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SOBRE O EVENTO 
 

TEMA: EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM TEMPOS DE PANDEMIA. 

O IFPA Campus Belém, por intermédio do Grupo Interdisciplinar para a Educação em 

Ciências e Matemática, da Coordenação de Matemática e da Diretoria de Pós-graduação, 

Pesquisa e Inovação, realizou o II SIMPÓSIO NACIONAL SOBRE ENSINO E PESQUISA 

DE MATEMÁTICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (II 

SINEPEM) do IFPA Campus Belém. 

 

APRESENTAÇÃO 

A Matemática exerce um papel de grande relevância para o aprimoramento da 

Educação, da Ciência e da Tecnologia no País. Nesse aspecto, torna-se fundamental o 

estabelecimento de intercâmbio entre os Campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará, que possibilite a troca de experiências no âmbito do ensino e da pesquisa 

em Matemática em todos os níveis e modalidades da Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica.  

Nesse sentido, o IFPA, por meio da Grupo Interdisciplinar para a Educação em Ciências 

e Matemática (GINEM), da Coordenação de Matemática e da Diretoria de Pós-graduação, 

Pesquisa e Inovação, propõe o II Simpósio Nacional Sobre Ensino e Pesquisa de Matemática 

no Contexto da Educação, Ciência e Tecnologia (II SINEPEM) de forma virtual com uma vasta 

programação que inclui palestras, mesas redondas, minicursos e a submissão de resumos 

expandidos, no sentido de propiciar discussões sobre as seguintes questões: Qual o papel da 

Matemática na formação dos futuros profissionais no contexto da Educação, Ciência e 

Tecnologia? Qual a relevância das pesquisas em Matemática para a construção de tecnologias 

e inovações? Como desenvolver Ensino e Pesquisa de forma virtual?  

Tomando como princípio as questões supracitadas, o II SINEPEM deverá constituir-se 

em um espaço virtual para a difusão de conhecimentos científicos e experiências acadêmicas 

oriundos do Ensino e Pesquisa de Matemática, ou seja, visa incentivar a produção acadêmica 

tanto no período de atividades acadêmicas remotas, em função da pandemia, como também em 

atividades presenciais ocorridas em outro período, oportunizando a difusão de estudos e 

pesquisas de todos os Campi do IFPA.  

O evento tem entre seus objetivos promover a troca de experiências entre professores, 

técnicos administrativos, pesquisadores e estudantes de todos os Campi do IFPA, como também 

difundir os conhecimentos matemáticos construídos a partir do Ensino e da Pesquisa em 

Matemática, por meio da programação proposta pelo II SINEPEM. 
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EIXOS TEMÁTICOS DOS TRABALHOS APRESENTADOS 

a) Educação; 

b) Ciência; 

c) Tecnologia. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

Promover a difusão de estudos e pesquisas sobre o ensino em Matemática e Matemática 

Aplicada, no contexto da Educação, Ciência e Tecnologia de docentes, técnicos administrativos 

e discentes do IFPA. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Difundir conhecimentos acadêmicos/científicos provenientes de estudos de 

Ensino e Pesquisa em matemática em todos os níveis no âmbito do IFPA; 

b) Contribuir com a difusão de conhecimentos e das produções dos diversos grupos 

de pesquisas em Ciências, Matemática e Engenharias do IFPA;  

c) Promover o intercâmbio institucional para a troca de experiências entre 

pesquisadores das áreas de Matemática e Educação Matemática dos Institutos Federais do 

Brasil;  

d) Contribuir para uma maior integração e troca de experiências entre professores, 

pesquisadores e estudantes no âmbito do IFPA; 

e) Publicar os anais do II SINEPEM. 
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PROGRAMAÇÃO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minicursos das 14h às 16h – 1º dia 

Propriedade Intelectual e suas 

possibilidades no Ensino da Matemática 

Me. Ivo José Paes e Silva 

 

Possibilidades de Resolução de 

Problemas em Aulas de Matemática 

Prof. Dr. Pedro Franco Sá 

Matemática Computacional aplicada à 

Ciência e Tecnologia 

Prof. Dr. Denis C. L. Costa 

Me. Hugo Carlos Machado Silva 

Me. Sílvio Tadeu Teles da Silva 

Eng. Heictor Alves de Oliveira Costa 

 

Competências multiplicativas em 

situações problema de multiplicação e 

divisão 

Prof. Dr. José Messildo Viana Nunes 

Prof. Dr. Reginaldo da Silva 

Prof. Dr. Jorge Williams Cunha 

Ferreira 
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Ideais Fundamentais de Limites Presentes 

na Matemática Básica 

Prof. Dr. Reginaldo da Silva 

Prof. Dr. Francisco Fialho Guedes Ferreira 

Profa. Maria Lúcia Pessoa Chaves Rocha 

 

Sistemas Lineares: do passado ao 

contemporâneo 

Prof. Dr. Fernando Cardoso de 

Matos e  

Prof. Dr. Glauco Lira Pereira 

Viagem Afrofuturista pela Educação 

Matemática 

Profa. Ma. Helena do Socorro Campos da 

Rocha 

 

Cálculos de ANOVA de 

Experimentos fatoriais complexos 

Prof. Dr. Alessandro Corrêa 

MATLAB: A Matemática nas Engenharias 

Prof. Dr. Laércio Gouvêa Gomes 

Intervenção didática de métodos 

numéricos com o auxílio de ferramentas 

computacionais 

Prof. Me. Edson Costa Cruz 

 

Gamificação no ensino de Matemática 

Prof. Dr. Saul Rodrigo da Costa Barreto 

Prof. Dr. José Messildo Viana Nunes 

Prof. Dr. Deusarino Oliveira Almeida Júnior 

 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 
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Minicursos das 14h às 16h – 2º dia. 

Propriedade Intelectual e suas 

possibilidades no Ensino da Matemática 

Me. Ivo José Paes e Silva 

Possibilidades de Resolução de 

Problemas em Aulas de Matemática 

Prof. Dr. Pedro Franco Sá 

Matemática Computacional aplicada à 

Ciência e Tecnologia 

Prof. Dr. Denis C. L. Costa 

Me. Hugo Carlos Machado Silva 

Me. Sílvio Tadeu Teles da Silva 

Eng. Heictor Alves de Oliveira Costa 

 

Competências multiplicativas em 

situações problema de multiplicação e 

divisão 

Prof. Dr. José Messildo Viana Nunes 

Prof. Dr. Reginaldo da Silva 

Prof. Dr. Jorge Williams Cunha 

Ferreira 

Ideais Fundamentais de Limites Presentes 

na Matemática Básica 

Prof. Dr. Reginaldo da Silva 

Prof. Dr. Francisco Fialho Guedes Ferreira 

Profa. Maria Lúcia Pessoa Chaves Rocha 

Sistemas Lineares: do passado ao 

contemporâneo 

Prof. Dr. Fernando Cardoso de 

Matos e  

Prof. Dr. Glauco Lira Pereira 

Viagem Afrofuturista pela Educação 

Matemática 

Profa. Ma. Helena do Socorro Campos da 

Rocha 

Cálculos de ANOVA de 

Experimentos fatoriais complexos 

Prof. Dr. Alessandro Corrêa 

MATLAB: A Matemática nas Engenharias. 

Prof. Dr. Laércio Gouvêa Gomes 

Intervenção didática de métodos 

numéricos com o auxílio de ferramentas 

computacionais 

Prof. Me. Edson Costa Cruz 

Gamificação no ensino de Matemática - Prof. Dr. Saul Rodrigo da Costa Barreto 

Prof. Dr. José Messildo Viana Nunes 

Prof. Dr. Deusarino Oliveira Almeida Júnior 

 

 

17h - Encerramento do II SINEPEM 

Link de acesso pelo Youtube: www.youtube.com/watch?v=c3FbFLh0YnQ 

Participações: 

Prof. Dr. Raimundo Otoni Melo Figueiredo - Diretor do IFPA Campus Belém. 

Prof. Dr. Reginaldo da Silva - Diretor de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação do IFPA 

Campus Belém. 
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SOBRE OS TRABALHOS APRESENTADOS 

Os manuscritos referem-se aos trabalhos apresentados no 2º Simpósio Nacional Sobre 

Ensino e Pesquisa de Matemática no Contexto da Educação, Ciência e Tecnologia, realizado 

de forma on-line nos dias 09 e 10 de setembro de 2021. A proposta principal deste projeto é 

difundir o conhecimento produzido por discentes e docentes em suas áreas afins, apresentando 

sua produção durante o período de pandemia e ensino remoto, além de atualizar profissionais 

quanto às inovações em tecnologia e pesquisa relacionadas a várias especialidades. Dessa 

forma, foram aceitos trabalhos que versassem sobre quaisquer temas relacionados. 

Ao total foram 42 trabalhos aprovados, destes, 35 relacionados à temática Educação, 3 

trabalhos da área de Ciência e 4 trabalhos relacionados à Tecnologia. Todos os trabalhos foram 

criteriosamente avaliados pela comissão científica. 

Os critérios adotados na seleção dos trabalhos foram: 

1) Relevância e Originalidade; 

2) Clareza e pertinência dos objetivos; 

3) Coerência metodológica; 

4) Delineamento da pesquisa adequada aos objetivos; 

5) Descrição dos métodos/procedimentos e amostra da pesquisa quando cabível; 

6) Descrição clara do tipo de análise utilizada (descritiva ou analítica), adequadas ao 

delineamento do estudo; 

7) Definição clara dos resultados e variáveis do estudo; 

8) Importância para o avanço do conhecimento; 

9) Potencial de aplicabilidade; 

10) Impacto dos resultados. 

A seguir apresentamos os trabalhos que formaram o registro deste exemplar. 
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A UTILIZAÇÃO DO GEOGEBRA COMO FERRAMENTA NO ESTUDO 

DE FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS 

Carlos Magno Moreira Reis 
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Willian Patrick da Silva 
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Reginaldo da Silva 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 
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RESUMO 

Este trabalho investiga o estudo de funções trigonométricas a partir de uma metodologia de ensino 

alternativa utilizando o software GeoGebra como ferramenta. Nesta investigação, buscamos analisar 

por meio de uma sequência didática e com base na Teoria da Transposição Didática de Yves 

Chevallard, se o software contribui na construção do conhecimento destas funções trigonométricas e 

permite maior assimilação dos conceitos envolvidos neste estudo. A pesquisa apresenta características 

que a classificam como qualitativa, na qual as análises ocorreram de forma individual e com bastante 

rigor. 

Palavras-chave: Funções Trigonométricas. Sequência Didática. Transposição Didática. GeoGebra.  

1. INTRODUÇÃO 

Escrevemos este trabalho onde temos o objetivo de investigar a utilização do 

GeoGebra como ferramenta para auxiliar o estudo de Funções Trigonométricas e para 

isso criamos uma sequência didática pois acreditamos que ela contribui para o estudo 

de funções trigonométricas de forma a levar os alunos a ter uma melhor assimilação 

do assunto. Neste percurso, procuramos responder as seguintes questões qual a 

contribuição do uso do GeoGebra no ensino das funções trigonométricas seno e 

cosseno? e de que forma a falta de uma sequência didática além do livro didático afeta 

o aprendizado dos alunos?. 

2. CAPÍTULO I: EPISTEMOLOGIA DA TRIGONOMETRIA 

Os estudos trigonométricos tiveram suas primeiras evidências registradas em 

rudimentos históricos, tanto na Babilônia quanto no Egito, ambos datados 3000 a.C. 
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e na China em aproximadamente 1110 a.C. (MENDES, 1997; COSTA, 1997). Obras 

importantíssimas como o papiro Cairo (3000 a.C.) e o papiro Rhind (1650 a.C.) 

comprovam que os antigos já detinham conhecimento a respeito dos ângulos, das 

relações trigonométricas e dos triângulos retângulos, e demonstravam isso aplicando 

em diferentes contextos como na construção das pirâmides, na medição das sombras 

do gnômon (relógio solar) que servia para estabelecer as horas do dia, na divisão das 

terras em geral, nos cálculos astronômicos e em muitos outros (EVES, 2011). E assim 

tem sido até os dias atuais, por exemplo, com pessoas que medem, dividem, passam 

troco, constroem prédios, medem ângulos com ou sem instrumentos eletrônicos, entre 

outras atividades matemáticas que estão presentes no cotidiano da humanidade.  

3. CAPÍTULO II: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A Teoria da Transposição Didática de Yves Chevallard foi elegida como nossa 

fundamentação teórica por possuir elementos que nos darão liberdade para fazer 

inferências durante a análise do objeto de pesquisa. Nosso entendimento da mesma 

é que esta se dá em um único processo, porém subdividindo-se em duas etapas: a 

Transposição Didática Externa e a Transposição Didática Interna. Neste trabalho, por 

uma questão de compatibilidade com nossa pesquisa, daremos ênfase na 

Transposição Didática Interna. 

Para Chevallard, um conteúdo de saber ao ser lecionado por um professor 

numa instituição de ensino, necessariamente passa por uma série de adaptações e 

transformações, cujo o intuito é de torná-lo ensinável, para assim poder viver como 

objeto de ensino desta instituição. Esses processos de adaptações e transformações 

sofridos por este saber sábio em busca de se tornar um saber ensinado são 

identificados por Transposição Didática. O autor também identifica a segunda fase 

desse processo como sendo a Transposição Didática Interna que, subdivide-se em 

duas etapas: a primeira é caracterizada pela construção do "texto de saber", na qual 

são construídas as praxeologias que serão desenvolvidas em sala de aula, esta fase 

também é chamada de Organização Didática; enquanto que a segunda fase, que 

também é chamada de Organização Matemática, é caracterizada pelo 

desenvolvimento dessas praxeologias, construídas no "texto de saber", no âmbito de 

sala de aula. 

17



 

4. CAPÍTULO IV: FUNÇÕES TRIGONOMÉTRICAS – UMA ABORDAGEM 

MATEMÁTICA 

4.1 – Abordagem do Livro

Nesta parte inicial deste capítulo trataremos de alguns conceitos que envolvem 

o estudo de funções trigonométricas de acordo com Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, 

David Degenszajn, Roberto Périgo e Nilze de Almeida, autores do livro Matemática: 

ciência e aplicações – volume 2, registrado no PNLD1 para os anos de 2018, 2019 e 

2020, sendo utilizado no segundo ano do Ensino Médio. Compreendemos a 

necessidade de uma abordagem matemática deste tema para que possamos analisar 

a sequência didática deste livro e assim construir inferências que venham contribuir 

com a sequência que nos propomos a escrever fazendo uso do GeoGebra. 

4.2 – Descrição e Análise da Sequência Didática que Utiliza o GeoGebra 

Faz-se necessário analisar o comportamento da função 𝑓(𝑥)  =  𝑠𝑒𝑛(𝑥), tendo 

como referência o eixo 𝑥, a valores já conhecidos em radiano como 
𝜋

2
, 𝜋, 2𝜋, etc. Para 

tanto, fazermos a relação com a circunferência trigonométrica. Além disso, podemos 

trabalhar a periodicidade, onde o período é sempre o comprimento da senoide e no 

caso da função 𝑓(𝑥)  =  𝑠𝑒𝑛(𝑥), a senoide caracteriza-se pelo intervalo de 0 a 2𝜋, ou 

seja, tem um período de 2𝜋. 

Figura 29 – Gráfico da função seno 

 
Fonte: Imagem feita pelos autores 

 Ao analisarmos o livro, verificamos que a transformação dos valores do eixo 𝑥 

de números reais para radianos não é feita, devido uma simplificação do conceito, 

 
1 Plano Nacional do Livro e Material Didático 
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comprometendo a compreensão de que os valores da circunferência trigonométrica 

possuem conexão com os valores do gráfico da função. Sendo assim, utilizamos o 

GeoGebra para demonstrar esta transformação do eixo 𝑥, com o intuito dos alunos 

compreenderem a periodicidade da função seno e a relação da mesma com a 

circunferência trigonométrica. Essas adaptações feitas são a própria transposição 

didática, vide o próprio Chevallard: 

um conteúdo de saber que tenha sido designado como saber a ensinar sofre 
a partir de então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-
lo apto a ocupar um lugar entre os objetos de ensino. Esse "trabalho" que 
transforma um objeto de saber a ensinar em um objeto de ensino é 
denominado de transposição didática (CHEVALLARD, 2009, p. 45, grifos do 
autor, tradução nossa) 

Portanto, a escolha por esta simplificação durante a construção do livro didático é 

compreensível, visto que há inúmeras adversidades que podem atrapalhar ainda mais 

o processo de ensino-aprendizagem. Por isso a iniciativa de fazer mais uma 

transposição didática, dessa vez do livro para a sala de aula é tão importante, em prol 

de preencher as lacunas deixadas pela ausência desses aprofundamentos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos ter cumprido nosso objetivo ao iniciar esta pesquisa visto que 

respondemos as questões demonstradas na introdução utilizando a abordagem 

metodológica escolhida por nós, subsidiada pelo referencial teórico dado pela Teoria 

da Transposição Didática de Yves Chevallard. A sequência didática inferida na 

abordagem matemática se mostrou necessária de forma que as análises 

demonstraram a importância de transformações feitas durante o processo de ensino 

para que a aprendizagem e a construção do conhecimento dos alunos sejam 

concluídas de maneira adequada.  

6. REFERÊNCIAS 
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RESUMO 

Este resumo visa apresentar resultados preliminares de uma tese de doutoramento, cujo objeto de 
investigação é o uso da Linguagem Matemática no ensino de Física sob a luz da segunda filosofia de 
Ludwig Wittgenstein, trazendo como conceito central desta filosofia, o ver-como. Apresentamos, assim, 
trabalhos que trazem o ensino de Física a partir de perspectivas filosóficas tradicionais, bem como 
pesquisas que abordam a linguagem matemática no ensino de Física na perspectiva da Filosofia de 
Wittgenstein, esta última coadunando com nossa investigação. A metodologia deste resumo consiste 
em uma pesquisa bibliográfica seguida de uma reflexão teórica, as quais trarão contribuições para 
pensar o ver-como do professor da licenciatura em Física quando se utiliza da matemática para ensinar. 

Palavras-chave: Linguagem Matemática; Ensino de Física; Wittgenstein; Ver-como. 

1. Introdução 

A Física é uma ciência que possui um caráter experimental, suas proposições 

são empíricas, mas na constituição de seus conceitos possui uma relação profunda 

com a Matemática, cujas proposições são normativas. É quase que impossível pensar 

no ensino da Física sem a apropriação da linguagem matemática na constituição de 

seus conceitos, mesmo sendo epistemologicamente divergentes. Neste sentido, a 

motivação para a presente pesquisa parte de uma investigação anterior, desenvolvida 

em sala de aula do ensino superior, na qual buscamos explicar os conceitos da Física 

por meio da linguagem matemática. Tratava-se de uma experiência de pesquisa, cuja 

expectativa consistia que os alunos expressassem modelos matemáticos, a partir de 

fenômenos físicos, com os seus conhecimentos de Matemática e Física adquiridos no 

ensino médio, porém essa conexão não ocorreu conforme o esperado. 

Mais recentemente, na interação com os professores de licenciatura em Física, 
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esses profissionais buscavam justificar o não aprendizado de Física pelos 

graduandos, devido a uma lacuna no aprendizado da Matemática e que esses alunos 

deveriam vir para a licenciatura com essa ‘base’ matemática. 

Torna-se, portanto, pertinente apresentar indícios de como a linguagem 

matemática é usada na atividade de ensino da Física, já que “podemos considerar a 

Física como a ciência que se apoia na Matemática para compreender/interpretar, dar 

sentido à natureza, e consequentemente que os físicos não seriam capazes de 

trabalhar sem a Matemática” (SAVIETO; SILVA, 2019, p. 250). Assim, apoiados na 

segunda filosofia de Ludwig Wittgenstein, pretendemos discutir os modos de ver do 

professor de Física quando faz uso da linguagem matemática em sua atividade de 

ensino na licenciatura. 

2. A filosofia da linguagem de Wittgenstein em seu segundo momento 

A filosofia da linguagem de Wittgenstein está dividida em dois momentos. No 

primeiro momento, em sua obra Tractatus Lógico-Philosophicus (1921), defendia uma 

uma concepção referencial da linguagem, uma essência. Porém, o Wittgenstein 

maduro, toma outros rumos de pensamento e, “virá a considerar o Tractatus um 

exemplo de ‘platonismo’ e de ‘dogmatismo’ na tentativa de conceber a natureza da 

linguagem e portanto uma tentativa falhada”, como ressalta Mingues (2007, p. 140). 

Em seu segundo momento, com sua obra intitulada Investigações Filosóficas 

(IF), pretende dissolver a concepção referencial da linguagem e passar a ver como a 

linguagem se comporta mediante cada contexto de uso. É a partir dessas ideias em 

seu segundo momento que delinearemos nossa investigação. 

3. As concepções que entrelaçam as linguagens da Física e da Matemática 

O trabalho de Pietrocola (2002, p.89) traz o conceito de cultura para identificar 

as Ciências e o cotidiano. Quando faz uso do conceito de linguagem, o traz enquanto 

uso dentro de uma cultura e a Matemática como sendo uma estrutura mental que 

serve para expressar a Ciência, enquanto critério de cientificidade na Física. Neste 

sentido, a concepção cognitivista é que permeia este trabalho, concepção referencial 

da linguagem, segundo a perspectiva filosófica de Wittgenstein. Outro destaque está 

quando o autor enfatiza que muitos professores consideram a Matemática uma 
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linguagem responsável pelo fracasso no ensino da Física (PIETROCOLA, 2002). Cita 

também que professores consideram a Matemática como uma “ferramenta do método 

empírico” e “a própria essência da realidade, sendo a Física o método de acessá-la” 

(PIETROCOLA, 2002, p. 90), todas estas perspectivas também estão ancoradas em 

concepções referenciais da linguagem. 

Outro trabalho que colabora com nossas reflexões é o artigo de Savieto e Silva 

(2019), no qual eles adotam a filosofia da linguagem de Wittgenstein compreendendo 

que a significação da Física se dá por meio da linguagem matemática buscando 

identificar como os jogos de linguagem são usados pelos alunos. Destacam nas 

análises de obras sobre o ensino da Física que a concepção que se têm da relação 

entre a Matemática e a Física, reflete-se na prática docente e nas estratégias de 

ensino (SAVIETTO; SILVA, 2019) e sugerem que uma das possibilidades em 

esclarecer o papel da Matemática na Física é considerá-la como uma das linguagens 

da Física. Assim, enfatizam que a dificuldade na compreensão dos conceitos físicos 

está na forma de utilização da linguagem matemática na interpretação de situações 

físicas e na significação de conceitos. 

Predominante neste artigo está o conceito de uso da filosofia de Wittgenstein, 

e amparados pela segunda filosofia de Wittgenstein, enfatiza que há uma 

multiplicidade de jogos de linguagem presentes no ensino da Física (SAVIETTO; 

SILVA, 2019), dentre elas, o jogo de linguagem da matemática. Destacam que é no 

ensinamento das regras dos jogos de linguagem desconhecido pelos alunos, que o 

professor proporcionará a significação dos conceitos e usos corretos das linguagens 

no ensino da Física. 

4. Considerações Preliminares 

Levando em consideração as pesquisas acima expostas, acreditamos que o 

problema não é o professor licenciado em Física não saber a Matemática, mas vê-la 

com olhos conceituais, no uso da linguagem em cada contexto de aplicação. 

Trazemos, portanto, nesta pesquisa, reflexões sobre os modos de ver do professor de 

Física, utilizando como conceito central o ver-como da filosofia wittgensteiniana: 

O ver-como depende do domínio de técnicas, que em geral, não são óbvias, 
mas que precisam ser aprendidas. Uma regra por si só, não comporta suas 
aplicações, ela não nos diz quando aplicá-las. Em geral, não nos são óbvias 
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novas possibilidades de aplicação de uma regra que dominamos em 
determinado contexto (SILVA; SILVEIRA, 2014, p. 29). 

Uma aplicação do conceito ver-como no contexto do ensino da matemática, 

apresenta-se por exemplo, quando consideramos que o aluno deve ver um retângulo 

como dois triângulos retângulos, ao traçarmos sua diagonal, ou também quando 

queremos que o aluno veja 8 como 2³, quando resolvemos uma equação exponencial, 

mas para o aluno parece não ser tão óbvio assim. No caso da Física, uma aplicação 

deste conceito filosófico apresenta-se quando, por exemplo, queremos que o aluno 

veja conceito de derivada usado na Matemática como sentido de taxa de variação no 

contexto da Física, como ressalta Savieto e Silva (2019). Desta forma, acreditamos 

que o professor de Física precisa lidar com a Matemática em suas aulas, mostrando 

que ela adquire outros usos na Física. 

Apoiando-nos nesta perspectiva filosófica e acreditando que a mesma contribui 

para dissolver algumas das confusões nas práticas pedagógicas (Gottschalk, 2004) e 

que a mesma possibilitará uma visão panorâmica do uso da linguagem matemática 

no ensino de Física nas licenciaturas é que esta pesquisa se torna significativa. 

5. Referências 
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RESUMO 

Neste relatamos a experiência de duas atividades ministradas no ano de 2020, que dizem respeito ao 

trabalho de conclusão de curso, que objetivava investigar as concepções que futuros professores de 

matemática possuíam acerca da utilização da Robótica Educacional aliada com a Resolução de 

Problemas como metodologia de ensino. Essas atividades aconteceram através do Laboratório Virtual 

de Matemática, devido à pandemia de Covid 19. As atividades se deram de forma sequencial, nas quais 

replicamos dois protótipos e propomos problemas abertos para que ao resolver esses problemas, os 

participantes encontrassem os dados necessário para programar os protótipos. Ao término dessas 

atividades houveram momentos de formalização e aplicação de questionários a priori e a posteriore, 

para que as concepções fossem investigadas. Concluímos que atividades que utilizam a RP aliada com 

a RE proporciona um ambiente de aprendizagem atrativo para os alunos, permitindo assim que o 

processo de ensino e aprendizagem seja favorecido. 

1. Introdução  

 Esta pesquisa originou-se do trabalho desenvolvido no âmbito do Programa 

Residência Pedagógica, da CAPES, no subprojeto da área de Matemática da 

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, Campus de Campina Grande, intitulado A 

Reflexão sobre a Teoria e a Prática como Estratégia de Aprendizagem para Ensinar 

Matemática no Estágio Supervisionado, do qual fomos membros.  
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 A importância do estudo das concepções sobre metodologias de ensino reside 

no fato de que as estas condicionam a forma de abordagem das tarefas, muitas vezes, 

orientando-nos para abordagens que estão longe de ser as mais adequadas, pois 

estreitamente ligadas às concepções, estão as atitudes, as expectativas e o 

entendimento que cada um tem do que constitui o seu papel numa dada situação 

(PONTE, 1992). E, partindo do pressuposto que, os problemas a serem trabalhados 

em sala de aula necessitam ser do interesse dos alunos (ONUCHIC, 2012), e ainda, 

sobre as vantagens de trabalhar a com a robótica educacional (SILVEIRA JUNIOR; 

COELHO & SANTOS, 2017), surge nossa proposta de abordar algumas ideias 

matemáticas através da resolução de problemas, sendo trabalhada com a Robótica 

Educacional que, por sua vez, teria o papel de estimular o interesse dos estudantes.  

 Sobre Robótica Educacional, Oliveira (2015), afirma que a Robótica 

Educacional é uma metodologia voltada aos processos de ensino e aprendizagem por 

meio da montagem e programação de sistemas constituídos por microcomputadores.  

2. Metodologia 

Optamos por uma pesquisa qualitativa, pois nos permite ter uma ideia da forma com 

que tais metodologias (RE e RP) vêm sendo perspectivadas no decorrer do tempo. 

Essa percepção só é possível, pela natureza das pesquisas qualitativas, através dos 

constantes questionamentos aos participantes da pesquisa, e ainda a pesquisa 

qualitativa, produz contribuições à prática docente, pois permite ao pesquisador 

conhecer melhor o público, o que certamente refletirá na qualidade do ensino (NEVES, 

2015). As atividades foram ministradas para futuros professores do curso de 

Licenciatura em Matemática da UEPB, campus de Campina Grande, no qual foi aberta 

a inscrição para 12 participantes, as atividades foram ministradas no Laboratório 

Virtual de Matemática, este ambiente foi acessado através da plataforma Google 

Meet, no link: meet.google.com/eua-rvya-zjg, nos dias 10 e 17 de Dezembro de 2020. 

Optamos por um grupo de participantes de pesquisa diversificado, pois, 

acreditamos que futuros professores que saíram recentemente do Ensino Médio, 

possuem uma percepção mais aproximada do que está acontecendo, atualmente, nas 

escolas da rede estadual de ensino do Estado da Paraíba e, em contrapartida, 
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acreditamos que futuros professores que já se encontram nas fases finais do curso de 

Licenciatura em Matemática, podem fornecer uma análise mais aprimorada acerca 

das metodologias a serem utilizadas em sala de aula, visto que, possuem toda uma 

reflexão voltada a esses conceitos, que são inerentes à formação do professor de 

Matemática. 

Com o intuito de possibilitar uma discussão acerca dessa junção entre as 

metodologias de Resolução de Problemas e a Robótica Educacional, desenvolvemos 

com futuros professores de matemática, algumas atividades, as quais se deram de 

forma sequencial, onde tratamos de tais metodologias, e em seguida, desenvolvemos 

duas atividades onde contemplamos os conceitos de sistemas de equações lineares 

e os conceitos de função afim, com o objetive de identificar as concepções dos futuros 

professores, acerca da junção dessas duas metodologias.  

 Inicialmente, replicamos o protótipo THE PIANIST com o intuito de que os 

participantes em quartetos pudessem criar a programação para que tal protótipo 

execute uma música predefinida, na qual os dados necessários para desenvolver a 

programação foram descobertos através da resolução de um dado problema aberto. 

Logo mais, trabalhamos com os participantes, o protótipo EXPLORE, no decorrer de 

tais atividades a utilização da ideia de uma determinada variável depender de outra 

surgiu como uma boa estratégia de resolução dos problemas abertos apresentados, 

no termino de cada atividade supracitada, formalizamos os conceitos de sistemas de 

equações lineares e função afim. E por fim, assim como no início das atividades, 

aplicamos questionários para que as concepções fossem investigadas. 

3. Considerações Finais 

Conseguimos presenciar a importância da utilização da Robótica Educacional 

em sala de aula como é destacado por Silveira Junior; Coelho & Santos (2017), visto 

que a mesma se mostrou como um potencial atrativo para os participantes da 

pesquisa. Potencial esse que vem a contribuir com que o que Onuchic (2012) destaca 

acerca da necessidade de os problemas serem do interesse dos estudantes. 

Destacamos que a investigação da montagem do protótipo obteve uma certa limitação 

devido ao caráter das atividades de forma virtual, entretanto, essa limitação não 
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pareceu ser algo que minasse a utilização de tal metodologia, sendo necessário 

apenas uma reformatação de tal investigação, como por exemplo, a montagem de 

forma virtual síncrona.  

No decorrer das atividades, confirmamos a necessidade de que o problema a 

ser utilizado necessita ser bem formulado, pois uma vez que exista falha na 

formulação do problema, certamente no momento da migração dos resultados do 

problema para a programação do protótipo existiriam algumas dualidades, que 

levariam ao mau funcionamento do protótipo, assim como, conseguimos reforçar a 

necessidade da utilização da RP, pois destacamos que uso das tecnologias, por si só, 

não garante o ensino inovador, pois ela poderia estar baseada em processos formais 

e repetitivos de aprendizagem. 
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RESUMO 

Este texto tem como objetivo relatar e discutir as ações formativas desenvolvidas numa turma da 

Licenciatura Integrada em Ciências Matemática e Linguagens na Universidade Federal do Pará, e 

os desafios enfrentados com o ensino remoto na formação inicial de futuros docentes dos anos 

iniciais. Para esse objetivo, foram propostas 14 oficinas abordando os conteúdos matemáticos dos 

anos iniciais, referenciados na BNCC, a serem praticadas de forma remota. A partir das dinâmicas 

planejadas e propostas, foram analisadas as informações obtidas a partir do plano de trabalho 

elaborado coletivamente entre o professor regente da turma e os alunos doutorandos participantes 

do estágio de docência, das anotações diárias, dos comentários dos alunos, os registros do chat e 

as gravações das aulas. Como resultados obtivemos ampla participação dos discentes nas aulas, 

produções criativas que ultrapassaram as limitações de internet e o distanciamento social. 

Palavras-chave: Licenciatura Integrada; Formação inicial; Ensino Remoto; Ensino 

de Matemática; Anos Iniciais.  

1. Considerações Iniciais 

O contexto de pandemia, que vivemos desde o ano de 2020, transformou a 

nossa rotina, nossos planos imediatos, nossos anseios, costumes, nossa vida em 

momentos de incertezas, com uma ameaça mundial que virou o mundo de cabeça 

para baixo. Com a interrupção das aulas presenciais, em todos os sistemas 

educacionais, em todos os níveis de ensino, fomos nos inserindo num contexto 

familiar aos “mais jovens”, ao mundo das humanidades digitais, trazendo as tarefas 

laborais para dentro de casas, abrindo-nos a novas formas culturais de 

relacionamento virtuais, mas reais, que antes não eram tão habituais. Este 
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desconhecimento desse universo provocou mudanças drásticas e ressignificou o 

contexto nas escolas e Universidades. O uso das tecnologias digitais (TD) no 

ensino é um grande desafio para que professores possam mediar o conhecimento, 

requerendo de estratégias adequadas para a nova realidade.  

O ensino remoto emergencial (ERE) em decorrência da pandemia autal 

requer dos professores um domínio maior das TD. Aulas síncronas e/ou 

assíncronas passaram a ser o modelo projetado utilizando Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem disponíveis nas universidades, no caso da UFPA: SIGAA, Moodle e 

Google Classroom, e outros recursos (UFPA, 2020). Nesse contexto, a Licenciatura 

Integrada do Instituto de Educação Matemática e Cientifica (IEMCI) da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), que é organizada em eixos temáticos, 

podendo fazer uso das metodologias investigativas de ensino e aprendizagem, 

sendo o professor o orientador das práticas que visam desenvolver as 

aprendizagens de forma coletiva onde o aluno é protagonista do processo de 

construção dos seus conhecimentos tem o papel de formar futuros professores que 

atuarão no ensino das diferentes áreas de conhecimento nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

 

2. A proposta formativa  

No contexto do ERE, o tema “Estágios temáticos de Alfabetização, Ciências 

Humanas (História e Geografia), Ciências e Matemáticas em situações reais ou 

simuladas II - E6T3II” com 75 horas-aulas, foi oportuno para desenvolver o Estágio 

de Docência, para os alunos doutorandos sob a orientação do professor 

responsável do referido tema. 

A proposta do tema teria duração de três semanas entre os dias 28/06/2021 

a 16/07/2021, desenvolvido através de atividades síncronas e assíncronas, visando 

o aprofundamento teórico e metodológico, produção de materiais e a realização de 

atividades de ensino voltadas aos anos iniciais do ensino fundamental, tendo a 

pesquisa como foco central para produção e elaboração de matérias para o ensino. 

O plano de trabalho foi elaborado, discutido e sistematizado em coletivo entre o 

professor responsável e estagiários, neste plano foram contempladas 14 oficinas 
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temáticas para a produção de matérias para o ensino da matemática nos anos 

inicias do ensino fundamental.  

 

3. caminhos percorridos 

Para acompanhamento das atividades no decorrer do tema foram utilizados 

diversos instrumentos de registro de informações como: caderno de anotações 

diárias das atividades, comentários, chat e as gravações das aulas. Para o 

desenvolvimento da proposta foram realizadas algumas ações: Apresentação do 

planejamento temático; organização das equipes e sorteios dos temas; 

apresentações das oficinas com discussões sobre as relações entre conteúdos/ 

competências e/ou habilidades; as relações entre os conteúdos explorados nas 

atividades e os propostos na BNCC; orientações para as construções dos materiais 

a serem utilizados; orientações para a elaboração do plano da oficina, que seriam 

socializados antes da apresentação e cada oficina; auto-avaliação realizada pelos 

alunos sobre o processo de desenvolvimento da atividade e o seu processo de 

aprendizagem e formação para a docência; ao final de cada apresentação era feito 

também, comentários e sugestões pelos orientandos responsáveis pela turma. 

Foram das 14 oficinas planejadas, só foi possível à locação de 11, pela quantidade 

de alunos. 

 

4. Resultados e Considerações Finais  

A partir das orientações trabalhadas com os discentes da turma, as oficinas 

foram construídas e os planos de cada tema foram socializados, bem como os 

slides de apresentação. 

Observamos que dos 33 alunos matriculados tivemos, 04 que não 

participaram das aulas em nenhuma modalidade seja síncrona ou assíncrona, 01 

com frequência e entrega parcial das atividades, 01 com participação em maior 

parte das atividades, de forma assíncrona, devido à dificuldade de internet e uso 

de dados móveis, mas compareceu para apresentação da oficina e entregou as 

atividades solicitadas; 01 com dificuldade de internet, mas não entregou as 

atividades solicitadas, 01que não continuou na disciplina por problemas de saúde, 

04 que participaram das aulas, realizou a oficina, entregou o roteiro de equipe e 
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não entregou o relatório individual, 21 participaram integralmente das atividades em 

equipes e individuais. 

Vale ressaltar que essa turma, com funcionamento no horário noturno, 

apresenta em sua maioria, alunos trabalhadores. Alguns que retornaram aos 

estudos em idade mediana, acima dos 40 anos e são responsáveis pelo sustento 

das suas famílias. Desse modo, observamos que esses fatores não foram 

empecilhos para que desistissem ou deixassem de participar das atividades. 

Observamos também, que em cada aula, sempre utilizávamos um texto poético, 

um vídeo curto sobre alguma temática motivante e que causou interesse nos 

alunos. Os vídeos eram sempre passados no início das atividades, e 

posteriormente, era aberto o espaço para quem quisesse fazer algum comentário 

relacionando com a sua prática ou vivência. Os vídeos apresentados foram: 

Histórias da unha do dedão do pé do fim do mundo – Manoel de Barros, Tarsilinha, 

El mundo está cambiando, As três partes, Poesia Matemática, Histórias narradas: 

a casa sonolenta, A verdadeira história dos três porquinhos, Chapeuzinho amarelo. 

