar atividades que 

explorassem a articulaçªo entre as representaçıes geomØtricas e algØbricas. AlØm disso, 

como jÆ mencionado, as sequŒncias de ensino foram fundamentadas nos princípios da 

Engenharia DidÆtica. De acordo com Carneiro (2005, p. 87), a Engenharia DidÆtica foi 

criada para atender as relaçıes entre pesquisa e açªo no sistema de ensino e a realizaçªo 

didÆtica na sala de aula como prÆtica de investigaçªo. �Nessa linha, prÆtica de ensino Ø 

articulada com prÆtica de investigaçªo�. 

Assim, uma Engenharia DidÆtica Ø um esquema experimental que tem por 

objetivo analisar as situaçıes didÆticas no espaço da sala de aula e trata das concepçıes, 

realizaçıes, observaçıes e anÆlise de sequŒncias de ensino, organizadas em quatro fases 

definidas por: anÆlises preliminares, anÆlises a priori, experimentaçªo e anÆlise a 

posteriori. 

 

Análise a priori e a posteriori das atividades desenvolvidas  

Para um melhor entendimento deste trabalho sªo expostas as atividades 

desenvolvidas seguidas de suas anÆlises a priori e a posteriori, apresentadas no Quadro 

1. 

 

Quadro 1: Atividades Desenvolvidas 
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1- Construa um retângulo de lados com medidas 2x e x. Entªo qual a Ærea desse 
retângulo? 

2- Construa um retângulo de base 3y e altura 2. Qual Ø Ærea desse retângulo? 

3- Crie um retângulo de base 2x e altura y+1. Entªo qual a Ærea desse retângulo? 

4- Identifique as peças x2 e -3x. Considerando a Ærea das peças, qual a expressªo 
algØbrica que a representa? É possível formar um retângulo com essas peças? Quais sªo 
as dimensıes dos lados desse retângulo? 

5- Selecione as peças dos trinômios a seguir e entre a fatoraçªo: a) x2+4x+4; b) 
y2+2y+1; c) x2-2x+1 

6- Verifiquem, dentre as peças do Algeplan, aquelas que completam o quadrado das 
figuras a seguir. 

    

 

As atividades 1, 2 e 3 tem por objetivo abordar a multiplicaçªo de polinômios 

por meio do conceito de Ærea. Espera-se que os estudantes organizem as peças do 

Algeplan e verifiquem que a adiçªo da Ærea de cada peça representa a Ærea do retângulo. 

Acredita-se que os estudantes nªo apresentarªo dificuldades em manipular as peças na 

construçªo dos retângulos. Ao realizar estas atividades constatou-se que os estudantes, 

embora tenham tido um pouco de dificuldade no início da manipulaçªo das peças do 

Algeplan, conseguiram visualizar a Ærea do retângulo, trazendo significaçªo para os 

conceitos de Ærea e multiplicaçªo de polinômios. 

A atividade 4 tem por objetivo abordar a fatoraçªo de polinômios. Nesta 

situaçªo, os estudantes precisam determinar as medidas dos lados de um retângulo, 

conhecendo sua Ærea (x† -3x). Espera-se que os estudantes organizem as peças do 

Algepan cujas Æreas correspondem a x† e -3x (Figura 1) e, em seguida, identifiquem as 

medidas dos lados do retângulo, x(x-3). Talvez os estudantes apresentem dificuldades 

na identificaçªo da medidas dos lados do retângulo, bem como na escrita da 

representaçªo algØbrica. Os estudantes conseguiram construir o retângulo e tiveram 
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dificuldade, conforme esperado, na identificaçªo das medidas dos lados. PorØm 

mostraram evoluçªo no decorrer das demais atividades. 

 

 

Figura 37: Construçªo do retângulo usando as peças x2 e -3x. Fonte: as autoras. 

 

A atividade 5, assim como a atividade 4, tem por objetivo abordar a fatoraçªo de 

polinômios. Nesta situaçªo, os estudantes precisam determinar as medidas dos lados de 

um retângulo, conhecendo sua Ærea. Nesta atividade, os estudantes mostraram maior 

percepçªo em relaçªo à fatoraçªo (Figura 2). Alguns alunos conseguiram identificar os 

fatores que compunham os trinômios construindo os retângulos. Outros só conseguiram 

perceber depois de ver os retângulos prontos. 

 

 

Figura 2 � Fatoraçªo do trinômio x2+4x+4. Fonte: as autoras. 

