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COMISSÃO DE APOIO E SECRETARIIA
A:

TABELA DE COORDENADORES DE GRUPO
Coordenadores de Grupo

Instituição

Município/Estado

SEMED JOINVILLE

JOINVILLE / SC

GERED DE CURITIBANOS

CURITIBANOS / SC

CARLA PERES SOUZA

UDESC

FLORIANÓPOLIS / SC

INGRID DIAS BELO
JULIANA MOSER
ROTHENBURG
KATLEN DANIELA KONELL

SEMED DE JOINVILLE

JOINVILLE / SC

GERED DE TIMBÓ

TIMBÓ / SC

SEFE POMERODE

POMERODE / SC

LEILA SALETE PORTZ

SEMED JARAGUÁ DO SUL

JARAGUÁ DO SUL / SC

LUCIENE MARA RIBEIRO

GERED DE BRUSQUE

BRUSQUE / SC

MARGARET DALABENETA
MARIA CRISTINA SBORZ
DALLMANN
MARIA DE FÁTIMA DE
OLIVEIRA
MARIA ETELVINA ZEN
SANTHANA
ROZELENE SARTORI

GERED DE ITUPORANGA

ITUPORANGA / SC

SEFE POMERODE

POMERODE / SC

SEMED de ILHOTA

ILHOTA / SC

GERED ITUPORANGA

ITUPORANGA / SC

GERED DE CAMPOS NOVOS

CAMPOS NOVOS / SC

SOLANGE ZANCANARO

GERED DE BRUSQUE

BRUSQUE / SC

TARITA THIEL MARTINS

GERED DE RIO DO SUL

RIO DO SUL / SC

VÂNIA MACHADO LEITE

FASB

MONTE SANTO / BA

ANDREZA FARIA
MALEWSCHILC
ANTONIO ALBERTO ONETTA

TABELA DE AVALIADORES
Avaliadores

Instituição

Município/Estado

ADELZIA PEREIRA COSTA

CENTRO INTEGRADO CRISTO
REDENTOR

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA / BA

ADRIANO SANTOS ALGO

COLÉGIO ESTADUAL
PROFESSORA MARIA OLÍMPIA

AURELINO LEAL / BA

ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR
ODILON BEHRENS
ESCOLA MUNICIPAL
ANDREIA SHEILA ZATELLI
MAURÍCIO GERMER
CARLOS ROBERTO SCHWEGER COLÉGIO ESTADUAL BARÃO
DE SOUZA
DO RIO BRANCO
CHARLES MAYCON DE
COLÉGIO ESTADUAL FELIPE
ALMEIDA MOTA
CASSIANO
CLÁUDIA REGINA DUARTE
EEB EXPEDICIONÁRIO MÁRIO
JUFFO
NARDELLI
ALVANIRA DE FÁTIMA ALVES

DAIANE MORESCO

INSTITUTO AUXILIADORA

PEÇANHA / MG
TIMBÓ / SC
RIO BRANCO / AC
VÁRZEA DO POÇO / BA
RIO DO OESTE / SC
CAMPOS NOVOS / SC

COLÉGIO MILITAR DO CORPO
DE BOMBEIROS DO ESTADO
FORTALEZA / CE
DO CEARÁ
ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO
DIANA FERREIRA ROCHA
SÃO JOÃO EVANGELISTA / MG
MEDINA CARDOSO
ESCOLA MUNICIPAL PADRE
DÓRIS MARIA MESADRI MAAS
TIMBÓ / SC
MARTINHO STEIN
DAVI TEIXEIRA GOMES
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EDNA DA CONCEIÇÃO
LINHARES ARAÚJO
ELAINE CARMEN SILVA
ELIAS FERREIRA DE MORAIS
ELMA DANIELA BEZERRA
LIMA
EMANOELA SCHMIDT
EMANUEL THIAGO DE
OLIVEIRA SOUSA
EUGENIANO BRITO MARTINS
FABIANA KRUGER DOS
SANTOS