Ressaltamos também que os discentes de cada equipe que apresentou as 

oficinas, nos surpreenderam com o nível das atividades desenvolvidas, com os 

materiais produzidos, confeccionados, demonstrando empenho e dedicação, além 

da postura de quem está em processo formativo e se interessa em pesquisar, 

investigar e ir além do que se esperava enquanto expectativa para o tema em 

questão, apresentando novos elementos, outras possibilidades de usos dos 

materiais utilizados. 
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RESUMO 

Este trabalho trata do relato de experiência do grupo de professores de Matemática do Instituto Federal 
do Paraná – IFPR, Campus Foz do Iguaçu que buscaram no trabalho colaborativo uma forma de 
melhorar o processo de ensino/aprendizagem da Matemática durante a suspensão das atividades 
presenciais devido a pandemia de Covid-19. O IFPR adotou o sistema de ensino remoto utilizando 
principalmente a plataforma Moodle, com o objetivo de preparar aulas e materiais de melhor qualidade 
e facilitar a elaboração de atividades avaliativas, o grupo uniu-se na elaboração de um grande banco 
de questões no AVA-IFPR e no compartilhamento de materiais entre os docentes. 
 

Palavras-chave: Ensino de Matemática, Ensino Remoto, Trabalho Colaborativo.  

1. Introdução  

A melhoria do processo de ensino/aprendizagem de Matemática tem sido um 

desafio para professores, alunos e equipes pedagógicas das instituições de ensino 

em diferentes níveis da educação escolar, isto ficou ainda mais evidenciado neste 

momento de pandemia, em que as atividades presenciais foram suspensas e muitas 

instituições de ensino optaram por realizar atividades remotas para não interromper 

as aulas. 

O domínio mínimo de conceitos e ferramentas da Matemática são necessários 

ao exercício da cidadania no século XXI. Observa-se que o raciocínio lógico-
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matemático nos auxilia desde a resolução de problemas do cotidiano até a 

compreensão do avanço da pandemia de Covid-19. 

No arsenal ao qual cientistas recorrem com o intuito de combater epidemias, 
os modelos matemáticos estão entre os itens estratégicos. Mais do que 
estimar como será a disseminação da doença, o número de infectados e o 
percentual de mortes e hospitalizações, essas ferramentas permitem simular 
inúmeros cenários e, assim, testar a eficácia de intervenções que podem ser 
adotadas pelas autoridades de saúde para reduzir o contágio, como o 
fechamento de escolas, o cancelamento de eventos públicos e a restrição de 
viagens. (TOLEDO, 2020, http://agencia.fapesp.br/modelos-matematicos-
serao-estrategicos-no-combate-ao-coronavirus/32673/) 

Em curto/médio prazo é provável que as atividades remotas continuem sendo 

uma alternativa para reposição das aulas perdidas ou mesmo uma complementação 

ao ensino presencial. 

Com a migração para o sistema remoto, ficou evidente que muitos 

professores não se sentem aptos a desenvolver suas aulas por meio de recursos 

didáticos digitais e/ou não sabem a melhor forma de utilizá-los. Com isso em mente, 

o grupo de professores de Matemática do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus 

Foz do Iguaçu se propôs a criar um ambiente virtual no qual os professores do IFPR 

e da rede pública pudessem ter acesso a materiais pedagógicos digitais (vídeos, 

esquemas, textos, entre outros), listas de exercícios e sugestões de como utilizar 

esses recursos. Para isso, foram produzidos recursos didáticos digitais para o ensino 

de matemática e um banco de questões aberto sobre conteúdos de Matemática no 

Moodle IFPR (conhecido dentro da instituição como AVA-IFPR). 

2. A construção de materiais digitais para o ensino de matemática e de um banco 

de questões 

Quando da adoção do modelo remoto de ensino, o IFPR optou pela utilização 

da plataforma Moodle ou do Google Classroom, sendo que os docentes poderiam 

optar por qual das plataformas utilizariam. No Campus Foz do Iguaçu, todos os 

professores de Matemática optaram por utilizar o Moodle por este oferecer mais 

recursos e pelo fato do IFPR oferecer suporte para este ambiente virtual. 

Para o uso da plataforma Moodle foi oferecida capacitação pela instituição e 

suporte permanente através do chat no próprio ambiente. Uma das dificuldades que 
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os professores encontraram era a demanda de tempo necessária para a criação de 

avaliações no ambiente virtual pois além das configurações da questão, o Moodle 

utiliza linguagem TeX para escritas matemáticas e nem todos os professores estavam 

habituados a ela. 

Além disso, os professores do IFPR-Foz do Iguaçu também perceberam que a 

preparação de materiais e vídeos que permitissem uma compreensão adequada dos 

conteúdos matemáticos também era um desafio e exigiria um tempo muito maior de 

preparação de aulas do que estavam habituados. 

Foi então desenvolvido um projeto visando a criação conjunta de conteúdos e 

a elaboração de um grande banco de questões no Moodle que será disponibilizado 

aos demais docentes de Matemática do IFPR e também aos professores de 

Matemática da região de Foz do Iguaçu ou também para professores que tiverem 

interesse ao banco de questão. 

3. Resultados e Considerações Finais 

Apesar do projeto não estar finalizado, podemos destacar que a experiência 

em compartilhar o processo de construção desse espaço no Moodle, nos mostra como 

a diversidade de metodologia de cada professor é diferente, pois cada um tem sua 

forma de fazer os vídeos e trabalhar/explicar os conteúdos. Além disso a plataforma 

Moodle permite que cada professor customize sua sala virtual e isso proporciona uma 

variedade de opções para atender as necessidades individuais de cada estudante em 

seu processo de aprendizagem.  

Em relação ao banco de questões, com o trabalho colaborativo, em pouco 

tempo conseguimos ter aproximadamente 1500 questões, de diferentes níveis e de 

diferentes tipos, como: múltipla escolha, verdadeiro e falso, dissertação, resposta 

única, preencher as lacunas, de associação, entre outras opções oferecidas pela 

plataforma. Uma única pessoa, não conseguiria fazer isso, pois além de digitar e 

montar cada uma, com o seu devido gabarito, tem que editar as fórmulas utilizando a 

linguagem TeX, no qual demanda muito tempo. 
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As questões utilizadas na composição do banco de questões são provenientes 

de livros didáticos, livros técnicos, de provas como ENEM e vestibulares de 

universidades renomadas, além de questões montadas pelos próprios docentes. Uma 

dificuldade do AVA é a falta de um campo apropriado para a referenciação das 

atividades. 

Em relação a participação dos professores envolvidos, alguns tem mais 

facilidade com a tecnologia, portanto conseguiram contribuir mais, mas a troca de 

experiência de como lidar com a plataforma Moodle foi extremamente vantajosa, pois 

mesmo que haja suporte técnico,  a interação através de um grupo de WhatsApp 

facilitou para um tirar a dúvida do outro, além de que descobrimos recursos que não 

nos passaram no curso básico do Moodle que a instituição ofereceu a todos os 

professores, pois como a área de exatas tem sua especificidades a nossa troca de 

experiência foi fundamental para oferecermos um ensino de qualidade.  
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RESUMO 

A pandemia do Corona vírus mudou a rotina da população brasileira levando ao ensino 

superior a necessidade de se reinventar por meio do ensino remoto. Sendo assim, os 

professores de cálculo tiveram que desenvolver novas praticas de ensino por meio de 

ambientes virtuais. Dessa forma, para elaboração deste estudo foi realizada revisão 

de literatura sobre a temática abordada e uma pesquisa quantitativa no formato de 

questionário a fim de levantar dados a respeito da metodologia aplicada pelos 

docentes durante a pandemia e o ensino remoto. O objetivo deste trabalho foi analisar 

os desafios vivenciados por docentes de cálculo nos cursos de engenharia ao longo 

do ensino remoto. Os resultados desta pesquisa mostraram que os profissionais com 

experiencia pre existente com ensino a distância (EAD) se adaptaram mais 

rapidamente ao ensino remoto por já conhecerem o ambiente virtual de ensino. 

Palavras-chave: Educação;Docentes;Matemática.  

1.Introdução  

A   pandemia   do   Covid-19   modificou os costumes e a rotina da população 

brasileira a educação por exemplo teve que adotar o modelo de ensino remoto. 

Desse modo, o ensino superior, teve que se adaptar a novas metodologias de 

ensino por meio de salas de aula virtuais em um curto período. 
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As aulas remotas perpassam desafios diversos em relação aos principais 

atores do processo educativo: alunos, família e professores. De um lado, o aluno 

e a família diante de suas (im)possibilidades em relação ao acesso aos recursos 

tecnológicos, conexão à internet e à mediação familiar para os estudos. De outro, 

professores diante de um novo formato de ensino cuja prática não lhes era comum 

e que exige, além dos recursos   tecnológicos   e   de   organização   de   espaço   

e   tempo, habilidades   com   o manuseio dos aparelhos, aplicativos e plataformas 

de gravação, edição e envio de conteúdo (Arruda 2021). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar os desafios vivenciados 

por docentes de cálculo nos cursos de engenharia ao longo do ensino remoto em 

três municípios do Estado da Bahia. 

2. Material e Métodos 
 

Para elaboração deste estudo foi realizada revisão de literatura sobre a 

temática abordada.  

Para realização diagnostica foi realizada uma pesquisa quantitativa no formato 

de questionário a fim de levantar dados a respeito da metodologia aplicada pelos 

docentes durante a pandemia e o ensino remoto. Para isso, os critérios de escolha 

para a aplicação dos questionários foram pautados no uso de ferramentas digitais 

inovadoras, idade e formação acadêmica. Dessa forma, participaram da pesquisa 

docentes da disciplina de cálculo com idade maior que 25 anos. 

A aplicação do questionário foi realizada de modo remoto, através da 

ferramenta Google Forms, e abrangeu um grupo de 12 professores dos municípios 

Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas.  

O questionário destacou as dificuldades encontradas no ensino remoto, a falta 

de intimidade com o ambiente digital e a necessidade de capacitação e 

aperfeiçoamento. Além disso, foram abordados aspectos financeiros como o custeio 

de hardware e softwares para uso durante as aulas. Os dados obtidos foram 

analisados utilizando-se o programa Excel. 
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3.Resultados e Discussão 

 
O perfil dos voluntários foi delineado a partir dos elementos de análise: idade 

que começou a lecionar, facilidade com uso de ferramentas digitais e experiência 

anterior com ensino a distância (EAD). Observou-se que 90% dos participantes da 

pesquisa são do gênero feminino possuem licenciatura em matemática e começaram 

a ensinar em instituições de nível superior na faixa media de idade de 29 anos. Esses 

dados são opostos aos levantados pelo Censo da Educação Superior (2018) que 

afirma que os homens são maioria na prática docente em instituições públicas e 

privadas e que a idade média dos professores é de 38 anos. Nesse contexto, 

professoreis mais jovens podem apresentar mais domínio tecnológico e os com idade 

mais avançada mais domínio de sala de aula. 

Analisou-se, que a experiência preexistente com ensino a distância (EAD) se 

mostrou relevante em 65,7% dos casos pois os voluntários já tinham contato com 

ambientes virtuais como o google classroom o que facilitou a adequação ao ensino 

remoto e a elaboração de atividades diversificadas explorando ao máximo o ambiente 

tecnológico. Enquanto 34,3% dos docentes não possui experiência profissional 

anterior relacionada. 

Entre os entrevistados,75,5% ensinam a disciplina de calculo apenas para os 

cursos de engenharias em Instituições públicas. No entanto, 25,5% ensinam calculo 

para engenharia e cursos de licenciatura em intuições publicas e privadas. Além disso, 

esses 25,5% afirmam que durante a pandemia a evasão escolar em cursos de 

ciências exatas aumentou gradativamente. Esses dados são semelhantes a pesquisa 

realizada pelo Mapa do Ensino Superior no Brasil (2020) que alega que o número de 

estudantes fora das universidades e faculdades aumentou de 30% em 2019 para 

35,9% no ensino presencial em 2020; e de 35%, em 2019, para 40%, no ensino a 

distância, em 2020. 

Conforme análise dos questionários e gráficos evidenciou-se que 62,5% dos 

profissionais necessitaram realizar curso de aperfeiçoamento em tecnologias digitais. 

Enquanto mostra que 85,5% precisaram comprar equipamentos para uso nas aulas 

como webcam, lousa digital e microfone sem nenhum auxílio financeiro da intuição. 
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Gráfico 1: Interesse dos alunos pelo ensino remoto. Fonte: Própria 

 
Entre os entrevistados 95,5% dos docentes buscam realizar aulas, exercícios 

e experimentos por meio de simuladores virtuais com a mesma qualidade do ensino 

presencial. No entanto, conforme o gráfico 1 , 50% dos professores perceberam que 

os índices de aprovação nas disciplinas de cálculo subiram , mas que a qualidade do 

aprendizado do aluno diminuiu devido a facilidade de pesca em ambiente virtual o que 

se torna preocupante a longo prazo. 

    

4.Conclusão  
   

Os resultados desta pesquisa mostraram que a experiencia pre existente 

influenciou positivamente na adaptação ao ensino remoto. 

Face aos grandes desafios impostos pelo cenário pandêmico atual e os baixos 

investimentos em educação, os docentes apresentam-se como exemplos de 

resiliência.   
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RESUMO 
 

O objetivo dessa pesquisa é propor um debate teórico sobre o conceito termo ‘realidade’ nas propostas 
de Modelagem Matemática na perspectiva da Educação Matemática com o intuito de evidenciar a 
complexidade dos contextos onde são produzidos os debates, investigações, inferências em 
Modelagem Matemática. Para tal, realizamos uma pesquisa de natureza qualitativa na plataforma 
CAPES de caráter investigativo pautada em uma revisão da literatura pertinente ao campo da 
Modelagem Matemática. Os resultados deste estudo mostram que os discurso sobre realidade no 
contexto da Modelagem Matemática são plurais e são concebidos como: realidade a ser modelada, 
realidade do senso comum, mundo real, a realidade como uma dimensão filosófica. 

Palavras-chave: Educação Matemática. Modelagem Matemática. Realidade. 

1. Introdução  

Esta pesquisa tem por objetivo discutir os aspectos epistemológicos da MM1 na 

EM em especial a realidade que é considerada pela literatura em MM com um dos 

princípios norteadores dessa prática, onde são produzidas as inferências, os modelos, 

debates e problematizações. Neste sentido, Barbosa (2004) discorre que há uma 

diversidade de concepções de Modelagem Matemática na EM e evidencia a 

necessidade de professores entenderem as diferentes formas que se apresentam 

essas propostas. 

Negrelli (2008) traz contribuições teóricas a respeito da realidade e afirma que 

há uma necessidade evidente de se fazer estudos que visem investigar questões 

 
1 Utilizaremos neste resumo MM para Modelagem Matemática e EM para Educação Matemática. 

40

mailto:liliadiniz1802@gmail.com
mailto:messildo@yahoo.com.br
mailto:robertabraga@ufpa.br


epistemológicos dos elementos norteadores da MM, pois, grande parte das pesquisas 

realizadas no Brasil e em outros países sobre MM na EM estão direcionadas para 

investigações práticas no âmbito da sala de aula. 

Diante dessas evidências sobre a necessidade de estudo que valorizem um 

debate epistemológico sobre os elementos norteadores das propostas de Modelagem 

Matemática na Educação Matemática nos propomos a realizar esta pesquisa, com o 

intuito de alargar esse debate me debruço em investigar o seguinte problema: Quais 

os principais elementos teóricos e práticos que norteiam a dimensão complexa 

refletida nos contextos das atividades de Modelagem Matemática na Educação 

Matemática no que tange o termo realidade?  

 

2. Metodologia da pesquisa 
 

Esta pesquisa é de cunho qualitativo, pois segundo Gomes (2004) a pesquisa 

qualitativa busca analisar as relações dos fenômenos. Contempla uma revisão da 

literatura referente ao campo de MM, onde trazemos uma análise interpretativa. 

Realizamos uma busca no portal CAPES, os termos foram: “modelagem matemática” 

e “realidade”. Nos filtros elegemos pesquisas que foram produzidas nos programas 

de ensino de ciências e matemática compreendidas entre 2004 e 2008, nesta primeira 

etapa de busca surgiram 62 trabalhos, destes, trazemos 3 neste resumo. 

 

3. Os discursos sobre realidade  

 Ao lançar olhares para as práticas de MM na EM o viés teórico-metodológico 

que orienta as atividades de MM a concebem como algo que se questiona sobre os 

fenômenos reais e como eles podem ser matematizados. Knijnik (2015) aponta 

algumas indagações provocadas nos contextos das atividades de MM na EM:  

Penso que um dos propósitos importantes da modelagem matemática escolar 
seria construir modelos de fenômenos da ‘realidade’. Esses fenômenos 
seriam buscados ‘na realidade’ e modelados, isto é, construídos e analisados 
nas aulas de matemática. Essa construção e análise propiciaria a 
aprendizagem de conteúdos da matemática escolar e teria potencialidades 
de oferecer elementos para a reflexão sobre tais fenômenos e, no limite, até 
mesmo apresentar possíveis soluções para os mesmos (KNIJNIK, 2015, p. 
18).  

Knijnik (2015) busca neste estudo a valorização das discussões ancoradas 

especificamente nas questões inerentes ao enunciado: “É importante trazer a 

‘realidade’ para as aulas de matemática” e como os desafios decorrentes desse 

discurso refletem na prática pedagógica.  
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Klüber (2008) destaca ainda a relevância de compreender a realidade no 

contexto da MM em uma perspectiva filosófica com preocupações pertinentes sobre 

o estado de conhecimento do tema: 

Em sua diversidade de proposições busca por consolidação das práticas 
educacionais e respectivas análises críticas e reflexões sobre elas. Solicita, 
ainda, maiores esclarecimentos sobre os fazeres didáticos e pedagógicos 
dessas atividades, que são sempre vinculados aos pressupostos do senso 
comum ou refletidos no âmbito da ciência e da filosofia, crenças sobre o 
cotidiano, sobre a realidade, ciência e educação (KLÜBER, 2008, p. 42). 

 

O autor enfatiza a necessidade de conhecer e refletir a diversidade de debates 

no campo da MM sobre a intencionalidade pedagógica de atividades dessa natureza. 

 

4. A realidade no contexto da Modelagem Matemática na Educação Matemática 
 

Sendo assim, alguns estudos como Negrelli (2008) já aponta elementos que 

mostram um nível de complexidade teórica e prática da realidade em MM: 

Geralmente, à atividade de modelagem atribui-se um movimento que parte 
do mundo real, focando uma situação específica desse mundo e traduzindo-
a em um modelo, que após sofrer um processo de matematização, será 
deslocado para um ambiente externo a esse mundo, a matemática. Podemos 
nos perguntar: qual a concepção de matemática implícita aqui? Nessa 
concepção, a matemática não faz parte da realidade? Se a matemática é 
concebida como externa ao mundo real, como ela pode traduzir 
adequadamente, ou ser fonte de conhecimento sobre esse mundo ou parte 
dele? (NEGRELLI, 2008, p.13). 

 
Dessa forma entendemos que Negrelli (2008) contribui significativamente para 

este estudo, pois traz discussões no âmbito desse contexto como por exemplo: qual 

a relação entre a matemática e a realidade concebida nas propostas de MM? A 

matemática faz parte dessa realidade? Qual a concepção de realidade e de 

matemática no contexto da MM? 

Araújo (2007, p. 65) também nos convida a questionar sobre o papel da 

‘realidade’ e da matemática no contexto da MM: “Abordar ou resolver um problema da 

realidade por meio da matemática não pode ser entendido de forma objetiva. Há de 

se perguntar: de que matemática estamos falando? De que realidade estamos 

falando? E qual é o papel da matemática na realidade? “ 

Quando se refere à realidade, Barbosa (2004) usa o termo: “situações com 

referência na realidade”, evidenciando de forma clara seu posicionamento 

epistemológico. 

[...] posso resumir dizendo que Modelagem, para mim, é um ambiente de 
aprendizagem no qual os alunos são convidados a problematizar e investigar, 

42



por meio da matemática, situações com referência na realidade. Tentei 
clarificar, para mim mesmo, o que entendo por Modelagem, tomando em 
conta a especificidade da Educação Matemática. O leitor poderá observar 
que tentei caracterizá-la em termos do contexto no qual é desenvolvido (a 
escola), a natureza da atividade (investigação) e os domínios que envolve 
(matemática e áreas com referência na realidade) Esse entendimento 
pretende delimitar uma certa região que abrange as atividades que chamo de 
Modelagem (BARBOSA, 2004, p. 3). 
 

Barbosa (2004) situa e caracteriza o conceito de MM na EM, quando se refere 

aos elementos que permeiam as atividades de MM como: realidade, matemática, o 

ambiente de aprendizagem e a natureza da atividade.  

 

5. Considerações finais 

 Entendemos que a MM é interdisciplinar e, portanto, cabendo ao professor e 

ao aluno o desafio de buscar em vários campos do saber permeando múltiplas 

dimensões de realidades buscando informações que descrevam e analisem 

matematicamente ou não o fenômeno em questão. 

Os resultados deste estudo mostram que os discurso sobre realidade no contexto 

da MM são plurais e são concebidos como: realidade a ser modelada, realidade do 

senso comum, mundo real, a realidade como uma dimensão filosófica. 
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RESUMO 
Este trabalho aborda parte da pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Programa de Educação 
em Ciências e Matemática (EDUCIMAT) do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo (Ifes). 
Sustenta-se metodologicamente no estudo de caso com alunos do 7º ano de escola pública, mediante 
práticas com formas geométricas inspiradas na Pedagogia Waldorf (PW). Após estudos bibliográficos 
acerca dos pressupostos teóricos e da história da PW, serão apresentados os procedimentos de 
investigação em campo, o qual buscará evidências que indiquem os conhecimentos produzidos durante 
as atividades. Ancorado no Modelo dos Campos Semânticos (MCS), buscar-se-á estabelecer diálogos 
plausíveis com os alunos participantes e, por meio de resíduos de enunciação, fazer leituras das 
produções e desenvolvimentos. Analogamente, prossegue-se na investigação e análise dos aspectos 
da PW que foram favoráveis ao ensino e aprendizagem. Tudo isso seguido pela estruturação de um E-
book destinado a professores, com sugestões e relatos sobre as práticas pedagógicas envolvidas. 

Palavras-chave: Educação Matemática; Educação Humanizada; Pedagogia Waldorf; Formas 
Geométricas; Produção de conhecimentos matemáticos; 

1. Introdução  

O trabalho de pesquisa iniciou quando o autor percebeu as potencialidades das 

atividades realizadas nas escolas Waldorf e começou a se apropriar do histórico 

biográfico e de conhecimentos da Pedagogia Waldorf (PW). A partir daí, com entrada 

no mestrado do EDUCIMAT do Instituto Federal de Educação do Espírito Santo (Ifes), 

os estudos se ampliaram. Atuando em escola pública da região periférica do município 

de Aracruz-ES, oportunizou vivências pedagógicas diferenciadas, as quais pretende 

analisar e incorporar no produto educacional a ser disponibilizado. 

O objetivo geral da pesquisa é analisar quais conhecimentos matemáticos são 

produzidos pelos alunos mediante práticas com formas geométricas inspiradas na 

PW. Subsidia o alcance desse objetivo principal os seguintes objetivos específicos: (i) 

intensificar estudos a respeito dos pressupostos teóricos e históricos que embasam a 

PW; (ii) investigar atividades que envolvam desenho de formas geométricas conforme 

a PW; (iii) adaptar atividades sobre desenho de formas geométricas, desde 

diagnósticos com alunos; (iv) discutir, com aporte do MCS, conhecimentos 

matemáticos produzidos pelos alunos a partir das atividades elaboradas; e (v) elaborar 

um E-book destinado a professores, com sugestões e relatos de experiência. 

2. Abordagens teóricas 

A história da PW e sua vinda ao Brasil é contada enfocando a criação da 

Associação Beija-Flor, iniciativa pioneira no ES da qual o autor é membro associado. 
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Obras de referência de March Block (2001) e Le Goff (2012) foram as escolhas para 

embasar leituras e compreensões na abordagem historiográfica adotada. 

Princípios do Modelo dos Campos Semânticos (MCS) são construtos teóricos 

cruciais às observações do pesquisador nos procedimentos metodológicos, confluindo 

com ideias de Rudolf Steiner (Antroposofia), Ubiratan D’Ambrosio (Educação 

Matemática), Rudolf Lanz (Pedagogia Waldorf), Paulo Freire (Educação 

Problematizadora), que dialogam com a educação humanizada. O olhar de Steiner no 

ambiente escolar converge com a proposta do MCS, no sentido da criação de espaços 

comunicativos que favoreçam e priorizem a produção de significados pelos alunos. 

A fim de integrar o produto educacional ao processo de ensino e aprendizagem, 

realizou-se a escolha do foco quanto ao objeto matemático a ser trabalhado.  Nesse 

sentido, são influentes as experiências com movimentos e diálogos na direção de 

noções matemáticas do bloco de geometria, em tarefas como propõe Lanz (1979), em 

momentos propícios a observar os aspectos físico, mental e emocional dos alunos.  

Em tais momentos, segundo Lins (1997), é importante fazer uma leitura das 

expressões dos alunos por meio de suas enunciações. A partir daí, diálogos e práticas 

emergem das atividades de ensino e aprendizagem durante as ações de investigação, 

com objetivo de produzir significados, conhecimentos e desenvolver noções vistas 

como necessárias ao grupo de alunos participantes e, concomitantemente, 

contemplar orientações da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

3. Metodologias e procedimentos de pesquisa 

A pesquisa é de cunho qualitativo, sustentada metodologicamente por um 

estudo de caso, com observações de campo em uma turma de 7º ano. Cabe comentar 

que o pesquisador participou de cursos online ministrados por professores de escolas 

Waldorf; participou como ouvinte de aulas do Seminário de Formação de Professores 

Waldorf; e de grupos de estudos como membro da Associação Beija-Flor (em Vitória- 

ES) dedicada aos estudos e pesquisas da PW.  

Ademais, o quadro abaixo sintetiza as ações da pesquisa em 4 (quatro) etapas.  
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Quadro 1: Síntese das etapas e ações da pesquisa 

Etapas Ações principais 

1ª etapa Intensificar os estudos sobre os pressupostos teóricos; investigação bibliográfica 
histórica das instituições Waldorf. 

2ª etapa Elaborar planejamento didático inspirado na PW. 

3ª etapa Produzir dados a partir da atuação do pesquisador junto com os alunos, tais como 
resíduos de enunciação e outros materiais trabalhados em forma de recursos didáticos. 

4ª etapa Analisar dados obtidos nas etapas anteriores à luz do MCS e da PW. Essa etapa 
contribuirá, em especial, para a elaboração do produto educacional. 

Fonte: elaborado pelo autor 

   

Utilizaremos, também, uma entrevista semiestruturada com a Prof. Ms. de 

matemática Karla Neves, atuante em escolas Waldorf em São Paulo- SP. Ela poderá 

fazer sugestões para reelaboração da proposta de atividades a serem realizadas.  

Os estudos durante a pesquisa servirão de subsídios e/ou incorporarão um 

Produto Educacional, que será submetido ao Educimat e publicado no site institucional 

no formato de E-book. Além disso, pretende-se disponibilizar aos professores da rede 

em que o pesquisador atua, oferecendo conexões entre Educação Matemática e PW. 

4. Planejamento das atividades 

Após estudos, fizemos seleções e compilações de técnicas de desenhos de 

formas trabalhadas com os alunos nas escolas Waldorf, que se sujeitarão a avaliação 

por profissionais técnicos no assunto, bem como um estudo a respeito da atividade 

de ensino realizada neste âmbito e suas potencialidades na produção de significados.  

Ao todo, serão 5 aulas de 50min que iniciarão com uma música e um verso. O 

tema será: “As voltas que o mundo dá.” Na primeira aula, será vivenciada a 

experiência do “compasso humano”, os alunos amarrarão cada extremidade de uma 

corda em um bastão e usarão esse instrumento em duplas. Um deles ficará com a 

ponta seca fixa no chão enquanto o outro caminha com a corda esticada e desenha 

no chão uma circunferência. A partir da primeira circunferência desenharemos uma 

rosácea de 6 pétalas. 
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Na segunda aula, iremos dialogar a respeito da experiência, reproduzir no 

papel, com o compasso, o desenho feito no chão, colorir e escrever observações a 

respeito do desenho livremente. Na terceira aula, investigaremos padrões na rosácea 

procurando evidencias do triângulo equilátero e do hexágono regular. Haverá 

apresentação da história do Quadrivium e provocação de diálogos a respeito.  

Na quarta aula, o triângulo equilátero na rosácea conduzirá à soma dos seus 

ângulos internos. Em papel colorido vamos desenhar um triângulo, depois recortá-lo 

e dividi-lo em partes, de maneira a unir os seus vértices para formar o ângulo de 180º. 

Em seguida, o reconstruiremos para observar propriedades. Na aula final, quinta aula, 

faremos uma avaliação coletiva, dialogada com os alunos em roda, estimulando a 

apresentação dos resultados obtidos nos trabalhos.  

5. Considerações finais  

De modo parcial, apontamos que os dados produzidos serão analisados a fim 

de encontrar evidências que indiquem os significados e conhecimentos matemáticos 

produzidos pelos alunos. Almejamos verificar, por meio dos resíduos de enunciação, 

em quais campos semânticos eles transitaram e quais foram as respectivas produções 

epistemológicas evidenciadas. Como produto final produziremos um E-book destinado 

a professores, com sugestões e relatos sobre as práticas pedagógicas realizadas. 
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RESUMO 

O relato de experiencia sobre o projeto de iniciação cientifica Elas na Matemática: contribuições 
e desafios e teve por objetivo explorar possibilidades metodológicas do uso de História da Matemática, 
com foco nas contribuições das Mulheres, no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. A 
abordagem metodologica do presente estudo teve carater qualitativo, o qual ocorreu por meio de um 
levantamento bibliográfico e organização de uma exposição virtual. ,  para buscar contribuições sobre 
as mulheres na matematica e seus avançoes. Em reconhecimento a necessidade de evidenciar a 
contribuição feminina no âmbito da Matemática, esperamos incetivar mulheres de nossa sociedade a 
seguirem carreira neste campo de estudo.   
  
Palavras-chave: História da Matemática; Mulheres na Matemática; Contribuição feminina. 

1. Introdução  

Ao estudarmos Matemática aprendemos sobre as contribuições de diversos 

cientistas para o seu desenvolvimento e muitas vezes, as fórmulas e procedimentos 

recebem seus nomes, o que demonstra sua importância. Porém, ao analisarmos tais 

fatos, perceberemos que a maioria destes cientistas conhecidos são homens e desse 

modo, como explicita Garbi (2009), os conhecimentos matemáticos disponíveis foram 

reunidos por pessoas do sexo masculino, no decorrer dos séculos. 

De fato, as mulheres, durante um período da história da humanidade, não foram 

apenas desestimuladas, mas proibidas de se dedicar a área da Matemática. Apesar 

das dificuldades encontradas em uma sociedade repleta de preconceitos, as mulheres 

apresentaram sua parcela de contribuição para o desenvolvimento da Matemática e 

deixaram seu nome gravado na história ao quebrarem o paradígma de que tal ciência 
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era apenas para os homens. Como exemplo, podemos destacar Hipatia de 

Alexandria; Sofia Kovalevskaya; Emmy Noether; Marie-Sophie Germain e Maria 

Gaetana Agnesi. 

Conforme Souza e Fonseca (2010), a relação entre a mulher e a produção da 

ciência, particularmente da Matemática, pouco são abordadas, sendo necessário 

analisá-las para entendermos um pouco mais sobre a História da Matemática e a 

própria história da humanidade. A partir dessa compreensão, pretendemos com essa 

pesquisa, refletir sobre a participação feminina na construção da Matemática, 

recorrendo a História da Matemática como recurso pedagógico .Nesse sentido, 

destacamos a importância de investigar acerca das participações femininas na 

Matemática e suas contribuições para Ciência. 

2. Objetivos 

O presente projeto tem o intuito de explorar possibilidades metodológicas do uso 

de História da Matemática, com foco nas contribuições das Mulheres, no processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática. Para atingir nosso objetivo geral foram 

estabelecidos três objetivos específicos a serem alcançados no decorrer de nossa 

pesquisa, são eles: Levantar trabalhos de pesquisa sobre História das Mulheres na 

Matemática para fins educacionais; apresentar à comunidade as contribuições 

científicas das Mulheres na Matemática e em outras áreas do conhecimento científico 

e expor quadros e painéis com personagens (Mulheres) que contribuíram para o 

desenvolvimento da Matemática. 

 

3. Abordagem Metodologia 

 O presente estudo foi desenvolvido com base em uma abordagem qualitativa, 

de caráter descritivo. Na concepção de Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa 

envolve uma abordagem interpretativa do mundo, e busca entender os fenômenos em 

termos dos significados que as pessoas a eles conferem. Para a realização da 

pesquisa efetuamos inicialmente um levantamento bibliográfico na busca de autores 

que investigam sobre as contribuições das Mulheres na Matemática, assim como o 

uso da história da Matemática como recurso pedagógico para sala de aula. O 
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levantamento desses autores  ocorreu em livros, dissertações, teses, artigos, revistas, 

na perspectiva de fundamentar as atividades  didáticas a serem elaboradas. 

Em seguida, organizamos uma exposição por meios eletrônicos atraves do site, 

em construção, < https://sites.google.com/aluno.uepa.br/projeto-de-iniciao-cientifica-

/início?authuser=1>. Além disso, criamos uma página na rede social instagam 

(@elasnamatematica), a qual contém personagens (Mulheres) do contexto 

matemático no intuito de difundir a Matemática como parte do conhecimento científico, 

de modo a contribuir para  a melhoria do processo de ensino e aprendizagem desta 

disciplina, além de encorajar as jovens mulheres interessadas em atuar nessa área 

de conhecimento.  

4. Resultados 

Ao realizarmos o levantamento bibliográfico dos autores que abordam sobre 

as Mulheres na Matemática destacamos o conhecimento matemático desenvolvido 

por tais estudiosas, bem como suas contribuições para os diferentes campos 

dessa área de conhecimento. Apresentaremos a seguir uma breve história de cinco 

Mulheres, discorrendo sobre suas vidas e trabalhos realizados. 

A primeira mulher que destacamos é Hipátia considerada a primeira mulher 

da história da Matemática produzindo muitos trabalhos de filosofia e matemática, 

mas com o incêndio no museu de Alexandria e com sua morte muitos de seus 

trabalhos se perderam. No que diz respeito à Emmy Noether, esta nasceu em 

1882, na Alemanha, iniciou seus trabalhos por volta do século XIX, revolucionando 

a teoria sobre anéis, corpos e álgebra, sendo considerada a “mãe da álgebra 

moderna”. Já Maria Gaetana Agnesi, nasceu em 1718, e desde sua infância já 

despertava sua paixão pela Matemática aos 9 anos fez a sua primeira publicação 

de um artigo. Um de seus trabalhos de grande contribuição foi o um dos primeiros 

livros didáticos contendo a apresentação de álgebra, trigonometria, geometria 

analítica, cálculo e equações diferenciais. Com relação à Marie - Sophie Germain, 

quando criança os pais a proibiram de sair na rua para brincar, então ela ficava na 

biblioteca da família lendo os mais diversos livros, principalmente, as obras do 

matemático Arquimedes de Siracusa (287 a.C. - 212 a.C), demonstrando interesse 

pela Matemática, teve grande contribuição no Ultimo Teorema de Fermat (Pierre 
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de Fermat, 1601 - 1665). Finalmente, evidenciamos Sophia Korvin-Krukovsky, a 

qual começa seus estudos em Equações Diferenciais Parciais, esse trabalho a 

proporcionou o título de Doutora em Filosofia pela Universidade de Gottingen. Um 

marco para sua carreira foi em 1888 o Prêmio Bordin da Academia Francesa com 

trabalho “Sobre o Problema de Rotação de um Corpo Sólido em Torno de um 

Ponto Fixo ̈.  

Além disso, criamos uma rede social (@elasnamatematica), para divulgar 

com o público em geral, as contribuições das Mulheres. Nesta plataforma, 

compartilhamos informações sobre a biografia de determinadas Mulheres, bem 

como suas contribuições para área da Matemática.  

Por fim, acreditamos que o objetivo de nossa pesquisa será alcançado por 

meio da divulgação que estamos realizando. Ademais, temos a expectativa de 

incentivar mulheres de nossa sociedade a seguirem carreira na área das exatas e 

para tal, buscamos socializar por meio da perspectiva histórica  as contribuições já 

estabelecidas pelas matemáticas aqui apresentadas. 
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RESUMO 

A utilização de tecnologias em sala de aula por parte do professor, possibilita que este exerça a função 
de tutor e mediador do processo de aprendizagem, de modo a proporcionar ao aluno uma maneira 
equilibrada de alcançar seus objetivos intelectuais. Diante disto, o presente estudo trata de uma 
sequência didática de ensino por atividades resultante de um projeto de extensão aplicado para o 
ensino médio, sendo executado na experimentoteca do Planetário do Estado do Pará, Sebastião Sodré 
da Gama, com a utilização do Software Geogebra, por percebermos que esta ferramenta didático-
tecnológica possui grande potencial para a compreensão de vários conteúdos de Geometria analítica. 
Na metodologia realizou-se um levantamento bibliográfico das cônicas contextualizando o objeto de 
ensino e a aplicação de protocolos para a execução das atividades práticas. Percebemos que esta 
pesquisa nos proporcionou vivenciar a utilização do software Geogebra como uma ferramenta 
potencializadora de grande importância para o ensino.  

1. Introdução  

A essência desta produção é fruto de diversas pesquisas e atividades práticas 

executadas inicialmente na experimentoteca do Planetário do Estado do Pará, 

Sebastião Sodré da Gama, tendo sido expandida para além do mesmo e aperfeiçoada 

por diversas teorias observadas ao longo do curso.  

Como ideia inicial, buscou-se utilizar o software Geogebra como recurso 

facilitador para o estudo das cônicas, a partir da compreensão da importância do uso 

de recursos digitais para o desenvolvimento de aprendizagens e também o fato de 

esse assunto ser pouco ou não explorado no ensino médio, por isso nos empenhamos 

em fazer com que o software de geometria dinâmica se tornasse um mediador no 

processo de aprendizagem. Para isso, inicialmente foi realizado um levantamento 

bibliográfico das cônicas, por acreditarmos nas potencialidades promovidas pela 
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história da matemática na contextualização do objeto a ser ensinado, promovendo em 

seguida percepções relacionadas ao cotidiano. 

 

2. A importância do ensino das cônicas  

Os primeiros registros históricos das cônicas começou por volta do ano 300 

(a.c) na Grécia antiga, tendo suas primeiras contribuições no entendimento e 

resolução dos três problemas famosos da antiguidade, considerados clássicos: 

Duplicação do cubo, Trissecção do ângulo, Quadratura do círculo. 

A respeito dos tais problemas,  

Baseando-se no fato de terem sido os gregos o povo que mais dedicou as 
suas resoluções, muitas vezes de forma errônea, considera-se que eles 
tenham sido criados na Grécia antiga, mas isso não é verdade. Dos três 
problemas, talvez a quadratura do círculo seja o mais antigo e já era 
conhecido tanto pelos babilônios como pelos egípcios. No problema de 
número cinquenta do papiro de Rhind o escriba pede para encontrar um 
quadrado que possua área igual a de um círculo dado (CONTADOR, 2006, 
v. 1, p.232). 