 

A atividade 6 tem por objetivo abordar Equaçıes do 2” Grau pelo mØtodo de 

completar quadrados. Espera-se que os estudantes consigam compreender a fatoraçªo de 

um trinômio pelo mØtodo proposto. Os estudantes demonstraram facilidade em 

identificar as peças que faltavam e conseguiram determinar as medidas dos lados do 
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quadrado proposto. Com essa atividade de introduçªo, foram propostos mais atividades 

de completar quadrados, desta vez sem o uso do Algeplan. Alguns estudantes 

compreenderam o mØtodo para resoluçªo de equaçıes do 2” grau enquanto outros 

demonstraram ter dificuldades. 

 

Considerações Finais 

Entendemos que para desenvolver o pensamento algØbrico e explorar as 

diferentes dimensıes da `lgebra, apontadas por diversos pesquisadores e propostas 

curriculares aqui mencionados, uma das possibilidades Ø relacionar os conceitos 

algØbricos e geomØtricos. Sendo assim acreditamos no potencial que o material concreto 

escolhido apresenta para significar os conceitos envolvidos no estudo dos polinômios e 

das equaçıes do 2” grau. 

No entanto consideramos que a forma como os estudantes trabalharam com o 

Algeplan nos fornecem indícios que ainda Ø preciso trabalhar em busca do 

desenvolvimento do Pensamento AlgØbrico, para que possamos superar a tendŒncia do 

trabalho baseado na reproduçªo de mØtodos de ensino que privilegiam a utilizaçªo de 

algoritmos, ao invØs da exploraçªo dos conceitos matemÆticos envolvidos. 
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Resumo 

 

O presente artigo refere-se a uma proposta de atividades que proporcione significado ao 
ensino de matemÆtica. A fim de alcançar o objetivo se faz necessÆrio em um primeiro 
momento despertar nos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, a curiosidade 
por eventos que sªo vivenciados individual ou coletivamente, portanto, Ø preciso que o 
professor se inteire da cultura do aluno. Adotou-se como procedimentos tØcnicos a 
pesquisa documental e bibliogrÆfica. A partir das mudanças que vem ocorrendo na 
sociedade contemporânea viabilizou-se a iniciativa de criaçªo de novos mecanismos 
para o ensino da matemÆtica, entre estes estÆ a Educaçªo MatemÆtica. Atualmente, por 
meio desta tem-se novas alternativas no que se trata de metodologias de ensino, tais 
como: EtnomatemÆtica, Modelagem MatemÆtica, Resoluçªo de Problemas, Jogos, entre 
outras. Para a elaboraçªo deste artigo utilizou-se a EtnomatemÆtica e a Modelagem 
MatemÆtica a fim de obter um modelo matemÆtico por meio de ajuste de curvas usando 
o mØtodo dos quadrados mínimos. Em conformidade com os referenciais, investigou-se 
culturas desenvolvidas no meio social que estamos inseridos, dentre as investigadas, 
elegeu-se a suinocultura para objeto de estudo. Foi possível observar que ao utilizar a 
Modelagem MatemÆtica e a EtnomatemÆtica tratamos de conceitos matemÆticos 
consideravelmente importantes.  

 

Palavras-chave: Educaçªo MatemÆtica; Modelagem MatemÆtica; EtnomatemÆtica; 
Modelo matemÆtico.  

 

Introdução 

 

O processo educacional vem passando por diversas reformulaçıes, ideias e 

prÆticas pedagógicas, pretendendo oferecer ao aluno um nœmero cada vez maior de 

contribuiçıes tanto no setor formativo profissional, quanto no setor social. Novas 

maneiras de trabalho estªo sendo fortemente citadas e indicadas por autores de livros 

didÆticos, pesquisadores e universidades, no intuito de atender a esses requisitos e assim 

tornar o processo educacional o mais eficaz possível. Na Ærea da Educaçªo MatemÆtica, 

surgem tendŒncias que envolvem diferentes abordagens metodológicas, consideradas 

importantes quando aplicadas ao processo ensino e aprendizagem.  

Uma destas tendŒncias Ø a Modelagem MatemÆtica, que trata de conceitos 

matemÆticos importantes, tanto para o Ensino Superior quanto para o Ensino 

Fundamental e MØdio, assim como conteœdos de diversas Æreas do conhecimento, 



 
 

296 
 

oportunizando a relaçªo de interdisciplinaridade que pela ótica dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais � PCN (BRASIL, 1998, p.41) contribuem trazendo que �todas 

as Æreas requerem alguma competŒncia em MatemÆtica�. 