ESCOLA ESTADUAL
"SENADOR SIMÃO DA CUNHA"
ESCOLA MUNICIPAL
FRANCISCO DE ASSIS
INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO AMAPÁIFAP
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL
PADRE GERMANO BRANDT
INSTITUTO FEDERAL DO
AMAPÁ
COLÉGIO MILITAR DO CORPO
DE BOMBEIROS DO ESTADO
DO CEARÁ - CMCB/CE
EEB PREFEITO ARNO
SIEWERDT

ESCOLA ESTADUAL DE
ENSINO MÉDIO MARIA
MENESES CRISTINO
ESCOLA MUNICIPAL DE
FLÁVIA REGINA KEISER
ENSINO FUNDAMENTAL
POMMERENING
GERTRUDES STEILEIN
MILBRATZ
ESCOLA DE EDUCAÇÃO
GILMAR ANTÔNIO KIST
BÁSICA BENJAMIM
CARVALHO DE OLIVEIRA
CENTRO EDUCACIONAL
GILVANI MACEDO DA SILVA
MUNICIPAL LUIZ EDUARDO
MAGALHÃES
ESCOLA ESTADUAL RUTH DE
IRIS MACIEL PANTOJA
ALMEIDA BEZERRA
JONATHAN HARYSON ARAÚJO EEFM HERÁCLITO DE CASTRO
AGUIAR
E SILVA

JUVANE ELENA BAZO
PEREIRA
LETICIA ZANCANARO
WANDREY
MÁRCIA BATISTA MIRANDA
MARCIO ANTONIO SOUZA
PAIM
MARIA APARECIDA PAULINO
MARIETA PLEBANI
HOFFMANN
MARILI MICHELSON

CATU / BA

ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO
SÃO JOÃO EVANGELISTA / MG
MEDINA CARDOSO

FÁBIO GOMES DE LIMA

JOSEGLEIDE DE ALMEIDA
LIMA SOBREIRA

MACAPÁ / AP

PEÇANHA / MG
MONTE SANTO / BA

AMAPÁ / AP

GUABIRUBA / SC
MACAPÁ / AP
FORTALEZA / CE
POUSO REDONDO / SC
COREAÚ / CE

JARAGUÁ DO SUL / SC

IPUMIRIM / SC

VALENTE / BA
MACAPÁ / AP
FORTALEZA / CE

IF BAIANO

SENHOR DO BONFIM / BA

ESCOLA DE EDUCAÇÃO
BÁSICA BELISÁRIO PENA

CAPINZAL / SC

GERED DE BRUSQUE

BRUSQUE / SC

EEB MARCOS KONDER
INSTITUTO FEDERAL DA
BAHIA
EEB BRUNO HEOLTGEBAUM
ESCOLA DE EDUCAÇÃO
BÁSICA BERTINO SILVA
ESCOLA MUNICIPAL ERWIN
PRADE

ILHOTA / SC
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EDMARLON BORGES SILVA

ESCOLA ESTADUAL
SEBASTIANA DE ALMEIDA
LENIR
COLÉGIO ESTADUAL DR. LUÍZ
VIANA FILHO
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EDILÉA NAZARÉ DE LIMA

MATEUS FREITAS DE
OLIVEIRA

COLÉGIO ESTADUAL OLAVO
ALVES PINTO

RETIROLÂNDIA / BA

MEIRE FERREIRA BATISTA

ESCOLA MUNICIPAL SÃO
FRANCISCO

CAMPO FORMOSO / BA

MICHAEL GANDHI MONTEIRO
DOS SANTOS

EEFM JOSE DE ALENCAR

FORTALEZA / CE

MICHELLY CASSIA DE
AZEVEDO MARQUES

ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO
MÉDIO PE. EMÍDIO VIANA
CORREIA