 

O primeiro matemático a tratar desta discussão foi Manaecmo, que descobriu 

as cônicas tentando encontrar uma solução para o problema da duplicação do cubo. 

Segundo Boyer (2010, p. 127), “uma importante realização de Manaecmo foi observar 

a partir das propriedades expressas por Hipócrates, solucionando o problema da 

duplicação do cubo, perceber que existia uma família de curvas à disposição, com as 

propriedades desejadas”. 

Descobriu ainda que, seccionando um cone circular reto por um plano 

perpendicular a um elemento do cone conseguimos enxergar algumas curvas que 

mais tarde seriam identificadas como elipse, parábola e hipérbole. 

Figura 01 – Cone circular reto seccionado por um plano perpendicular e Representação do 

significado de elipse, hipérbole e parábola 

                          

Fonte: Google imagens. 
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Com base nessas observações, os Pitagóricos, em seus experimentos, diziam 

que tinham um caso de elipse, parábola ou hipérbole, conforme a referida base fosse 

menor do que o segmento, com ele coincidisse ou o excedesse. Vale ressaltar que a 

razão dessas designações está na própria significação dos termos, pois elipse quer 

dizer falta, parábola corresponde à igual e hipérbole exprime excesso. 

Sobre a rotina exercida no ensino de matemática e a predominância do livro 

didático, destaca-se que “A ausência nos professores, de um sólido conhecimento 

teórico que os leva a dirigir uma tarefa escolar, onde a resolução de situações 

problemáticas se tornou algo rotineiro, cujo único objetivo é chegar à solução 

esperada” (HUETE E BRAVO, 2006, p. 35). 

 

3. O Software Geogebra e suas práticas usuais  

As atividades executadas durante o projeto foram planejadas com intenção de 

reforçar os objetos matemáticos em estudo. Para isso, foi organizada uma breve aula, 

apresentando o Software Geogebra e suas diversas potencialidades. Paralelamente 

a esta ação, foi demonstrado aos mesmos como seria a resolução de cada questão 

sem o auxílio do software, o que possibilitou aos alunos a identificação de novas 

possibilidades de resolução. 

Deste modo, a sequência 

didática foi acompanhada por 5 

aulas no período da tarde, com 

duração de 3h00 horas cada, 

totalizando um período de 15h00, 

realizadas na sala do projeto LIFE, 

que dispunha de 25 computadores, 

comportando todos os alunos de 

forma confortável.  

 

 

Conforme tratado por Almeida (2008, p 74) “por meio do diálogo entre 

pesquisadores e educadores que se dedicavam a estudos sobre computadores e 

educação, foi viabilizada a articulação entre pesquisa e ensino.”  
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Na aplicação da sequência didática, procurou-se não limitar a dimensão 

prático-utilitária do software, mas sim ao estudo, reconhecimento e assimilação de 

alguns objetos matemáticos com seu auxílio, possibilitando ao educando abstrair e 

interpretar significativamente os conceitos estudados, de modo que as atividades 

aplicadas foram gravadas e recolhidas ao final de cada dia, para serem, 

posteriormente, analisadas juntamente com os registros descritivos das falas dos 

alunos. 

4. Algumas Considerações 

A conclusão deste estudo nos possibilitou estabelecer importantes 

considerações com relação ao objeto de estudo pesquisado e ao grupo de alunos que 

foram sujeitos da pesquisa, ficando evidente a contribuição do software Geogebra 

como uma ferramenta auxiliar no processo de ensino da matemática, pois através da 

utilização do mesmo, em cada conteúdo estudado, os alunos conseguiram realizar 

suas próprias interpretações e reflexões, baseando-se na construção e visualização 

de cada resposta encontrada por eles próprios.  

Por fim, percebemos que esta pesquisa, além de contribuir para a consolidação 

dos nossos conhecimentos sobre a história das cônicas, o uso do software geogebra, 

e a relação estabelecida com os alunos e o lócus da pesquisa, serviu como fator 

motivacional significativo no sentido de contribuir positivamente para a nossa evolução 

enquanto professores, estudantes e pesquisadores. 
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Resumo: Devido ao Corona vírus, atualmente, o mundo passa por constantes transformações, 
sobretudo na Educação Básica, pensando no ensino para os estudantes, o uso das tecnologias está 
mais ativo. Este trabalho aborda como a potencialidade da função da imagem fotográfica, modificada 
pela tecnologia digital para contribuir na visualização matemática, em particular, no ensino de 
geometria em livros didáticos que pode auxiliar na construção de uma proposta didático-pedagógica 
para o ensino e aprendizagem de matemática nas salas de apoio a aprendizagem do 8ª ano do 
Ensino Fundamental na ECIT Plínio Lemos da cidade de Puxinanã-PB. As ferramentas tecnológicas 
têm a possibilidade de facilitar o aprendizado no ensino de Matemática, trazendo progressos e 
constantes mudanças, inclusive, no novo ensino. 
Palavras-chave: Imagem; Ensino Remoto; Tecnologia Digitais; COVID-19; Matemática 
 

1 Introdução 

O presente relato foi desenvolvido com base na minha vivência pessoal, sou a 

professora Anna Karla Borba de Mélo e leciono a disciplina de matemática, 

graduada no curso de Licenciatura em Matemática pela Universidade Federal de 

Campina Grande – UFCG, Especialista em Docência em Matemática e Práticas 

Pedagógicas pelo Instituto Superior de Educação Ibituruna, ISEIB, Montes Claros e 

mestranda na Universidade Estadual da Paraíba – UEPB.  

Neste relato, foi idealizado num cenário da necessidade de melhorias no 

ensino de matemática, num contexto da importância da imagem fotográfica com o 

uso pedagógico, através das ferramentas tecnológicas no ensino remoto, visando o 

melhor aprendizado para educandos do 8º ano da ECIT Plínio Lemos. Esse projeto 

surgiu por meio de uma inquietação na qual percebi que os alunos sentem 

dificuldades em aprender o que é ensinado, não compreendem adequadamente os 

conteúdos e assim, não desenvolvem seu raciocínio lógico de maneira eficiente o 

que tornou ainda mais desafiador o processo de ensino-aprendizagem nas aulas 

remotas. 
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Na tentativa de superar esses novos desafios e tentar alcançar o nosso aluno 

à distância, desenvolvemos aulas online por meio do GOOGLE MEET Jamboard, 

Corel Draw, GeoGebra e da plataforma GOOGLE CLASSROOM, para que nossas 

ações pudessem obter resultados significativos com a visualização matemática 

digital a partir de imagem do livro didático, no ambiente virtual e tecnologias que se 

utilizam de didáticas imersivas. 

2 Fundamentação Teórica 

No momento atual, com o avanço da tecnologia, as pessoas têm acesso 

à informação de   forma quase imediata gerando transformações mais rápidas em 

uma sociedade da informação. Com as práticas que contemplam o uso de 

tecnologias de Informação e comunicação, de modo que, possibilite a construção de 

conceitos matemáticos e a explosão de novas mídias, com os recursos visuais que 

são capazes de dizer mais do que palavras. Como diz um ditado que uma imagem 

vale mais que mil palavras, dependendo da imagem. 

Computador é um instrumento de mediação que possibilita o estabelecimento 

de novas relações para a construção do conhecimento e novas formas de atividade 

mental. (BRASIL,1997, p.147).  

Este contato tanto no âmbito do entretenimento quanto no desenvolvimento 
de atividades, desde que as ações pedagógicas estejam relacionadas a 
situações de experimento, interpretação, indução, visualização, 
demonstração e generalização contribuem de maneira significativa no 
aprendizado e no desenvolvimento intelectual dos alunos. Esta 
contextualização propiciada a partir do uso do computador contribui de 
forma significativa no processo de ensino-aprendizagem da Matemática e 
assim, suas atividades tornam-se mais ricas. (MAGNUS, 2010, p. 23). 

O uso do computador se apresenta como ferramenta moderna na produção 

de imagens, impondo a necessidade de atualização das imagens matemáticas, de 

acordo com as tendências tecnológicas e artísticas.  

Nesse aspecto, também Maciel (2015, p. 70) afirma que, 

Em relação aos autores Zimmermann e Cunningham, Flores (2012, p.34) 
destaca que eles definem visualização matemática como sendo, “o 
processo de formação de imagens (mentais, ou com lápis e papel, ou com o 
auxílio de tecnologias) usando essas imagens de forma eficaz para a 
descoberta e compreensão da matemática” (1991, p.3, tradução nossa).  

É nesse sentido que na sala de aula, tentamos decifrar ou entender esses 

símbolos visuais tecnológicos, já que precisamos ir além do foco nessa linguagem e 

estudar mais profundamente os significados dos símbolos visuais que nos 

cercam, buscando dessa forma uma aprendizagem mais significativa para vida.  
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Kenski (2012), apud Rocha (2020, p.60) et all, alerta, contudo, que se o 

professor escolher uma tecnologia inadequada ou não a utilizá-la de forma 

pedagógica, esta pode prejudicar os processos educacionais.  

3 Relato da prática educativa vivenciada 

Em meio aos desafios impostos pela pandemia da COVID-19, a realidade da 

prática docente precisou ser repensada e reconstruída para que pudéssemos 

alcançar resultados satisfatórios de ensino-aprendizagem, repaginando a maneira 

de encarar a sala de aula em um novo contexto, em que a presença física do 

professor, tão importante para a aprendizagem do aluno, tornou-se inviável.  

Iniciamos com o uso da ferramenta digital, o Corel Draw para que os alunos 

identificassem na imagem fotográfica do livro, os desenhos geométricos, no qual 

estimulasse o raciocínio rápido do educando e promove uma melhor compreensão 

da construção, de forma interativa e dinâmica. Os alunos perceberam que eram 

capazes de fazer cálculos difíceis usando apenas o raciocínio lógico.  

                     Figura 1 – Do livro                      Figura 2 – Com uso da ferramenta Corel Draw 

  Figura 3 – Com uso da ferramenta Corel Draw        Figura 4 – Com uso da ferramenta Corel Draw 

                  Fonte: Livro Didático de Matemática - A conquista da Matemática 

 Na figura 1, foi retirada do livro a conquista da matemática dos autores 

GIOVANNI JUNIOR, José Ruy, aprovado pelo PNLD 2020, na página 100 e nas 

figura 2, 3 e 4, temos a apresentação das figuras, com a utilização do Corel Draw, no 

qual foi mostrado aos alunos, que existe a matemática nestas imagens e podemos 

estudar vários conteúdos. Pensando nas dificuldades diagnosticadas nos estudantes 

dessa turma, planejei uma sequência de exercícios utilizando esse recurso a fim de 

acelerar o raciocínio na resolução de problemas envolvendo.  

Um segundo tema considerando que a aula online é diferenciada e requer 

ferramentas inovadoras, visto que nos remetem a um novo contexto, fizemos uso do 

Google Jamboard - lousa virtual em que os estudantes interagem, expondo ideias e 
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opiniões sobre os conteúdos ministrados durante a aula. Usamos o GeoGebra que é 

um software de matemática dinâmica, no qual é possível construir sólidos 

geométricos e calcular, usando essas estratégias de um melhor aprendizado, 

incorporando novos conhecimentos aos já aprendidos pode contribuir no 

desenvolvimento de habilidades de percepção e interpretação de processos visuais.  

Por fim, para fixação dos conteúdos trabalhados, utilizamos aplicativos como 

o KAHOOT – plataforma em que é possível revisar, de forma dinâmica, os 

conteúdos trabalhados nas aulas.  

4 Considerações Finais  

Portanto os aspectos observados, a aula de matemática foi reformulada a 

partir das tecnologias, mesmo com tantas dificuldades nesse período remoto em que 

a presença física, tão essencial. Assim sendo, os educandos, criaram uma nova 

rotina de estudos. Por meio das análises e comentários feitos por eles, conseguimos 

constatar que as aulas com o uso de recursos tecnológicos se fazem presente são 

muito mais atrativas, dinâmicas e geram resultados significativos para a 

aprendizagem.  

Assim, concluímos que a educação em matemática, com uma nova maneira 

de pensar e fazer aula remota, contribuiu significativamente, possibilitando a 

participação efetiva de todos, mesmo que à distância continuou sendo um espaço 

participativo e democrático e de resultados positivos. 
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RESUMO 

Neste texto relatamos uma experiência das ações formativas numa turma de graduando para atuar 

nos anos inicias do ensino fundamental. Além disso, destacamos os desafios enfrentados pelos 

discentes e professores na experiência do ensino remoto emergências na formação inicial de destes 

futuros professores. Neste processo formativo foram propostas 14 oficinas temáticas para mobilizar 

atividades sobre conteúdos matemáticos neste referido nível de ensino, para a serem praticadas de 

forma remota ou presencialmente. Para isto, foram analisadas as informações coletadas das 

anotações diárias, dos comentários dos alunos, os registros do chat e as gravações das aulas, 

registros que foram essenciais para constatar a ampla participação dos alunos matriculados nas 

atividades assíncronas como síncronas, na confecção dos matérias, o nível de criatividade e uso de 

outras habilidades com as quais conseguiram eles enfrentar as limitações e situações adversas no 

decorrer na disciplina. 

Palavras-chave: Licenciatura Integrada; Formação inicial; Ensino Remoto; Ensino 

de Matemática; Anos Iniciais. 

1. Introdução  

No decorrer do 2019 surge uma situação inesperada para a sociedade atual, 

caracterizada pelo constante movimento e interação física. Refira propriedade que 
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foi alterada pela presença do Sars-CoV-2, causador da Covid-19, uma nova 

variante tinha chegado, altamente contagiosa e mais letal, que outras variações de 

coronavírus. Depois, no início de 2020 foi declarada como a mais recente pandemia 

que a humanidade enfrentaria e conviveria com a mesma. A referida situação de 

ordem sanitária, modifico os relacionamentos físicos nas atividades diárias, 

comercio, transporte, lazer, recreação, administração, entre outras, e claro, a 

educação. 

Ao respeito desta problemática, algumas entidades educativas, por exemplo, 

universidades tomaram a iniciativa de Instituir, de forma excepcional e temporária 

do chamado Ensino Remoto Emergencial (ERE), como uma alternativa para dar 

continuidade na oferta de atividades acadêmicas durante a permanência da 

emergência sanitária relativa à COVID-19. No caso particular da Universidade 

Federal do Pará (UFPA), o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CONSEPE) na Resolução n. 5.294, de 21 de agosto de 2020, aprova de forma 

excepcional e temporária, o nos diferentes níveis de ensino para os cursos 

ofertados na Universidade. Nesta resolução define o ERE como um conjunto de 

estratégias didático-pedagógicas que prescindem do compartilhamento de um mesmo 

espaço físico entre docentes e discentes. Na ERE esse conjunto pode estar contemplado 

da: 

Realização de atividades por meios digitais salas de webconferência; 

vídeoaulas exibidas ao vivo ou gravadas; conteúdos em diferentes 

linguagens e formatos organizados em ambientes virtuais de ensino e 

aprendizagem; correio eletrônico; sites de redes sociais; aplicativos de 

mensagens instantâneas, entre outros (UFPA, 2020, p. 02) 

Baseados nas diretrizes elaboradas pela Comissão Acadêmica instituída 

pelo CONSEPE, expressadas explicitamente na referida resolução, foi 

desenvolvida e executado um plano de ensino para o Tema: Estágios temáticos de 

Alfabetização, Ciências Humanas (História e Geografia), Ciências e Matemáticas 

em situações reais ou simuladas II do projeto pedagógico da Licenciatura Integrada 

em Ciências Matemática e Linguagens (LIECML), a qual vincula-se à Faculdade de 

Educação Matemática e Científica (FEMCI) do Instituto de Educação Matemática e 

Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará 
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Com o intuito de contribuir a mais experiências nesta modalidade emergente 

de ensino, nosso objetivo é descrever o desenvolvimento e execução do plano de 

ensino comparando aplicação do mesmo em duas turmas de Belém no turno 

vespertino. De modo a destacar, a aprendizagem matemática, pedagógica e 

metodológica do desenvolvimento de oficinas com matérias concretas para a 

promoção de atividades que mobilizem conteúdo matemático tanto em ensino 

presencial como remoto.  

2. Contexto da Experiência de formação professores no ERE 

Esta experiência surge na oportunidade de professor responsável do tema 

viabilizar para que um grupo orientandos de doutorando, entre estes os autores 

deste texto, realizaram o estágio docência. Nesta disciplina, o tema como é 

chamado na grade curricular da LIECML, tem como proposito o aprofundamento 

teórico e metodológico de assuntos relativos aos anos iniciais do ensino 

fundamental para propor e produzir materiais e realizar atividades de ensino, com 

ênfase na matemática e suas relações com a alfabetização científica, digital e da 

língua materna. 

Tomando em consideração as diretrizes na ERE e as informações 

curriculares do tema, em coletivo foi desenvolvido um plano de ensino para esta 

ocasião, centradas em três assunto fundamentais, elaboração de matérias 

concretos, mobilização de conteúdo matemáticos e a compreensão de ações 

pedagógicas para fomentar um ensino da matemática com significado a partir de 

atividades mediadas pelo uso de material concreto em 14 oficinas temáticas. 

Para registrar as informações desta experiência foram utilizados diversos 

instrumentos: caderno de anotações diárias das atividades, comentários, chat e as 

gravações das aulas. 

3. Resultados e Considerações Finais 

Observamos na turma que dos 35 alunos matriculados tivemos, 31 que 

participaram integralmente das atividades em equipes e individuais e só 04 deles 
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que não participaram das aulas em nenhuma modalidade seja síncrona ou 

assíncrona. Porém, isto não querer dizer que os discentes não tiveram dificuldades 

no decorrer da disciplina. Algumas situações adversas a enfrentar, até par aos 

mesmos estagiários e professor responsável, foi principalmente, à flutuação no 

serviço de internet ou dos dados móveis, devido pelos fatores climáticos no 

momento da aula, a localização geográfica, possível falta de energia, bugs no 

notebook ou celular, problemas de cunho familiar, barulhos ao redor, entre outros.    

Ainda assim, pelas diversas situações adversas, ressaltamos que os 

discentes de cada equipe conseguiram apresentou as oficinas, nos surpreenderam 

com o criatividade na elaboração dos matérias concretos, os discentes 

aproveitaram suas habilidades desenvolvias no seus trabalhos cotidiano para 

construir os matérias, por exemplo, um deles que trabalha com material numa 

gráfica criou um Tangram a partir de u material similar ao acrílico, outro aproveito 

as habilidades de trabalho com madeira para fazer os blocos lógicos desse 

material, mas em ambos casos isso não foi desconexo da matemática. Os 

discentes trouxeram comentários expressando que para isso tiveram que 

reconhecer as propriedades matemáticas de cada figura, os ângulos, os 

comprimentos dos lados, entre outras para peças fossem o mais semelhante ao 

produto realizado manufaturado. 

Destaque-se, que a medida que as oficinas aconteciam a qualidades dos 

materiais produzidos, confeccionados, o empenho e dedicação, era cada vez maior 

no sentido que os discentes de oficinas futuras incorporavam as sugestões que os 

estagiários e professor expressavam as equipes.   
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RESUMO 

Neste trabalho apresentamos um relato de experiência a partir de uma proposta de atividade de raciocínio 
lógico, entendida como uma oportunidade de formação mais completa para os alunos do ensino médio das 
escolas públicas, contribuindo para a capacidade do aluno em identificar umas das maiores 
vulnerabilidades da internet, as fake news. Trata-se de uma investigação a partir do projeto de extensão 
intitulado Raciocínio Lógico e as Fake News, em que propomos testes com exemplos reais de notícias on-
line, para verificar se os alunos são capazes de identificar se uma notícia é falsa. Desse modo, promovemos 
o desenvolvimento da criticidade como medida de combate à desinformação, ao acesso e à propagação 
de notícias falsas. Ademais, realizamos uma avaliação quantitativa no desempenho dos alunos 
participantes do referido projeto de extensão universitária frente aos diferentes exercícios de lógica 
proposicional e de validade de argumentos. 

Palavras-chave: Raciocínio Lógico; Pensamento Crítico; Fake News. 
 

1. Introdução 

A despeito dos formuladores de políticas educacionais considerarem o 

pensamento crítico como objetivo importante de aprendizado, ainda não está claro para 

muitos o que significa desenvolver essa habilidade no ambiente escolar. A fim de difundir 

estas habilidades aos profissionais da educação, o Centro de Pesquisa e Inovação 
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Educacional (CERI), da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), apresentou um conjunto de recursos pedagógicos que exemplificam o que 

significa ensinar, aprender e progredir no pensamento crítico no ensino fundamental e 

ensino médio (cf. VINCENT-LANCRIN et al., 2019). 

A partir da abordagem de estruturas lógicas básicas, sob um viés essencialmente 

informal, pudemos estabelecer frentes de investigação vinculadas ao projeto de extensão 

intitulado “Raciocínio Lógico e as Fake News” (RacioLog), realizado junto ao 

Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da UNESP, campus de Bauru.  

Neste trabalho apresentamos um relato de experiência a partir de uma oficina 

contemplada no projeto Raciolog, em que o objetivo foi promover o interesse por temas 

relacionados a inteligência artificial a partir de fake news. Especificamente, foi proposto 

desenvolver a criticidade como medida de combate à desinformação, ao acesso e a 

propagação de notícias falsas nas mídias e redes sociais. 

2. Material e método 

Trata-se de um trabalho teórico-prático de caráter quantitativo, e a presente 

pesquisa reconhece o desenvolvimento do raciocínio lógico como uma ferramenta para 

a promoção do pensamento crítico, no sentido de Carnielli e Epstein (2011). Abordamos, 

em caráter de oficina para os alunos do ensino médio da rede pública, o tema fake news 

por meio de materiais visuais com o objetivo de ajudar os alunos a compreender o que 

são fake News e seu funcionamento. Ainda, introduzimos quais as maneiras que elas 

geralmente são propagadas, e promovemos o combate ao compartilhamento de notícias 

falsas, segundo Vosoughi, Roy e Aral (2018). As atividades foram realizadas via Google 

Meet e Classroom, com aplicações de formulários testes e posterior análise quantitativa 

das respostas dos alunos, em dois momentos distintos destas atividades. 

3. Resultados e discussão 

A partir de uma oficina realizada no âmbito do projeto Raciolog e em parceria com 

o Grupo Interdisciplinar de Divulgação e Educação em Lógica e Inteligência Artificial 

(ideIA+), aplicamos uma atividade inicial desenvolvida via formulário do Google com o 
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objetivo de verificar o conhecimento prévio do aluno sobre as fake news. Nesta atividade 

inicial, utilizamos um questionário contendo 10 notícias em contextos diversos, e os 

alunos deveriam marcar, para cada notícia, se a mesma era verdadeira ou se era falsa. 

Nas atividades durante a oficina: (i) identificamos quais redes sociais o participante mais 

utiliza; (ii) quais as suas fontes de informação preferidas; e (iii) quanto tempo em média 

ele passa em redes sociais. Após as atividades da oficina, aplicamos mais uma vez um 

questionário contendo 10 notícias para serem analisadas acerca de sua veracidade. 

Apresentamos, a seguir, os resultados de um dos testes do formulário. As perguntas 

foram respondidas por 46 alunos na aplicação inicial, e por 40 alunos na segunda 

aplicação. 

Figura 1: Comparação de respostas acerca da notícia divulgada por redes sociais. 

Podemos verificar na Figura 1 que a notícia, com a intenção de ser sensacionalista, 

dividiu as opiniões dos participantes antes das atividades da oficina. Contudo, trata-se de 

uma montagem que circulou em grupos de WhatsApp por todo o Brasil, a ponto de o 

próprio periódico A Gazeta, se manifestar esclarecendo se tratar de uma informação falsa 

e uso indevido de sua logomarca. Segundo Lopes (2020): “Nesse caso foi uma 

brincadeira, [...] poderia ter sido algo com fins políticos ou para prejudicar alguém”. Na 
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Figura 1 podemos observar que, após realizarem a oficina, 85% dos alunos conseguiram 

identificar tal notícia como fake news. 

4. Considerações finais 

Apresentamos uma atividade de pesquisa envolvendo raciocínio lógico e fake 

news, a partir de um projeto de extensão. Desenvolvemos, via raciocínio lógico e a 

argumentação, o pensamento crítico como medida de combate à desinformação, ao 

acesso e à propagação de notícias falsas. Ademais, abordamos conceitos subjacentes 

às fake news e suas contribuições para o entendimento dos alunos na identificação do 

que é verdade ou não na internet e, particularmente, no ambiente das redes sociais. 
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RESUMO 

O Projeto de Pesquisa aqui apresentado foi desenvolvido no período de 1 ano (2020/2021). Trata-se 

de um estudo de caso, cuja unidade de analise foi uma dupla de dois futuros professores de 

Matemática da UEPB de Campina Grande-PB. O objetivo geral foi desenvolver e explorar atividades 

de Modelagem Matemática sobre o tema sustentabilidade do uso da água, em nível local, numa 

relação interdisciplinar com a Biologia, na perspectiva da Educação Matemática, a partir da cidade de 

Campina Grande-PB. Os dados coletados a partir de um questionário para a professora da turma, 

uma entrevista semiestruturada com os futuros professores do estudo de caso, notas de campo, 

atividades de Modelagem Matemática com os estudantes de uma turma do 9ª Ano de uma escola 

pública de Campina Grande-PB e nas reflexões escrita e oral, os resultados apontam interesse dos 

participantes nas atividades, porém dificuldades nas tarefas de modelagem, ainda prevalecendo os 

exercícios. 

Palavras-chave: Modelagem Matemática; Interdisciplinaridade; Sustentabilidade.  

1. Introdução  

O projeto de Iniciação Científica aqui apresentado foi desenvolvido no período 

de um ano (2020/2021). Refere-se a um estudo de caso, do qual a unidade 

analisada é uma dupla de futuros professores de matemática da UEPB de Campina 

Grande-PB. Uma pesquisa referente ao que se pode fazer na formação inicial com a 

Metodologia Modelagem Matemática, na perspectiva da Educação Matemática 
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(BIEMBENGUT, 2016), pode contribuir para uma formação mais consistente e 

atualizada dos professores de Matemática na UEPB, além de aproximar a 

universidade da Escola Básica. Neste sentido, uma atualização curricular, buscando 

a superação das práticas do ensino direto ou tradicional e caminhando para o 

ensino-aprendizagem exploratório, nos parece muito plausível. 

Nesta pesquisa, em decorrência da pandemia do Covid-19, trabalhamos com 

atividades remotas, precisando alterar o projeto inicial, utilizando a internet, com o e-

mail o WhatsApp e o Google Meet, como ferramentas para as atividades descritas 

na metodologia. Apesar das dificuldades, impostas por este contexto pandêmico, 

conseguimos concluir o projeto. 

A Modelagem Matemática emergiu no Brasil nas últimas décadas, como uma 

promissora e alternativa metodologia de ensino-aprendizagem da Matemática, uma 

vez que pode trazer a possibilidade de abordagem de situações-problema reais. 

Este é um fator importante para os alunos, capaz de conquistar a atenção e a 

participação nas aulas, contribuindo, deste modo, para a aprendizagem efetiva e de 

qualidade. Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017, p.222), 

também podemos encontrar referência à Modelagem Matemática, como atividade 

matemática privilegiada, motivo pela qual é um objeto e estratégia para a 

aprendizagem ao longo de todo o ensino fundamental. A Modelagem Matemática, 

portanto, nos parece uma estratégia de ensino-aprendizagem muito promissora para 

a formação de professores de Matemática, desde a formação inicial.  

No presente trabalho a relação interdisciplinar (TOMAZ & DAVID, 2012) entre 

a Matemática e Biologia, nas atividades de Modelagem Matemática, foram 

exploradas, particularmente pela dupla de professores que constituiu o estudo de 

caso. 

2. Objetivo 

Desenvolver e explorar atividades de Modelagem Matemática sobre o tema 

sustentabilidade do uso da água, em nível local, numa relação interdisciplinar com a 

70



 

 
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ-IFPA 
COORDENAÇÃO DE MATEMÁTICA 

GRUPO INTERDISCIPLINAR PARA A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA-
GINEM 

DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO 

GINEM 

 

Biologia, na perspectiva da Educação Matemática, a partir da cidade de Campina 

Grande-PB. 

3. Metodologia  

A pesquisa foi qualitativa, um estudo de caso (YIN, 2014), cuja unidade de 

análise foi uma dupla de futuros professores de Licenciatura em Matemática da 

UEPB, campus de Campina Grande. O critério para a seleção dos futuros 

professores será que um deles nunca ter conhecido a Modelagem em Educação 

Matemática e o outro já ter algum conhecimento a respeito. As atividades foram 

desenvolvidas totalmente pela internet, em decorrência da pandemia do Covid-19.  

Os dados foram coletados a partir de uma entrevista semiestruturada, com os 

futuros professores, utilizando, um questionário para a professora da Escola Básica, 

notas de campo, atividades de Modelagem Matemática e nas reflexões escritas e 

oral, com a participação de todos os componentes do projeto, sobre o envolvimento 

de Modelagem Matemática em conteúdos matemáticos e suas relações com o uso 

sustentável da água. As entrevistas foram áudio gravadas e integralmente 

transcritas.  

Todos os dados coletados foram organizados para a escrita do estudo de 

caso, por parte do bolsista, referente às informações obtidas a partir das 

informações dos dois futuros professores. 

As orientações semanais com o bolsista correram conforme o planejado, 

mesmo que à distância, pelo Google Meet e WhatsApp. A pandemia do Covid-19 

nos obrigou a reformular a metodologia da pesquisa. Passando as atividades para o 

ciberespaço. Desse modo, novas referências foram acrescentadas, para justificar a 

mudança à Coordenação do PIBIC.  

Além disso, nesta cota, passamos a submeter o Protocolo de Pesquisa ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da UEPB (CEP-CONEP). Esta submissão só pode 

acontecer no primeiro semestre de 2021, tendo em vista o pedido de mudança de 
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contexto da pesquisa, da sala de aula da Escola Básica e da Universidade, para o 

ciberespaço.  

Realizamos o Seminário, apresentado pelo bolsista e aberto aos futuros  

professores da Licenciatura em Matemática, no mês de junho, que ocorreu no 

Google Meet, no âmbito do Grupo de Pesquisa em Didática da Matemática 

(UEPB/CNPq).  

4. Considerações Finais 

Toda esta situação, acima apontada, atrapalhou a dinâmica entre os 

participantes da pesquisa e, certamente, os resultados, que, sem dúvidas seriam 

muito melhores no ambiente presencial.  

Apesar de todos os obstáculos, conseguimos fazer uma, das quatro 

atividades de Modelagem Matemática planejadas no projeto inicial, na Escola 

Básica. Nesta, a dificuldade em estabelecer uma interação satisfatória entre o 

bolsista e os estudantes no Google Meet, ficou evidente, mesmo sendo a turma mais 

dinâmica, segundo a professora. Estas dificuldades, sem dúvida, reduziram muito a 

efetivação do potencial que este projeto de pesquisa tinha, caso tivesse sido 

desenvolvido de modo presencial. Esperamos, num momento futuro, poder 

desenvolvê-lo como tinha sido concebido, antes da pandemia do Covid-19.   
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RESUMO 

A presente pesquisa busca apresentar um relato de caso acerca da aplicação de projeto de monitoria 
na turma de Engenharia de Materiais 2020, acerca da disciplina Cálculo diferencial e Integral I. O projeto 
foi desenvolvido no contexto da pandemia de Covid-19, na eminência do Ensino Remoto Emergencial 
(ERE), com o objetivo de fortalecer a aprendizagem dos conteúdos constantes na ementa da disciplina. 
Para estabelecer os impactos do projeto aplicado, realizou-se um levantamento estatístico relacionado 
as notas das avaliações dos discentes na referida disciplina, onde, analisou-se o quantitativo de 
aproveitamento e/ou rendimento. Apesar das dificuldades no processo de adequação ao ERE e na 
deficiência nos conteúdos pré-cálculo, constatou-se um elevado número de aprovações, 
especificamente, um percentual de 98%. O que justifica a importância do projeto de monitoria, 
principalmente neste momento de pandemia de Covid-19.       

Palavras-chave: Cálculo; Monitoria; ERE. 
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1. Introdução  

O início do semestre letivo ocasionou-se no contexto da pandemia do Covid-

19, onde tanto os discentes como docentes tiveram que se adequar ao “novo normal”, 

utilizando-se da tecnologia como intermediadora no processo educacional. Diversas 

dificuldades, à priori, foram sendo encontradas nesse modelo, que a partir do incentivo 

da Instituição e da constância na utilização de meios tecnológicos, foram sendo 

relativamente sanadas.     

Há alguns anos, o curso de Engenharia de Materiais já não era contemplado 

com a monitoria de ensino, especificamente, a disciplina de Cálculo Diferencial e 

Integral I, que é uma das que possuem a maior taxa de retenção e evasão dentro da 

área de ciências exatas.   

A implementação do projeto de monitoria de ensino nesse contexto, fora de 

suma importância, principalmente pelo fato de as dificuldades nas disciplinas terem 

sido acentuadas, nesse processo de adequação. Onde objetivou-se fortalecer a 

aprendizagem dos conteúdos constantes na ementa da disciplina de Cálculo 

Diferencial e Integral I, buscando diminuir os altos índices de reprovação e retenção 

dos alunos do curso alvo do projeto. 

2. Metodologia 

O desenvolvimento do projeto de monitoria se deu na turma de Engenharia de 

Materiais 2020 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará - 

Campus Belém, que se constituía de 34 discentes regularmente matriculados no 

período matutino, onde, em horários previamente estabelecidos, ocorriam os 

atendimentos dos monitores nos contraturnos.  

As aulas eram mediadas pelo professor-orientador por meio das TIC’s 

(Tecnologias da Informação e Comunicação) nas formas síncronas e assíncronas, 

utilizando principalmente as plataformas Google Meet via Gsuite for Education, grupo 

de aplicativo WhatsApp e SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
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Acadêmicas) da instituição. Nesses meios, eram disponibilizados vídeos, livros, 

apostilas, listas de exercícios, atividades avaliativas, além da transmissão de aula ao 

vivo. Couberem aos monitores auxiliarem os discentes tanto no conteúdo da 

disciplina, quanto nas atividades, sempre com a supervisão do professor-orientador. 

Utilizando-se principalmente do aplicativo WhatsApp.      

3. Considerações Finais 

O processo de acompanhamento de monitoria deu-se no mesmo contexto em 

que a disciplina estava sendo lecionada, ou seja, através do ERE (Ensino Emergencial 

Remoto). Atendíamos os discentes em contraturnos, nos dias e horários previamente 

combinados, utilizando-se de artifícios pertinentes às TIC’s (Tecnologias da 

Informação e Comunicação) para compartilhamento de materiais e recepção de 

dúvidas em relação ao conteúdo, sendo esta por meio de e-mails, chamadas de vídeo 

e principalmente troca de mensagens, fotos e vídeos pelo aplicativo WhatsApp.   

Elenca-se que grande parte dos estudantes utilizaram o recurso da monitoria, 

para auxiliar no seu processo de aprendizagem. No entanto, durante o período, 

observou-se que o contato pessoal entre os monitores e discentes, e principalmente 

com os professores no ambiente educacional é imprescindível e necessário, e que 

afeta significativamente o aprendizado.  

Apesar disso, acredita-se que tenha ocorrido uma melhora qualitativa e 

quantitativa na aprendizagem dos alunos matriculados na disciplina atendida pelo 

projeto e essa melhora foi proporcional à procura destes discentes pelo monitor. A 

resultante da análise estatística acerca das notas avaliativas constatou que cerca de 

98% dos discentes alcançaram um bom rendimento/aproveitamento na disciplina.  

Isso comprova que uma monitoria efetiva é de suma importância para um bom 

andamento de qualquer disciplina, o que colabora para a necessidade de máxima 

valorização da monitoria para que a procura seja maior nos projetos futuros.  
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Narrativas matemáticas de idosos com deficiência visual 
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Historicamente a educação na Amazônia passa por uma especificidade 

de saberes que envolvem os povos tradicionais, como ribeirinhos, quilombolas, 

campesinos e outros sujeitos. Na Amazônia é comum os saberes e as 

experiências serem partilhados, visto que a todo momento estamos na condição 

de aprendentes e em uma relação dialógica com o outro.  

Para D’Ambrósio (2018) a escola não é um espaço somente para o 

ensinar, mas também para socializar tudo que é observado na vida cotidiana, 

pois com isso estimula uma forma de pensar criticamente.  Através da 

socialização são compartilhados os saberes que compõem a cultura de uma 

comunidade. 

Segundo D’Ambrósio (2018) os educadores podem desenvolver 

atividades a partir da realidade, do cotidiano de seus educandos, não sendo um 

mero caminho de repetições teóricas descontextualizadas da vida deles. 

O interesse em abordar a pesquisa, em princípio, intitulada: “Narrativas 

matemáticas de idosos com deficiência visual” também é decorrente de minhas 

reflexões sobre possibilidades de aprendizagens com este público e de minha 

participação enquanto educadora popular, em um Núcleo de Ensino, Pesquisa e 

Extensão, que realiza atividades com idosos, em uma Unidade de Acolhimento 

da Pessoa Idosa3, e com outros segmentos educacionais. 

Nesse trabalho, me ancorei na Educação Popular de Paulo Freire, 

construído entre educandos/as e educadoras/es. Os/as educandos/as com 

deficiência visual também participam das atividades. Por meio delas, é possível 

 
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência e Matemática-IEMCI/UFPA. 
Pedagoga formada pela Universidade do Estado Pará. Pesquisadora do Núcleo de Educação Popular 
Paulo Freire (NEP/UEPA). E-mail: elinaldamoreira@gmail.com 
2 Doutor em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista (Unesp). Professor do Instituto de 
Educação Matemática e Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém, Pará, Brasil. 
E-mail: esales@ufpa.br 
3 Espaço de Longa Permanência para Idosos. 
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criar e recriar as possibilidades de educar, a partir de temas geradores4, diversas 

experiências, o respeito mútuo entre saberes e tradições, que as/os 

educandas/os trazem consigo, bem como na relação com as/os educadoras/es, 

assentada nos princípios freireanos: diálogo, amorosidade, afetividade e 

respeito.   

Com base nos elementos expostos e experiência realizada nessa 

unidade, surgiu a seguinte questão de investigação: Como ocorre a educação 

matemática nas práticas sociais de idosos com deficiência visual? 

Além da questão central, surgiram algumas questões norteadoras: como 

os saberes matemáticos se fazem presentes na vida do/a idoso/a com 

deficiência visual? Como os/as idosos/as percebem as práticas etnomatemáticas 

no seu cotidiano? Como as práticas etnomatemáticas repercutem no cotidiano 

do/a idoso/a?   