Com a finalidade de aproximar a matemÆtica da realidade dos alunos, que 

vivenciam atividades ligadas à agropecuÆria, tais como a cultura da criaçªo de suínos, 

este trabalho foi elaborado de modo a tornar possível adaptar e aprofundar 

conhecimentos, tornando a matemÆtica uma aliada na produtividade e lucratividade do 

agronegócio, tal como os PCN recomendam (BRASIL, 1998, p.41) �Ø preciso que o 

aluno perceba a MatemÆtica como um sistema de códigos e regras que a tornam uma 

linguagem de comunicaçªo de ideias e permite modelar a realidade e interpretÆ-la�. 

A realizaçªo deste trabalho foi realizado por acadŒmicos do curso de 

Licenciatura MatemÆtica do Instituto Federal Catarinense � Campus Avançado 

Sombrio. Fundamenta-se no desenvolvimento de um estudo envolvendo o preço do 

quilograma do suíno ao longo dos 20 anos, tŒm-se como objetivo modelar uma funçªo 

para um determinado conjunto de pontos, usar-se-Æ por base a teoria de Ajuste de 

Curvas: Quadrados Mínimos. Entre os resultados esperados para esta atividade Ø que se 

obtenha o melhor modelo matemÆtico para tal situaçªo. 

 

Problemática 

 

Durante as aulas da disciplina de Metodologia do Ensino de MatemÆtica na 

Educaçªo BÆsica II, foram estudados algumas metodologias no ensino da matemÆtica. O 

professor da disciplina propôs aos acadŒmicos uma experiŒncia dentro de uma ou duas 

delas, sendo que fosse relatado por meio de um artigo cientifico.  

O desafio/objetivo do presente estudo Ø pesquisar mecanismos que proporcione 

aos sujeitos do processo educacional a curiosidade por eventos que sªo vivenciados 

individual ou coletivamente, atravØs da Modelagem MatemÆtica e da EtnomatemÆtica. 

 

Referencial teórico e metodológico 

 

Como embasamento teórico para pesquisa utilizaremos Ubiratan D�Ambrosio e 

Rodney Carlos Bassanezi; Antoni Zabala, MÆrcia A. Gomes Ruggiero e Vera Lœcia da 

Rocha Lopes; Diva Marília Flemming, Elisa Flemming Luz e Ana ClÆudia Collaço de 
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Mello, entre outros. Utilizamos como procedimentos tØcnicos a pesquisa documental e 

bibliogrÆfica. 

Sendo assim, partir das mudanças que vem ocorrendo na sociedade 

contemporânea viabilizou-se a iniciativa de criaçªo de novos mecanismos para o ensino 

da matemÆtica, foi entªo que nasceu a Educaçªo MatemÆtica, segundo D�Ambrosio 

(2004), jÆ havia preocupaçªo quanto ao ensino da matemÆtica na Repœblica VII do 

filósofo Platªo.  

Ainda de acordo com D�Ambrosio et. al (2004): 

A identificaçªo da educaçªo matemÆtica como uma Ærea 
prioritÆria na educaçªo ocorre na transiçªo do sØculo XIX para o 
sØculo XX. Os passos que abrem essa nova Ærea de pesquisa sªo 
devidos a John Dewey (1859-1952), ao propor em 1895, em seu 
livro Psicologia do Nœmero, uma reaçªo contra o formalismo e 
uma relaçªo nªo tensa, mas cooperativa, entre aluno e professor, 
e uma integraçªo entre todas as disciplinas. (D�AMBROSIO et. 
al, 2004, p.71) 
 

Inicialmente, a Educaçªo MatemÆtica propıe mudanças ao ensino de forma que 

leve o aluno a ser o sujeito cooperativo do processo de ensino e aprendizagem, segundo 

Flemming, Luz e Mello (2005, p.13), a Educaçªo MatemÆtica visa, �soluçıes e 

alternativas que inovem o ensino de MatemÆtica�. Mas o que Ø a Educaçªo MatemÆtica? 

De acordo com Flemming, Luz e Mello:  

A educaçªo matemÆtica Ø uma Ærea de estudos e pesquisas que 
possui sólidas bases na Educaçªo e na MatemÆtica, mas que 
tambØm estÆ contextualizada em ambientes interdisciplinares. 
Por este motivo, caracteriza-se como um campo de pesquisa 
amplo, que busca a melhoria do processo ensino-aprendizagem 
de MatemÆtica. (FLEMMING, LUZ e MELLO, 2005, p.13)   
 

Desta maneira sabemos que alØm da Educaçªo MatemÆtica trazer novas 

concepçıes para o ensino, tambØm ressalta a importância de contextualizar a 

matemÆtica com outras Æreas do conhecimento, isto Ø, tornar o ensino interdisciplinar. 