CAMPINA GRANDE / PB

EEB PARAÍSO DO SABER

ITAPIPOCA / CE

EEB BRUNO HOELTGEBAUM
ESCOLA ESTADUAL AUREA
PINHEIRO BRAGA

BLUMENAU / SC

NAYARA ROCHELLI DE SOUSA
LUNA
RAFAEL GRIPPA
ROBSON ANDRADE CORREA

MANAUS / AM

ROSÂNGELA NICOLETTI
JORGE

ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO
BALTASAR BUSCHLE

JOINVILLE / SC

ROSEMARI VIEIRA MÜLLER
SAMIRA VALCANAIA

COLÉGIO CULTURA
GERED DE TIMBÓ

BRUSQUE / SC
TIMBÓ / SC

SANDRA GOMES PAIM

CENTRO INTEGRADO CRISTO
REDENTOR

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA / BA

SÉLIA SCHWARZ

EEB LINDO SARDAGNA
UNIVERSIDADE ESTADUAL
DA PARAÍBA

DONA EMMA / SC

SUELEN CRISTINA
SGARBOSSA LOTTI

EEB CARLOS FRIES

CONCÓRDIA / SC

VANIA TEIXEIRA LIMA

EEEP DETUTADO JOSÉ
WALFRIDO MONTEIRO

ICÓ / CE

WILSON CARLOS MENDES
MURICY

ESCOLA MUNICIPAL
HERCULANO ALMEIDA LIMA

SENHOR DO BONFIM / BA

SILVANIO DE ANDRADE

WILSON HAFEMANN

PARAÍBA / PB

POMERODE / SC
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AVALIADORES AD HOC

IFC – Instituto Federal Catarinense (Campus
(
Araquari, Concórdia, Ibirama, Rio do Sul, São Francisco do Sul e
Sombrio)
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Adriana Maria Corrêa Riedi – IFC1
Ana Claudia Ferreira – IFC
Anderson Luiz Godinho Belem – IF Farroupilha
Anelise Grünfeld de Luca – IFC
Araceli Gonçalves Schneider – IFC
Camila Luize Schlögl – EBM Felipe Schmidt – Blumenau SC
Cleberson de Lima Mendes – IFC
Élder Mantovani Lopes – IFC
Fátima Cristina Trentini dos Santos da Silva – Colégio Universitário – Gaspar SC
Fátima Peres Zago de Oliveira – IFC
Felipe Vieira – UFSC – Campus Blumenau
Gilberto Mazoco Jubini – IFC
Grasiela Voss – IFC
Junelene Costodio Pruner – Colégio São Luiz / UNIFEBE – Brusque SC
Katia Hardt Siewert – IFC
Katia Regina Koerich Fronza – IFC
Leonardo Silveira Borges – UFSC – Campus Blumenau
Letícia Saragiotto Colpini – IFC
Louise Reips – UFSC – Campus Blumenau
Lúcia Loreto Lacerda – IFC
Márcia Regina Ferreira – EEB Prof Maria da Glória Pereira – Balneário Camboriú
Camb
SC
Maria Fernanda Villena Castro – IFC
Morgana Scheller – IFC
Paula Andrea Grawieski Civiero – IFC
Regina Luiza Gouvea Graciano – IFC
Rogério Deitali Bruno
Ruy Piehowiak – IFC
Solange Aparecida de Oliveira Hoeller – IFC
Solange Aparecida Zotti – IFC
Vanessa Neves Höpner – IFC
Vanessa Oechsler – IFSC – Campus Gaspar
Veruschka Rocha Medeiros Andreolla