A oportunidade em desenvolver a pesquisa nesta área expressa a 

necessidade de evidenciar as vozes de educandos/as idosos/as com deficiência 

visual, como sujeitos pensantes e de conhecimento, bem como de refletir sobre 

práticas potenciais em educação popular no contexto amazônico. 

 

1. Objetivos 

 
 2.1 Objetivo Geral 

 
•  Analisar como ocorre a educação matemática nas práticas sociais de idosos 

com deficiência visual.  

•     Objetivos Específicos 

• Identificar os saberes matemáticos revelados no cotidiano de idosos com 

deficiência visual; 

• Compreender o significado atribuído a matemática por idosos com 

deficiência visual; 

 
2. Fundamentação teórica 

 

 
4 É o momento de interação entre a teoria e a prática através do diálogo. A investigação é o universo 
temático dos sujeitos no qual os temas geradores emergem dessa dialogicidade entre educandas/os e 
educadoras/es e a partir daí há a tomada de consciência (FREIRE, 1987).   
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No campo teórico serão abordados os referenciais sobre a Educação 

Popular com Jovens e Adultos, de Oliveira e Santos (2018), em relação à 

educação de jovens, adultos e idosos, Oliveira (2011); saberes populares, 

Albuquerque (2016); narrativas de idosos, Silva (2017); saberes do cotidiano, 

D’Ambrosio (2019), Freire (1979) e acerca da Deficiência visual, Leitão (2014). 

Para Oliveira e Santos (2018), a Educação Popular com Jovens e Adultos 

é voltada para os, economicamente, desfavorecidos, das camadas populares. 

Por isso, busca-se uma educação dialógica, crítica e transformadora na vida dos 

sujeitos e de suas comunidades. 

Consequentemente, não há uma metodologia pronta na Educação 

Popular Freireana, pois a prática acontece a partir de círculos de cultura, do 

convívio entre o saber popular e o científico, para que os temas dialogados sejam 

refletidos criticamente na comunidade e em coletivo (OLIVEIRA; SANTOS, 

2018). 

Segundo D’Ambrosio (2019) é uma educação matemática não aprendida 

na escola, designada etnomatemática, pois desde antiguidade há uma relação 

com a etnomatemática ao desenvolver a agricultura de subsistência, a relação 

com os caçadores e o calendário para saber a época do plantio e da colheita. 

Reconhecer que os sujeitos envolvidos são uns motivadores dos outros 

na prática educativa freireana na partilha de conhecimento teórico e cultura 

popular, a partir da realidade de cada indivíduo. A transformação requer o 

exercício de ação-reflexão-ação de suas ações diariamente, com o objetivo da 

humanização e comprometimento de todos/as para a transformação social. 

 Desta forma promover a conscientização e a criticidade nos sujeitos para 

pensar novas reflexões numa dimensão ampla sobre os problemas cotidianos e 

culturais que os atingem, assim, visando a compreensão do mundo e o 

conhecimento da realidade na superação da opressão que os impedem de ser 

sujeitos de sua própria história. 

 A metodologia freireana possibilita desenvolver a criticidade de refletir 

com base no cotidiano, criando outras possibilidades a partir da experiência de 

vida de cada sujeito.  

Portanto de acordo com Freire (1979) para conscientizar o outro não precisa ser 

um intelectual, mas ver no outro os caminhos dialéticos de aprendizagem, por 

meio da “práxis” reflexiva crítica, partindo da interação com diversos sujeitos, ou 
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seja, conscientizar é transformar a realidade de sujeitos que vivem em um mundo 

de opressão.    

Logo, o trabalho acontecerá de maneira coletiva no compartilhamento de 

saberes, através das narrativas matemáticas dos educandos idosos, visto que 

evidenciam as experiências de vidas deles e estarei sempre atenta para ouvi-

los.   
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar o Currículo de Matemática do Estado de São Paulo, tendo 
como referência a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, com foco na proposta de desenvolvimento 
do pensamento algébrico para os Anos Finais do Ensino Fundamental e em pesquisas da área 
(mapeamento). A questão que norteia a pesquisa relaciona concepções, características e indicações 
que permitam identificar o desenvolvimento do pensamento algébrico no Currículo analisado. O 
mapeamento de teses e dissertações e o embasamento nas premissas da BNCC abordam divergências 
e convergências em elementos teóricos e metodológicos. A metodologia qualitativa utilizada no trabalho 
busca responder as questões de pesquisa com perspectivas de resultados voltados para o 
conhecimento de indicações do pensamento algébrico no Currículo Paulista e nos trabalhos 
acadêmicos analisados levando as considerações de que pesquisas sobre o ensino de Álgebra 
avançam cada vez mais. 

Palavras-chave: Currículo. Pensamento Algébrico. Ensino Fundamental Anos Finais.  

1. Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de pesquisa de 

doutorado em andamento, desenvolvido na linha de pesquisa Elementos e 

Metodologias de Ensino de Matemática do Programa de Pós-graduação de Ensino de 

Ciências e Matemática da Universidade Cruzeiro do Sul em parceria com o Grupo de 

Pesquisa Conhecimentos, Crenças e Práticas de Professores que ensinam 

Matemática - CCPPM. A pesquisa busca analisar o Currículo prescrito de Matemática 

produzido pela Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo tendo como 

referência a Base Nacional Comum Curricular - BNCC, com foco na proposta de 

desenvolvimento do pensamento algébrico no Ensino Fundamental Anos Finais - 

EFAF. Nos objetivos específicos procuramos identificar aspectos comuns e 

especificidades do Currículo de Matemática para o EFAF (6º ao 9º ano) organizados 

no estado de São Paulo com base nas premissas da BNCC e em pesquisas da área 

com o foco na construção do pensamento algébrico. 

2. Fundamentação Teórica 

Para Sacristán (2000), em síntese, o entendimento de Currículo, se viabiliza: 
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1.Que o Currículo é a expressão da função socializadora da escola. 
2.Que é um instrumento que cria toda uma gama de usos, de modo que 
é elemento imprescindível para compreender o que costumamos chamar 
de prática pedagógica. 
3.Além disso, está estreitamente relacionado com o conteúdo da 
profissionalização dos docentes. O que se pretende por bom professor e 
as funções que se pede que desenvolva dependem da variação nos 
conteúdos, finalidades e mecanismos de desenvolvimento curricular. 
(SACRISTÁN, 2000, p. 32). 

Os entendimentos apresentados pelo autor, permitem reconhecer a 

importância do Currículo, como demonstração da função socializadora da escola, 

como componente essencial para o entendimento de prática pedagógica. Para o 

autor, é no Currículo, que se apresentam princípios pedagógicos para o seu 

embasamento. O Currículo, se apresenta como um ofício de propósitos na qual estão 

manifestados os conteúdos e as orientações de como desenvolvê-los.  

Para Young (2014) não há, atualmente, questão educacional mais importante 

que o Currículo e ter as respostas sobre o que os nossos alunos deveriam sair da 

escola sabendo. De acordo com Zabala (1998) o Currículo tradicional atua no 

desenvolvimento de habilidades em processo de decorar as informações adquiridas e 

tem o professor como o detentor do conhecimento que organiza a formação dos seus 

alunos de maneira padrão com um programa de ensino distribuído em disciplinas com 

detalhamento dos objetivos, conteúdos e resultados esperados para as avaliações. 

3. Teses e dissertações sobre o Pensamento algébrico no Ensino Fundamental 

Anos Finais de 1997 até 2021 

No primeiro semestre do ano de dois mil e vinte um realizamos uma pesquisa 

inicial no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior - CAPES1, com a digitação das palavras “pensamento 

algébrico” na página de buscas da plataforma. O site apresentou um resultado de 140 

(cento e quarenta) pesquisas com publicações do ano de 1997 até o ano de 2021.  

Em seguida realizamos a observação inicial de todos os títulos dos trabalhos 

encontrados para a primeira seleção da composição do nosso corpus de análise da 

pesquisa. Os critérios de seleção para a análise dos títulos de cada um dos trabalhos 

se basearam, principalmente, na indicação do pensamento algébrico no EFAF e a 

 
1 Fundação Vinculado ao Ministério da Educação do Brasil que trata da consolidação da pós-graduação stricto 
senso de todos os estados do Brasil. 
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presença de indicadores de que as pesquisas se basearam nos Currículos e na 

BNCC.  

4. O Currículo Paulista (2019) e os conceitos de Álgebra para o Ensino 

Fundamental Anos Finais 

A Álgebra é apresentada no Currículo Paulista (2019) desde os anos iniciais 

e continua sua abordagem, segundo o documento, como forma de retomar, ampliar e 

aprofundar o aprendizado no EFAF. Abaixo, o quadro resumo de quantidade de 

habilidades que abordam a Álgebra no Currículo Paulista, distribuídas por cada ano. 

Quadro 1 - Habilidades de Álgebra no Currículo Paulista no EFAF 

Unidade 
Temática 

Ano Quantidades de 
Habilidades 

Álgebra 
 

6º 1 

7º 15 

8º 8 

9º 2 
Fonte: Currículo Paulista 2019 – adaptado pelos autores 

Em relação ao quadro apresentado, com 23 habilidades matemáticas que 

contemplam a Álgebra, os 7º e 8º anos possuem a maior concentração dessas 

habilidades dentro do EFAF. As habilidades possuem a presença dos verbos: 

resolver, compreender, classificar, utilizar, reconhecer, associar e identificar, ou seja, 

elementos fundamentais para o manuseio da Álgebra, aprimoramento e prática do 

pensamento algébrico. 

5. Mapeamento das teses e dissertações  

Tabela 1 - Totalização de teses e dissertações analisadas 

 Abordagem Dissertação  Tese  Total 

Grupo 1 Pensamento Algébrico 73 18 91 

Grupo 2 Indicação do Currículo e/ou BNCC 47 2 49 

Total 120 20 140 
Fonte: Elaborada pelos Autores 

Após análise dos títulos das teses e dissertações (140 trabalhos) apresentamos 

a categorização dos trabalhos em dois grupos. No grupo 1, um montante de 91 

pesquisas que abordaram indicações do pensamento algébrico no EFAF. No grupo 2, 

elevamos a exigência de observação dos títulos para a busca de indícios sobre os 

estudos do pensamento algébrico no EFAF e/ou a presença da indicação de que as 

pesquisas abordaram o pensamento algébrico com base nos Currículos e na BNCC 
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formando 49 trabalhos. 

6. Considerações Finais 

As dificuldades que se apresentam no processo de ensino de Álgebra e quando 

seus conceitos devem ser inseridos nas aulas de Matemática para a ativação do 

pensamento algébrico, são questões constantemente abordadas por professores e/ou 

pesquisadores em teses, dissertações, artigos, capítulos e livros inteiros que 

colaboram cada vez mais para o entendimento desse conteúdo nas aulas.  

As expressões de pensamento algébrico nas aulas de Matemática do EFAF, 

não detêm apenas ao formalismo de manifestação de conhecimento das fórmulas da 

Álgebra ou as incógnitas nas equações, mas podem ser reconhecidas pelos 

professores quando os alunos expressam o pensamento algébrico nas narrativas no 

momento de realização de atividades que envolvem o trabalho com a Álgebra, como 

por exemplo, ao questionar os alunos de que forma pensaram e quais caminhos 

escolheram para determinar tal solução da atividade proposta, ou seja, que a 

oportunidade de relatos de como se construiu o pensamento de solução, seja 

proporcionada ao aluno logo quando manuseia esse tipo de atividade.  
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é investigar como o uso da tecnologia móvel possibilita o desenvolvimento 
no ensino e aprendizagem da matemática por intermédio do aplicativo educacional Photomath. Essa 
investigação tem como problemática as dificuldades na resolução de problemas no conteúdo de 
Trigonometria na disciplina de Matemática, pelos discentes do 2º ano do Ensino Médio de uma escola 
pública, localizada no Município de Cametá-PA no ano letivo de 2019. Considerando que as 
tendências da educação matemática, como o uso das tecnologias, estão cada vez mais presentes no 
cotidiano escolar, tornou-se necessário realizar uma pesquisa de campo que culminou na 
intervenção, através de oficinas direcionadas aos estudantes sobre a manipulação do Photomath. 
Essa pesquisa trata-se de um estudo de caso que apresenta uma abordagem quanti-qualitativa na 
perspectiva de OLIVEIRA (2007). A experiência vivenciada em campo mostrou que o Photomath 
como instrumento didático é um facilitador na compreensão das atividades de trigonometria. 
Palavras-chave: Photomath; Tecnologia; Trigonometria; Ensino Médio. 

1. Introdução 

A matemática é uma das ciências exatas que apresenta um alto nível de 

complexidade. Micotti (1999) ressalta que essa área do conhecimento requer muito 

raciocínio, paciência e curiosidade, devido seu caráter abstrato e linguagem única no 

universo permeado por códigos e símbolos complexos. 

Considerando esse contexto, a realização desta pesquisa apresenta como 

justificativa e principal problema as dificuldades encontradas nas aulas de 

Matemática pelos discentes do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública, 
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localizada no município de Cametá, referente ao ano letivo de 2019. Esses alunos 

consideram a disciplina complicada e nem todos compreenderam os conteúdos. 

 O uso das tecnologias é um assunto atual que vem recebendo grande 

destaque nas pesquisas sobre educação. Na matemática por exemplo, seu uso é 

considerado uma tendência, onde é vista por muitos como um alicerce para melhoria 

do ensino. D’Ambrosio (2013) reconhece a importância de sua inclusão, quando 

afirma que “[...] toda a tecnologia disponível no mundo atualmente é essencial para 

tornar a Matemática uma ciência de hoje” (D’AMBROSIO, 2013. p. 9). 

Diante disso, temos como objetivo geral investigar como o uso da tecnologia 

móvel, possibilita o desenvolvimento educacional da matemática, em especial na 

resolução de problemas envolvendo o conteúdo de Trigonometria por meio do 

aplicativo Photomath. Para tanto, propomos os seguintes objetivos específicos: 

compreender os efeitos causado pelo uso das tecnologias digitais no processo 

educacional matemático; observar as metodologias utilizada pelo professor na 

instituição pesquisada; ministrar uma oficina de manipulação do aplicativo 

Photomath; analisar as potencialidades do software para o ensino e aprendizagem; 

observar as vantagens e desvantagens identificadas pelos discentes na utilização do 

aplicativo. 

2. Matemática e Educação Matemática 

Educação e matemática são dois termos distintos, cada um tem seu 

significado, entretanto as duas possuem uma forte relação. D’Ambrosio (2011), 

defende que, matemática e educação são estratégias contextualizadas e totalmente 

interdependentes. O mesmo procura entender a evolução de ambas e analisar as 

tendências como estão no estado atual da civilização.  

A educação matemática vem se constituindo através de pesquisas que 

possibilitam a compreensão e desenvolvimento educacional, tendo como finalidade, 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem por meio de métodos. Segundo 

Micotti (1999) educar é a principal função da escola, mais as mudanças no modo de 

ensinar, pode causar uma transformação positiva no resultado adquirido nesse 

processo. 
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3. O Uso de Tecnologias no Ensino da Matemática 

Antes de falarmos sobre o uso das tecnologias, vamos ver quais são as 

tendências que permeiam a educação matemática. De acordo com Mendes (2009) a 

utilização de Material Concreto e Jogos, a Etnomatemática, a Resolução de 

Problemas, a História da Matemática e o Uso das Tecnologias, são algumas 

tendências estudadas pelos pesquisadores que visam a melhoria do ensino. 

O uso das tecnologias por exemplo, possibilitam a transformação da forma 

de pensar a matemática do ponto de vista metodológico. O crescimento exacerbado 

dos mais variados meios tecnológicos, incluindo as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), estão evidentes diante da sociedade do século XXI. De acordo 

com Brasil (2006): 

Não se pode negar o impacto provocado pela tecnologia de informação e 
comunicação na configuração da sociedade atual. Por um lado, tem-se a 
inserção dessa tecnologia no dia-a-dia da sociedade, [...], por outro lado, 
tem-se nessa mesma tecnologia um recurso que pode subsidiar o processo 
de aprendizagem da Matemática (BRASIL, 2006. p. 87). 

Dessa forma o desenvolvimento das TICs e sua acessão perante a 

sociedade, podem ser aceitas por muitos como um excelente recurso para lidar com 

inúmeras situações vivenciadas no cotidiano do cidadão de acordo com suas 

características. 

4. Um Caso de Aplicação do Software Photomath 

Photomath é um aplicativo educacional desenvolvido em 2014. Esse 

aplicativo matemático foi criado inicialmente apenas para as plataformas IOS e 

Windows Phone, chegando em 2015 para o sistema operacional Android. O mesmo, 

encontra-se gratuito e disponível nas lojas virtuais App Store e Google Play. 

A aplicação do Photomath, ocorreu durante o trabalho de campo que foi 

dividido em três etapas. Estamos falando de uma sequência de ações realizadas em 

busca de uma análise mais aprofundada da pesquisa realizada no âmbito escolar. 

Na primeira etapa tivemos um período reservado para observar o local em que seria 

realizada a investigação, com a finalidade de analisar a metodologia utilizada pelo 

professor de matemática. Em seguida, realizamos a segunda etapa, com a proposta 

de intervir, por meio de oficinas para introduzir o APP Photomath, visando uma nova 
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abordagem metodológica. E finalizamos com a terceira e última etapa, que foi 

desenvolvida através da coleta de dados, na utilização de questionários de forma a 

alcançar com êxito nosso objetivo. 

5. Considerações Finais 

Segundo os resultados da pesquisa, o uso do aplicativo Photomath, contribui 

com o processo educacional da matemática, proporcionando alguns efeitos que 

possibilita transformar o modo de ensinar e a forma de aplicar o saber matemático. 

Entretanto, e preciso que o professor atue como orientador e tenha a 

responsabilidade de adaptar e repensar os métodos conforme a necessidade dos 

estudantes. 
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RESUMO 
Neste trabalho apresenta-se o recorte de uma pesquisa sobre a formação de professores indígenas 
para o ensino de matemática. Trata-se de um estudo qualitativo e bibliográfico em artigos e capítulos 
de livro. Com objetivo de situar historicamente a formação de professores indígenas no campo da 
Educação Matemática. Os resultados indicam o crescimento de cursos de ensino superior destinados 
a formar professores indígenas tendo em vista o diálogo entre saberes. Conclui-se que as licenciaturas 
interculturais têm sido uma conquista dos povos indígenas por uma educação escolar específica e que 
a formação de professores para o ensino de matemática tem se inserido frente aos estudos 
socioculturais.  
Palavras-chave: Formação de professores indígenas; Ensino de matemática; Licenciatura 
Intercultural.  

1. Introdução  

O campo da Educação Matemática apresenta direcionamentos que refletem o 

pensamento filosófico, político, social e cultural de uma determinada época. Analisar 

esses direcionamentos possibilita compreender o desenvolvimento de um tema de 

estudo. Neste trabalho tem-se o objetivo de situar historicamente a formação de 

professores indígenas no campo da Educação Matemática.  

Trata-se de um estudo qualitativo e bibliográfico em artigos e capítulos de livros 

que abordaram os fundamentos históricos da Educação Matemática e que discutem 

a formação licenciada de professores indígenas para o ensino de matemática. 

Preocupa-se em investigar: Qual o lugar dos estudos sobre formação de professores 
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indígenas no campo da Educação Matemática? O direcionamento adotado neste 

trabalho é apresentado a seguir. 

2. Formação de professores de matemática e o campo da Educação Matemática 

O tema da formação de professores de matemática não é uma discussão 

recente.  As inquietações de matemáticos, educadores e pesquisadores envolvendo 

o ensino, a aprendizagem escolar e a preparação profissional do professor são 

problemas que percorrem a história de desenvolvimento da própria Educação 

Matemática enquanto campo acadêmico e profissional.  

As discussões no campo da Educação Matemática originam-se com a reforma 

universitária que ocorreu na Europa no final do século XIX e se estendeu para outros 

países no século XX.  Os congressos internacionais (a partir de 1908), a criação da 

Comissão Internacional de Instrução Matemática (ICMI) em 1952, o programa de Felix 

Klein e o primeiro Doutorado em Educação Matemática em 1911, constituem marcos 

do desenvolvimento desse campo e contribuíram para o fortalecimento da instrução 

para o ensino na preparação do professor de Matemática (KILPATRIK, 1996, 1998, 

2008). 

Com base neste autor observa-se alguns antecedentes ao campo da Educação 

Matemática que também tem relação com a formação de professores: o primeiro 

seminário para professores em 1704; a profissionalização das disciplinas científicas 

modernas (século XIX); a Matemática torna-se disciplina autônoma; a Educação 

torna-se disciplina acadêmica; a criação das cadeiras de educação (1779, 1873, 1876, 

1910); a formação de professores para atuação no ensino secundário que era ofertada 

pelas escolas normais passa a ser função das instituições de ensino superior; as 

exigências curriculares para o ensino da matemática escolar (entre 1908 e 1952), a 

criação em alguns países de instituições de ensino superior com o propósito de formar 

professores (KILPATRIK, 2008). 

A reforma no ensino superior visava mudanças na formação de professores de 

matemática, com a finalidade de melhoria no ensino de matemática nas escolas 
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secundárias e de minimizar o distanciamento entre a matemática escolar e a 

matemática acadêmica.  

Nos trabalhos de Kilpatrik (1996, 1998, 2008) encontra-se indícios de que o 

currículo da graduação durante o século XIX pouco abordava a preparação do 

professor para o ensino. Com a reforma universitária, o movimento para a mudança 

(final do século XIX e início do século XX), destaca-se: o treinamento prático para o 

ensino de matemática; o professor universitário passa a ter o papel de investigador; a 

criação das faculdades e departamentos de educação nas universidades europeias e 

norte-americanas; a necessidade de formar professores dado a expansão do sistema 

escolar e consequente expansão do ensino superior nos demais países.    

É importante frisar que as concepções educativas presentes nas reformas 

curriculares internacionais em contexto europeu e norte-americano, bem como, os 

modelos educacionais (em nível básico e superior) implantados no Brasil no século 

XX e XXI, atendem aos interesses políticos e econômicos de um estado-nação.  

Como exemplo, a proposta de um currículo comum a todos os países e da 

uniformização da matemática escolar que distam da perspectiva da Educação 

Popular, que ganha força no Brasil na década de 1980.  Entra em jogo a discussão de 

um currículo dinâmico, do desenvolvimento do pensamento crítico, de considerar a 

experiência social do estudante e do professor como mediador do saber 

sistematizado. A etnomatemática e os conceitos de interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, interculturalidade e transculturalidade ganham destaque nas 

pesquisas em Educação Matemática. 

As produções acadêmicas na área da Antropologia e da Educação 

impulsionaram os estudos sobre educação indígena no Brasil a partir de 1990. 

Estudos direcionados a Educação Escolar Indígena, a Formação de Professores 

Indígenas em nível de Magistério, e posteriormente, a formação licenciada1.  

A compreensão do conhecimento enquanto um sistema de pensamento 

culturalmente e historicamente produzidos e em constante transformação, tem sido a 

 
1 Os primeiros cursos de nível superior destinados a formação de professores indígenas foram criados 
somente a partir 2001 (GRUPIONI, 2006). Sendo fortalecidos com o suporte de ações afirmativas como 
o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas (Prolind) em 2005. 
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premissa das pesquisas sobre formação de professores indígenas para o ensino de 

matemática, que se inserem no campo da Educação Matemática sob enfoque dos 

estudos socioculturais.  

 

Considerações Finais 

Os resultados do estudo indicam que o desenvolvimento do campo da 

Educação Matemática envolve diferentes modos de pensar e fazer o ensino e a 

aprendizagem de matemática. Observa-se que a formação de professores, foi objeto 

de estudo desde do século XIX, sendo apresentada como função principal da 

Educação Matemática. O desenvolvimento profissional, a prática pedagógica, a 

formação inicial e contínua, a concepção de matemática, o papel do professor e do 

estudante, o estágio e o currículo tem sido o foco das pesquisas em Educação 

Matemática ao longo do tempo, tendo em vista a melhoria do ensino.  

Sobre a formação de professores indígenas para o ensino de matemática 

observa-se nos últimos dez anos um crescimento de cursos de ensino superior 

destinados a formar professores indígenas com habilitação em matemática e sob 

enfoque da etnomatemática. Conclui-se que as licenciaturas interculturais têm sido 

uma conquista dos povos indígenas por uma educação escolar específica e de 

qualidade e que a formação de professores para o ensino de matemática tem se 

inserido frente aos estudos socioculturais com foco na cosmologia indígena. 
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RESUMO 
Neste trabalho apresenta-se o recorte de uma pesquisa sobre a formação de professores indígenas 
para o ensino de matemática. Trata-se de um estudo qualitativo e bibliográfico em artigos e capítulos 
de livro. Com objetivo de situar historicamente a formação de professores indígenas no campo da 
Educação Matemática. Os resultados indicam o crescimento de cursos de ensino superior destinados 
a formar professores indígenas tendo em vista o diálogo entre saberes. Conclui-se que as licenciaturas 
interculturais têm sido uma conquista dos povos indígenas por uma educação escolar específica e que 
a formação de professores para o ensino de matemática tem se inserido frente aos estudos 
socioculturais.  
Palavras-chave: Formação de professores indígenas; Ensino de matemática; Licenciatura 
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1. Introdução  

O campo da Educação Matemática apresenta direcionamentos que refletem o 

pensamento filosófico, político, social e cultural de uma determinada época. Analisar 

esses direcionamentos possibilita compreender o desenvolvimento de um tema de 

estudo. Neste trabalho tem-se o objetivo de situar historicamente a formação de 

professores indígenas no campo da Educação Matemática.  

Trata-se de um estudo qualitativo e bibliográfico em artigos e capítulos de livros 

que abordaram os fundamentos históricos da Educação Matemática e que discutem 

a formação licenciada de professores indígenas para o ensino de matemática. 

Preocupa-se em investigar: Qual o lugar dos estudos sobre formação de professores 
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indígenas no campo da Educação Matemática? O direcionamento adotado neste 

trabalho é apresentado a seguir. 

2. Formação de professores de matemática e o campo da Educação Matemática 

O tema da formação de professores de matemática não é uma discussão 

recente.  As inquietações de matemáticos, educadores e pesquisadores envolvendo 

o ensino, a aprendizagem escolar e a preparação profissional do professor são 

problemas que percorrem a história de desenvolvimento da própria Educação 

Matemática enquanto campo acadêmico e profissional.  

As discussões no campo da Educação Matemática originam-se com a reforma 

universitária que ocorreu na Europa no final do século XIX e se estendeu para outros 

países no século XX.  Os congressos internacionais (a partir de 1908), a criação da 

Comissão Internacional de Instrução Matemática (ICMI) em 1952, o programa de Felix 

Klein e o primeiro Doutorado em Educação Matemática em 1911, constituem marcos 

do desenvolvimento desse campo e contribuíram para o fortalecimento da instrução 

para o ensino na preparação do professor de Matemática (KILPATRIK, 1996, 1998, 

2008). 

Com base neste autor observa-se alguns antecedentes ao campo da Educação 

Matemática que também tem relação com a formação de professores: o primeiro 

seminário para professores em 1704; a profissionalização das disciplinas científicas 

modernas (século XIX); a Matemática torna-se disciplina autônoma; a Educação 

torna-se disciplina acadêmica; a criação das cadeiras de educação (1779, 1873, 1876, 

1910); a formação de professores para atuação no ensino secundário que era ofertada 

pelas escolas normais passa a ser função das instituições de ensino superior; as 

exigências curriculares para o ensino da matemática escolar (entre 1908 e 1952), a 

criação em alguns países de instituições de ensino superior com o propósito de formar 

professores (KILPATRIK, 2008). 

A reforma no ensino superior visava mudanças na formação de professores de 

matemática, com a finalidade de melhoria no ensino de matemática nas escolas 
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secundárias e de minimizar o distanciamento entre a matemática escolar e a 

matemática acadêmica.  

Nos trabalhos de Kilpatrik (1996, 1998, 2008) encontra-se indícios de que o 

currículo da graduação durante o século XIX pouco abordava a preparação do 

professor para o ensino. Com a reforma universitária, o movimento para a mudança 

(final do século XIX e início do século XX), destaca-se: o treinamento prático para o 

ensino de matemática; o professor universitário passa a ter o papel de investigador; a 

criação das faculdades e departamentos de educação nas universidades europeias e 

norte-americanas; a necessidade de formar professores dado a expansão do sistema 

escolar e consequente expansão do ensino superior nos demais países.    

É importante frisar que as concepções educativas presentes nas reformas 

curriculares internacionais em contexto europeu e norte-americano, bem como, os 

modelos educacionais (em nível básico e superior) implantados no Brasil no século 

XX e XXI, atendem aos interesses políticos e econômicos de um estado-nação.  

Como exemplo, a proposta de um currículo comum a todos os países e da 

uniformização da matemática escolar que distam da perspectiva da Educação 

Popular, que ganha força no Brasil na década de 1980.  Entra em jogo a discussão de 

um currículo dinâmico, do desenvolvimento do pensamento crítico, de considerar a 

experiência social do estudante e do professor como mediador do saber 

sistematizado. A etnomatemática e os conceitos de interdisciplinaridade, 

transdisciplinaridade, interculturalidade e transculturalidade ganham destaque nas 

pesquisas em Educação Matemática. 

As produções acadêmicas na área da Antropologia e da Educação 

impulsionaram os estudos sobre educação indígena no Brasil a partir de 1990. 

Estudos direcionados a Educação Escolar Indígena, a Formação de Professores 

Indígenas em nível de Magistério, e posteriormente, a formação licenciada1.  

A compreensão do conhecimento enquanto um sistema de pensamento 

culturalmente e historicamente produzidos e em constante transformação, tem sido a 

 
1 Os primeiros cursos de nível superior destinados a formação de professores indígenas foram criados 
somente a partir 2001 (GRUPIONI, 2006). Sendo fortalecidos com o suporte de ações afirmativas como 
o Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas (Prolind) em 2005. 
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premissa das pesquisas sobre formação de professores indígenas para o ensino de 

matemática, que se inserem no campo da Educação Matemática sob enfoque dos 

estudos socioculturais.  

 

Considerações Finais 

Os resultados do estudo indicam que o desenvolvimento do campo da 

Educação Matemática envolve diferentes modos de pensar e fazer o ensino e a 

aprendizagem de matemática. Observa-se que a formação de professores, foi objeto 

de estudo desde do século XIX, sendo apresentada como função principal da 

Educação Matemática. O desenvolvimento profissional, a prática pedagógica, a 

formação inicial e contínua, a concepção de matemática, o papel do professor e do 

estudante, o estágio e o currículo tem sido o foco das pesquisas em Educação 

Matemática ao longo do tempo, tendo em vista a melhoria do ensino.  

Sobre a formação de professores indígenas para o ensino de matemática 

observa-se nos últimos dez anos um crescimento de cursos de ensino superior 

destinados a formar professores indígenas com habilitação em matemática e sob 

enfoque da etnomatemática. Conclui-se que as licenciaturas interculturais têm sido 

uma conquista dos povos indígenas por uma educação escolar específica e de 

qualidade e que a formação de professores para o ensino de matemática tem se 

inserido frente aos estudos socioculturais com foco na cosmologia indígena. 
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RESUMO 

Este trabalho traz resultados parciais de uma pesquisa qualitativa de trabalho de 
conclusão de curso em desenvolvimento no Instituto de Matemática da Universidade 
Federal de Alagoas e tem como objetivo desenvolver recursos didáticos 
potencialmente significativos para auxiliar na aprendizagem de equação do 1º grau no 
7º ano do Ensino Fundamental. Diversos estudos apontam que os alunos do Ensino 
Fundamental apresentam dificuldades na aprendizagem de equação do 1° grau, 
sendo que esta dificuldade, em sua grande maioria, está associada à parte conceitual 
decorrente de conhecimentos algébricos mal formados e a dissociação em relação à 
Aritmética. Diante das abordagens tradicionais de ensino, este trabalho evidencia a 
importância da utilização de TDICs nas aulas de Matemática, apresentando um 
recurso didático interativo, um jogo digital para auxiliar na aprendizagem de equação 
do 1º grau, proporcionando ressignificar os conceitos e estimular os alunos para as 
aulas de Matemática.  
Palavras-chave: Recursos didáticos; Jogos digitais; TDICs; Ensino de Matemática; 
Equação do 1º grau.  
 
1. Introdução  

A ferramenta dos jogos, quando bem aplicada ao ensino, constitui um recurso 

didático potencialmente significativo para se aprender conceitos matemáticos. Para 

os alunos, esse recurso desperta a curiosidade e aguça seu interesse pelo conteúdo 

e torna as aulas mais dinâmicas e atrativas aumentando assim a participação e o 

engajamento. Sobre a importância dos jogos no contexto educativo, eles assumem 

uma finalidade de auxiliar na aprendizagem matemática na construção/aplicação de 

conceitos. 

Por outro lado, os jogos potencializam o desenvolvimento de estratégias para 

resolução de problemas e favorecem o trabalho em equipe e quando são digitais 

aumentam a interatividade. Por sua vez, os aplicativos e jogos digitais educativos são 
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boas escolhas para ajudar os alunos a aprender Matemática. Aliás, a BNCC (BRASIL, 

2018) recomenda o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) 

como recursos didáticos nas aulas e colocando a cultura digital como uma de suas 

competências gerais. Percebemos que a metodologia tradicional tem distanciado e 

desmotivado o interesse dos alunos pela Matemática, e as TDICs podem agregar valor 

à aprendizagem de Matemática motivando os alunos e criando novas dinâmicas nas 

aulas, tanto presenciais quanto remotas. Assim, partindo do pressuposto que o uso 

de ferramentas tecnológicas pode proporcionar aos alunos de Matemática uma 

aprendizagem mais significativa para a construção e desenvolvimento dos conceitos 

matemáticos, apresentamos neste trabalho um jogo digital desenvolvido através da 

plataforma digital Wordwall, um repositório de jogos digitais, para auxiliar no ensino 

de equação do 1º grau, como será relatado a seguir. 

 

2. Breves apontamentos sobre o ensino de Álgebra e a equação do 1º grau 

Entender o conceito da Álgebra é importante para o processo de ensino-

aprendizagem de equação do 1° grau na Educação Básica. Para Lins e Gimenez 

(1997, p. 137) “a atividade algébrica consiste no processo de produção de significados 

para a Álgebra” implicando em abstração e generalização não podendo ser dissociada 

da Aritmética. Para Usiskin (1995) e Souza e Diniz (1996), a Álgebra está associada 

à Aritmética generalizada, sendo que Usiskin (1995) coloca que as variáveis são 

generalizadoras de modelos, chamados por Souza e Diniz (1996) de padrões 

numéricos que foram construídos indutivamente na Aritmética. Para estes autores é 

impossível estudar Aritmética adequadamente, sem lidar implícita ou explicitamente 

com variáveis, ou seja, dominar a Álgebra implica saber Aritmética. 

Segundo Garcia (1997), a passagem da Aritmética à Álgebra é razão de 

conflitos e fracassos na Matemática escolar. As causas dessas dificuldades podem 

ser diversas, uma delas, se não a mais importante, é a comunicação através de uma 

linguagem estranha, diferente, puramente simbólica. É na passagem da linguagem 

materna para a linguagem algébrica que os alunos manifestam as maiores 

dificuldades. É preciso investigar os motivos que tornam a aprendizagem da Álgebra 

tão difícil na Educação Básica e uma das maneiras de se tentar descobrir isso, 

segundo Booth (1995), é identificar os tipos de erros que os alunos comumente 

cometem e investigar as razões desses erros. 
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Ainda segundo Booth (1995), aspectos como o foco da atividade algébrica e a 

natureza das respostas; o uso da notação e da convenção em álgebra; o significado 

das letras e das variáveis; os tipos de relações e métodos utilizados em aritmética, 

podem ser as causas das dificuldades dos alunos ao estudar Álgebra. Em relação à 

aprendizagem de equação, Soares (2005) coloca que todo o processo de 

simplificação usado na resolução de equações é muito abstrato para os alunos, que 

não compreendem o porquê dos procedimentos entre os membros da equação e a 

inversão das operações. Sobre isso, Bernard e Cohen (1995) pontuam que é 

necessário que os alunos compreendam as terminologias que envolvem uma equação 

e vão adiante explicando que é preciso explorar as diferentes formas de se solucionar 

uma equação, destacando uma sequência de quatro métodos: gerar e avaliar, 

esconder, desfazer e obter equações equivalentes. É uma alternativa para se mostrar 

novos caminhos para os alunos rompendo com o simples procedimento de 

manipulação algébrica sem aparente significado.  

Uma das ferramentas pedagógicas para auxiliar o processo ensino-

aprendizagem de equação do 1° grau na Educação Básica é a utilização de jogos 

digitais. Connolly et al., (2012), em seu estudo sobre os impactos dos jogos digitais 

na Educação, percebeu um número significativo de trabalhos apontando evidências 

empíricas da efetividade dos jogos digitais no processo de aprendizagem dos alunos. 

Isso ocorre porque os bons jogos digitais com viés pedagógicos incentivam os alunos 

a explorar o ambiente, formular teorias e testá-las através das ações dentro do jogo. 

Entretanto, enganam-se aqueles que pensam que os jogos sozinhos sejam uma 

ferramenta mágica para a aprendizagem significativa. Almeida e Valente (2011) 

destacam o papel do professor na construção do conhecimento mediado por 

tecnologias digitais. O professor precisa intervir, quando necessário, de maneira 

construtiva, atuando como mediador do processo de aprendizagem. A seguir, 

apresentaremos o jogo digital elaborado através da plataforma digital Wordwal para 

auxiliar na aprendizagem de equação do 1º grau.  

 

3. O recurso didático: o jogo digital  

Este trabalho tem abordagem qualitativa e constitui um recorte de um trabalho 

de conclusão de curso, constituindo parte de um produto educacional gerado a partir 

da plataforma Wordwal. O primeiro jogo digital denomina-se “transformando frases em 
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equações” (https://wordwall.net/play/19166/592/131) e tem como objetivo verificar a 

capacidade do aluno em realizar a passagem da linguagem materna para a linguagem 

algébrica; já o segundo jogo digital chama-se “quiz com problemas de equação do 1° 

grau” (https://wordwall.net/play/19166/592/239) e tem a finalidade de exercitar a 

interpretação de problemas matemáticos aplicando assim a metodologia de resolução 

de problemas. Recomenda-se que o professor insira os jogos numa trilha de 

aprendizagem sobre equação do 1º grau, apresentando questões para avaliação pós 

jogo, no sentido de verificar se os alunos desenvolveram as habilidades matemáticas 

ou se ainda presentam dificuldades. 