Para isso busca soluçıes e alternativas em metodologias de ensino, tais como: 

EtnomatemÆtica, Modelagem MatemÆtica, Resoluçªo de Problemas, Jogos, entre outras. 

Para a elaboraçªo deste artigo utilizaremos a EtnomatemÆtica e a Modelagem 

MatemÆtica. A EtnomatemÆtica, segundo Flemming, Luz e Mello (2004, p. 16), �leva 

em consideraçªo que cada grupo cultural possui identidade própria ao pensar e agir e, 

portanto, possui um modo próprio de desenvolver o conhecimento matemÆtico�. 
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JÆ em uma entrevista com Ubiratan D�Ambrosio, Nuno Vieira, descreve acerca 

da EtnomatemÆtica: 

�EtnomatemÆtica Ø o reconhecimento de que as ideias 
matemÆticas, substanciadas nos processos de comparar, 
classificar, quantificar, medir, organizar e de inferir e de 
concluir, sªo próprias da natureza humana�. Assim, a 
MatemÆtica Ø �espontânea, própria do indivíduo� e moldada 
pelo �meio ambiente natural, social e cultural� em que este se 
insere. (D�AMBROSIO, 2014) 
 

O PCN defende implícitamente a Educaçªo da MatemÆtica atravØs da 

EtnomatemÆtica: 

O aprendizado das CiŒncias, da MatemÆtica e suas Tecnologias 
pode ser conduzido de forma a estimular a efetiva participaçªo e 
responsabilidade social dos alunos, discutindo possíveis açıes 
na realidade em que vivem, desde a difusªo de conhecimento a 
açıes de controle ambiental ou intervençıes significativas no 
bairro ou localidade, de forma a que os alunos sintam-se de fato 
detentores de um saber significativo. (BRASIL, 1998, p.54) 

 

JÆ a Modelagem MatemÆtica, segundo Bassanezi (2002, p. 16), �consiste na arte 

de transformar problemas da realidade em problemas matemÆticos e resolvŒ-los 

interpretando suas soluçıes na linguagem do mundo real�.  

Neste sentido, Zabala em seu livro intitulado �A PrÆtica Educativa: como 

ensinar�, traz a ideia do ensino atravØs de interaçıes educativas em aula, e afirma:  

Para conseguir que os alunos se interessem Ø preciso que os 
objetivos de saber, realizar, informar-se e aprofundar sejam 
consequŒncia dos interesses detectados; que eles possam saber 
sempre o que se pretende nas atividades que realizam e que 
sintam que o que fazem satisfaz alguma necessidade. 
(ZABALA, 1998, p.94). 
 

Em conformidade com os referenciais, investigamos culturas desenvolvidas no 

meio social que estamos inseridos, dentre as investigadas, elegemos a suinocultura para 

objeto de estudo. Partindo deste pressuposto, apuramos quais os possíveis conteœdos 

que podemos explorar diante da cultura escolhida, para isso buscamos fontes que 

forneçam informaçıes verídicas. 

Como fonte documental para pesquisa utilizamos o site intitulado, �Associaçªo 

de Catarinense de Criadores de Suínos� (A.C.C.S.), este site viabiliza o preço do 



quilograma do suíno ao longo de 20 anos, isto Ø, deste 1997 atØ os dias atuais. 

Utilizaremos dados coletados ao longo de dezenove anos, desde 1997

adaptamos a tabela com auxílio do programa Excel, limitando atØ o ano de 2015, como 

mostra a Figura 01: 

 

Figura 01 

Fonte: www.accs.org.br/, 2016.

Para adequar a uma melhor funçªo possível, isto Ø, ajustar à melhor curva com 

base nos dados coletados, utilizamos como imagem da funçªo a mØdia do quilograma 

preço do suíno ao ano, e como domínio os anos, no entanto Ruggiero e Lopes (1996) 

sugerem a mudança de escala atravØ

 

Uma das possibilidades de se obter um modelo matemÆtico Ø utilizar o MØtodo 

dos Quadrados Mínimos que pode ser aplicado quando se tem um conjunto de pontos e 

almeja-se encontrar uma curva que melhor se ajuste 

Cecco, Fiori e Vassoler (2016, p.2), �o MØtodo dos Quadrados Mínimos tem grande 

aplicaçªo, pois ajusta estas funçıes jÆ tabeladas a uma funçªo que represente uma boa 

aproximaçªo para os valores jÆ conhecidos�. 