APRESENTAÇÃO
A Universidade do Estado da Bahia – UNEB, através de seus dirigentes, abraçou a
causa do Projeto de Extensão Feiras de Matemática no Estado da Bahia e desde 2006, de
forma expressiva, vem dando seu apoio para que essa proposta se fortaleça e chegue ao maior
número possível de escolas com a participação de professores e alunos. O Núcleo de
Educação Matemática – NEMAT do Departamento de Educação Campus VII da UNEB em
Senhor do Bonfim é um dos núcleos da SBEM – BA, e dentre as ações que realiza está o
gerenciamento desse Projeto de Extensão. Através desse projeto a Bahia participou da I Feira
Nacional de Matemática (2010) e da II Feira Nacional de Matemática (2013) com dez
trabalhos em cada, e do 16° Congresso Internacional de Modelagem Matemática (2013) com
02 trabalhos. Foi devido a esses resultados que a Bahia foi convidada, durante o V Seminário
de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática, em março de 2013, para sediar a III Feira
Nacional de Matemática.
Esta publicação tem como finalidade materializar as ações do evento como a sua
programação, seus objetivos, os atores que fizeram parte do mesmo, bem como os
participantes, os premiados e os resumos dos trabalhos apresentados. A Feira Nacional
emergiu da dinâmica de realização das Feiras de Matemática em Santa Catarina e Bahia. A
terceira edição teve 156 (cento e cinquenta e seis) trabalhos inscritos, representando treze
estados da federação: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraíba,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe. Os referidos
trabalhos foram distribuídos nas diversas categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental
Séries Iniciais e Séries Finais, Ensino Médio, Educação Especial e Ensino Superior. O maior
número de inscritos foi do estado de Santa Catarina devido ter sido lá a sua idealização e ao
seu histórico de trinta anos de discussão coletiva e realização de Feiras de Matemática. Em
segundo lugar ficou o estado da Bahia, reafirmando assim, a sua historia de quase dez anos de
trabalho e empenho para que essa proposta cresça e continue a dar bons frutos.
Com esta publicação, pretendemos continuar despertando nos estados que
participaram do evento, mesmo que pela primeira vez, e despertar aos que ainda não
conhecem esta proposta, a disseminação de uma luta que é coletiva e participativa, para a
melhoria da aprendizagem e do ensino da Matemática em nosso país. A mesma apresenta a
riqueza de ideias, de esforços e de empenho dos autores, professores e alunos, que se
dedicaram para estar presentes e poderem contribuir com essa melhoria.
Prof. MSc Alayde Ferreira dos Santos
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REGIMENTO DA III FEIRA NACIONAL DE MA
TEMÁTICA
AT
A Comissão Central Organizadora (CCO), em conjunto com a Universidade do Estado da
Bahia (UNEB) através da Pró-Reitoria
Pró
de Extensão - PROEX; a Secretaria de Educação do
Estado da Bahia (SEC-BA);
BA); a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de
Educação (SEMED); o Instituto Anísio Teixeira (IAT), com o apoio do CNPq, da Sociedade
Brasileira de Educação Matemática - SBEM-Nacional
Nacional e da Sociedade Brasileira de Educação
Matemática – SBEM-BA,
BA, têm por objetivo planejar e realizar a III Feira Nacional de
d
Matemática, regulamentada pelo presente regimento:
CAPÍTULO I
Da Conceituação, Finalidades e Programação
Art. 1º Entende-se
se por Feira de Matemática um processo educativo científico-cultural,
científico
que
alia vivências e experiências; da qual podem participar
participar na condição de expositores, alunos
matriculados na Educação Básica (compreendendo Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Ensino Médio), Educação Superior, Educação Especial e Professores das instituições das
redes públicas e privadas, bem como pessoas da comunidade, do Brasil.
Art 2º A exposição dos trabalhos da III Feira Nacional de Matemática será realizada entre os
dias 24, 25 e 26 de setembro, no Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia, na cidade de
Salvador, Estado da Bahia:

DIA

HORÁRIO
10h às 17h

24/09/2014

15h às 17h

25/09/2014

26/09/2014

18h30min às 20h30min
08h às 09h
09h às 12h
09h30min às 11h
12h às 13h30min
13h30min às 17h
17h às 19h
19h30min às 21h
08h30min às 12h
12h às 13h30min
13h30min às 14h
14h às 14h30min
14h30min às 15h30min
15h30min às 17h

ATIVIDADE
Montagem dos trabalhos
Credenciamento e entrega de material dos
participantes da Feira
Jantar dos credenciados no hotel
Abertura do Evento
Exposição e visitação pública
Encontro com avaliadores de trabalhos
Almoço dos expositores no local do evento
Exposição e visitação pública
Atividade Cultural
Jantar dos expositores no local do evento
Exposição e visitação pública
Almoço dos expositores no local do evento
Desmontagem dos trabalhos
Atividade Cultural
Assembleia Geral
Encerramento/Premiação
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II.

O local sede da realização
realização da III Feira Nacional de Matemática será nas dependências do
Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia, situado Av. Jorge Amado, s/n, Bairro Boca do
Rio, Salvador, Bahia.
Programação:

III Feira Nacional de Matemática

I.