4. Considerações Finais 

Os jogos digitais possuem um potencial para realmente modificar as 

abordagens utilizadas no processo educacional, levando os alunos a desenvolver e 

articular novos saberes, construindo efetivamente uma aprendizagem significativa 

para a equação do 1º grau, além de motivá-los e dinamizar as práticas docentes.  
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RESUMO 

Este relato de atividade objetiva apresentar as contribuições de ensinar matemática através de um 
enredo elaborado e envolvente, usando histórias e recursos visuais. A estratégia do Storytelling é de 
grande valia para o atual momento em que as aulas ocorrem de forma remota, já que os métodos 
tradicionais não despertam o mesmo interesse e participação dos alunos. Explorar problemas 
matemáticos através de narrativas desafia a criatividade e a interpretação, problemas recorrentes 
quando se trabalha a resolução de problemas na disciplina. Com o uso dessa metodologia ativa, 
conseguimos uma boa participação da turma, além de bons resultados nos exercícios avaliados.  

Palavras-chave: Educação Matemática; Narrativa; Resolução de Problemas. 

1. Introdução 

Este trabalho tem como propósito descrever uma atividade realizada através 

do apoio do Programa de Residência Pedagógica (RP) da CAPES1, em parceria com 

o Instituto Federal de São Paulo (IFSP), com alunos do 6º Ano do Ensino Fundamental 

de uma Escola Estadual do interior de São Paulo. Tivemos a participação de 18 alunos 

na atividade através do Google Meet, alguns acessando na escola com o auxílio de 

um estagiário e os demais de forma remota em suas residências devido aos protocolos 

da pandemia do COVID-19 estabelecidos pela escola. 

A habilidade matemática programada para a semana seria revisar os conceitos 

das quatro operações básicas, solucionar problemas envolvendo números naturais e 

definir estratégias para solucioná-los. Entretanto, através das atividades realizadas 

 
1  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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previamente, notamos um bom rendimento dos alunos quanto aos itens destacados 

anteriormente, mas percebemos que eles não se sentiram instigados pelos exercícios 

propostos, criticavam por serem pouco estimulantes e enfadonhos. 

Como as atividades realizadas necessitam de recursos tecnológicos para sua 

mediação, e visando também uma coleta de dados para analisarmos as respostas e 

realizarmos intervenções mais efetivas no futuro com os dados coletados, a 

plataforma escolhida foi o Google Formulários, que continha todos os caminhos e 

situações problemas da narrativa, que foi passado para todos os alunos com o 

Chamado do Capitão2, título dado à atividade para estimular a curiosidade. Nossa 

escolha também foi influenciada pela familiaridade dos alunos com a plataforma e a 

praticidade de ferramentas que ela oferece para o tipo de atividade construída. 

Sendo assim, optamos por propor um trabalho que unisse a resolução de 

problemas com as operações básicas e também uma metodologia ativa conhecida 

como Storytelling ─ frequentemente traduzida como narrativa ou contação de 

histórias, desenvolvendo criatividade, imaginação, poder de decisão, entre outras 

habilidades. Desta forma nosso objetivo principal era proporcionar uma experiência 

de leitura aos alunos que os fizesse imergir na narrativa e solucionar os problemas 

encontrados pelos nossos personagens através de estratégias matemáticas.  

2. Fundamentação Teórica 

Em consequência da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e de outras 

diretrizes, é proposto que os professores desenvolvam habilidades matemáticas de 

resolução de problemas e que proporcionem o letramento matemático, importante 

para interpretação de texto, raciocínio, representação, argumentação e da 

comunicação matemática, objetivos buscados no Ensino Fundamental. Além disso, 

faz-se relevante também o incentivo à leitura e a exploração da criatividade e 

imaginação, habilidades essenciais não só para a Matemática. 

Os processos matemáticos de resolução de problemas, de 
investigação, de desenvolvimento de projetos e da modelagem podem 

 
2 Link de acesso ao formulário de atividade: https://bit.ly/OChamadoDoCapitaoArtigo 
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ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática [...] 
Esses processos de aprendizagem são potencialmente ricos para o 
desenvolvimento de competências fundamentais para o letramento 
matemático. (BRASIL, 2018, p. 266; grifo do autor) 

Como expõe Sunwolf (2005 apud KOBORI, 2019, p.1) “Os seres humanos 

pensam, percebem, imaginam e fazem escolhas morais de acordo com as estruturas 

narrativas construídas.” as narrativas podem ser utilizadas para transmitir valores 

sociais e culturais, além disso, também são capazes de refletir, imaginar e construir 

críticas a partir dessas narrativas, independentemente de suas características 

fantasiosas. 

3.  Atividade: A Grande Viagem 

A história, de nossa autoria, se passa em um universo fantasioso. A cada fase 

que se avança os participantes são responsáveis pela decisão de escolher a melhor 

estratégia para os personagens de A Grande Viagem. O principal personagem dessa 

história se chama Sr. Kidd, um destemido pirata que decidiu embarcar em uma missão 

com sua tripulação para encontrar um tesouro que o deixaria riquíssimo, esse tesouro 

é o principal elemento da história. Através desse enredo os alunos já se motivam para 

solucionar as questões, pois suas decisões definem o andamento e êxito da viagem. 

Para cada decisão que os alunos tomassem, foram criados diferentes rumos 

para a história, assim eles teriam experiências únicas em sua própria narrativa. Todas 

as possíveis opções continham operações matemáticas semelhantes, mas que 

poderiam ser resolvidas de diversas formas, de acordo com a interpretação do aluno, 

o que vai ao encontro do nosso objetivo de atividade que é explorar a compreensão 

matemática de cada um. Ainda, ao final da aula, era proposto que eles falassem quais 

foram as soluções encontradas e todos tinham contato com as diversas estratégias 

de resolução desenvolvidas por eles em cada caminho. 

No fim da história os alunos chegavam ao tesouro, um baú repleto de bolachas 

recheadas, tesouro previamente definido devido a conversas e brincadeiras realizadas 

em aulas anteriores nos momentos de descontração. A escolha do tesouro foi de 

grande importância para o sucesso da atividade, gerando uma conexão com os alunos 

ao notarem que nos importávamos em criar uma atividade especialmente para eles, 
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utilizando momentos que poderiam ser vistos apenas como distração, mas que foi 

essencial para o engajamento da aula. 

4. Considerações Finais 

Com o uso da narrativa, conseguimos conquistar a atenção dos alunos na aula, 

além de mostrá-los, através da personalização, que também estamos atentos aos 

momentos de descontração, valorizando a participação e a interação deles a todo 

instante. Ao usar vários caminhos na história, possibilitamos que eles tivessem poder 

de escolha e liberdade para explorá-la, assim como também tiveram a permissão, 

caso errassem, de retornar ao trecho que pararam e tentar novamente.  

Na resolução dos problemas eles tiveram a autonomia de definir suas 

estratégias e encontrar suas respostas, podendo compartilhá-las a qualquer 

momento, construindo uma conexão maior entre a turma para que eles se sentissem 

confortáveis e acolhidos no momento da aula podendo expor sem receios suas 

dúvidas e erros.  Desta forma, conseguimos alcançar não só a habilidade desejada, 

mas também a criação de um ambiente seguro para desenvolverem-se 

matematicamente sem sentirem-se amedrontados pela disciplina.    
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RESUMO 

A proposta discutida ao longo deste artigo oferece possibilidades para um aprofundamento teórico e 
metodológico de assuntos relativos aos anos iniciais do ensino fundamental para propor e produzir 
materiais e realizar atividades de ensino de matemática mediadas pela pesquisa da área. Por isso, 
tem como objetivo refletir sobre as possibilidades de exploração dos conhecimentos adquiridos nas 
oficinas, tendo em vista seu uso em futuras experiências de sala de aula, como docente. Quanto aos 
procedimentos metodológicos, nos apoiaremos na organização de discussões de temas de 
matemática que podem emergir das atividades e materiais didáticos propostos para a realização de 
oficinas didáticas, estabelecendo relações entre os conteúdos explorados nas atividades e aqueles 
propostos por meio das habilidades enunciadas na BNCC. Nesse sentido, a avaliação do 
desempenho dos alunos teve como base a mensuração do conjunto de atividades desenvolvidas em 
sala de aula e a apresentação das oficinas.  
 
Palavras-chave: Licenciatura Integrada. Ensino Remoto. Pandemia. Oficina. Matemática 
 
 

1. Introdução  

O formato do curso de Licenciatura Integrada em Educação em Ciências, 

Matemática e Linguagens da UFPA tem seus conhecimentos organizados em eixos 

temáticos, não em disciplinas, cuja finalidade é discutir a realidade no contexto 

sociocultural ao qual os alunos estão inseridos e proporciona flexibilidade no trânsito 

curricular permitindo associações e conexões entre eixos temáticos e conteúdos 

curriculares. Não há hierarquia, predominância ou sequências em tópicos a serem 

trabalhadas. Por isso, rompe com as práticas fragmentárias e rigidez do currículo 
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tradicional que oferecia uma sequência conteudista roteirizada possibilitando, muitas 

vezes, pequenas adaptações ou ajustes por ser um modelo padrão a ser seguido.  

Essa proposta baseia-se em princípios e estratégias em que ninguém é 

detentor do conhecimento. Todos participam e o fluxo da aula é apenas mediado 

pelo professor seguindo, naturalmente, conforme as discussões vão sendo 

propostas. Isto porque, desde o processo de formação inicial nas licenciaturas os 

professores devem sair das universidades conscientes que em um processo de 

ensino e aprendizagem, conforme destaca (MACHADO, 2018), os meios não podem 

ser mais importantes que os fins. É importante conhecer bem o público ao qual está 

inserido e perceber que as salas de aulas são heterogêneas, as realidades são 

outras e o ritmo de aprendizagem é diferente. 

Nesse sentido, na semana dos dias 28/06/2021 a 16/07/2021 participamos da 

disciplina (Tema) caracterizada como Estágios temáticos de Alfabetização, Ciências 

Humanas (História e Geografia), Ciências e Matemáticas do curso Licenciatura 

Integrada em Educação em Ciências, Matemática e Linguagens sob a 

responsabilidade do professor Doutor Iran Abreu Mendes e acompanhamento dos 

doutorandos em estágio de docência: Tatiana Faccio; José Erildo Lopes Júnior; 

Marcos Fabrício Ferreira Pereira, em sistema remoto de ensino, desenvolvido 

através de atividades síncronas e assíncronas. 

Em seu desenvolvimento teve por objetivo exercitar a organização e 

simulação de oficinas que envolvam o uso de materiais didáticos para a abordagem 

de temas sobre matemática dos anos iniciais do ensino fundamental, de modo a 

contribuir na aprendizagem didático-conceitual dos futuros docentes em formação. 

Quanto aos procedimentos metodológicos as atividades foram desenvolvidas e 

materializadas no estágio por meio esclarecimento sobre as relações entre 

conteúdos/ competências e/ou habilidades que podem ser tratadas com as 

crianças/alunos a partir dos recursos propostos no plano, organização das 

discussões dos temas de matemáticas e apresentação de cada grupo. 

Dentro dessa dinâmica, o processo de avaliação das atividades realizadas se 

desenvolveu em dois aspectos e em dois momentos: Avaliação das atividades 

desenvolvidas ao longo do período letivo, momento ocorrido por meio de uma 

avaliação contínua e pessoal dos alunos em relação aspectos pedagógicos do 

106



 

   
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ-IFPA 
COORDENAÇÃO DE MATEMÁTICA 

GRUPO INTERDISCIPLINAR PARA A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA-
GINEM 

DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO 

GINEM 
 

trabalho que foi desenvolvido na turma e o que foi possível desenvolver 

posteriormente; Avaliação do desempenho dos participantes, modalidade de 

avaliação ocorrida por meio da realização dos trabalhos em grupo, dos materiais 

didáticos elaborados e das oficinas temáticas realizadas. 

 

2. Desenvolvimento da disciplina (Tema) 

O início do Tema foi marcado por uma profunda ansiedade da turma. Por 

isso, decidimos por introduzir as explicações acerca das oficinas lentamente para 

que, aos poucos, eles conseguissem ganhar segurança na proposta e promovessem 

um salto de compreensão. Este modelo de prática em que a aula é conduzida por 

meio da dialogicidade é ressaltada por (FREIRE, 2019), pois sugere 

amadurecimento, criatividade, curiosidade, espontaneidade, segurança e liberdade 

para questionar e expressar suas conclusões acerca das discussões, visto que ela 

abre espaço para uma proposta de aprendizagem em que todos têm a oportunidade 

de aprender conjuntamente.  

Em diálogo com as exposições, foram unânimes em afirmar que nunca 

tiveram contato com o material das oficinas, que durante a formação aprenderam 

muita coisa na “marra” sem entender o contexto do surgimento e que se tivessem 

tido a oportunidade de aprender matemática por este caminho a resistência, o medo 

e a insegurança com a disciplina teriam sido superadas. A cada apresentação era 

notória a percepção de que a matemática permite uma melhor compreensão quando 

é permitido ao estudante sair do campo apenas da visualização para o contato com 

os materiais.  

É justamente com base nessas afirmações que concordamos com (DEMO, 

2009) quando discute em seus estudos que o conhecimento deve ser praticado, não 

apenas apresentado e copiado rompendo com a prática de reprodução de 

conteúdos. Então, logo perceberam que as oficinas permitem aos alunos comunicar-

se matematicamente; contemplar nos demais anos escolares e não ficar limitado às 

séries iniciais. Isto porque, a partir da observação e manipulação, da troca de ideias 

entre alunos e entre aluno e professor, é que as relações matemáticas começam a 

ser percebidas e enunciadas. A partir daí é que o professor organiza e formaliza o 

conhecimento. 
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3. Conclusão 

As discussões relacionadas à experiência de estágio de docência em uma 

turma do curso de Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagem da 

UFPA, possibilitaram constatar que, mesmo inseridos em um período de isolamento 

social e a proposta de trabalho ser moldada por um ensino híbrido, a qualidade do 

trabalho em nada se diferenciou ou distanciou do ensino presencial. Contamos com 

uma ampla participação dos alunos, motivados pela ansiedade em querer descobrir 

coisas novas e relacionar os conhecimentos adquiridos ao contexto de sala de aula. 

Os problemas que surgiram ao longo do desenvolvimento e discussão do 

Tema, seja pela dificuldade de acesso ou pela indisponibilidade de participação 

dado que o horário da aula coincidia com o trabalho de alguns, não foi um fator 

limitante. Eles foram discutidos e analisados individualmente. Isto porque, o objetivo 

era oferecer propostas que ampliassem o leque de possibilidades de produções de 

materiais para serem exploradas como propostas de ensino mediadas em situações 

reais e simuladas. Por isso, a ausência de alguns, em algumas aulas, não impediu 

que a proposta fosse compreendida nem o material fosse confeccionado e 

apresentado posteriormente. 

Conforme apresentamos, as oficinas contribuíram na aprendizagem didático-

conceitual. Logo, tem relevância para serem aplicadas no dia a dia de sala de aula 

de matemática, ficando como contribuições para este tipo de pesquisa no âmbito da 

Educação Matemática e Formação de Professores. Para tanto, é necessário 

aprender a usar o material para ensinar o conteúdo deixando claro como funciona 

matematicamente, sem esquecer que ele dever ser sempre auxiliar para aproximar a 

criança do que ela tem que aprender e que nem todo material serve para trabalhar 

com todo tipo de aluno. 
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RESUMO 

As pesquisas no campo da Educação Matemática têm se voltado cada vez mais para a formação do 
professor que ensina Matemática estando associadas a diferentes temáticas. Neste estudo, 
objetivamos entender os sentidos construídos pelo professor de matemática na fase inicial da carreira. 
Para tanto, utilizamos uma abordagem qualitativa de cunho bibliográfico, analisando alguns trabalhos 
que versam sobre o início da carreira do professor de matemática. As pesquisas foram selecionadas 
no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), em nível de mestrado e doutorado, observando critérios com diferentes dimensões teóricas 
e metodológicas. Os resultados apontam que o professor na fase inicial da carreira vivencia as 
mudanças de forma individual e no seu tempo, com certas dificuldades comum a outros professores na 
mesma fase. Como síntese compreensiva, evidenciamos que os sentidos atribuídos a carreira docente 
são construídos ao longo de um processo de interpretação da própria experiência a partir do complexo 
campo da formação docente. 
 

Palavras-chave: Formação docente; Início da carreira; Professor de matemática; 
Sentidos. 
 

Introdução  

A inserção do professor de matemática no campo de trabalho tem se mostrado 

cada vez mais desafiador. Marcada por dificuldades e falta de apoio, a fase inicial da 

carreira é objeto de estudo de muitos pesquisadores, como BARBOSA (2018), que 

estão preocupados com a vivência, adaptação e permanência dos iniciantes na 

docência.  

O futuro professor é surpreendido com os novos papéis que devem assumir 

perante as limitações e possibilidades que a realidade escolar lhe impõe. Sim, “os 
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novos papéis”, pois ao professor, tem sido atribuída diversas tarefas, além de ensinar. 

Só conseguimos nos dar conta da complexidade da profissão docente quando 

estamos diante das situações reais. Por isso, a formação inicial torna-se significativa, 

devendo colaborar na construção de uma base sólida e, partindo desta, consolidar os 

conhecimentos numa perspectiva contínua de desenvolvimento profissional. 

Algumas pesquisas (PILZ, 2011; ALMEIDA, 2015; SERIANI, 2015; SANTANA, 

2016; CIRÍACO, 2016; BARBOSA, 2018; PEREIRA, 2019) na última década, discutem 

sobre questões referentes ao início da carreira do professor de matemática 

estabelecendo um diálogo entre si. Essas pesquisas também têm em comum 

pressupostos teóricos semelhantes, principalmente, apoiando-se em Huberman que 

propôs um modelo com cinco fases da carreira denominado ciclo vital dos professores. 

A primeira fase, segundo esse ciclo, é o início da carreira que compreende os três 

primeiros anos de docência, período que adotamos em nosso estudo.  

Na perspectiva de aprofundar os conhecimentos a fase inicial da carreira 

apresentamos, neste estudo, uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico em 

andamento. Para o desenvolvimento selecionamos algumas pesquisas realizadas na 

última década sobre o início da carreira do professor de matemática com o objetivo 

de entender os sentidos construídos na fase inicial da carreira.  

 

Aspectos metodológicos 

O estudo que aqui apresentamos é parte de uma pesquisa bibliográfica em 

andamento, com coleta de dados ainda a ser completada. Buscamos no Banco de 

Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), em nível de mestrado e doutorado, trabalhos que evidenciam o 

início da carreira do professor de matemática no período de 2011 a 2021.  

A seleção das pesquisas foi feita a partir da leitura de seus resumos observando 

suas dimensões teóricas e metodológicas. Nosso olhar se voltou para pesquisas 

qualitativas realizadas com professores de matemática da Educação Básica. Desse 

modo, conseguimos obter através dos resultados um panorama geral das situações 

vivenciadas que possibilitam a construção de sentidos na fase inicial da docência.  
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Os sentidos do professor de matemática nas pesquisas selecionadas  

No Quadro 01 a seguir estão detalhadas as pesquisas que foram submetidas a 

análise até o presente momento. 

Quadro 01– Trabalhos selecionados para análise 
 

AUTOR (ANO) TÍTULO TIPO 

PILZ (2011) Iniciação profissional de professores de matemática: 
dificuldades e alternativas 

Dissertação 

ALMEIDA (2015) Professor de Matemática em início de carreira: contribuições 
do Pibid 

Tese 

SERIANI (2015) Professores de Matemática dos anos finais do ensino 
fundamental em início de carreira: desafios, vivências e 

sentimentos 

Dissertação 

SANTANA (2016) O professor de matemática frente aos desafios dos anos iniciais 
da carreira 

Dissertação 

CIRÍACO (2016) Professoras iniciantes e o aprender a ensinar Matemática em 
um grupo colaborativo 

Tese 

BARBOSA (2018) A formação do professor de matemática: uma reflexão sobre as 
dificuldades no início da carreira docente 

Dissertação 

PEREIRA (2019) Professores de Matemática em início de carreira: um olhar para 
a prática docente no ensino e aprendizagem de expressões 

algébricas 

Dissertação 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021) 

Observamos nas pesquisas selecionadas que foram privilegiadas as falas dos 

professores de matemática da Educação Básica, utilizando como principal 

instrumento de pesquisa entrevistas semiestruturadas. Como referência, principal os 

aportes teóricos de Huberman, foram privilegiadas para dar consistência as 

características da fase inicial da carreira. O choque dos professores ao entrarem em 

contato com a realidade das escolas pode marcar a carreira de forma negativa, pois 

os sentidos são construídos a partir das experiências vivenciadas e a reflexão sobre 

as situações ocorridas nessa fase. 

Algumas reflexões finais  

Ao analisarmos as 7 primeiras pesquisas apresentadas no Quadro 01, tivemos 

um panorama inicial sobre a disposição das mesmas e o que está sendo abordado. 

Os problemas de pesquisa estavam direcionados aos acontecimentos, desafios, 

dificuldades, obstáculos, vivências e problemas enfrentados pelos professores de 

matemática na fase inicial. Observamos que elas convergem para um mesmo ideal 

de mudança, ou seja, para que o acolhimento no início da carreira do professor pela 
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comunidade escolar não acarrete numa percepção negativa da profissão, pautada na 

desvalorização e falta de ânimo para o exercício docente.  

A fase inicial da carreira está imersa em um processo de construção de sentidos 

interligados a partir da experiência adquirida de cada professor. Portanto, não 

podemos deixar de acreditar que as dificuldades e os desafios moldem e dê 

características ao novo professor. 
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RESUMO 

É notável a grande importância e alcance dos recursos tecnológicos diante do atual cenário influenciado 
pela dinâmica de um novo perfil educacional ocasionado pela pandemia do novo corona vírus (SARS-
CoV-2), afetando drasticamente o cotidiano das escolas que buscaram se adequar aos novos métodos 
de ensino com o uso das Tecnologias Digitas de Informação e Comunicação (TDIC). Neste viés, 
apresentamos o presente estudo que utiliza como metodologia, a pesquisa de caráter bibliográfico cujo 
objetivo é analisar de que modo os profissionais da educação podem explorar de forma significativa, 
as potencialidades das redes sociais, com vista a potencializar o processo de ensino-aprendizagem e 
colocar o aluno em uma posição ativa de aprendizagem. Como resultados, observamos o ensino com 
suporte das redes sociais, oportunizam diversas formas de comunicação e interação entre os 
indivíduos, fazendo-os experimentar diversas formas de materialização de vivências, sendo utilizadas 
em todos os setores de suas vidas. 

 

1. Introdução  

Os avanços tecnológicos nas diversas áreas são muito evidentes a todos, 

por contribuir no modo de ser, fazer e de se relacionar modificados no curso das 

transformações tecnológicas, impactando cenários como a economia, política, 

cultura e principalmente a educação. Neste contexto, é exigido aos diversos níveis 

educacionais adequações e adaptações ao uso de ferramentas tecnológicas 

digitais, como é o caso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), por 

estarem embricadas no modo de relação entre as pessoas e também pela 

facilidade de comunicação, acesso e democratização das informações, 

promovendo as TICs. 

Assim, as novas tecnologias envolvem muito mais que lidar com as 

ferramentas tecnológicas, é necessário saber qual é a ferramenta mais adequada 
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para determinado grupo de educando, levando em consideração as diferenças 

sociais, culturais e ambientais de cada um. O professor, com o uso das novas 

tecnologias em sala de aula, pode se tornar um orientador do processo de 

aprendizagem, trabalhando de maneira equilibrada a orientação intelectual, a 

emocional e a gerencial. (MORAN, J. 2000). 

2. As relações de conhecimento entre os espaços da sala de aula e as redes 

sociais. 

A tecnologia faz parte de nossas vidas, e está presente em vários momentos 

do nosso dia a dia. Na sala de aula os recursos tecnológicos ganham um espaço 

relevante por proporcionar experiências de aprendizagem que permitem situar o aluno 

como protagonista do processo ensino. Cada vez mais observamos os alunos 

interagindo através de redes sociais, aplicativos e diversas ferramentas tecnológicas 

digitais (GOULART, 2021). 

As TICs têm potencial de transcender o espaço físico escolar, onde as redes 

sociais se destacam por promover a conectividade entre pessoas e ter uma presença 

relevante nas atividades inerentes a vida social. 

A inserção das tecnologias digitais contribui para transformar nosso modo de 
viver, conviver e interagir. Desta forma, ocorreram mudanças nos espaços de 
relacionamento interpessoal e coletivo, nas formas de ler e escrever, no 
surgimento do letramento digital, mudanças nos processos cognitivos, novas 
formas de ensinar e aprender, novas formas de acesso à informação e ao 
conhecimento (VAZ et al, 2018, p. 269). 
 

Conforme o exposto, destacamos que as tecnologias atreladas às redes sociais 

possibilitam com que pessoas com finidades em comum se relacionem com objetivos 

bem definidos, por meio de seus laços sociais.  

De acordo com Silva (2020) as redes sociais como Facebook e Twitter, por 

exemplo, podem ser utilizadas para compartilhar experiências, pensamentos e fotos 

com outras pessoas em tempo real. Trazendo essas funções para o âmbito educativo 

é possível estruturar metodologias de ensino num perfil colaborativo, bem como 

avaliações que permitam diagnosticar a dinâmica de construção do conhecimento de 

cada aluno e as eventuais dificuldades nas atividades propostas em sala de aula. 
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3. As Redes Sociais e Suas Potencialidades na Prática Docente 

Ao tratarmos das potencialidades das redes sociais, questiona-se sua utilização 

de forma prática aplicada à área da educação, ou se as mesmas teriam apenas a 

função de simplesmente replicar as ações já sedimentadas de educação usando 

diversos meios mais acessíveis, Primo (2010) discute essa problemática ao tratar de 

cibercultura, apontando como ela define e organiza novos discursos com a 

necessidade de serem incorporados a todas as práticas sociais, bem como as 

educacionais, para que deixem de existir abismos entre a realidade do indivíduo e seu 

processo social ou educativo. 

Em se tratando da abrangência e uso das redes sociais na educação, Meier 

(2009, p. 94) define seu ponto de vista, mostrando que: 

Mais de 5 milhões de estudantes brasileiros já pertencem a uma rede social 
na internet, como o Facebook ou o Twitter. A novidade é que, agora, parte 
deles começa a frequentar esses círculos virtuais estimulados pela própria 
escola - e com fins educativos. Alguns colégios, a maioria particular, fazem 
uso simples de tais redes, colocando ali informações como calendário de 
aulas e avisos. Muitas vezes, incluem ainda exercícios e o conteúdo das 
aulas, recurso que vem se prestando a aproximar os pais da vida escolar. 
 

Com isso, é de fundamental importância estabelecer a relação da tecnologia 

através das redes sociais e seu compromisso social, onde professores, alunos e 

escola tirem proveito desses espaços. Estas e outras potencialidades relacionadas ao 

uso consciente das redes sociais na prática docente, podem ser percebidas de 

maneira resumida no infográfico 01 a seguir: 

Infográfico 01 -Potencialidades do uso das redes sociais na educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Os autores/2021 
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Conforme podemos observar, o infográfico retrata uma infinidade de funções 

relacionadas às redes sociais e de que maneira suas potencialidades podem ser 

aplicadas na área educacional, com vista a uma significativa aprendizagem, 

considerando que o aluno possui grande familiaridade com seu uso.   

4. Algumas Considerações 

No cenário pandêmico causado pelo surto mundial do Coronavírus (SARS-

CoV-2), causador da Covid-19, professores passaram a utilizar diversos mecanismos 

que lhes permitem realizar interlocuções na promoção da educação de maneira 

emergente, dentre eles as redes sociais. 

Concluímos então neste estudo que as tecnologias, em especial as 

relacionadas às redes sociais, oportunizam diversas formas de comunicação e 

interação entre os indivíduos, dentre estas as relativas ao ensino e aprendizagem. 
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RESUMO 

O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o uso das tecnologias no Ensino e 
Aprendizagem da Matemática e a Aprendizagem Significativa. O estudo foi norteado pela seguinte 
indagação: Como a utilização das tecnologias digitais da informação e da comunicação pode contribuir para 
uma Aprendizagem Significativa dos conteúdos matemáticos? Diante dessa questão, foram estabelecidos 
os seguintes objetivos: Pesquisar, analisar e sistematizar as principais ideias inerentes ao uso das 
tecnologias no Ensino e Aprendizagem da Matemática e a Aprendizagem Significativa. Além disso, buscou-
se também, como objetivo específico, analisar as alternativas metodológicas em Matemática que podem ser 
trabalhadas nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O estudo realizado apontou que as tecnologias 
digitais de informação e de comunicação podem caracterizar-se como relevantes para o ensino e 
aprendizagem da Matemática, seja por meio de programas específicos, seja por meio da internet e de 
outros instrumentos. 

 

Palavras-chave: Tecnologias; Ensino e Aprendizagem; Matemática; Aprendizagem 
Significativa. 

 

1.  Introdução  

O presente artigo apresenta os resultados de uma pesquisa sobre o uso das 

tecnologias no Ensino e Aprendizagem da Matemática e a Aprendizagem Significativa. O 

estudo foi norteado pela seguinte indagação: Como a utilização das tecnologias digitais 

da informação e da comunicação pode contribuir para uma Aprendizagem Significativa 

dos conteúdos matemáticos? Diante dessa questão, foram estabelecidos o seguinte 

objetivo: Pesquisar, analisar e sistematizar as principais ideias inerentes ao uso das 

tecnologias no Ensino e na Aprendizagem da Matemática e a Aprendizagem Significativa.  

O estudo sobre uso das tecnologias da informação e de comunicação no ensino e 

aprendizagem da Matemática para alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, na 

perspectiva da aprendizagem significativa, justifica-se, pois pretende contribuir com 

metodologias de ensino que contemplem tal modalidade de Educação. Apresenta-se em 

que aspectos o uso da tecnologia e da informática pode contribuir para o processo de 

ensino e de aprendizagem da Matemática e como desenvolver atividades de Matemática 
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em sala de aula, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, com foco em uma 

aprendizagem significativa desse alunado.  

Por meio do uso das tecnologias da informação e da comunicação e outros 

recursos tecnológicos, além de o aluno ter a oportunidade de construir uma aprendizagem 

significativa por meio da experiementação, da observação e da percepção, também sente 

prazer de aprender Matemática, pois percebe o quanto os conceitos matemáticos estão 

presentes no seu cotidiano.  

Na era da informação cada vez mais digital e tecnológica, é preciso explorar ao 

máximo so recursos disponíveis, a fim de favorecer o processo de ensino e  de 

aprendizagem, sobretudo no ensino da Matemática.  

Entre as orientações apresentadas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997, p. 67) de Matemática, contempla-se a inserção das tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem de Matemática e cita ainda que “[...] É indiscutível a 

necessidade crescente do uso de computadores pelos alunos como instrumento de 

aprendizagem escolar, para que possam estar atualizados em relação às novas 

tecnologias da informação”.  

Portanto espera-se, com esta proposta, contribuir para a formação dos docentes, 

no sentido de que, assim, possam refletir sobre o papel das tecnologias na área da 

Educação Matemática.  

Este trabalho, portanto, defende que é possível atingir resultados altamente 

positivos e significativos em Matemática, por intermédio de alternativas metodológicas 

que se reflitam em melhorias efetivas e que possam trazer contribuições fundamentais 

para que a aprendizagem ocorra de maneira significativa, posição esta que é defendida, 

inclusive, em documentos oficiais que regem a Educação, tais como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais e a Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.   

Assim, para fundamentar os estudos e responder ao questionamento pretendido, 

foi pensada e estruturada uma pesquisa bibliográfica que teve por base os principais 

autores que desenvolveram seus estudos vinculados à temática proposta.  

 

2. O Ensino e aprendizagem de Matemática nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental e Aprendizagem Significativa 
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A Matemática tem sido considerada por muitos como uma disciplina exata, com 

resultados precisos e de difícil compreensão. A maneira pela qual a disciplina de 

Matemática é ensinada faz com que, dificilmente, os estudantes consigam atribuir 

sentidos para os conceitos matemáticos em estudo, pois eles aprendem de forma técnica 

e mecanizada, sem conseguir perceber qual a utilidade prática dos conceitos estudados, 

ou seja, ela é entendida como a simples memorização da tabuada, de regras e de 

fórmulas. Muitos docentes acreditam que seus alunos aprendem a partir do momento em 

que conseguem responder rapidamente a tabuada e aplicar corretamente regras e 

fórmulas ao resolver exercícios.  

A aula tradicional e meramente expositiva pela qual muitos docentes, senão, todos 

passam não é a ideial, sobretudo nos dias atuais. O que se observa no ensino atual é que 

os alunos, no início da vida escolar, são privados de suas ações e de conhecimentos 

prévios de caráter concreto. Tudo isso se dá, porque, durante todo o processo de ensino, 

o aluno assume o papel de mero receptor passivo de informações que são transmitidas 

pelo professor.  

Oliveira e Silva (2019) explicam que,  

[...] O professor, neste contexto em que predomina uma 
aprendizagem passiva e imitativa, geralmente, apresenta nas aulas 
o conteúdo falado, partindo de definições, exemplos, indicação de 
propriedades, seguidos de exercícios de fixação e aplicação restrita, 
baseados em modelos considerados padrões, que pressupõem uma 
aprendizagem do aluno pelo fazer igual (OLIVEIRA; SILVA, 2019, p. 
97). 

 
Nesse modelo de ensino e aprendizagem da Matemática, ainda presente em 

muitas escolas, os alunos não realizam a atividade via reflexão, mas sim via repetição.  

No entanto, para que ocorra, de fato, a aprendizagem significativa, faz-se 

necessário que outras estratégias, alternativas e metodologias sejam pensadas, 

agregadas e estruturadas, de maneira a facilitar nos alunos sua própria organização e 

estrutura cognitiva adequada. Ausubel, Novak e Hanesian (1980) indicam as condições 

básicas para que possa ocorrer a aprendizagem significativa. Para os autores, são duas 

as condições: o uso de material a ser aprendido potencialmente significativo e a 

existência de pré-disposição do aprendiz para aprender. 
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Por meio das novas tecnologias, da informação e comunicação, é possível 

oportunizar ambientes de aprendizagem mais interativos e significativos, nos quais o 

aluno possa aprender de forma significativa os conceitos matemáticos. Tais conceitos, 

mais abstratos e difíceis de entender, podem ser visualizados como facilitadores por meio 

de softwares de modelagam e simulação adequada ao ensino. No entanto, o que 

realmente importa para que a aprendizagem por meio da informação e comunicação seja, 

de fato, significativa não é o potencial de recurso utilizado, mas como o docente utiliza 

esse recurso e como ele é explorado nas atividades de ensino, sobretudo de Matemática. 

2. Considerações finais 

A pesquisa realizada indicou que, por meio das tecnologias digitais de informação e 

de comunicação, é possível alargar as abordagens tradicionais de ensino, além de 

colocar em prática novas estratégias e alternativas metodológicas de interação e de 

simulação. A aprendizagem significativa em Matemática não está relacionada a apenas a 

dominar técnicas, regras, e fórmulas, mas a buscar na Matemática auxílio para refletir, 

analisar e resolver situações problemas.  

Portanto, o estudo realizado apontou que as tecnologias digitais de informação e 

de comunicação podem caracterizar-se como relevantes para o ensino e aprendizagem 

da Matemática. Todas as ferramentas, quando utilizadas de modo adequado e eficiente, 

contribuem para modificar a maneira pela qual os conceitos são ensinados e aprendidos, 

seja por meio de programas específicos, seja por meio da internet e outros instrumentos.  
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RESUMO

A pandemia trouxe a novidade do ensino remoto. No ensino superior, várias universidades que se
encontram no interior do Brasil têm em comum o fato de que são muitos os estudantes que não
moram na mesma cidade que a sede da universidade. Vale repensar, então, que práticas anteriores
ao período da pandemia poderiam ser atualizadas pelas novas formas introduzidas com as atividades
online. Uma das principais questões aqui levantadas é se o tempo gasto com longos deslocamentos
diários traria prejuízos maiores – ou não – se comparados às desvantagens das atividades remotas.
Com este texto, objetiva-se ter um ponto de partida para tais reflexões, especialmente em um curso
de licenciatura em Matemática de universidade no interior do Ceará.

Palavras-chave: Atividades complementares; Formação de Professores; Internet; Pós-pandemia.

1. Introdução

A pandemia modificou a nossa maneira de viver. Com o distanciamento

social, algumas atividades foram suspensas e novas rotinas foram incorporadas ao

nosso cotidiano. Especialmente na Educação percebeu-se diversas mudanças:

reuniões, palestras, aulas e avaliações foram realizadas por meio de

videoconferência e/ou transmissões ao vivo – as lives – em plataformas de vídeo

online.

Esta “nova forma” de conduzir os processos educacionais suscitou diversas

discussões, especialmente acerca dos ganhos e perdas trazidas por este modelo

online (MANCEBO, 2020; NASCIMENTO et al., 2020). Porém, em determinados

contextos, práticas desenvolvidas por conta do ensino remoto poderiam ser

incorporadas permanentemente como alternativa frente a determinadas dificuldades.

Por exemplo, a distância entre residência e campus no caso de universidades no

interior do Brasil localizadas em cidades que são pólos de desenvolvimento regional.

121

mailto:marcio@matematicauva.org
mailto:ramonefreire05@gmail.com


Some-se a isto, a insuficiência da assistência estudantil e a inexistência de

um sistema integrado de transportes entre as cidades que formam as macrorregiões,

fatores que dificultam a permanência do estudante no campus universitário. Assim,

que práticas de ensino remoto desenvolvidas durante a pandemia poderiam ser úteis

e viáveis para permanecerem como opção no período pós-pandemia?

2. Antes da pandemia: dificuldades em uma universidade no interior do Ceará

Nesta seção delineia-se de maneira breve a realidade de uma universidade

pública e estadual no interior do Ceará, com mais de 50 anos de fundação e que

está sediada em um dos principais pólos de desenvolvimento desta unidade da

federação. Localizada em Sobral, esta universidade atende estudantes jovens e

adultos oriundos de mais de 40 cidades. Segundo dados do Plano de

Desenvolvimento Institucional (PDI) da universidade, em 20161 esta instituição de

ensino superior tinha 9503 estudantes matriculados (CEARÁ, 2018).

Em vários cursos, a quantidade de alunos de fora da cidade é bem superior à

quantidade de estudantes da cidade de Sobral, o que requer deslocamentos diários

para as atividades acadêmicas. No caso das cidades da região da Serra Grande, por

exemplo, este translado pode passar de cinco horas diárias, dado que vários

estudantes residem na zona rural, o que obriga uma viagem em dois trechos.

Além das aulas nos quatro campi da universidade, as demais atividades

acadêmicas demandam outros momentos do dia do estudante fora do período em

sala. Isso exige do discente de outra cidade a permanência por dois ou três turnos

diários em Sobral. A universidade dispõe de um programa de assistência estudantil

– Programa de Bolsas de Permanência Universitária – e também de uma residência

universitária, mas insuficiente para o quantitativo de estudantes. A seguir, serão

apresentadas as necessidades mais específicas do curso de licenciatura em

Matemática desta universidade.