Este trabalho irÆ aplicar o Caso Discreto do mØtodo. Cecco, Fiori e Vassoler 

(2016, p. 2) afirmam que �o Caso Discreto, pode ser linear ou nªo linear, caso seja nªo 

linear Ø preciso que faça uma linearizaçªo adequada.� A escolha da melhor linearizaçªo 

depende de cada problema, com nos sugere Ruggiero e Lopes (1996, p. 269) �dada uma 

quilograma do suíno ao longo de 20 anos, isto Ø, deste 1997 atØ os dias atuais. 

Utilizaremos dados coletados ao longo de dezenove anos, desde 1997 atØ 2015, por isso 

adaptamos a tabela com auxílio do programa Excel, limitando atØ o ano de 2015, como 

Figura 01 � Preço suíno mensal/anual 

2016. 

melhor funçªo possível, isto Ø, ajustar à melhor curva com 

base nos dados coletados, utilizamos como imagem da funçªo a mØdia do quilograma 

preço do suíno ao ano, e como domínio os anos, no entanto Ruggiero e Lopes (1996) 

sugerem a mudança de escala atravØs da seguinte fórmula: 

� � ��$  �YCC�C  

Uma das possibilidades de se obter um modelo matemÆtico Ø utilizar o MØtodo 

dos Quadrados Mínimos que pode ser aplicado quando se tem um conjunto de pontos e 

se encontrar uma curva que melhor se ajuste a esses pontos. De acordo com 

Cecco, Fiori e Vassoler (2016, p.2), �o MØtodo dos Quadrados Mínimos tem grande 

aplicaçªo, pois ajusta estas funçıes jÆ tabeladas a uma funçªo que represente uma boa 

aproximaçªo para os valores jÆ conhecidos�.  

rÆ aplicar o Caso Discreto do mØtodo. Cecco, Fiori e Vassoler 

(2016, p. 2) afirmam que �o Caso Discreto, pode ser linear ou nªo linear, caso seja nªo 

linear Ø preciso que faça uma linearizaçªo adequada.� A escolha da melhor linearizaçªo 

blema, com nos sugere Ruggiero e Lopes (1996, p. 269) �dada uma 
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quilograma do suíno ao longo de 20 anos, isto Ø, deste 1997 atØ os dias atuais. 

atØ 2015, por isso 

adaptamos a tabela com auxílio do programa Excel, limitando atØ o ano de 2015, como 

 

 

melhor funçªo possível, isto Ø, ajustar à melhor curva com 

base nos dados coletados, utilizamos como imagem da funçªo a mØdia do quilograma 

preço do suíno ao ano, e como domínio os anos, no entanto Ruggiero e Lopes (1996) 

(1) 

 

Uma das possibilidades de se obter um modelo matemÆtico Ø utilizar o MØtodo 

dos Quadrados Mínimos que pode ser aplicado quando se tem um conjunto de pontos e 

a esses pontos. De acordo com 

Cecco, Fiori e Vassoler (2016, p.2), �o MØtodo dos Quadrados Mínimos tem grande 

aplicaçªo, pois ajusta estas funçıes jÆ tabeladas a uma funçªo que represente uma boa 

rÆ aplicar o Caso Discreto do mØtodo. Cecco, Fiori e Vassoler 

(2016, p. 2) afirmam que �o Caso Discreto, pode ser linear ou nªo linear, caso seja nªo 

linear Ø preciso que faça uma linearizaçªo adequada.� A escolha da melhor linearizaçªo 

blema, com nos sugere Ruggiero e Lopes (1996, p. 269) �dada uma 
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tabela de pontos (�U4 ���U��4 ] 4 ��^4 ���^��, deve-se, em primeiro lugar, colocar estes 

pontos num grÆfico cartesiano. O grÆfico resultante Ø o chamado diagrama de 

dispersão. AtravØs deste diagrama pode-se visualizar a curva que melhor se ajusta aos 

dados�. Com auxílio do Excel plotaremos os pontos jÆ modificados, segundo fórmula 

(1), no plano cartesiano: 

 

Figura 02 � Diagrama de dispersªo 

 
Fonte: Compilado pelos autores, 2016. 
 

De acordo com o diagrama (Figura 02) supomos que a funçªo que melhor se 

ajusta Ø a funçªo linear (funçªo de primeiro grau). 