Art. 3º Durante o período de organização e realização da III Feira Nacional de Matemática, as
atividades serão distribuídas respeitando rigorosamente o cronograma de datas, horários e
locais.
Art. 4º A III Feira Nacional de Matemática tem como finalidade incentivar, divulgar, e
socializar as experiências, pesquisas e atividades matemáticas, bem como confirmar que as
“Feiras de Matemática” se constituem numa experiência curricular ou extracurricular de
relevância, para sistematizar e implementar os Projetos e/ou Programas de Educação
Científica dos Alunos e Professores, contribuindo para a inovação curricular, durante o ano
letivo, nas instituições envolvidas.
Art. 5º Os objetivos da Feira de Matemática:
a) Despertar nos alunos maior interesse na aprendizagem da Matemática;
b) Promover o intercâmbio de experiências pedagógicas e contribuir para a inovação de
metodologias;
c) Transformar a Matemática em ciência construída pelo aluno e mediada pelo professor;
d) Despertar para a necessidade da integração vertical e horizontal do ensino da Matemática;
e) Promover a divulgação e a popularização dos conhecimentos matemáticos, socializando os
resultados das pesquisas nesta área;
f) Integrar novos conhecimentos e novas tecnologias de informação e comunicação aos
processos de ensino e aprendizagem.

CAPÍTULO II
Da Instituição Promotora, Das Parcerias e Da Organização Administrativa
Art. 6º A III Feira Nacional de Matemática é um processo educativo promovido pela
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) através da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX; a
Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC-BA); a Prefeitura de Salvador, através da
Secretaria Municipal de Educação (SEMED); o Instituto Anísio Teixeira (IAT), com o apoio
do CNPq, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática - SBEM-Nacional e da Sociedade
Brasileira de Educação Matemática – SBEM-BA
Art. 7º A III Feira Nacional de Matemática conta com a seguinte estrutura administrativa: I.
Comissão Central Organizadora; II. Comissões Executivas.
§ 1º - As Comissões Executivas estarão subordinadas à Comissão Central Organizadora.
§ 2º - Os Coordenadores das Comissões Executivas formarão suas equipes com professores,
estudantes e funcionários das instituições promotoras.
Art. 8º As Comissões Executivas serão as seguintes: (ver se fica tudo ou se diminui)
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Comissão de Recepção/Secretaria Geral;
Comissão de Alojamento e Alimentação;
Comissão de Segurança e de Limpeza;
Comissão de Finanças;
Comissão de Divulgação, Ornamentação e Cerimonial;
Comitê Científico;
Comissão de Avaliação;
Comissão de Infraestrutura e Montagem.

CAPÍTULO III
Das Atribuições
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

Apoiar a busca de recursos necessários junto aos órgãos envolvidos;
Contatar com autoridades locais, clubes de serviço, indústria, comércio e instituições de
ensino;
Acompanhar a aplicação de recursos
recurso e andamento dos trabalhos;
Prever local que servirá de Secretaria Geral e área de exposição;
Planejar e elaborar croqui para organizar os trabalhos no local da exposição;
Demarcar o local de exposição dos trabalhos e fixar as fichas de identificação
devidamente
damente preenchidas;
Providenciar a organização e instalação elétrica;
Presidir as reuniões;
Elaborar o organograma administrativo, constituindo as diversas comissões de trabalho;
Receber, selecionar e divulgar a relação das inscrições homologadas;
Organizar o quadro geral dos trabalhos inscritos;
Designar e nomear a Comissão Científica;
Designar e nomear a Comissão de Avaliação dos trabalhos;
Estabelecer metas e fixar normas para execução do evento, gerenciando recursos
materiais e humanos, conforme necessidades das diversas Comissões Executivas;
Assumir obtenção de recursos junto à comunidade e aos promotores do evento, além das
Comissões Executivas;
Expedir convites oficiais para sessões de abertura e encerramento, referendando as
programações do evento;
vento;
Divulgar os trabalhos Destaque e Menção Honrosa;
Expedir os certificados de participação de aluno expositor, professor orientador, professor
avaliador e membros das Comissões;
Providenciar ofícios de agradecimento às entidades e/ou instituições de ensino,
e
empresas,
comércios e agências que tenham colaborado na realização do evento;
Editar o quadro geral de inscritos, bem como o número de expositores e encaminhá-los
encaminhá
à
Comissão de Avaliação;
Elaborar fichas de inscrição;
Acompanhar e avaliar o desempenho
desempenho das Comissões e da Feira em geral;
Receber e homologar os resultados finais da avaliação;
Implementar e divulgar o Regimento da Feira;
Resolver os casos omissos desse regimento;
Elaborar e emitir o relatório final da feira.