3. Atividades extracurriculares de um dos cursos da universidade do interior

A universidade aqui considerada se destaca pela prevalência de cursos de

formação de professores, dentre os quais, o de licenciatura em Matemática, criado

1 Dados mais recentes.
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em 1973. Segundo relatório do sistema acadêmico desta universidade, são 286

estudantes matriculados em 2021 dos quais 194 (68%) residem fora de Sobral

(CEARÁ, 2021).

Este curso é noturno e oferta semestralmente 35 vagas para ingresso via

vestibular. Além disso, para obtenção da licença, o estudante precisa cursar todas

as disciplinas obrigatórias, duas disciplinas eletivas e acumular 200 horas de

atividades complementares. Tais atividades são realizadas através de cursos,

projetos de extensão, grupos de estudo e de pesquisa, além de atividades

desenvolvidas nos laboratórios do curso. Atividades fora da universidade também

podem ser aproveitadas, desde que atendam os critérios estabelecidos no projeto

pedagógico do curso.

Vê-se, portanto, que em um cenário sem distanciamento social, mais de dois

terços dos estudantes precisariam sair de suas cidades em outros horários além dos

previstos para as aulas a fim de acumular a carga horária relativa às atividades

complementares.

4. Lançando questionamentos e propostas para o pós-pandemia

Quanto dos deslocamentos descritos acima poderiam ser evitados com a

possibilidade de atividades remotas? O possível prejuízo trazido por atividades

online seria maior do que a desvantagem trazida por longas viagens? Talvez essa

discussão não acontecesse sem a pandemia mas, com as práticas desenvolvidas

nos últimos meses, esta questão pode vir à tona nos diversos colegiados de curso.

Por conta da pandemia, a universidade adquiriu pacotes educacionais que

permitem o uso de diversas ferramentas, tais como, salas virtuais para

videoconferência, armazenamento na nuvem, e-mail, editor de texto online, dentre

outros. Esse aparato que, neste momento, é melhor compreendido e utilizado pelos

professores da instituição, poderia ser mantido como recurso para algumas

atividades extracurriculares ou, até mesmo, como complemento das disciplinas.

A realização de lives poderia ser opção para o intercâmbio com outras

instituições, evitando o deslocamento de pesquisadores de outros estados e também

dos próprios estudantes do curso. Isso aumentaria o leque de possibilidades de
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atividades e de horários, o que poderia ser mais atraente para o estudante que

enfrenta longas horas de deslocamento entre sua casa e o campus.

5. Considerações Finais

É relevante a quantidade de horas diárias empregadas para o deslocamento

dos estudantes do curso de licenciatura em Matemática aqui considerado. Para

alguns estudantes pode chegar a 5 horas, o que representa mais de 20% do seu dia.

Este tempo poderia ser melhor aproveitado com mais horas de estudo ou mesmo

para o descanso e lazer que, por sua vez, potencializam o aprendizado.

Assim, pensar em manter algumas das rotinas criadas por conta do período

de distanciamento social pode ser uma boa alternativa para melhoria do bem-estar

do estudante em formação, especialmente o que mora distante da universidade.

Contudo, não basta apenas repensar e considerar manter tais rotinas ao

desenvolvimento do curso quando as atividades voltarem ao “normal”. É preciso,

também, lutar pela melhoria na oferta de internet rápida e de qualidade àqueles que

moram em localidades afastadas dos grandes centros.

6. Referências

CEARÁ. Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Estadual Vale
do Acaraú 2018-2022. Pró-Reitoria de Planejamento da Universidade Estadual Vale
do Acaraú. Sobral, 2018. Disponível em
http://www.uvanet.br/documentos/PDI_2018_2022_v03.pdf. Acesso em: jul 2021.

CEARÁ. Perfil socioeconômico dos Alunos do curso de Matemática da Universidade
Estadual Vale do Acaraú em 2020. Relatório do Sistema Acadêmico, 2021.
Acesso em: jul. 2021.

MANCEBO, Deise. Trabalho remoto na Educação Superior brasileira: efeitos e
possibilidades no contexto da pandemia. Revista USP, [S. l.], n. 127, p. 105-116,
2020. DOI: 10.11606/issn.2316-9036.i127p105-116. Disponível em:
https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/180086. Acesso em: jul. 2021.

NASCIMENTO, Rogério José Melo Nascimento. ALEXANDRE, Jeferson Yves Nunes
Holanda. BEZERRA, Francisco Helis Alves. PEREIRA, Walysson Gomes Pereira.
Desafio em tempos de pandemia: um estudo de caso em uma escola no interior do
Ceará. Anais do V Congresso Nacional de Pesquisa e Ensino em Ciências –
CONAPESC, 2020. Disponível em
https://editorarealize.com.br/editora/ebooks/conapesc/2020/603f7f51b008b_0303202
1092137.pdf. Acesso em: jul. 2021.

124

http://www.uvanet.br/documentos/PDI_2018_2022_v03.pdf
https://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/180086
https://editorarealize.com.br/editora/ebooks/conapesc/2020/603f7f51b008b_03032021092137.pdf
https://editorarealize.com.br/editora/ebooks/conapesc/2020/603f7f51b008b_03032021092137.pdf


 

 
 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ-IFPA 
COORDENAÇÃO DE MATEMÁTICA 

GRUPO INTERDISCIPLINAR PARA A EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA-
GINEM 

DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO 

GINEM 
 

 

REFLEXÕES SOBRE O DIÁLOGO ENTRE CONTEXTUALIZAÇÃO E 
INTERDISCIPLINARIDADE COM A ETNOMATEMÁTICA NO ENSINO DE 

MATEMÁTICA 
 Abraão Correia dos Santos  

Universidade Federal de Alagoas  

abraao.santos@im.ufal.br  

 

Claudia de Oliveira Lozada  

Universidade Federal de Alagoas  

cld.lozada@gmail.com 

RESUMO 

A contextualização do ensino, a interdisciplinaridade e a Etnomatemática possuem 
semelhanças em vincular e assemelhar conceitos da Ciência. Contudo, vale o olhar 
da Etnomatemática para que a contextualização não seja alienada e contribua em 
caráter de dominação de uma cultura europeia sobre as outras, excluindo e 
pasteurizando o saber, deixando-o genérico em prol de uma pseudo-universalização 
da Matemática. Também é importante que não se aliene em si própria e considere as 
possibilidades de criar pontes entre outros conhecimentos científicos e populares. 
Desta forma, apresentamos reflexões acerca do diálogo entre a contextualização, a 
interdisciplinaridade e a Etnomatemática, como parte de resultados parciais de uma 
pesquisa em desenvolvimento no Instituto de Matemática da Universidade Federal de 
Alagoas, que visa trazer contribuições para a prática docente, valorizando sobretudo 
a cultura local e as formas genuínas de povos, comunidades e contextos dos alunos 
lidarem com a Matemática e que devem ser resgatadas pelas escolas.  
Palavras-chave: Contextualização; Etnomatemática; Interdisciplinaridade. 
.  

1. Introdução  

Os problemas matemáticos, conforme é possível ver na História da Matemática, 

impulsionaram avanços em todas as áreas da Matemática, e são em sua maior parte 

bastante desafiadores e o processo de resolução desses problemas inquietou/inquieta 

pesquisadores, alunos e professores por algum tempo, sendo que muitos destes 

problemas poderão ficar abertos por décadas ou serão solucionados em 

milissegundos por algum software computacional. Os problemas são interessantes 

porque em um bom problema é possível gerar diversas discussões que vão além do 

uso de um algoritmo, como a sua história, em alguns casos a sua aplicabilidade e 

contribuir para uma questão pertinente da sociedade, por exemplo. A versatilidade dos 

problemas matemáticos nos permite fazer uso da Etnomatemática, do contexto e, em 
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muitos casos um tratamento interdisciplinar. Não só os problemas, mas as ideias e 

capacidades do ser humano de se adaptar às situações de perigo e adversidade nos 

sugere também a importância da Matemática para a existência da espécie. Sobre as 

ideias matemáticas e sua importância ao longo da história da humanidade, 

D’Ambrosio (1999, p. 97) coloca que “estão presentes em todas as formas de fazer e 

de saber” pois integram a evolução da própria humanidade e das estratégias para o 

ser humano lidar com o ambiente.  

Assim, o papel da história na construção do conhecimento matemático pode 

nos auxiliar a entender como a contextualização pode vincular o conhecimento em 

sua origem à sua aplicação. Mas, para o campo da Matemática, podemos estender 

este conceito de contextualização para um leque maior, pois se assim não for, apenas 

será possível fazer uso do contexto em uma situação da Matemática Aplicada? E os 

campos como História e Filosofia da Matemática, que assim como a Matemática Pura 

recorrem para a sua teoria na maioria dos casos? Chaves (2015, p. 2) infere que “a 

Matemática pode estar contextualizada: no cotidiano do aluno; na sua história; de 

forma interdisciplinar e nela mesma” e, nesse sentido, a contextualização pode ser 

entendida como um processo sociocultural, resultado de uma construção humana e 

que espelha todo conhecimento cotidiano, científico e tecnológico. Assim, o sentido 

atribuído à contextualização é abrangente, o que permite maior amplitude e diálogos.  

Por sua vez, os documentos curriculares apontam a importância da 

contextualização no ensino de Matemática. As Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2006) colocavam que a contextualização deve ser uma maneira de 

dar sentido ao conhecimento matemático escolar e coloca que a resolução de 

problemas é uma maneira de trazer a contextualização para as aulas de Matemática. 

Essa também era a forma como os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 

1997, 1998) tinham em relação à contextualização no ensino de Matemática, que foi 

enfatizada pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018) - atual 

documento norteador da Educação no Brasil - ao se referir à formulação e a resolução 

de problemas em uma variedade de contextos. A BNCC (BRASIL, 2018, p. 16) 

recomenda a contextualização dos conteúdos dos componentes curriculares 

favorecendo a conexão entre os saberes e, desta forma, possibilitando que os alunos 

percebam as relações entre os conteúdos das disciplinas, o que implica aprender de 

forma sistêmica e não fragmentada. Assim, nota-se que a contextualização é um 
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elemento que caracteriza o currículo brasileiro e aparece tendo um elo com outro 

elemento presente no currículo que é a interdisciplinaridade, ou seja, há no currículo 

o potencial de um tema permitir conexões entre diversos conceitos matemáticos e 

entre diferentes formas de pensamento matemático, ou ainda, a relevância cultural do 

tema, tanto no que diz respeito às suas aplicações dentro ou fora da Matemática, 

como à sua importância histórica no desenvolvimento da própria Ciência (BRASIL, 

2000). Com isso, existe um elo da Contextualização e a Interdisciplinaridade nas 

práticas de Ensino Matemática. Chaves (2015, p. 6) também conclui que a 

interdisciplinaridade “está sempre situada no campo onde se pensa a possibilidade de 

superar a fragmentação das ciências e dos conhecimentos produzidos por elas e onde 

simultaneamente se exprime a resistência sobre um saber parcelado”. Neste sentido, 

a contextualização de forma interdisciplinar se dá no uso da Matemática a partir do 

contexto de outra Ciência.  Passemos ao próximo tópico no qual faremos breves 

apontamentos sobre o diálogo entre contextualização, interdisciplinaridade e 

Etnomatemática. 

 

2. Breves apontamentos sobre o diálogo entre Contextualização e 
Interdisciplinaridade com a Etnomatemática 

A Etnomatemática, por sua vez, tem a sua definição dada por D’Ambrosio 

(2001, p.13) como a junção de tica, matema e etno “para significar que há várias 

maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender, de lidar e de conviver 

com (matema) distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etnos)”. 

O que toma um significado mais abrangente do que a sugestão de um estudo 

matemático feito das diversas etnias. Apesar de terem suas semelhanças, 

Contextualização e Etnomatemática possuem definições distintas, possibilitando que 

estes conceitos tenham as suas próprias críticas e considerações em que o professor 

pode [e deveria] fazer sobre as suas práticas de ensino. Em particular o professor de 

Matemática, costuma tratar a Matemática como disciplina neutra, trabalhada de modo 

descontextualizado, bem como grande parte dos docentes desconhecem a 

interdisciplinaridade, razão pela qual não a introduzem em suas práticas docentes e 

sequer valorizam os conhecimentos prévios dos alunos, que trazem modos genuínos 

de lidar com a Matemática oriundos dos contextos culturais e sociais ondem vivem e 

circulam.  D’Ambrório (2001) explicita que não basta envolver a Contextualização da 
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Matemática, e que a aplicação de uma Matemática estritamente europeia (dominante) 

age para dominar e excluir culturas que já possuem suas formas de propor maneiras, 

técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de entender, de lidar e de conviver com 

(matema) distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade (etnos). Então 

se a contextualização da Matemática se dá a partir do cotidiano do aluno, na sua 

história, de forma interdisciplinar e nela mesma (CHAVES, 2015), ao contextualizar o 

Ensino de Matemática deve respeitar aspectos da diversidade humana e cultural, e 

mesmo quando ela se contextualiza em si própria ela pode ganhar mais valor em 

compreender a sua história neste processo, saber como se pensava e quais 

ferramentas existiam naquele contexto para a solução de problemas. 

 

3. Considerações Finais 

A partir deste diálogo entre Etnomatemática e contexto, percebemos que é 

possível criar pontes de conhecimento dentro do Ensino de Matemática, e então estas 

redes, ou os diálogos feitos nestas pontes podem contemplar aspectos de outras 

ciências e disciplinas, e criando assim conhecimentos e possibilidades. E como a 

interdisciplinaridade surge a partir da necessidade se superar a fragmentação e o 

caráter da especialização das ciências, estes diálogos, ela pode também se inserir 

dentre essa contextualização, que possa propor ideias e solucionar problemas sociais, 

sendo feita a consulta de conhecimentos acadêmicos (ciências e/ou disciplinas) ou 

não acadêmicos como a arte, religião ou música, para exemplificar, respeitando e 

dialogando humanamente. 
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RESUMO 

Diante da realidade do ensino de Trigonometria nas escolas públicas, percebemos que, muitas vezes, 

esse conteúdo é visto de forma superficial. Com isso, é importante ressaltar a necessidade para 

utilização de novas metodologias e materiais didáticos. Tendo em vista essas dificuldades, realizamos 

uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório com objetivo de analisar a funcionalidade do Ludo e 

adaptá-lo para o ensino de Trigonometria. Esta foi realizada com estudantes do 9º Ano do Ensino 

Fundamental, em uma escola pública na cidade de Campina Grande-PB. Para o desenvolvimento da 

pesquisa, foram realizadas três etapas, um Questionário de Sondagem, a utilização do Ludo 

Trigonométrico e, por fim, o Questionário Final. Para análise dos dados, foram analisadas as 

respostas dos estudantes, além disso, percebemos a necessidade de utilizar jogos com uma 

perspectiva de melhoria no ensino e aprendizagem de Trigonometria como também de novas 

metodologias, que contribuam na compreensão matemática dos estudantes.  

Palavras-chave: Trigonometria, Ensino e aprendizagem, Ludo 

1. Introdução  

 A ideia em trabalhar nessa pesquisa com o conteúdo de Trigonometria no 

Ensino Fundamental II, fugindo um pouco do ensino tradicional e se baseando em 

novas metodologias, bem como a prática de jogos em sala de aula com uma 

finalidade de melhorar a compreensão e aprendizagem dos estudantes, tentando 

minimizar dificuldades futuras. Essa ideia evidenciou-se em uma experiência vivida 

no meu Estágio Supervisionado, na qual foi possível comprovar de fato que este 

conteúdo tinha muita rejeição e aversão pelos estudantes, e que, além disso, os 
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professores precisariam trabalhar de maneira mais detalhada, tendo em vista a 

importância do conteúdo para o Ensino Médio.  

Dessa forma, ficou então decidido trabalhar com jogos no ensino de 

Trigonometria no 9º Ano em uma escola pública da cidade de Campina Grande. 

Entretanto, ao surgir indagações sobre a relevância da pesquisa, quando 

respondidas, ficou então decidido que seria trabalhado o uso de jogos (GRANDO, 

2000), pelo fato de permitirem a interatividade e a ludicidade na sala de aula, além 

de chamar e prendem a atenção dos estudantes e também por proporcionar o 

trabalho em equipe.  

Diante da grande quantidade de jogos existentes, selecionamos um jogo de 

tabuleiro, por nos proporcionar a liberdade de manuseio, de criar estratégias, de 

trabalhar em grupos, entre outras características, e com isso chegamos a escolha do 

jogo Ludo, pois conseguimos perceber que dava para ser feita uma adaptação para 

utilizá-lo nas aulas de Trigonometria. 

Metodologia 

Optamos por uma pesquisa de abordagem qualitativa e exploratória que para 

Gray (2012) nos possibilita adotar diversos métodos além de dar a liberdade de 

mostrar ao professor como e porque os fatos acontecem. Nesta perspectiva, foi 

utilizado para o desenvolvimento da pesquisa, a coleta e análise de dados.  

Neste sentido, a pesquisa foi dividida em três momentos, no qual o primeiro e 

o último momento foram realizados questionários; o primeiro teve por objetivo 

analisar as dificuldades dos estudantes em compreender a Trigonometria. Para o 

segundo momento, foi confeccionado o Ludo Trigonométrico, no qual foi utilizado 

pelos estudantes que visa trabalhar exercícios de Trigonometria baseados em suas 

dificuldades relatadas no primeiro questionário. Por fim, foi aplicado o ultimo 

questionário, no qual foi verificado se, com a utilização do jogo os estudantes 

conseguiram compreender melhor o conteúdo. 

Esta teve como participantes estudantes do 9º Ano do Ensino Fundamental 

de uma escola pública da cidade de Campina Grande. Os materiais utilizados para 

elaborar e desenvolver as atividades em sala de aula foram: atividades e 

questionários impressos, câmeras, botões, dados, caderno de anotações e também 
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foi confeccionado tabuleiros de Ludo com algumas adaptações que facilitaram o 

Processo de ensino e aprendizagem. 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa, foram desenvolvidos os seguintes 

passos: 

 i. Levantamento bibliográfico – Estudos e investigações para a pesquisa.  

ii. Investigações do Ludo: Análise do Ludo para sala de aula.  

iii. Visita à escola: Conversa com a professora de Matemática e com a direção da 

escola, para realizar o levantamento do perfil dos estudantes. 

iv. Aplicação da primeira atividade – Aplicação do questionário inicial.  

v. Utilização do Ludo Trigonométrico – Adaptamos o Ludo, que melhor se 

aplicasse na atividade planejada.  

 vi. Aplicação do Questionário Final – Objetivou-se em analisar o desempenho e 

a compreensão do conteúdo trabalhado, após a utilização do Ludo Trigonométrico.  

viii. Análise dos dados – Verificar o desempenho dos estudantes e refletir os 

avanços obtidos com base nas teorias estudadas. 

2. Resultados e discussões  

A turma escolhida para o desenvolvimento da pesquisa foi de 9º Ano C do 

Ensino Fundamental II, esta possui 24 estudantes matriculados. Entretanto, no 

primeiro momento estavam presentes apenas 14 estudantes, sendo 07 meninas e 

07 menino, esses alunos tinham uma faixa etária de 15 à 17 anos de idade.  

A aplicação dos questionários foi realizada na terceira aula do dia 31 de 

Outubro de 2019, entretanto ao receber os questionários eu pude perceber que 

muitos estudantes deixaram questões em branco e muitos relatavam que não sabia 

sobre o conteúdo de Trigonometria no triângulo retângulo. Devido a isso, foi 

conversado com a professora e decidido que eu fizesse uma revisão sobre o 

conteúdo neste mesmo dia. A fim de que fossem retiradas as possíveis dúvidas 

relacionadas ao conteúdo. 

No segundo momento estavam presentes apenas dez estudantes (sete 

meninas e três meninos) da turma, então foram divididos em duplas para participar 
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da atividade com o Ludo Trigonométrico. Após a divisão dos grupos, foi entregue os 

Ludos Trigonométricos com seus peões e os dados.  

No grupo A, foi possível perceber durante as respostas dos desafios que a 

dupla 1 tinha mais domínio tanto no conteúdo trabalhado como nos cálculos. A dupla 

2, sentiram dificuldade em saber as relações. Entretanto vale destacar que apesar 

das dificuldades, a dupla mostrou que sabiam identificar os lados de um triângulo 

retângulo e desenvolver os cálculos. Nesse grupo, a dupla 1 foi a vencedora, más 

vale ressaltar que nenhuma das duplas apesar das dificuldades erraram os desafios.  

No grupo B, foi observado que a dupla 3, apesar de serem bem agitados, 

conseguiram se comportar e interagirem entre si, na a dupla 4, a estudante E12 

apresentava muita dificuldade nas relações, além de que foi possível analisar que 

ela tem a famosa matematofobia (ALBINO, SANTOS & MEDEIROS, 2019), na qual 

não conseguia se concentrar e reclamava por não saber responder a atividade, 

entretanto sua dupla tentou ajudá-la. 

Apesar das dificuldades apresentadas, foi possível perceber uma grande 

evolução comparando as respostas do primeiro questionário. Nessa atividade com o 

jogo, todas as duplas foram chegaram na casa que precisaria responder uma 

pergunta sobre o conteúdo e todos chegaram ao resultado final correto, o que nos 

mostra que eles conseguiram compreender o conteúdo trabalhado na pesquisa. 

A última atividade da pesquisa constituiu na aplicação do questionário final. 
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RESUMO 
Esta pesquisa teve como objetivo realizar um levantamento de teses e dissertações dos últimos 20 
anos sobre a linguagem matemática e investigar quais perspectivas de práticas reflexivas são 
expressas nas produções teóricas do banco de dados da CAPES. Para alcançar tais objetivos nos 
propomos realizar uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico. Os resultados desta pesquisa 
apontaram que, essas práticas se situam na dimensão do ‘o quê ensinar’ e ‘como ensinar’, nesta 
direção entendemos que tais práticas estão no âmbito dos saberes docentes as quais categorizamos 
de acordo com Tardif (2014). Enxergamos também uma pluralidade de práticas reflexivas na 
construção dos saberes docentes, que ocasionalmente estavam presentes na ação do professor como 
sujeito da pesquisa e outrora nas ações do professor na condição de pesquisador. 
 
Palavras-chave: Educação Matemática. Linguagem Matemática. Práticas Reflexivas. Saberes 
docentes. 

1. Introdução  

Esta pesquisa buscou de forma resumida, olhar para teses e dissertações que 

versam sobre Linguagem Matemática nos últimos 20 anos e identificar indícios de 

práticas reflexivas. Este estudo teve como objetivo diagnosticar e categorizar tais 

práticas, pois segundo Queiroz (2016), há uma necessidade evidente de estudar quais 

saberes docentes mobilizam a prática do professor, caracterizando essa busca por 

novos caminhos para a prática pedagógica e tem se constituindo em uma das áreas 

mais investigadas na educação matemática nos últimos 20 anos. 

Portanto nos debruçamos em investigar o seguinte problema: Quais 

perspectivas de práticas reflexivas são expressas nas teses e dissertações que 

versam sobre Linguagem Matemática nos últimos 20 anos?  

 

2. Metodologia 
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Com o intuito de realizar uma pesquisa bibliográfica optamos por um estudo de 

cunho qualitativo, pois segundo Gomes (2004), este trabalha com um universo de 

significados e um nível de realidade não quantificáveis. Realizamos uma busca na 

CAPES1 entre 2000 a 2020 utilizando os seguintes filtros: “Formação de Professores”, 

“Educação Matemática” e “Linguagem Matemática”, onde obtemos 497.383 entre 

teses e dissertações. Selecionamos como área de conhecimento: Ensino de Ciências 

e Matemática; área de concentração: Educação Matemática; área de avaliação: 

ensino de Ciências e Matemática e o Programa de Pós-graduação em Educação em 

Ciências e Matemáticas realizado pelo IEMCI2, chegamos a 98 e após a leitura 

completa chegamos a 8 trabalhos, dos quais, trazemos 2 neste estudo, a saber: Silva 

(2015) e Oliveira (2018) que tratavam de práticas reflexivas em duas categorias que 

discutem ‘o quê ensinar?’ e ‘como ensinar?’ no âmbito da Linguagem Matemática.  

 

3. A Constituição dos saberes docentes na perspectiva da formação docente 

reflexiva 

 
Na obra intitulada ‘A escola reflexiva e a nova racionalidade técnica’, Alarcão 

(2001) nos convida a refletir sobre o papel da escola reflexiva, sobre pensar a si 

própria e sobre os profissionais que atuam na profissão, essas reflexões permeiam 

também o papel e a organização do currículo tangenciando os saberes. 

Tardif (2014) advoga que os saberes docentes compõem um conjunto de 

saberes que fundamentam a prática dos professores, é dado por saberes disciplinares 

os que se encontram “integrados nas universidades, sob a forma de disciplinas, no 

interior de faculdades e de cursos distintos”; saberes curriculares os quais 

“correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos (...) selecionados como 

modelos da cultura erudita e de formação para a cultura erudita”; saberes da formação 

profissional sendo “o conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de formação 

de professores” e, saberes experienciais que “brotam da experiência (...) individual e 

coletiva sob a forma de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser”. Já o 

conceito de práticas reflexivas foi introduzido por Schön (1983) que as considera como 

movimentos de conhecimentos na ação, reflexão na e sobre a ação.  

 
1 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
2 Instituto de Educação Matemática e Científica. 
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4. Os saberes docentes: indícios de práticas reflexivas no contexto da 

linguagem matemática 

 
Silva (2015) a partir de uma entrevista busca compreender ‘o que’ e ‘como’ a 

professora entende e ensina. Ao observar a prática da mesma, Silva (2015) identifica 

que ela causa confusões e que há preocupação com os saberes disciplinares. 

(E15) Pesquisador: Tu consegues enxergar a linguagem matemática no 
conteúdo, além dos termos que tu estás usando, que estás apontando como 
sendo a linguagem matemática? Consegues ver linguagem matemática no 
conteúdo que estás ensinando? Estás ensinado contagem, está ensinando 
número... 
Professora: Não. Mas eu não “tô” priorizando a linguagem matemática. Não, 
porque eu não “tô” conceituando assim, entendeu?  Eu “tô” mais ensinando. 
(E16) Pesquisador: Mas o que é que tu estás ensinando? 
Professora: A contar: um, dois, três, quatro... 
(E17) Pesquisador: Isso não é a linguagem matemática? 
Professora: Na minha concepção não! (SILVA, 2015, p. 64-65). 
 

Zeichner (1993) enfatiza que, é parte do professor reflexivo, a problematização 

dos conteúdos de modo que possibilitem o envolvimento e a interação dos alunos, 

como também, em mobilizar formas de ensinar em momentos imprevisíveis em sala 

de aula. Por outro lado, Gonçalves e Gonçalves (2007, p.113) enfatiza que o saber da 

experiência “‘não é ensinado’, mas é aprendido na prática profissional” e “esperada 

de todo professor, quando se depara, em seu trabalho docente, com situações de 

dúvida, de conflito ou incerteza”. 

 Já no trabalho de Oliveira (2018), ele lança um olhar sobre saberes docentes 

não ensinados -os gestos ostensivos-, que funcionam como técnicas, por exemplo, o 

ato de apontar o dedo indicador para uma figura desenhada no quadro. Sua reflexão 

é direcionada para a forma como essa técnica pode auxiliar o professor no ‘o que 

ensinar’ e ‘como ensinar’, contribuindo no processo de aprendizagem do aluno, 

mostrando que a prática reflexiva é condição necessária para a formação e para o 

fazer docente.   

5. Considerações finais 
 

Refletindo sobre os saberes propostos por Tardif (2014) e sobre as pesquisas 

que analisamos, identificamos que na formação inicial há pouco espaço para 

discussões sobre ‘o quê ensinar’ e ‘como ensinar’ a linguagem matemática. Mas 
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também consideramos haver uma lacuna, na formação inicial do professor, visto que 

observamos ser dada uma atenção primordial aos saberes disciplinares e curriculares. 

 Retomando a questão de investigação: Quais perspectivas de práticas 

reflexivas são expressas nas teses e dissertações que versam sobre Linguagem 

Matemática nos últimos 20 anos? Estas práticas estão no âmbito dos saberes, os 

quais analisamos, categorizamos e discutimos as evidências dos mesmos. São 

saberes plurais que norteiam a formação e a prática do professor, entendemos que 

ambas são provisórias, pois essas pluralidades continuam na formação e na prática. 
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RESUMO 

Objetivando descrever possíveis aproximações entre a utilização das tecnologias da informação e 
comunicação e a utilização de representações semióticas no ensino de matemática. Nesta pesquisa, 
de cunho qualitativo, optou-se por um levantamento na literatura existente a respeito desta temática e 
foi possível constatar que a utilização dos computadores pode mobilizar diferentes atividades 
cognitivas. Conclui-se que a utilização das tecnologias em situações de ensino, poderá produzir novas 
representações, além de possibilitar o acesso aos objetos matemáticos e a produção de conhecimento 
matemático. 

 

Palavras-chave: Educação; Matemática; Representação Semiótica.  

1. Introdução  

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) estão cada vez mais presentes 

no cotidiano. Na educação matemática, tem-se registro que a utilização dessas 

ferramentas começou na década de 1980 (Borba; Silva; Gadanidis, 2020), 

perpassando por estudos e mudanças as TIC, em situações de ensino, tem sido objeto 

de estudo em todo mundo, inclusive neste, um recorte de uma pesquisa de mestrado, 

onde buscamos apresentar possibilidades para o ensino de álgebra, utilizando as 

tecnologias sob a ótica da Teoria dos Registros de Representação Semiótica proposta 

por Raymond Duval (2009). Neste resumo temos por objetivo descrever aproximações 

entre a utilização das TIC e a TRRS, no que consiste na possibilidade de produzir, 

visualizar e acessar objetos matemáticos. 

2. A Teoria dos Registros de Representação Semiótica: breves 
apontamentos 
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A Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS) é uma teoria 

cognitiva que associa a aprendizagem em matemática ao domínio de diferentes 

representações semióticas para um mesmo objeto matemático. A TRRS descreve que 

no ensino de matemática devem ser utilizados diferentes registros de representação 

semiótica para um objeto matemático, pois é por meio do domínio dos diferentes 

registros que ocorrerá a aprendizagem e a expansão do conhecimento (DUVAL, 

2009). 

Os registros de representação semiótica, possuem três atividades cognitivas: a 

formação, o tratamento e a conversão (DUVAL, 2009). A formação de uma 

representação de um registro semiótico, ocorre com a seleção de um conjunto de 

caracteres que desejamos representar, seja para evocar um objeto ausente, exprimir 

uma representação mental ou para identificar o que queremos representar (PINO-FAN 

et. al, 2015). O tratamento, consiste em modificar a representação de um objeto no 

interior do próprio registro. Assim, nessa transformação é mobilizado apenas um tipo 

de registro; a atividade de conversão, mobiliza duas representações semióticas 

distintas. Para que essa atividade aconteça, é necessário a mobilização de diferentes 

registros de representação (DUVAL, 2009). 

A atividade de conversão é essencial para a aprendizagem e o 

desenvolvimento do conhecimento matemático, no entanto essa é muitas vezes 

negligenciada durante o processo de ensino, um dos fatores, é que ao propor 

situações de ensino com foco na conversão entre registros, pode demandar mais 

tempo para o desenvolvimento das atividades propostas e não cumprir com as 

exigências curriculares.  

3.  Objetivo 

O objetivo desta pesquisa concerne em descrever aproximações entre a 

utilização das tecnologias da informação e comunicação e a utilização de 

representações semiótica no ensino de matemática. 

4. Metodologia 
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Almejando alcançar o objetivo acima, esta pesquisa caracteriza-se como 

qualitativa e optamos por uma análise bibliográfica, para Severino (2017, p. 93) a 

pesquisa bibliográfica “[...] é aquela que se realiza a partir do registro disponível, 

decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, 

teses etc. [...]”. Os dados qualitativos foram coletados em Duval (2011). 

5. A utilização das TIC e as representações para a produção de 
representações semióticas 

Uma representação apresenta natureza e modos de produção distintos, são 

classificadas em semióticas e não-semióticas, as representações semióticas, tem a 

característica de produção intencional e sua manifestação ocorre de quatro diferentes 

modos: mental; oral; gráfico/visual; monitor de computador e possuem diferentes 

funções, tais como, comunicação, objetivação, tratamento instantâneo ou não 

(DUVAL, 2011). No que consiste ao modo de produção monitor de computador, Duval 

descreve que este tipo de representação permite “Função de tratamento “instantâneo” 

e ilimitado, efetuada por um SOFTWARE [...] função de simulação” (DUVAL, 2011, p. 

134). 

A utilização dos computadores mobiliza diferentes atividades cognitivas, a 

depender do comando que será aplicado pelo ser humano na máquina, tais como 

Conhecimento dos termos matemáticos e decomposição da figura 
esperada em função da escolha dos termos do menu [...] Conversão 
automática de uma equação também já dada, ou coordenação 
preliminar para escolher o tipo de curva ou superfície esperada[...] 
Reconhecimento do ícone que codifica a instrução correspondente ao 
pedido[...] Coordenação do gesto e da visão para manipular a figura 
obtida. (DUVAL, 2011, p. 138). 

Diante do exposto, Duval associa a TRRS a possibilidade de utilização das TIC 

em situações de ensino para produzir, acessar e visualizar diferentes representações 

de um mesmo objeto matemático, o autor também detalha que a utilização de um 

computador pode promover atividades cognitivas.  

6. Considerações Finais 

As tecnologias digitais, podem possibilitar diferentes abordagens e 

visualizações no processo de ensino de matemática, tais como: facilita a formulação 
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ou contraposição de conjecturas, pode auxiliar a construir explicações para fórmulas 

ou equações e o acesso aos objetos matemáticos (BORBA; VILLARREAL, 2005). 

Diante do exposto, os pesquisadores acreditam que a utilização das 

tecnologias em situações de ensino poderá produzir novas representações além de 

possibilitar o acesso aos objetos matemáticos e a produção de conhecimento 

matemático. 

No que diz respeito à visualização e ao acesso aos objetos matemáticos, os 

recursos tecnológicos proporcionaram o acesso, a produção e a visualização de 

representações semióticas, proporcionando novas possibilidades para o pensamento 

matemático.  
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Resumo 

Este artigo traz uma análise sobre grau de desenvolvimento dos discente na resolução de problemas 
matemáticos com tema transversal. Esta pesquisa foi desenvolvida em duas escolas públicas: uma 
Federal e outra Estadual para os alunos do segundo ano do Ensino Médio. O objetivo deste trabalho 
foi verificar se o ensino remoto das instituições está sendo adequado para os discentes terem um bom 
rendimento escolar nesse período de pandemia da COVID-19. A metodologia aplicada um teste com 
sete questões, onde três era sobre meio ambiente e quatro sobre função desenvolvido no Google 
Forms. Os resultados obtidos foram que os estudantes das duas escolas possuem conhecimentos 
básicos de conscientização no uso adequado da água e já nos conteúdos matemáticas nem todos 
possuíam conhecimentos previas dos problemas encontrado no teste. Portanto, ao final da análise, 
percebe-se que a margem de erros e acertos entres os colégios foram 10% de diferença entre elas. 

Palavras-chaves:  Teste de Funções; Ensino Remoto; Grau de Desenvolvimento. 

 

1. Introdução 

Este artigo buscou apresenta uma pesquisa de caráter quantitativo e qualitativo 

aos alunos do segundo ano do Ensino Médio, através de um teste com questões 

dados de acertos e erros voltadas ao grau de entendimento sobre resolução de 

problemas abordados no tema transversal sobre poluição e desperdício de água, com 

objetivo de verifica o grau de absorção dos conhecimentos de funções. 

Além disso, marcou-se uma aula pelo Google Meet voltada para uma aula com 

estes discentes, reforçando o assunto a ser abordado no teste, explicando como ele 

deveriam proceder para a resoluções e esclarecer as possíveis dúvidas dos mesmos.  

Assim, considerou-se a resolução dos problemas uma pratica de construção coletiva 

que descrevem a problemática sucessiva em espaço em que se vive assim tais 

posições se associam ao estudo nesse campo é fundamental nesse processo. 
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2. Referencial teórico 

Na construção da sua teoria, Jean Piaget proferiu que o conhecimento nunca 

deve ser apresentado ao sujeito de maneira determinativa, fazendo emergir 

cogitações acerca do estado da pedagogia (FERRARI, 2008). Em consequência, 

percebe-se que, atualmente, as relações estabelecidas entre os professores e os 

estudantes têm recebido um novo caráter, sejam elas em escolas públicas ou 

privadas. Por exemplo, sendo mais propícias a diálogos, a mudanças, a dialéticas 

hodiernas e a recursos tecnológicos muito utiliza nesse período de isolamento por 

conta do Covid-19. Nesse caso, torna-se indispensável proferir que o conceito de 

desequilíbrio psíquico, proposto por Piaget, embora seja uma conjuntura de 

perturbações, não é de todo pernicioso. Ao contrário, pode ser essencial, porque o 

convívio para o desenvolvimento do processo de aprendizagem e essencial para que 

não aja dificuldades e erros.  

Diante desse levantamento, conclui-se que a grande maioria dos alunos a 

serem estudos nessa pesquisa tiveram dificuldade em seu grau de entendimento, por 

não está com ensino regular com os professores em sala de aula, por isso segundo 

Piaget, nós, seres humanos, estamos à procura da organização e da generalização 

das nossas experiências e vivências, através de representações simbólicas do dia a 

dia.  

3. Metodologia 

O trabalho apresenta uma pesquisa de caráter quantitativo e qualitativa, pois 

foi através de um teste com questões dados de acertos e erros com questões voltadas 

para o grau de entendimento, pontos de vistas sobre o tema transversal. Com a 

abordagem de pesquisa bibliográfica, porque a ideia teve a base em materiais como 

revistas, artigos científicos direcionados a problemática levantada.  

Diante disso, primeiramente, realizou-se uma entrevista virtual em dias 

diferentes com as professoras do IFPA - Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará, Campus Belém e E.E.E.F.M. Agostinho Monteiro, tendo de 

identificar o perfil dos alunos a serem analisados, o quantitativo e a melhor forma para 

que todos pudesse participar, com isso, foi nos repassado por ambas professoras que 

utilizavam o Google Forms para aplicação de teste, e foi por estar ferramenta que se 
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adotou para aplicação. Os alunos participantes são do segundo ano do Ensino Médio 

de ambas escolas públicas de esferas Estaduais e Federais.  

Além disso, marcou-se uma aula pelo Google Meet voltada para uma aula com 

estes discentes, reforçando o assunto a ser abordado no teste, explicando como ele 

deveriam proceder para a resoluções e esclarecer as possíveis dúvidas dos mesmos.  