Para linearizar utilizaremos o Caso Discreto do mØtodo Quadrados Mínimos, 

para isso utilizaremos o mØtodo descrito pelas autoras Ruggiero e Lopes (1996, p. 274). 

Para linearizar devemos resolver o seguinte sistema, que no caso em que estamos 

estudando serÆ linear: 

 

_̀
a
b̀cd'U��e�'U��e�Uf

egU
h iU � cd'���e�'U��e�Uf

egU
h i� �d���e�'U��e�Uf

egU
cd'���e�'U��e�Uf
egU

h iU � cd'���e�'���e�Uf
egU

h i� �d���e�'���e�Uf
egU

j (2) 

 

Como citado anteriormente devemos linearizar a funçªo colocando-a na sua 

forma geral: 

 

���� � iU� � i� (3) 

0
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1,5

2

2,5

3

3,5

9,5 10 10,5 11 11,5 12

Diagrama de Dispersªo



 

Para fazer as devidas substituiçıes devemos saber que:

Deste modo, calcularemos os somatórios do sistema (2) com o auxilio do 

software Excel (veja Figura 04).

Figura 04 

Fonte: Compilado pelos autores, 2016.

E obtemos o seguinte sistema linear:  

k��lC
Para resoluçªo do sistema linear escreveremos na forma matricial:

ou seja,  

m��lC�C�
Para a resoluçªo do sistema utilizamos o mØtodo eliminaçªo de Gauss e tambØm 

o software VCN de acordo com a figura 06.

Para fazer as devidas substituiçıes devemos saber que: 

'U��e� � � 

'���e� � � 

Deste modo, calcularemos os somatórios do sistema (2) com o auxilio do 

Excel (veja Figura 04). 

Figura 04 � Quadro de Somatórios

Fonte: Compilado pelos autores, 2016. 
 

E obtemos o seguinte sistema linear:   ��lC4BliU � �C�4li� � E�C4��B��C�4liU � �Yi� � El4E�Y j 
Para resoluçªo do sistema linear escreveremos na forma matricial: 

2� n � 74 
��lC4Bl �C�4l�C�4l �Y o p qiUi�r � mE�C4��BEl4E�Y o 

Para a resoluçªo do sistema utilizamos o mØtodo eliminaçªo de Gauss e tambØm 

VCN de acordo com a figura 06. 
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Deste modo, calcularemos os somatórios do sistema (2) com o auxilio do 

 

Para a resoluçªo do sistema utilizamos o mØtodo eliminaçªo de Gauss e tambØm 



Figura 06 

Fonte: Compilado pelos autores, 2016.
 

Desta forma encontramos a matriz 

(iU) e o coeficiente linear (i
temos: 

�
Com o auxílio do software 

07). 

Figura 07 � Diagrama de Dispersªo e a funçªo do modelo matemÆtico

Fonte: Compilado pelos autores, 2016.
 

Segundo Barroso et. al 

ajuste de curvas (quadrados mínimos) calcularemos o coeficiente de determinaçªo, afim 

de medir a qualidade do ajuste que fizemos pela seguinte fórmula

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

9,5

y

Crescimento do preço do suíno

Figura 06 � Resoluçªo do sistema linear

Fonte: Compilado pelos autores, 2016. 

Desta forma encontramos a matriz n que Ø composta pelo coeficiente angular 

i�), substituindo os valores encontrados na fórmula (2) 

��� s �4�������  Y4Y�Y�C 

software Excel plotamos a funçªo no plano cartesiano (Figura 

 
Diagrama de Dispersªo e a funçªo do modelo matemÆtico

 
Fonte: Compilado pelos autores, 2016. 

et. al (1987, p. 330), para a funçªo obtida a partir do mØtodo 

ajuste de curvas (quadrados mínimos) calcularemos o coeficiente de determinaçªo, afim 

de medir a qualidade do ajuste que fizemos pela seguinte fórmula 

y = 1,111x - 9,979
R† = 0,857

10 10,5 11 11,5 12

x

Crescimento do preço do suíno
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que Ø composta pelo coeficiente angular 

), substituindo os valores encontrados na fórmula (2) 

Excel plotamos a funçªo no plano cartesiano (Figura 

Diagrama de Dispersªo e a funçªo do modelo matemÆtico 

funçªo obtida a partir do mØtodo 

ajuste de curvas (quadrados mínimos) calcularemos o coeficiente de determinaçªo, afim 