Art. 11º São atribuições da Comissão de Recepção/Secretaria Geral:
I.

Efetuar serviço de digitação, reprodução e preenchimento do material necessário;
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I.
II.
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Art. 9º A Comissão Central Organizadora é constituída por representantes da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB) da Pró-Reitoria
Pró
de Extensão – PROEX e do Departamento de
Educação – Campus VII de Senhor do Bonfim; da Secretaria de Educação do Estado da Bahia
(SEC-BA);
BA); da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Educação
(SEMED); do Instituto Anísio Teixeira (IAT), da Sociedade Brasileira de Educação
Matemática - SBEM-Nacional
Nacional e da Sociedade Brasileira de Educação Matemática –
SBEMBA.
Parágrafo Único: Caberá à Comissão Central Organizadora, em conjunto com as Instituições
Promotoras, nomear professores, estudantes e servidores técnico-administrativos.
técnico administrativos.
Art. 10º São atribuições da Comissão Central Organizadora:

Assessorar a Comissão Central Organizadora durante as reuniões, registrando em ata as
decisões tomadas, redigindo e encaminhando toda a correspondência de acordo com as
necessidades;
III.
Recepcionar os participantes e encaminhá-los para os locais de hospedagem e para o local
do evento;
IV. Elaborar croqui da localização da Feira;
V.
Encaminhar os trabalhos para o estande previsto;
VI. Receber telefonemas e dar recados;
VII. Receber e encaminhar avaliadores e visitantes, registrando a cidade/estado de origem e
informando a Secretaria da Comissão Central Organizadora;
VIII. Elaborar e emitir relatório final das atividades da Secretaria/Recepção.
II.

Art. 12º São atribuições da Comissão de Alojamento e Alimentação:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Providenciar hospedagem e alimentação para os participantes oriundos de outros
municípios e estados;
Organizar a distribuição dos participantes nos alojamentos;
Definir cardápio, local e material para a alimentação e equipe responsável;
Providenciar ticket para a alimentação;
Manter um elemento da Comissão em constante contato com a Comissão de Recepção
para controle e recepção dos participantes de outros municípios e estados;
Elaborar relatório das atividades realizadas.

Art. 13º São atribuições da Comissão de Segurança e de Limpeza:
I.

II.
III.
IV.

Solicitar o apoio da Guarnição do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e Guarda
Municipal de Salvador e prever um local reservado de fácil acesso para a equipe, além de
local reservado para viatura;
Esquematizar sistema de segurança no local da Feira;
Providenciar equipe de limpeza no local da Feira, bem como providenciar materiais de
higiene e limpeza;
Zelar pela limpeza no local da Feira, local de exposições, banheiros; V. Comunicar à
Secretaria Geral qualquer anormalidade.

Art. 14º São atribuições da Comissão de Finanças:
I.
II.
III.
IV.
V.

Organizar e responsabilizar-se pela documentação financeira;
Efetuar pagamentos oriundos de despesas previstas no projeto da III Feira Nacional de
Matemática;
Tomar decisões e resolver imprevistos junto à Comissão Central Organizadora;
Manter plantão na Secretaria Geral;
Efetuar prestação de contas.