 
Figura 1 - Teste 

Fonte: Autores (2021) 

 

4. Resultados e discussão 

A análise foi realizada com alunos do segundo ano do ensino médio de escola 

Estadual (E.E.E.F.M. Agostinho Monteiro) e Federal (IFPA - Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Campus Belém). Justamente, para uma 

verificação do grau de absorção dos conhecimentos de funções, principalmente, 

daqueles alunos que saíram da sala de aula presencial para o virtual, devido a 

pandemia de Covid-19. Com isso, pensou-se em um questionário pautado na 

resolução de problemas de múltipla escolha e discursiva. Mas, antes disso, foi 

realizada uma entrevista virtual com os professores de matemática das duas escolas, 

no sentido de buscar compreender a realidades dos seus alunos, perante ao acesso 

aos médios digitais. 

Diante desse levantamento, conclui-se que a grande maioria dos alunos a 

serem estudos nessa pesquisa, utilizam apenas o celular para realizarem suas 

atividades escolares, e perante a dificuldade de digitação de fórmulas matemáticas, 

colocou-se a questões com alternativas, já para aquelas voltadas para tema 
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transversal, adotou-se as discursivas. Esse teste foi disponibilizado para 60 alunos, 

30 alunos de cada escola, conforme a frequência dos professores, no entanto, obteve-

se somente o retorno das respostas de ¼ dos alunos analisados. Dentre essas 

respostas, e pautada em uma análise do mesmo quantitativo de alunos de ambas 

escolas, sorteou-se 5 discente da escola Federal e Estadual, pois computou-se o 

mínimo de 7 alunos de ambas.     

4.1. Questões múltiplas escolhas 

Primeiramente, volta-se para a análise das questões de múltiplas escolhas, 

lembrando que nenhuma questão era obrigatória o discente responder, porém nas 

quinze respostas obtidas, não foi registrada nenhuma questão sem resposta. Assim, 

este estudo partiu na exploração da amostra escolhida das respostas colhidas entre 

os dez alunos tirado ao acaso.  

Ao discorre nas respostas das questões de 1 a 7 de ambas as escolas (Tabela 

1 e Tabela 2), nota-se que os alunos absorveram os conhecimentos prévios de 

conscientização no uso adequado da água, nas questões pautadas da preservação 

ambiental, os dados mostrando o quanto os discentes têm a consciência do quanto é 

importante o uso adequando dos recursos naturais, e o quanto o planeta está sofrendo 

com o descaso.  

Outra temática, é que com toda as dificuldades que estes alunos tiveram em 

2020, devido a pandemia da Covid-19, os dados (Tabela 1 e Tabela 2) apontam que 

de forma simplória estes discentes mostraram interesses em aprender os conteúdos 

de funções, isso foi evidente, e contata-se nas questões de 4 a 7, de grau básico ao 

nível mais difícil, as duas instituições obtiveram percentuais de acertos aceitáveis, 

mostrando o grau de entendimentos dos discente perante as problemáticas 

abordadas.  

Tabela 1 – Análise do teste feito pelos discente do IFPA-Campus Belém 

 
Fonte: Autores (2021) 

 
Tabela 2 – Análise do teste feito pelos alunos do Agostinho Monteiro 

 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 Questão 6 Questão 7

Acertos 80% 100% 80% 100% 100% 40% 20%

Erros 20% 0% 20% 0% 0% 60% 80%

IFPA-Campus Belém

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5 Questão 6 Questão 7

Acertos 60% 100% 80% 80% 40% 60% 40%

Erros 40% 0% 20% 20% 60% 40% 60%

Agustinho Monteiro
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Fonte: Autores (2021) 
 

 
Gráfico 1 – Quantificação geral do número de acertos e erros de ambas as escolas 

Fonte: Autores (2021) 

 

Ao olhar a quantificação do número de acertos e erros (Gráfico 1), percebe-se 

que os alunos do IFPA-Campus Belém apresentaram um índice de acertos maior 

(74% de acertos), quando comparados aos da Escola Agostinho Monteiro (66% de 

acertos). Apesar das dificuldades encontradas por estes discentes para continuarem 

seus estudos de forma remota, os valores apontam para uma perspectiva positiva 

perante ao aprendizado dos conceitos básicos de resolução de problemas linkados 

aos conhecimentos do tema transversal ao meio ambiente.  

4.2. Questões discursivas 

Estas questões foram direcionadas para o grau de conscientização dos alunos 

perante ao consumo consciente da água e a poluição. Devido a isso, esta análise será 

de forma geral das duas escolas exploradas. 

Conforme os dados mensurados (Gráfico 2 e Gráfico 3), chega-se, 

primeiramente, sobre a pergunta “De a sua opinião, qual é a importância da água para 

a manutenção da vida?”, constata-se que 50% dos entrevistados disseram que é um 

recurso natural importantíssimo para os seres vivos. E 19% responderam que a água 

é fundamental para o corpo e a higiene pessoal, 13% converge para o ponto de que 

a água nos fornece energia e sais minerais. 

 
Gráfico 2 – De a sua opinião, qual é a importância da água para a manutenção da vida? 

Fonte: Autores (2021) 
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Gráfico 3 – Diga com as suas palavras o que podemos contribuir para viver num mundo sem 

poluição? 
Fonte: Autores (2021) 

 

Ao sintetizar as respostas obtidas na pergunta (Gráfico 3) “Diga com as suas 

palavras o que podemos contribuir para viver num mundo sem poluição?”, identifica-

se que 20% dos entrevistados afirmam que para se viver sem a poluição, deve-se não 

jogar lixo nas ruas e incentivar a reciclagem dos lixões. 16% dizem para evitar o 

consumismo, 12% para o incentivo a andar de bicicleta, os outros respondentes (8%) 

concluíram que para não se ter a poluição a sociedade deve aplicar os 3R’s (Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar), não queimar produtos tóxicos, diminuir o desmatamento e, por 

fim, menos carros movidos a combustíveis.  

Isso nos leva a pensar que os discentes saber o quanto pequenos gestos 

podem melhorar o planeta, e o quanto de benefícios pode-se ter com esses tipos de 

atos mencionados pelos entrevistados.  

5. Considerações finais  

Ao final da analise deste artigo buscou trabalhar em cima do seguinte problema 

de função do primeiro grau com o tema transversal de poluição e desperdícios de 

água. Tendo-o como o objetivo de verificar o grau de absorção deste assunto em um 

ano de reclusão devido a pandemia da Covid-19. É notório na aplicação da 

metodologia entre as duas instituições o grau de dificuldades que foram nas questões 

4 a 7 relacionada sobre função, onde os alunos erram mais. A atividade era de nível 

fácil, as questões de função do 1º grau eram todas interpretativa. 

Portanto, percebe-se que a margem de erros entres os colégios foram 10% de 

diferença entre elas, estatisticamente isso é um problema. Porém, devido a pandemia 

nem todos os alunos possuem acesso à internet ou aparelho telefone para as 

realizações das aulas e atividades que estão sendo forma remoto, por conta disso, 

que pode ter tido essa desigualdade. Outro tópico que pode ter levado essa 

8%

8%

20%

16%

12%

20%

8%

8%

Menos carros movidos a combustível

Diminuir o desmatamento

Reciclar o lixo

Evitar o consumismo

Andar de bicicleta

Não jogar lixo na rua

Não queimar produtos tóxicos
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dissemelhança nas escolas, para a efetuação dessa pesquisa, as professoras tiveram 

que deixar a atividade por um período de duas semanas para os alunos realizarem o 

questionário, pois muito não mostravam interesse em realizar, só mostraram interesse 

no momento que as professoras disseram que valia ponto extra o teste.  

6. Referências  

FERRARI, M. Pierre Bourdieu, o Investigador da Desigualdade. Nova Escola. 
Disponível em: < https://novaescola.org.br/conteudo/1826/pierre-bourdieu-o-
investigador-da-desigualdade>. Acessado em: 20 jul. 2021. 
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RESUMO 

O presente resumo trata-se de um recorte de um Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado em 
2021. Cujo o mesmo teve como proposta investigar a organização didática de um livro didático do 
Ensino Fundamental II, utilizada para o estudo de operações com frações, onde o objetivo foi fazer uma 
análise desta organização didática à luz da Teoria dos Campos Conceituais de Gérard Vergnaud 
(1990). A partir desta Teoria, buscamos evidenciar na sequência didática lacunas que no nosso 
julgamento poderiam interferir na aquisição dos conceitos ora propostos pelo livro. A pesquisa é de 
natureza qualitativa, na qual foi realizado um estudo bibliográfico. As análises realizadas no trabalho 
foram construídas a partir de fragmentos extraídos da sequência didática de um livro didático e nestas 
análises, evidenciamos que não é resgatado os conceitos anteriores adquiridos pelos alunos para 
aquisição dos novos conhecimentos. 
Palavras-chave: Operações com Frações; Sequência Didática; Teoria dos Campos Conceituais. 

1. Introdução  

Entendemos que a maneira como os conceitos muitas vezes são apresentados 

aos alunos, sem criar situações que articule o conceito novo com os conhecimentos 

que eles possuem oriundos de suas experiências anteriores, podem gerar 

dificuldades, por isso, este trabalho foi voltado para aprendizagem de conceitos 

relacionados ao ensino de operações com frações, cujo objetivo era investigar no livro 

didático a Sequência Didática (SD) proposta para o estudo de operações de adição e 

subtração de frações, no intuito de saber se a SD do livro didático contribuía ou 

interferia na construção de conhecimento dos alunos e por que os alunos apresentam 

dificuldades em operar frações com denominadores diferentes. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), os alunos do 6° 

e 7° anos “têm boas condições para perceber que os números têm múltiplas 
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representações e compreender melhor as relações entre representações fracionárias 

e decimais, frações equivalentes (...)” e conforme a Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), os alunos do 6º ano têm habilidades de “compreender, comparar e ordenar 

frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando 

frações equivalentes”. No entanto, o fato de se esperar que os alunos possuam estas 

“condições” ou “habilidades”, não necessariamente signifique que eles estarão com 

esses conhecimentos internalizados. 

Se o processo ocorresse tal como preconizado, não seria comum vermos 

trabalhos que discutem a respeito do ensino e aprendizagem sobre as frações. 

Trabalhos como de: Monteiro e Groenwald (2014), Silva e Aquino (2019) e Etcheverria 

et al. (2019), que falam da complexidade no processo tanto de ensino como de 

aprendizagem por parte dos alunos, mais especificamente no estudo das operações 

de adição e subtração com frações. Os pesquisadores acreditam que as deficiências 

existentes no ensino deste conteúdo também podem estar ligadas à forma como os 

livros didáticos abordam o tema, parecendo trabalhar com regras de caráter algébrico 

antes mesmo que os alunos tenham desenvolvido a ideia central de fração, levando 

os alunos a terem dificuldades na apropriação dos conceitos trabalhados e em 

assimilar o processo de operações com frações. 

2. Fundamentação Teórica 

O trabalho guiou-se na Teoria dos Campos Conceituais (TCC), do pesquisador 

Gérard Vergnaud, a qual procura investigar o sujeito do conhecimento em resposta a 

uma situação de ensino. Vergnaud (1990) ressalta em sua teoria que o ponto 

fundamental da cognição é o processo de conceitualização, isto é, o ensino deve ser 

repensado para propiciar aprendizagem e o conjunto de situações exige a 

compreensão de diversos conceitos dentro de um mesmo assunto para obtermos 

êxito na aprendizagem, ou seja, quando tratarmos o conteúdo de fração tem que haver 

a necessidade de o aluno adquirir certo domínio das situações de ensino que ele está 

inserido para poder compreender os conceitos sobre o que está sendo estudado. 

A TCC mostrou-se de grande importância para este trabalho, ao amparar que o 

conhecimento se constrói e se desenvolve ao longo da adaptação do sujeito com suas 
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experiências, onde os processos cognitivos organizam e desenvolvem esses 

conhecimentos de acordo com experiências vivenciadas pelos alunos. Portanto, a 

fundamentação teórica adotada veio apoiar a compreensão das dificuldades que 

surgem no momento da assimilação de um conceito, em outras palavras, colaborar 

de modo a nos levar a compreensão do processo de conceitualização dos estudantes 

nas situações que envolvem operações com frações. 

3. Metodologia 

O trabalho se evidenciou como uma Pesquisa de natureza Qualitativa, uma vez 

que, Marconi e Lakatos (2010) explicam que a abordagem qualitativa se trata de uma 

pesquisa que tem como condição analisar aspectos mais profundos, fornecendo 

análises sobre as investigações, bem como tínhamos em querer saber o porquê de 

os alunos apresentarem dificuldades do ensino de fração. Nos levando a fazer um 

levantamento bibliográfico, que de certa forma nos conduziu a utilizar um método 

aplicado nas pesquisas do tipo bibliográficas, haja vista termos buscado no livro 

didático elementos que nos permitisse um olhar mais amplo sobre o assunto, assim 

como em artigos, periódicos, etc. Por fim, fizemos as análises na SD do livro no intuito 

de revelar a articulação dos conceitos envolvidos e a relação dos alunos como o tema. 

4. Análise do Livro Didático 

O livro analisado foi Matemática realidade & tecnologia 6 de Joamir Souza 

(2018), do Plano Nacional do Livro e Material Didático (PNLD) de 2020 e vimos que, 

assim como na operação de adição e subtração com denominadores iguais, o autor 

não faz nenhuma alusão de o porquê a operação tem que ser feita da forma como 

está no livro e por que não pode ser feita da mesma forma quando os denominadores 

são diferentes, ou seja, o aluno possivelmente usará o algoritmo por não ser 

complexo, mas não saberá os conceitos que estão evolvidos na situação. 

Vergnaud (1996) afirma que os algoritmos são esquemas, ou ainda, que os 

esquemas são objetos do mesmo tipo lógico de algoritmos, mas falta-lhe efetividade. 

Portanto, não é somente a organização do esquema que o aluno possui que poderá 

apontar a forma como ele compreende determinado assunto, mas também a busca 
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dos pensamentos implícitos que revelem como ele está entendendo e o porquê de se 

resolver as operações com frações de denominadores iguais ou diferentes da forma 

que lhe é ensinado. 

5. Considerações Finais 

Vimos que o livro didático ainda dar ênfase mais ao algoritmo que aos conceitos 

matemáticos e com o levantamento bibliográfico, constatamos que alguns estudantes 

não estabelecem distinção na hora de operar soma e subtração de frações, acreditam 

que operar frações com denominadores diferentes é da mesma forma que operar 

frações com denominadores iguais. Diante disso, considera-se alcançados os 

objetivos da pesquisa, isto é, a SD do livro investigado não contribui em sua plenitude, 

pois ainda existem lacunas deixadas no não favorecimento da compreensão do 

conceito de fração e em resolver principalmente as operações de adição e subtração 

com frações com denominadores diferentes, fazendo com que os alunos tenham 

dificuldades. 

Esta pesquisa contribuiu de forma efetiva pois os resultados nos mostram que 

embora o livro didático funcione como guia para os professores, as SD contidas nele 

precisam ser analisadas, para que no momento da elaboração do plano de aula o 

professor leve em consideração os conceitos que se articulem ora trabalhados 

anteriormente para o resultado de novos saberes. 
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Contexto do Relato  

Uma boa estratégia para dinamizar processo de ensino-aprendizagem é oportunizar a 

realização de momentos lúdicos, que sejam envolventes e empolgantes. No presente texto, 

destacaremos que os jogos podem ser utilizados em aula de Geografia para atrair a atenção 

dos alunos e trabalhar de forma alternativa os conceitos apreendidos.  

Jogos presenciais e virtuais são elementos capazes de promover atividades lúdicas e 

interativas, em diferentes formatos favorecendo o processo de aprendizagem, levando o aluno 

a ter novas relações com o conhecimento geográfico. Os jogos, sejam atividades virtuais ou 

presenciais por meio da gamificação do ensino formal ou informal, permitem que o aluno 

interaja ou vivencie noções de tempo e espaço com características do mundo real. 

O conceito de gamificação na educação, de acordo com Schlemmer (2014), “[...] 

consiste em utilizar elementos presentes na mecânica dos games, estilos de games e forma de 

pensar dos games em contextos não game, como forma de resolver problemas e engajar os 

sujeitos”. E, na perspectiva do ensino de Geografia, a gamificação tem muito a contribuir, 

principalmente no contexto atual com o ensino híbrido ou remoto. Assim, surge a proposta de 

unir a gamificação e o ensino de Geografia nos anos finais do ensino fundamental para este 

trabalho, investigando as possibilidades que essa fusão pode oportunizar para a qualidade do 

ensino considerando seus aspectos democráticos. 

Os jogos são ambientes que fazem parte do cotidiano do aluno, que ao contrário das 

aulas tradicionais que podem levar a momentos de tédio e de conflitos com relação a notas, as 

práticas de games em momentos de aprendizagem induz o aluno a romper para próxima fase 
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do jogo ou chegar até o fim do objetivo do mesmo e com isso sua sede de ampliar seu 

conhecimento se torna momentos ativos e de alegria.  

Sainz (2015), afirma que a gamificação é capaz de religar o aluno com a vontade de 

aprender. Tudo que é aprendido com estímulos positivos costuma ser mais facilmente gravado 

na memória. Portanto, oferecer uma experiência motivadora e engajadora de aprendizado é 

uma maneira de ajudar a fixar conhecimentos importantes para os estudantes, melhorando 

assim seu desempenho educacional e aumentando a bagagem de informações para a vida. 

 Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo sugerir a utilização dos 

jogos enquanto uma Metodologia Ativa no ensino e Aprendizagem, especificamente no 

ensino de Geografia nos anos finais do Ensino Fundamental, em especial no 7º ano com o 

intuito de aumentar o interesse dos alunos. 

Logo, para alcançar esse objetivo foram feitas pesquisas bibliográficas de revistas, 

artigos e livros que abordam a temática na atual conjuntura, da pandemia do COVID-19, onde 

o ensino remoto e/ou híbrido é uma nova realidade no ensino, em muitas escolas do país.  

Detalhamento das Atividades  

 As possibilidades de uso da gamificação são variadas, assim como podem ocorrer de modo 

analógico ou utilizando recursos digitais. Considerando o primeiro caso, um exemplo é a utilização do 

jogo “Descobrindo a Palavra”, semelhante ao famoso “jogo da forca", com a diferença de não haver 

limites de tentativas, por envolver a participação de toda a turma e contar com pontuações. Para esse 

jogo sugerimos que o professor trabalhe com palavras referentes a termos e conceitos-chave que foram 

apreendidos ao longo do ano ou do bimestre a fim de que os alunos aprendam melhor os temas 

trabalhados e associam a matéria a algo divertido, o que pode fazer com que as aulas tenham mais 

envolvimentos dos alunos. Já considerando os recursos digitais, são várias as possibilidades, como o 

kahoot, o wordwall, o genial.ly, além do power point e dos forms. Por meio de tais recursos destaca-se 

a possibilidade de várias modalidades de games como os famosos quizzes.  

Outra possibilidade é utilização das plataformas de jogos virtuais, que trazem a possibilidade 

de interação e interesse pelas soluções tecnológicas, nesse caso cita-se por exemplo jogos como 

Asphalt 8, Street Fighter e outros possuem todo um sistema que pode e deve ser abordado no ensino 

de geografia e outras matérias do ensino fundamental. Imagine os estudantes criando seus avatares 

para participar das histórias, cumprindo missões em várias regiões do Brasil e do mundo, ao longo de 

tempos históricos diferentes recebendo medalhas e pontos, comparando seus resultados com os 

colegas e avançando na jornada — tudo como se fosse em um verdadeiro videogame, mas que ensina 
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além de divertir.  Essa modalidade pode ser adotada para diversos públicos e temas, como para ensinar 

programação para as crianças e jovens ou para realizar simulações de viagens aéreas e espaciais: tudo 

depende da dinâmica que for desenvolvida, considerando o perfil do aluno e os objetivos a serem 

alcançados. Assim é possível despertar a motivação e engajamento dos usuários e alcançar os 

resultados desejados para a estratégia, ampliando o conhecimento dos discentes.  

Destaca-se a vantagem da utilização dos recursos digitais para a coleta de dados dos 

participantes e geração dos relatórios de desempenho, o que possibilita, de forma imediata, um retorno 

para os estudantes sobre sua performance educacional. 

Cabe destacar que diante da realidade do ensino remoto e, posteriormente híbrido nas escolas 

Municipais de Uberlândia, optou-se pela execução das atividades de gamificação em ocasião mais 

adequada, no segundo semestre de 2021 e/ou no primeiro semestre de 2022, a fim de que se obtenha 

melhores resultados, afinal cada vez mais sabe-se que a gamificação é uma excelente ferramenta no 

ensino-aprendizagem.  

Análise e Discussão do Relato  

Na ânsia despretensiosa de contribuir com a prática docente no ensino de geografia 

propomos o jogo descobrindo a palavra, apesar de ser um jogo bastante simples ele pode ser usado 

substituindo uma avaliação tradicional (prova/teste) para medir os conhecimentos apreendidos pelos 

alunos após uma aula expositiva por exemplo, outra maneira sugerida é o jogo eletrônico onde o 

professor pode avaliar a aprendizagem mediante a quantidade de pontos que o aluno consegue no 

game e assim aprofundar em temas de maior dificuldade ou avançar no conteúdo de acordo com 

desempenho dos alunos.  

Espera-se que os alunos despertem interesse pela atividade devido a abordagem diferente do 

usual, que são os livros didáticos ou tradicional quadro e giz, ainda muito utilizado nas redes públicas 

de nosso país. Espera-se também que o ensino de geografia se torne mais prazeroso tanto para alunos 

quanto para professores e que esses jogos sejam executados pelos alunos para além da sala de aula 

levando a geografia para o seu dia-a-dia. 

Considerações 

Diante da relevância das metodologias ativas no ensino e aprendizagem, sobretudo 

considerando o contexto dos ensinos remoto e híbrido foi possível reconhecer o potencial da 

gamificação. Logo, pode-se considerar que pensar em possibilidades de gamificação no ensino de 

Geografia nos anos finais do ensino fundamental, em especial no 7º ano, foi uma experiência relevante 

para a futura prática profissional do professor.   
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RESUMO 

Atualmente, podemos encontrar estudantes que nunca tiveram contato com o ensino da Geometria, 
isso nos faz buscar metodologias e instrumentos que podem proporcionar a chegada desse 
conhecimento e são assuntos tratados em muitas pesquisas atuais. Diante disso, realizamos uma 
pesquisa, que teve por objetivo geral analisar resoluções de problemas no ensino de prismas através 
do uso do Geoespaço e do Modelo de Van Hiele. Para tanto, trabalhamos com uma turma de 9° Ano 
de Ensino Fundamental, realizamos um estudo de caso com uma dupla, que apresentou um bom 
desenvolvimento e analisamos com base no modelo de Van Hiele. Observamos os benefícios do uso 
do Geoespaço, no decorrer das atividades, além do apoio do Modelo de Van Hiele para identificar os 
níveis do pensamento geométrico dos estudantes e a sua evolução ao longo das atividades. 
Concluímos, reafirmando, o quanto é importante trazer o estudo da Geometria para a sala de aula.  
 

Palavras-chave: Ensino de Geometria; Geoespaço; Modelo de Van Hiele.  

1. Introdução  

A realidade do ensino nas escolas e várias pesquisas mostram como o ensino 

de Matemática tem deixado a desejar, podemos identificar algumas melhoras, porém 

ainda se faz necessária dedicação para melhorar a qualidade das aulas. Nessa 

pesquisa, nos detemos ao ensino de Geometria que muitas vezes é deixado de lado 

pelos professores, isso pode acontecer pode diversos fatores como, por exemplo, a 

má formação profissional, o currículo e também os livros didáticos utilizados.  

Nossa pesquisa, temos o intuito de chamar a atenção dos professores, para o 

ensino da Geometria, que pode ser relacionados a vários aspectos da realidade dos 
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estudantes. Além disso, incentivar o uso de práticas que proporcionem um ensino de 

qualidade de forma prazerosa e eficaz, saindo um pouco da metodologia tradicional 

e corriqueira.  

Nesse trabalho, trouxemos o uso do Geoespaço, um material que é pouco 

conhecido, mas que é muito rico para o ensino dos prismas e pirâmides, aliado a ele 

acrescentamos a metodologia de resolução de problemas. Para realizar a análise 

dos resultados utilizamos o conhecido Modelo de Van Hiele e, ao final,  

apresentamos as análises realizadas através do mesmo.  

2. Objetivos 

Analisar se o uso do Geoespçao com o auxílio de atividades abordando a 

resolução de problemas contribui significativamente para a compreensão do 

conteúdo de prismas.  

3. Metodologia  

Nesta pesquisa, apresentamos uma abordagem qualitativa, visando uma 

melhor descrição dos dados e focando, principalmente, no desenvolvimento da 

pesquisa e não somente no resultado final. De acordo com Bicudo (2012), a 

pesquisa qualitativa contém a ideia do subjetivo, na qual é apto a expor as 

sensações e opiniões. Para a realização desse trabalho escolhemos uma turma de 

9° Ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Padre Antonino, localizada na 

cidade de Campina Grande – PB, composta por 37 estudantes, com faixa etária 

entre 14 e 15 anos. Com relação à metodologia seguimos a seguinte sequência: 

Questionário Inicial, desenvolvimento das atividades com o Geoespaço, nesse 

momento, escolhemos a dupla que iria compor a dupla do estudo de caso, 

realizamos um Questionário Final e, por fim, análise dos dados de acordo com o 

modelo de Van Hiele. 

Escolhemos para essa pesquisa o  estudo de caso, focando em determinado 

aspecto e descrevendo-o com mais detalhes. No primeiro encontro com a turma, que 
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aconteceu no dia 10 de outubro de 2019, aplicamos o Questionário Inicial, que tinha 

por objetivo analisar o nível de conhecimento dos estudantes com relação à 

geometria plana e um pouco da geometria espacial, e também identificar quais os 

seus conhecimentos prévios, para que fossem realizadas as demais atividades.   

No segundo encontro no dia 24 de outubro de 2019, apresentamos o 

Geoespaço à turma, construímos alguns sólidos geométricos, mostrando suas 

diferenças, em seguida realizamos a primeira atividade com o uso do material, e 

identificamos também a dupla que iria compor o nosso estudo de caso, utilizando 

como critério de seleção, um domínio maior do conteúdo apresentado.  

No terceiro encontro, que aconteceu dia primeiro de novembro de 2019, 

realizamos a segunda atividade e pudemos ver como os estudantes se 

desenvolveram durante esse processo. Por fim, aplicamos o Questionário Final, 

objetivando identificar os conhecimentos adquiridos com a atividade e também como 

o Geoespaço contribuiu para o desenvolvimento da tarefa proposta, ele foi 

comparado com o inicial para identificar o nível que o estudo de caso estava 

inserido, de acordo com o Modelo de Van Hiele. 

4. Considerações Finais 

Diante das nossas pesquisas observamos o quanto o ensino de Matemático 

precisa ser aprimorado e como as metodologias diferenciadas são um fator 

contribuinte para que o aprendizado ocorra de maneira eficaz. Além disso, é 

importante trazer os conteúdos de Geometria para a sala de aula que, muitas vezes, 

não é nem mencionado, pois se focam em outros aspectos da matemática como 

fórmulas e métodos de resolução. É necessário que os estudantes tenham o contato 

para que eles tenham a oportunidade de aprender. “Se um tópico não é ensinado, 

ele não é aprendido.” (USISKIN,1994) 

A experiência de levar o uso do material para a sala de aula pode ser 

enriquecedora tanto para estudantes quanto para professor. Ao final da nossa 

pesquisa podemos compreender o quanto isso é importante, os estudantes se 

dedicam mais às aulas que são diferentes e apresentam melhores resultados na 
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aprendizagem, foi o que aconteceu com a dupla que observamos, os questionários 

iniciais mostraram que eles tinham um pouco de conhecimento geométrico, mas 

ainda assim confundiam em alguns aspectos, como por exemplo, o que seria no 

plano e o que seria no espaço.  

Apesar das dificuldades iniciais conforme fomos avançando eles foram se 

desenvolvendo, segundo o modelo de Van Hiele, eles estavam entre os níveis 1 e 2. 

De acordo com Nasser (2010), no nível 1, os estudantes conseguem visualizar as 

figuras geométricas, comparam e até classificam, mas não conseguem identificar as 

propriedades, enquanto no nível 2 é possível identificar essas propriedades e 

relacionar com as figuras.  

Conforme desenvolvemos as atividades, os estudantes se mostraram 

bastante empolgados e também apresentaram melhoras no seu desenvolvimento, 

após aplicarmos o questionário final foi possível observarmos de perto essa melhora, 

como por exemplo, em questões que eles haviam deixado em branco conseguiram 

responder depois das atividades propostas. Sendo assim, os resultados foram 

satisfatórios e pudemos ver o quanto o uso da resolução de problemas, aliada ao 

uso do material manipulável podem ser um fator contribuinte para a aprendizagem 

dos estudantes. 
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RESUMO
 

A Modelagem Matemática é um ramo muito importante, e prático, para as soluções de problemas do
nosso cotidiano e uma estratégia motivadora para os alunos, em todos os níveis de estudo. A sua
incorporação nas aulas de Matemática vem sendo defendida nas últimas décadas. A modelagem
matemática pode ser definida, como a arte de transformar problemas da realidade do nosso cotidiano
em soluções,  convertidas em uma linguagem do mundo real.  Neste trabalho apresentamos uma
possível modelagem matemática através de um sistema de equações diferenciais ordinárias, para
descrever  dados epidemiológicos da dengue na região metropolitana da Belém – PA.  Utilizamos
dados  epidemiológicos  do  período  de  2001  a  2020  e  o  modelo  determinístico  SIR  clássico,
resolvemo-lo numericamente através do método de Runge-Kutta de quarta ordem e ajustamos os
dados reais ao modelo. Os resultados obtidos foram satisfatórios e mostram-nos a possibilidade de se
modelar o comportamento e tendências da dengue em Belém.
Palavras-chave:  Modelagem Matemática;  Equações Diferenciais;  Epidemiologia;  Dengue;  Runge-
Kutta.

1. Introdução

A Modelagem Matemática vem sendo bastante defendida a sua incorporação
nas aulas de Matemática nas últimas décadas. Ela pode ser definida como a arte de
transformar problemas da realidade do nosso cotidiano em soluções, convertidas em
uma linguagem do mundo real (BASSANEZI, 2004, p.16).

Dentre as técnicas de modelagem matemática destacamos a das Equações
Diferenciais  Ordinárias  (EDO),  pois  quando  as  situações  modeladas  envolvem
variáveis contínuas evoluindo em relação a outras variáveis contínuas, a utilização
de  equações  diferenciais  é  mais  adequada.  E  quando  não  é  possível  obtermos
soluções  analíticas,  recorremos  às  soluções  numéricas.  O  método  de  solução
numérica de uma EDO conhecido como Método de Runge-Kutta de quarta ordem
(RK4), é um dos métodos mais precisos para se obter soluções aproximadas de
problemas de valor inicial (ZILL, 2016).

A  Epidemiologia Matemática tem como objetivo a descrição  quantitativa da
disseminação  de uma doença fornecendo informações epidemiológicas sobre  os
parâmetros envolvidos. Os modelos matemáticos epidêmicos se dividem em duas
categorias:  estocástico e  determinístico.  Os  modelos  determinísticos  utilizam  o
método  dos  compartimentos,  em  que  os  indivíduos  de  uma  população  são
distribuídos em diferentes compartimentos, de acordo com seus estados de saúde.
Cada um dos compartimentos corresponde a um estágio específico da epidemia
(TROTTIER; PHILIPPE, 2001). A transição de um indivíduo de um compartimento
para outro é expresso matematicamente por EDO e dependendo do comportamento
epidêmico  que  se  deseja  modelar,  é  possível  obter  diversas  configurações
compartimentais.

Dos diversos estudo epidemiológicos em humanos, destacamos a arbovirose
(doença  transmitida  por  artrópodes)  que  afeta  o  homem  e  constitui-se  a  mais
importante nos dias atuais: a dengue. Esta constitui-se em sério problema de saúde
pública  nos  países  tropicais,  como  o  Brasil,  onde  as  condições  ambientais
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favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, principal mosquito
vetor (BARRETO; TEIXEIRA, 2008).

Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento da incidência
de dengue na região metropolitana de Belém do Pará no período de 2001 a 2020,
utilizando  o  modelo  epidemiológico  SIR  determinístico.  As  seções  seguintes  se
dividem da seguinte forma: apresentamos o modelo SIR clássico; comparamos os
resultados numéricos com dados reais; considerações finais e referências.

2. O modelo SIR

Em  1927,  Kermack  e  McKendrick  (1927)  propuseram  um  modelo
determinístico compartimentado para estudar um sistema epidemiológico, baseado
em EDO não-lineares.  O  principal  objetivo  era  investigar  a  propagação  de  uma
doença infecciosa que se  espalha rapidamente  por  uma população.  Usualmente
este  modelo  é  chamado  de  modelo  SIR  (Suscetíveis,  Infectados,  Recuperados)
clássico, o qual trouxe contribuições importantes na epidemiologia matemática e seu
diagrama pode ser visto na Figura 1.

Figura 1: diagrama compartimental do modelo SIR.

As equações do modelo são:

Com

,
sendo N a população total. 

Figura 2: conjunto de soluções numéricas para as equações do modelo SIR, para determinados
valores dos parâmetros do modelo.
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Na  Figura  2,  vemos  um  conjunto  de  soluções  numéricas  do  modelo  SIR,  que
representa um comportamento típico do modelo, obtido através do método de RK4
para valores aleatórios dos parâmetros.

3. Resultados e discussões

Utilizamos dados reais do número de infectados da região metropolitana de
Belém – PA, no intervalo de 2001 a 2020, retirados do Sistema de Informação de
Agravos e Notificação (SINAN), em que consta uma lista de doenças e agravos de
notificação  obrigatória  enviada,  pelos  profissionais  de  saúde,  aos  núcleos  de
vigilância epidemiológica (BRASIL, 2006). A escolha desta fonte de dados dispensa
apreciação por Comitê de Ética em Pesquisa. Na Figura 3, vemos a distribuição dos
casos de dengues nos anos de 2001 a 2020 e a reta de regressão, cujo coeficiente
de  correlação  de  Pearson  é  r  =  -0,786  (correlação  forte),  o  qual  quantifica  a
tendência de queda no número de casos anuais.

Figura 3: distribuição de casos de dengue registrados na região metropolitana de Belém – PA, em
função dos anos, entre 2001 e 2020.

Após uma análise exploratória dos parâmetros do modelo teórico, através do
método de RK4, foi possível obter um conjunto de valores que descrevem a média
mensal, calculada entre 2001 e 2020, do número de infectados pela dengue, ver
Figura 4. Os valores encontrados foram: beta = 0,1875; alpha = 0,17 (lembrando que
o recíproco de alpha é igual ao tempo médio de infecção da doença, no caso da
dengue este tempo foi considerado de 6 dias) e N = 50000.

Figura 4: Ajuste os dados reais e a solução numérica para a média mensal de casos de dengue, em
função dos meses.
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Figura 5: Resultados numéricos para os suscetíveis e recuperados, utilizando os valores obtidos do
ajuste experimental dos infectados.

4. Considerações finais

Neste  trabalho  apresentamos  uma  possível  modelagem  matemática  do
número de casos de dengue na região metropolitana de Belém – PA, no período de
2001 a 2020. Utilizamos o modelo determinístico SIR clássico a fim de obtermos
uma  descrição  matemática  do  comportamento  da  epidemia.  Os  resultados
preliminares, mostrados aqui, mostraram-se promissores pois foi possível obter um
conjunto de parâmetros das EDO que se ajustam aos dados experimentais.  Em
trabalhos futuros apresentaremos a estatística descritiva dos dados experimentais
além de algumas correlações com outros parâmetros sociais e demográficos tais
como  faixa  etária,  escolaridade,  zona  residencial  etc.  Com  isso,  pretendemos
aprimorar o estudo do comportamento de tendências da dengue em Belém do Pará
e incentivar trabalhos futuros na área de Modelagem Matemática. 
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SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO DO MODELO DO VOTO
DA MAIORIA
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Resumo

O estudo da dinâmica de formação de opinião é hoje um dos temas mais estudados
na Física e Matemática de sistemas complexos, com uma quantidade considerável
de artigos publicados nos últimos anos. Mesmo modelos simples podem exibir
transições de fases fora do equilíbrio, que justifica o interesse no seu estudo. Dentre
vários modelos, citamos o modelo do votante majoritário (ou voto da maioria), em
que a opinião de um indivíduo influencia a opinião de outro indivíduo com uma
certa probabilidade. Neste trabalho realizamos um estudo deste modelo numa rede
regular através de simulações de Monte Carlo. Obtemos o parâmetro de ordem,
susceptibilidade e o cumulante de Binder o qual determina se há uma transição de
fase. A partir destes resultados determinamos o comportamento de escala finita e
os resultados encontrados estão de acordo com os da literatura.
Palavras-chave: Sociofísica. Monte Carlo. Voto da maioria. Dinâmica de Opinião.

1 Introdução
No surgimento da Estatística, em meados do século XVII, ocorreu a descoberta de

invariantes estatísticos em dados tais como nascimentos, mortes, crimes, casamentos
etc, o que levou alguns cientistas e filósofos a concluir que a sociedade era governada
por leis naturais imutáveis fora do alcance dos governos, das quais a curva de erro
gaussiana tornou-se recorrente nas chamadas estatísticas sociais. Estas estatísticas
inspiraram Maxwell e Boltzmann para a utilização de distribuições de probabilidade no
desenvolvimento da teoria cinética dos gases, que é a base da Mecânica Estatística
(BALL, 2002). A ideia de uma Física Social remonta à primeira parte do século XIX,
onde esse termo ocorreu pela primeira vez, em 1803, no livro de Saint-Simon (SAINT-
SIMON, 1803) em que o autor descreve a sociedade por meio das leis da Física e da
Biologia. Esta abordagem foi popularizada em 1835 por Adolphe Quetelet (QUETELET,
1835) e Auguste Comte em 1856 (COMTE, 1856).

Nos últimos anos os métodos desenvolvidos pela Física Estatística vêm se mos-
trando bastante úteis na descrição de fenômenos fora da chamada Física tradicional
(STAUFFER, 2003; STAUFFER, 2006; GALAM, 2012), dentre estas áreas destacamos
o estudo dos fenômenos emergentes das interações dos indivíduos como unidades
elementares nas estruturas sociais (CASTELLANO, C.; FORTUNATO, S.; LORETO,
V., 2009), isto é, a Física Social que atualmente é mais conhecida como Sociofísica.
Esta pode ser definida como a abordagem em que ideias, modelos, métodos conceitu-
ais e computacionais de Física Estatística são aplicados à dinâmica social, o que vem
atraindo muito interesse atualmente, como indicado pelo grande e crescente número de
artigos dedicados à área. Nos fenômenos sociais os constituintes básicos são os seres
humanos, em analogia às partículas na Mecânica, cada indivíduo interage com um nú-
mero limitado de pares que comparado com o número total de pessoas é insignificante
(FORTUNATO; STAUFFER, 2005). Dentre os fenômenos estudados pela Sociofísica
podemos citar o estudo de segregação urbana, de disseminação cultural, estudo dos
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impactos sociais a partir de atitudes individuais. Estudo da dinâmica da linguagem, a
qual se concentra em todos os processos relacionados ao surgimento, mudança, evo-
lução, interações e extinção de línguas nas sociedades. Citamos também os chamados
movimentos coletivos, muito comum na natureza, em que rebanhos de pássaros, car-
dumes e enxames de insetos estão entre as manifestações mais comuns. Os humanos
exibem comportamentos semelhantes em muitos casos: movimento de pedestres, pâ-
nico, tráfego de veículos etc.

Destacamos os estudos da dinâmica de formação de opinião, mais especificamente
o modelo chamado de votante majoritário ou voto da maioria, em que a opinião de um
indivíduo influencia a opinião de outro indivíduo com uma certa probabilidade.

2 Modelo do Voto Majoritário
Imaginemos uma comunidade de indivíduos em que cada um possui uma opinião

sobre um determinado assunto, colocando-se de forma favorável ou contrária ao tema
em debate. Com o passar do tempo, os indivíduos vão mudando de opinião de acordo
com com o que pensam seus vizinhos próximos. Um indivíduo passa a ser a favor se
a maioria de seus vizinhos for a favor ou passa a ser contra caso a maioria for contra,
porém com um fator de hesitação q. Este é um parâmetro positivo que corresponde à
probabilidade de um determinado indivíduo tomar uma decisão contrária ao da maioria
de sua vizinhança.

Figura 1: Representação dos possíveis casos do voto da maioria.

Para construir o modelo, utilizamos uma rede regular em que cada sítio foi associado
uma variável estocástica si, cujo valor +1 representa indivíduo a favor e −1 representa
indivíduo contra (Figura 1). A taxa de inversão para o estado de um sítio, que corres-
ponde à probabilidade do indivíduo mudar de opinião será

wi(si) =
1

2

[
1− (1− q)siS

(
Vizinhos de i∑

j

si

)]
(1)

em que a função S(x) é definida por S(x) = sign(x) se x ̸= 0; S(0) = 0; a somatória
é sobre os primeiros vizinhos do sítio i e o parâmetro q é chamado de parâmetro de
ruído.

Em uma rede regular o modelo de voto majoritário apresenta um transição de fase
de um estado ordenado para um estado desordenado, cujos expoentes críticos da tran-
sição estão no classe de universalidade do modelo de Ising (OLIVEIRA, 1992). A mag-
netização, a susceptibilidade e o cumulante de Binder são, respectivamente:

m(q) = ⟨|m|⟩, (2)
χ(q) = N(⟨m2⟩ − ⟨m⟩2), (3)

U(q) = 1− ⟨m4⟩
3⟨m2⟩2

. (4)
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As relações de escala finita são da forma:

m = L−β/νfm(x), (5)
χ = Lγ/νfχ(x), (6)

dU(q)

dq
= L1/νfU(x), (7)

em que ν, β e γ são os expoentes críticos da transição de fase e

x = (q − qc)L
1/ν . (8)

3 Resultados e discussões
Na Figura 2 a) vemos a magnetização, que é uma medida do grau de “consenso”

dos indivíduos; em b) a susceptibilidade e em c) o cumulante de Binde, o qual mede se
há uma transição de fase e qual a sua ordem. Podemos perceber um comportamento
típico de transição de fase de segunda ordem ou contínua.

Figura 2: a) magnetização, b) susceptibilidade e c) cumulante do modelo estudado.

Na Figura 3 vemos as retas de regressão para os máximos da magnetização, sus-
ceptibilidade e o ruído crítico, onde passa-se de um estado ordenado para outro desor-
denado.

Figura 3: Retas de regressão para a determinação dos expoentes críticos do modelo estudado.

4 Considerações finais
Os resultados apresentados neste estudo preliminar estão totalmente de acordo

com os da literatura. Assim, foi possível verificar que há uma transição de fase do tipo
ordem-desordem, em que no estado ordenado há um consenso entre os indivíduos e
no estado desordenado representa a ausência de consenso (Figura 4). Encontramos
as retas de regressão as quais nos fornecem os expoentes críticos que caracterizam a
transição de fase. Em trabalhos futuros pretende-se incluir novos elementos no sistema,
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Figura 4: Representação da rede do modelo estudado. O estado ordenado (q < qc) representa
um consenso entre a comunidade de sítios cujo sistema apresenta uma opinião majoritária. A
região crítica (q ≈ qc) possui agregados de diversos tamanhos devido ao sistema estar pas-
sando por uma transição de fase do tipo ordem-desordem. A fase desordenada representa a
ausência de consenso macroscópico (q > qc).

tais como outros agentes ou mais de duas opiniões, a fim de incluir comportamentos
mais realísticos ao modelo e analisar suas possíveis transições de fases.
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RESUMO 

Estudo de sistema que apresentam fenômenos fora do equilíbrio vem crescendo nas 
últimas décadas. Uma das abordagens utilizada nesses estudos é a chamada Dinâmica 
Estocástica, mais especificamente a equação da Langevin. Esta última possui aplicação 
nas mais diversas áreas desde sistemas biológicos, mercado financeiro e 
comportamento coletivo de pedestres. O movimento browniano foi explicado pelas 
teorias de Einstein (1905) e Smoluchowski (1906), independentemente, representando 
importantes avanços nas ideias atomistas da teoria cinética dos gases. No século que se 
seguiu, os estudos sobre movimento browniano formaram um forte elemento para 
estabelecer uma estrutura atômica da matéria. Neste trabalho apresentamos uma 
proposta experimental de baixo custo, e simples, para simularmos o passeio aleatório e 
consequentemente descrevê-lo através da equação de Langevin. Os resultados 
apresentados foram satisfatório com as teorias vigentes. 
Palavras-chave: Equação de Langevin. Movimento Browniano. Intensidade Sonora. 
Aparato Experimental. 

 

1. Introdução 

 
O movimento aleatório de pequenas partículas submersas em meio aquoso 

é um fenômeno conhecido como movimento browniano, este foi primeiramente 

observado pelo botânico inglês Robert Brown em 1828. Ele observou que pequenas 

partículas colocadas em meio líquido não muito viscoso adquiriam movimentos 

erráticos e incessantes. Muitas tentativas foram feitas para tentar descobri a 

natureza desse fenômeno. Experimentos mostraram que a intensidade do 

movimento estava diretamente ligada ao aumento da temperatura, assim como, a 

diminuição da viscosidade do liquido e do tamanho das partículas. Em 1860 o ponto 

de vista da existência de moléculas e que o movimento browniano estava ligado às 

colisões dessas moléculas com as partículas em meio fluido era bastante visível, 

mas até então não se tinha uma explicação concreta de que realmente fosse à 

existência de moléculas. A explicação finalmente foi elucidada por Einstein em 1905 

na sua tese de doutorado. Considerado um dos trabalhos intelectuais mais notáveis 

de todos os tempos, pois sua solução do fenômeno trouxe grandes avanços 
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científicos nos campos da química e da física, tornando o modelo atômico-molecular 

uma parte fundamental da estrutura da matéria. 

 
2. Equação de Langevin 

 
Em 1908 Langevin apresentou uma equação diferencial para o movimento de 

uma partícula em suspensão, incluindo a força de Stokes, de caráter macroscópico, 

deduzida no contexto da mecânica dos fluidos e uma força aleatória   ⃗⃗  ⃗, destinada a 

“manter a agitação da partícula, e em cuja ausência a força de atrito viscoso 

acabaria conduzindo ao repouso”. Essa força aleatória, de caráter microscópico, é 

atribuída ao bombardeio contínuo das partículas em suspensão pelas moléculas do 

fluido. Para uma partícula esférica de massa   e raio   temos a equação de 

movimento em uma dimensão da forma 

 
   

   
       

  

  
                                                      (1) 

em que   é a viscosidade do fluido. Multiplicando os dois lados por   e fazendo uma 

pequena manipulação algébrica, temos. 
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A média sobre as partículas em suspensão deve levar em conta o teorema da 

equipartição da energia, associado ao comportamento de um gás perfeito 
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Além disso, vamos supor que 

                                                                (4) 

devido ao caráter aleatório da força    . Assim, Para tempos suficientemente longos 

encontramos 

 

  
     

  

      
                                                (7) 

que é chamado resultado de Einstein. Este resultado também está relacionado com 

a solução da equação da difusão. 

 
3. Aparato experimental 

 
Para simularmos o movimento browniano a fim de encontrarmos os parâmetros 

experimentais que possam ser comparados com os resultados teóricos, utilizamos 
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um microfone para captar somente o ruído de fundo. Os materiais utilizados foram: 

um microfone; uma caixa de “isopor”, um secador de cabelo e um termômetro digital. 

O procedimento experimental consistiu nos seguintes passos: primeiramente 

colocou-se dentro do isopor gelo, o microfone e o sensor do termômetro. Depois do 

equilíbrio térmico foi realizado a gravação e o valor da temperatura de equilíbrio. 

Para a temperatura mais elevada, utilizou-se o secador de cabelo para esquentar o 

interior do isopor, colocando o microfone e o sensor do termômetro em seu interior. 

Depois do equilíbrio, fez-se a gravação do áudio e o valor da temperatura. 

Com este procedimento, esperou-se detectar as diferenças nos ruídos 

captados pelo microfone nas duas temperaturas. 

 

4. Resultados 

 
As duas temperaturas de equilíbrio obtidas no experimento foram, 9,1ºC e 37,2ºC. 

Na Figura 1 vemos as séries temporais para as intensidades sonoras dos ruídos em 

ambas as temperaturas. 

 

Figura 1: Série temporal das intensidades sonoras dos ruídos gravadas pelo microfone nas duas 

temperaturas distintas. 

Notamos que há uma diferença clara nas intensidades dos ruídos para as duas 

temperaturas e que este comportamento é do tipo movimento browniano. Na Figura 

2 vemos o histograma para as duas séries temporais. 

Notamos que os ruídos se distribuem no formato de uma gaussiana, as linhas 

contínuas são ajustes gaussianos e percebe-se que estas se ajustam muito bem 

para os dois casos. Com estes ajustes foi possível obter os parâmetros que 

caracterizam a função gaussiana e como sabemos que esta é solução da equação 
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da difusão, pretende-se utilizar com o resultado de Einstein ou solução da equação 

de Langevin. 

 

Figura 2: Histograma dos ruídos para as duas temperaturas distintas. 

 
5. Considerações finais 

 
Neste trabalho propomos um aparato experimental simples a fim de se estudar o 

movimento browniano. Com ele foi possível obter resultados preliminares 

satisfatórios, pois detectou-se as séries temporais das intensidades sonoras dos 

ruídos detectados por um microfone, se comportam de maneiras diferentes de 

acordo com a temperatura. Neste caso, espera-se se quanto maior a temperatura 

mais agitadas estarão as moléculas que compõem o ar e consequentemente maior 

será a flutuação na intensidade sonora dois ruídos detectados pelo microfone. 

Assim, como mostrado neste trabalho, os resultados obtidos corroboram com este 

comportamento. Em trabalhos futuros espera-se comparar os parâmetros obtidos 

dos resultados experimentais - ajuste gaussiano dos histogramas das intensidades – 

com a equação de Langevin e suas soluções. 
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RESUMO 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) tiveram um acentuado uso com a 
pandemia do novo Coronavírus. Na Educação não foi diferente: várias instituições só puderam 
continuar suas atividades devido aos recursos hoje existentes, sobretudo por meio da internet. Neste 
texto, objetiva-se levantar algumas questões acerca da comunicação estabelecida pelas instituições 
com os diversos atores da comunidade acadêmica, especialmente em contexto de universidade no 
interior, que abrange diversas cidades em uma dada região. É citado o exemplo de um curso de 
licenciatura em Matemática de uma universidade no interior do Ceará que desde 2012 tem uma 
assessoria de comunicação própria, envolvendo estudantes e professores do curso. Por fim, destaca-
se que mesmo diante do avanço tecnológico as universidades ainda carecem de maior comunicação 
com os estudantes através das redes sociais e que sobretudo os estudantes têm dificuldades no acesso 
à internet. 

Palavras-chave: TDIC; Comunicação; Comunidade Acadêmica; Internet; Redes Sociais. 

1.  Introdução   

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), já muito 

presentes nas mais diversas atividades da sociedade contemporânea, tiveram um 

acentuado incremento em termos de uso devido ao atual momento de pandemia. Desde 

março de 2020 aconteceram mudanças significativas na forma de comunicação entre 

as pessoas que, com o distanciamento social, tiveram que se utilizar sobremaneira dos 

meios disponíveis via internet. 

Na Educação não foi diferente. A comunicação entre professores, instituições, 

estudantes e respectivas famílias, suspensas em um primeiro momento, foi 

restabelecida devido a recursos de videoconferências, redes sociais e aplicativos de 

mensagens. Estes recursos têm sido a única forma para que, por exemplo, discentes 
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e professores de universidades do interior – que abrangem diferentes cidades – 

dessem continuidade às atividades. 

O distanciamento social provocado pela pandemia reforçou o que dizem Grossi 

et al. (2014) quando ressaltam que as redes sociais trazem uma nova forma de 

organização da sociedade, favorecendo vínculos que ultrapassam os limites 

geográficos e que libera o indivíduo para criar seu próprio conteúdo digital e difundir 

suas ideias. Ou seja, através das redes sociais pode-se alcançar um grande número 

de pessoas, algo essencial dada a impossibilidade de acesso às dependências físicas 

das instituições de ensino. 

Desta forma, o objetivo do presente trabalho é discorrer a respeito da 

importância da utilização dos diferentes meios de comunicação online nas 

comunidades acadêmicas – professores, instituição e estudantes – sobretudo em uma 

universidade no interior do Ceará que  possui um histórico de comunicação com os 

discentes mesmo antes da pandemia. 

2.  Os meios de comunicação na sociedade contemporânea 

A necessidade de se comunicar com pessoas em locais distantes não é algo 

novo. Desde os mensageiros que viajavam dias a pé ou a cavalo para levar 

mensagens, passando pelas cartas, telefone e chegando até a era do e-mail e 

aplicativos de mensagem, as pessoas sempre buscaram formas de manter algum 

contato com quem estava fisicamente distante. 

Atualmente, as novas formas de comunicação são mais rápidas e existem em 

maior variedade. Este avanço se acentua a partir da década de 1980, com a 

popularização dos computadore pessoais, mas é com o advento da internet rápida – 

a quarta fase das Tecnologias Digitais segundo Borba, Silva e Gadanidis (2020) – que 

se transforma e estabelece, de vez, a comunicação online. Redes sociais, blogs, e-

mail, sites e aplicativos de mensagens, recursos próprios da era digital, são alguns 

dos mais populares meios usados atualmente para comunicação entre pessoas e para 

acesso à informação.  

Embora sejam utilizadas fortemente como recursos para entretenimento, estas 

ferramentas possuem muitas potencialidades para o âmbito das instituições de 
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ensino, especialmente o universitário. Se apropriar destes recursos para estabelecer 

comunicação e acesso à informação à comunidade acadêmica, especialmente em 

contextos nos quais os atores residem em diferentes cidades, é o que este trabalho 

propõe como tema para reflexão. 

3.  A utilização dos meios de comunicação digitais em um curso de licenciatura 

de uma universidade no interior do Ceará 

A pandemia escancarou algumas necessidades no contexto da Educação. Uma 

delas diz respeito ao uso dos meios de comunicação online entre os diversos atores 

da comunidade acadêmica. Com a experiência vivida ao longo dos últimos meses, 

muitas questões estão postas, tal como: Levando em conta a distância da moradia 

dos estudantes e relação à sede da universidade, como as práticas realizadas online 

durante a pandemia poderão ser incorporadas à vida normal da academia? 

Trazemos como exemplo a assessoria de comunicação de um curso de 

licenciatura em Matemática de uma universidade pública estadual no interior do 

Ceará, onde, mesmo antes da pandemia, já era comum a utilização de diversas redes 

sociais, canais no YouTube, aplicativos de mensagem e site para a comunicação e 

acesso à informação. Desde 2012 esta assessoria funciona como um projeto de 

extensão que é coordenado por professores do curso, havendo, colaborativamente, a 

condução por estudantes.  

Informações sobre eventos do curso e também em outras instituições, projetos, 

grupos de estudo e pesquisa, ofertas de disciplinas e de bolsas de auxílio e notícias 

da universidade são focos de atenção no que se refere à comunicação. No que se 

refere aos aspectos pedagógicos, os meios acima citados também são utilizados, por 

exemplo, para disponibilizar e divulgar recursos didáticos para disciplinas do curso, 

como listas de exercícios, artigos e textos para leitura, etc.  

Desta forma, os estudantes do curso têm à sua disposição uma considerável 

gama de informações que pode ser acessada de casa, sem a necessidade de 

telefonemas ou de presença física no campus. No atual contexto de distanciamento 

social, essa possibilidade parece óbvia e necessária. Ainda, considerando que o curso 

em questão atende estudantes de uma região que abrange cerca de 40 cidades do 

interior, algumas com sistema de transporte precário independente de pandemia, isto, 
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por si só, já seria argumento suficiente para perceber o quão importante é a existência 

de uma assessoria de comunicação com as características apontadas. Assegurar 

essa comunicação vai ao encontro do pensamento de Kenski (2003) quando enfatiza 

que o “ideal dessa nova sociedade da informação digital é a garantia de acesso à 

informação para todos, indiscriminadamente” (p. 52).  

4.  Considerações finais 

É notável o avanço dos meios de comunicação online. Desde a tecnologia 

presente nos aparelhos de smartphone até os recursos desenvolvidos em termos de 

softwares e aplicativos. Esta combinação garante maior disseminação de informações 

e um alcance de um número cada vez maior de pessoas. Como em outras áreas de 

nossa sociedade, a comunicação online também é de extrema importância na 

Educação. Possibilita o contato entre os diversos atores de uma mesma instituição, 

bem como de estudantes e professores de diferentes instituições. Esse fluxo propicia 

expansão de conhecimentos, ultrapassando fronteiras geográficas.  

Porém, mesmo diante de tanto avanço tecnológico, existem estudantes que 

não têm acesso constante à internet, dificultando o contato com seus colegas e 

professores. Além disso, algumas universidades ainda utilizam pouco meios como 

redes sociais para se comunicar, dificultando que as informações sejam acessíveis a 

um maior número de estudantes. Portanto, espera-se que num futuro próximo, as 

dificuldades dos estudantes quanto ao uso da internet possam ser resolvidas e que 

as universidades passem a utilizar diversos meios digitais favorecendo a comunicação 

e a troca de informações com os discentes.  
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CONTAVOX: A TECNOLOGIA A SERVIÇO DAS QUATRO 

OPERAÇÕES. 

 

BARROS, Aguinaldo da Silva1 
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Resumo: Historicamente, a matemática foi considerada como um "bicho de 7cabeças" para 

uma parcela significativa dos estudantes brasileiros. O problema perpassa pela fragilidade na 
base de ensino, destacada pela inabilidade com o uso das quatro operações fundamentais da 
Matemática. No ano de 1993, com o início da expansão tecnológica por todo o mundo, foi criado 
o Sistema Dosvox: Um programa que favoreceu, sobretudo, a pessoas cegas, que puderam, a 
partir dali, acessar informações com maior velocidade, lendo e escrevendo por meio do tato e da 
audição, com o uso de sintetizadores de voz. Nesse ínterim, o Dosvox aperfeiçoou-se, surgindo 
em seu interior os jogos educativos. Entre eles, o Contavox, que permitiu o contato com as quatro 
operações fundamentais da Matemática, por meio da ludicidade, contribuindo para que crianças 
cegas alcançassem a matemática com plena autonomia. 

Palavras-chave: Matemática, estudantes, Contavox, operações. 

 

1. Introdução 

 

Este trabalho abordará a importância do jogo educativo Contavox, 

elaborado com o intuito de proporcionar a estudantes cegos o acesso às quatro 

operações fundamentais da matemática, bem como as possibilidades do referido 

jogo em também ser desenvolvido com estudantes de uma sala regular inclusiva 

do Ensino Fundamental Menor, com e sem deficiência. Pretendemos, assim, 

demonstrar que o Contavox é uma alternativa eficaz na tentativa de amenizar os 

problemas enfrentados por alunos brasileiros, em relação ao estudo da 

Matemática, enfatizando-se a fragilidade na resolução de questões, por conta da 

inabilidade com o uso das quatro operações fundamentais. 

          Historicamente, a Matemática foi considerada como uma disciplina 

inacessível por estudantes do Ensino Fundamental Menor, refletindo-se em 

ciclos posteriores, dada a metodologia implementada por professores dessa 

disciplina. Percebemos, na experiência como docentes, que essa dificuldade se 
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dá, na maioria das vezes, por metodologias tradicionais implementadas por 

professores de matemática. Esta deve ser ensinada com criatividade, inovação 

e, principalmente, proporcionando acesso ao processo de aprendizagem ao 

todo, independentemente de "facilidades" ou "dificuldades" na compreensão dos 

conteúdos. 

 

A grande expansão da educação a partir do final do século 

passado e que se manifesta com maior intensidade nos países 

menos desenvolvidos a partir de meados deste século, leva à 

universalização da Educação Matemática.                                   

Universalização no sentido pleno: ensinar Matemática para 

todos e, praticamente, a mesma Matemática em todo o mundo. 

(D'AMBROSIO, 1993, p. 6). 

 

Este resumo está estruturado em três tópicos: Introdução, as tecnologias 

e os jogos educativos na aprendizagem de matemática em uma sala regular 

inclusiva e Resultados pretendidos com a pesquisa. Traremos como bases 

teóricas o estudioso matemático Ubiratan D'ambrosio (1993) e o professor de 

Tecnologias Asssitivas e criador do Sistema Dosvox, José Antonio dos Santos 

Borges (1996). 

 

2. As tecnologias assistivas e os jogos educativos na aprendizagem de 

matemática em uma sala regular inclusiva. 

 O século XXI é marcado por constantes transformações concernentes ao 

pensamento, acesso à informação e tomada de decisões. Tudo isso por conta 

da tecnologia, que facilitou a ação humana de compreender o que está ao seu 

redor. As pessoas com deficiência, até então pouco integradas e minimamente 

informatizadas, não poderiam permanecer alijadas do processo de expansão 

tecnológica. Passo a passo surgiram inovações capazes de garantir uma 

aprendizagem de modo acessível, no que concerne a cálculos, leitura e escrita. 

Para pessoas surdas, Libras se tornou língua obrigatória, apesar de ainda não 

estar 100% consolidada entre os professores; Conversores de áudio para Libras 

e de Libras para áudio começam a ser desenvolvidos; O aumento significativo 

na demanda de alunos matriculados na educação básica e superior é 
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ascendente, despertando busca de conhecimento por parte de professores.        

Para pessoas com deficiência visual, o Sistema Braille, criado no século XIX, já 

não era suficiente, ainda que para a matemática, na atualidade, seja o mais 

eficaz para a resolução de cálculos simples e complexos. 

           Em 1993, nas dependências da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) surgiu um programa que, inicialmente, mudaria a vida das pessoas 

cegas, no que concerne ao acesso à leitura e escrita: O Sistema Dosvox foi 

criado a partir da necessidade específica de um aluno cego, matriculado no curso 

de Processamento de Dados, da UFRJ. Posteriormente, porém, expandiu-se 

para um número significativo de pessoas com a mesma deficiência, com a 

implantação de utilitários, acesso à internet, multimídia e jogos educativos. Este 

último, o grande foco deste resumo. 

Os deficientes visuais talvez tenham sido os mais beneficiados pela                                   

tecnologia, em especial de computação. Hoje, com a ajuda de                                   

computadores, scanners, impressoras e outros equipamentos, um cego é                                   

capaz de escrever e ser lido e ler o que os outros escreveram. A vertente                                   

brasileira desta tecnologia é o projeto DOSVOX. (BORGES, 1997, página 24). 

           O jogo em questão para o estudo vigente é o Contavox, que foi criado 

para facilitar o acesso ao ensino das quatro operações fundamentais da 

Matemática, por meio de ludicidade e dinamismo. A brincadeira se configura por 

várias fases, simbolizadas por torneios de futebol, das mais simples as mais 

complexas, começando com a adição, com o primeiro nível sendo denominado 

de "Treino no quintal", passando pela subtração, com o primeiro nível sendo 

chamado de "Campeonato Estadual", chegando na multiplicação, com o primeiro 

nível nominado de "Copa Libertadores da América" e finalizando com a divisão, 

chamada de "Copa do Mundo". O jogo possui nove níveis, contendo quatro fases 

em cada um deles. O aluno tem a liberdade de escolher em qual fase quer jogar, 

de acordo com as suas habilidades nas operações. 

2. Resultados pretendidos com a pesquisa: 

 

Apresentando o jogo educativo Contavox em uma sala regular inclusiva, 

pretendemos demonstrar que o estudante é capaz de aprender e interagir, com 
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suas facilidades ou dificuldades no processo de aprendizagem, 

independentemente de possuir ou não alguma deficiência. Além disso, por se 

tratar de um jogo, que fomenta a competitividade e se baseia no futebol, 

mostraremos como a matemática pode ser trabalhada de modo dinâmico e 

prazeroso, incentivando, por meio das quatro operações fundamentais o 

fortalecimento da base estudantil nessa disciplina, amenizando possíveis 

problemas na absorção de conhecimentos. Deixamos claro, entretanto, que o 

Contavox não será a solução salvadora de dificuldades enfrentadas por 

educandos e educandas do Ensino Fundamental Menor, mas uma grande 

contribuição, que poderá ser inovadora, servindo como alicerce para futuras 

pesquisas na área. Estudantes e professores, então, só têm a ganhar com a 

descoberta de novas e criativas possibilidades de ensinar e aprender. 
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RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa é o estudo do aplicativo GeoGebra Clássico para celulares no ensino de 
Geometria Plana. O aplicativo foi utilizado pelos alunos do 1º ano do Ensino Médio em uma aula de 
Matemática com o auxílio do professor sobre os conceitos e construções de formas geométricas para 
a aprendizagem. Com essa atividade foi possível observar a interação dos estudantes diante dessa 
tecnologia digital com o ensino tradicional para ajudar nas dificuldades e superações do conteúdo de 
Geometria Plana. Conclui-se que o ensino de matemática da geometria plana com suporte da 
tecnologia digital educacional GeoGebra Clássico representou uma exploração sobre o pensamento 
geométrico para visualização de figuras planas trabalhando perímetro e área e mantendo as 
propriedades de cada figura construída, sendo comprovada pela validação das conjecturas. 
Palavras-chave: Geometria plana; GeoGebra; Tecnologias Digitais; PISA; Ensino Médio.  

1. Introdução 

Na observação dos dados resultantes do Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes (PISA) 2018, observou-se que o Brasil obteve 384 pontos no 

desempenho de Matemática, ocupando um intervalo no ranking entre 69 a 72 posição 

diante dos demais países participantes. Nessa situação, é necessário buscar 

alternativas de condução e formas de ensino, onde o protagonista “aluno” se interesse 

em suas aulas, faça interações e proporcione uma melhor atenção no aprendizado. 

Diante disso, a utilização das tecnologias digitais no ensino e aprendizagem 

tem evoluído em vários cenários da educação e alcançado, diversas pessoas e 

objetivos inigualáveis. Conforme o questionário do PISA 2018, onde descreve que a 

tecnologia tem um “foco na disponibilidade e uso de tecnologia da informação e 

comunicação (TIC), e na capacidade dos alunos de realizar tarefas no computador e 
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suas atitudes em relação ao uso [...]” (BRASIL, 2019, p. 25). Dessa forma, as 

tecnologias estão presentes no nosso cotidiano, provocando mudanças em métodos 

de ensino, principalmente na disciplina de Matemática. Conforme Santiago e Alves 

(2021, p. 4), retrata como “um exemplo são os softwares educativos, que podem 

auxiliar estudantes na concepção e no entendimento de conceitos advindos da 

Geometria Plana”. 

Essas ferramentas possibilitam o aparecimento de novas formas no processo 

de ensino e aprendizagem em sala de aula para os estudantes, mantendo a atenção 

e proporcionando aos docentes, novas formas de ensinar para os alunos aprenderem. 

Para Kenski (2003, p. 27), o ambiente educacional com as tecnologias digitais, “não 

importa o lugar em que o aluno estiver: em casa, em um barco, no hospital, no 

trabalho. Ele tem acesso ao conhecimento disponível nas redes, e pode continuar a 

aprender”.  

Nessa perspectiva, surgiu o aplicativo GeoGebra Clássico para celular, 

desenvolvido pelo Instituto Internacional GeoGebra, com sua atualização mais recente 

de 2018, conforme os autores Hohenwarter e Hohenwarter (2009), descrevem que é 

uma “multiplataforma para todos os níveis de ensino, que combina geometria, álgebra, 

tabelas, gráficos, estatística e cálculo em um único sistema”, com pretensão de 

demonstrar a visualização de objetos matemáticos perante seus conceitos em uma 

plataforma dinâmica, com o qual se podem realizar construções de vários elementos 

como: pontos, vértices, segmentos, arestas, funções e outras situações matemáticas. 

Além disso, manipular, formas geométricas planas sem alterar suas propriedades, 

criando novas funções e compartilhamento de arquivos. 

A pesquisa foi realizada em leitura de artigos científicos referente ao tema do 

trabalho, trazendo as experiências de professores sobre propostas didáticas e 

atividades realizadas com turma do ensino fundamental e médio, sobre o conteúdo de 

Geometria Plana, com intuito de estabelecer quais pesquisas utilizavam tecnologias 

com o GeoGebra. Dessa forma, foi aplicado uma aula para alunos do Ensino Médio, 

onde é notável observar o processo de evolução dos alunos com o suporte do 

aplicativo GeoGebra, além da atenção deles pela construção das formas geométricas. 
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2. Materiais e Métodos 

A aula foi desenvolvida em uma turma de 1º ano do Ensino Médio de uma 

Escola de Tempo Integral do sertão central no estado do Ceará. Nesse sentido, a 

utilização do GeoGebra foi para desmitificar conceitos e estruturações da Geometria 

Plana seguindo as seguintes etapas propostas: 

(i) apresentação do aplicativo e demonstração: ao iniciar a aula com o conteúdo 

introdutório de geometria plana, foi realizado a amostra de alguns comandos (bases) 

para os estudantes conhecerem e tirar suas dúvidas, como utilizá-lo e ver suas 

funções. 

(ii) conceitos introdutórios da Geometria Plana com o aplicativo: nessa etapa foram 

expostos conceitos de perímetro, áreas e construções geométricas no GeoGebra. De 

início, construiu um quadrado de lados iguais para ter uma base e assimilar como 

funciona o aplicativo, seguindo dos conceitos do ponto, reta e plano. 

(iii) construções geométricas: estruturaram-se algumas formas geométricas como o 

quadrado, triângulo, losango e hexágono para alinhamento do perímetro e área de 

cada figura construída e identificação dos valores de cada uma. As demais 

construções foi o paralelogramo, o triângulo isósceles e o decágono. 

3. Resultados e Discussão 

Na análise dos artigos científicos, pode-se observar que alguns autores utilizam 

a combinação das tecnologias digitais com ensino da matemática utilizando outros 

softwares. Tal forma necessita ser alterada, por ir de encontro com ensino por parte 

do docente diante das dificuldades enfrentadas pelos alunos na aprendizagem. Dessa 

forma, o ensino tradicional pode ter algumas modificações em cada situação na 

disciplina de Matemática e sendo articulado sempre com o plano de aula, observando 

os pontos positivos, diversificação nas aulas interativas, e sobretudo a implementação 

das tecnologias digitais em sala de aula. 

Em relação à atividade proposta aos alunos, a participação foi imensa pelo uso 

dos celulares relacionando os conceitos matemáticos, e assimilando o que lhes foi 

proposto. Diante disso, observou que os estudantes tiveram um envolvimento 

individual e coletivamente, na construção das figuras geométricas, seguindo da 
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motivação e empenho geral da turma com a cooperação, organização e interação dos 

comandos utilizados nos comandos do aplicativo GeoGebra. Com isso, foi analisado 

as considerações levantadas das hipóteses e questionamentos dos alunos na aula. 

4. Considerações Finais 

Nessa pesquisa, foi elaborado a utilização do aplicativo GeoGebra para o 

ensino da Geometria Plana. Foi observado os pontos positivos em se trabalhar com 

uso de tecnologias digitais como suporte para a disciplina de matemática. Identificou-

se a interação com os alunos em assimilar os conceitos matemáticos com o uso do 

aplicativo GeoGebra, em consonância com algumas dificuldades na aula tradicional. 

Foi um trabalho proveitoso e interessante para ser utilizado em momentos oportunos 

por outros professores ou futuros professores de matemática no ensino e 

aprendizagem com ferramentas atrativas para os estudantes. 
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RESUMO

No ano de 2020, as atividades acadêmicas presenciais da Educação Básica à Educação Superior
foram suspensas devido ao Novo Coronavírus (Covid-19), diante desse cenário, tivemos que
recorrer ao uso dos recursos tecnológicos no processo de ensino aprendizagem de forma contínua.
Nesse relato de experiência do Projeto de Residência Pedagógica (PRP) pretendo trazer o novo
método para encontrar as raízes de uma função quadrática, a fim de validar sua funcionalidade para
qualquer caso  de uma função quadrática e romper com a memorização da fórmula de Bhaskara.

Palavras-chave: Pandemia; Atividades Remotas; Bhaskara; Novo Método.

1- Introdução

No ano de 2020, as atividades acadêmicas presenciais da Educação Básica

à Educação Superior foram suspensas devido ao Novo Coronavírus (Covid-19),

neste ano atípico tive a oportunidade de participar como residente do Projeto de

Residência Pedagógica (PRP) mas foi diferente dos outros anos por causa da

Covid-19. A comunidade universitária teve que trabalhar remotamente, para realizar

as atividades acadêmicas foram utilizadas algumas plataformas, tais como o

Google Classroom, Google Meet e as redes sociais, principalmente o WhatsApp.

No início do projeto, a professora receptora pediu para os residentes fazer

um estudo da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e debater em reuniões do

Meet, também pediu para produzir materiais didáticos e disponibilizar em um canal

do YouTube. Os residentes produziram seus materiais e me enviaram, pois fiquei

encarregado de criar e manter o canal atualizado. Nesse contexto, desenvolvi um

plano de aula remotamente sobre o novo método para encontrar as raízes de uma

função quadrática, chamado de Método de Po-Shen Loh, foi desenvolvido no final

do ano de 2019 pelo matemático Po-Shen Loh. É um método intuitivo, consiste em

encontrar as raízes a partir do seu ponto médio e é válido somente quando o

coeficiente da variável ao quadrado é igual a 1.
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2. Fundamentação Teórica
A BNCC é um documento de caráter normativo que estabelece competências

e habilidades que devem ser desenvolvidas na Educação Básica, é previsto o uso

de tecnologias com o objetivo de que os alunos a utilizem de maneira crítica e

responsável. A quinta competência geral  está relacionada ao uso da tecnologia:
“Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e

comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas

práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e

exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva (BRASIL, p. 9,

2017)”

O objetivo da tecnologia a ser trabalhada na Educação Básica é estimular o

pensamento crítico, criativo e lógico, utilizando os recursos tecnológicos de forma

consciente e responsável, tanto no contexto de sala de aula quanto para a

resolução de situações cotidianas.

3. Material e Métodos
O método de Po-shen Loh é válido quando o coeficiente da variável ao

quadrado é igual a 1, ou seja,

𝑓(𝑥) =  𝑥2 +  𝑏𝑥 +  𝑐

consiste em encontrar as raízes a partir do seu ponto médio, que é o ponto que

divide o segmento de reta em duas partes de mesmo tamanho. Por Bhaskara, as

raízes da função quadrática são :

𝑥
1 

=   −𝑏 − ∆
2     𝑒      𝑥

2
=   −𝑏 + ∆

2

onde . O ponto médio das raízes é :∆ =  𝑏2 −  4𝑐

𝑃
𝑀

( 
 𝑥

1
+ 𝑥

2

2 , 0) = ((  −𝑏 − ∆
2 +  −𝑏 + ∆

2 )/2,  0) =  (  −𝑏 
2 ,  0)
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A distância do ponto médio até as raízes são iguais, portanto as raízes

podem ser escritas da seguinte maneira:

e𝑥
1

=  −𝑏 
 2 +  𝑢 𝑥

2
=  −𝑏 

 2 −  𝑢

para encontrar o valor dessa distância, devemos utilizar o produto de duas raízes:

𝑥
1 

· 𝑥
2

= (   −𝑏 − ∆
2 ) · (  −𝑏 + ∆

2 ) =   𝑏2 − (𝑏2 − 4𝑐)
4 =  4𝑐

 4 =  𝑐

logo:

   (  −𝑏 
2 + 𝑢) · (  −𝑏 

2 − 𝑢) =  𝑐

   𝑏2 

4 − 𝑢2 =  𝑐

𝑢 =   𝑏2 

4  − 𝑐

4. Resultados e Discussões

Depois de termos encontrado o valor de , substituímos nas suposições𝑢

iniciais das raízes e com isso temos os respectivos valores dos zeros da função

quadrática. Quando o coeficiente da variável ao quadrado é diferente de 1, devemos

dividir todos os coeficientes da função por , ou seja,𝑎

 𝑎𝑥2

𝑎 +  𝑏𝑥 
𝑎 +  𝑐 

𝑎

O método de Po-Shen Loh é um método intuitivo, fácil de entender e rápido

de calcular, no qual devemos seguir três etapas:

I. Calcule o ponto médio .𝑃𝑚 =   −𝑏 
2
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II. Escreva as raízes e como e .𝑥
1

𝑥
2

𝑥
1

=   −𝑏 
2 +  𝑢 𝑥

2
=   −𝑏 

2  −  𝑢

III. Calcule o valor da variável e encontre as raízes.𝑢 

5. Considerações Finais
Com base nas atividades remotas feitas durante o projeto e também de

acordo com estudos teóricos sobre a BNCC, vemos que a tecnologia pode auxiliar o

processo de ensino aprendizagem se for usada de forma consciente, crítica e

responsável, mas devemos levar em consideração que nem todo mundo possui

acesso fácil aos recursos tecnológicos. A escola tradicional está centrada na

memorização, professor detentor do conhecimento e aluno passivo, mas com o uso

da tecnologia na aprendizagem o aluno se torna ativo e o professor se torna um

mediador do conhecimento. Nesse papel de aluno ativo, tive a oportunidade de

encontrar esse método, que poucos conhecem e rompe com a memorização da

fórmula de Bhaskara.
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