Art. 15º São atribuições da Comissão de Divulgação, Ornamentação e Cerimonial:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

Divulgar e distribuir o material de divulgação do evento – outdoors, faixas, banners,
cartazes, folders – e realizar contatos com a imprensa, juntamente com a Comissão
Central Organizadora;
Providenciar a instalação de um sistema de som no local de realização do evento;
Providenciar a filmagem do evento;
Divulgar, de forma direta e através da imprensa, a realização do evento e o resultado da
premiação dos trabalhos;
Providenciar a organização no local do evento (palco, som, mestre de cerimônias), para a
solenidade de abertura e encerramento;
Providenciar atividades culturais para a abertura e encerramento do evento;
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VII. Providenciar, no local do evento, o hasteamento e o arriamento das bandeiras;
VIII. Providenciar a decoração do local do evento, com temas alusivos à matemática e a
Salvador;
IX.
Elaborar relatório final das atividades.

Art. 16º São atribuições do Comitê Científico:
I.
II.
III.
IV.
V.

Elaborar fichas de avaliação para a seleção dos trabalhos inscritos;
Computar os resultados da seleção dos trabalhos;
Repassar os resultados processados
processados à Comissão Central Organizadora para homologação
e divulgação;
Auxiliar a CCO na publicação dos Anais da Feira;
Elaborar o relatório final da seleção dos trabalhos inscritos.

Art. 17º São atribuições da Comissão de Avaliação:
Convocar a equipe de avaliação
avaliaç dos trabalhos;
Elaborar fichas de avaliação e pasta dos avaliadores e do grupo de coordenadores de
avaliação;
III.
Convocar reunião com os avaliadores logo após a abertura da Feira;
IV. Computar os resultados da avaliação;
V.
Repassar os resultados processados à Comissão Central Organizadora para homologação
e divulgação;
VI. Providenciar juntamente com a Comissão Central Organizadora a premiação para os
trabalhos;
VII. Aplicar questionários de avaliação com o propósito de avaliar a Feira como um todo;
VIII. Elaborar relatório final
inal da avaliação.
I.
II.

Art. 18º São atribuições da Comissão de Infra-Estrutura
Infra
e Montagem:
I.
II.
III.
IV.

Providenciar melhorias, se necessário, no espaço do Museu onde serão montados os
trabalhos;
Auxiliar na montagem dos estandes que servirão para apresentação dos trabalhos;
trabal
Locar e organizar a montagem da barraca de lona que servirá de local para a alimentação;
Elaborar relatório final das atividades e prestação de contas.

CAPÍTULO IV
Da Certificação

II.

Receberão certificados com carga horária prevista: Professores Orientadores 20h (vinte
horas), Avaliadores 8h (oito horas) e Equipe Organizadora 40h (quarenta horas);
Para alunos expositores, os certificados de participação serão emitidos com carga horária
de 30h (trinta horas), sendo 18h para elaboração e sistematização do trabalho e 12h para
exposição durante o evento.

CAPÍTULO V
Das Inscrições
Art. 25º Poderão inscrever-se:
se: alunos de todos os níveis escolares das redes pública e privada,
de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal, orientados por um professor; professores
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Art. 24º Serão conferidos aos participantes certificados, constando carga horária, atividades
executadas e programação:

de todos os níveis escolares e pessoas da comunidade que desenvolvam trabalho envolvendo a
Matemática.
Dos estados de Santa Catarina e Bahia, somente serão aceitas as inscrições dos trabalhos
indicados pelas Comissões de Avaliação das respectivas Feiras Estaduais. A inscrição
destes trabalhos deverá ser realizada no período de 19 de maio/2014 à 20 de junho/2014;
II.
Os trabalhos dos demais estados da Federação, incluindo o Distrito Federal terão o
período de 19 de maio de 2014 a 18 de julho de 2014 para efetivarem a inscrição de
trabalhos;
III.
Para todas as unidades da federação, a inscrição dos trabalhos será feita pelo professor
orientador através do link http://proxy.furb.br/soac/index.php/feirasMat/IIIFN disponível
no site do evento http://feiradematematica.uneb.br em INSCRIÇÕES, até 24h do dia 20
de junho/2014 para Bahia e Santa Catarina, e até 24h do dia 18 de julho de 2014 para os
demais estados da Federação incluindo o Distrito Federal. Os trabalhos poderão ser
apresentados individualmente ou em duplas por expositores devidamente inscritos. O
professor orientador não será considerado como membro da equipe expositora;
IV. O aluno que fizer parte de um trabalho não poderá fazer parte de outro, sob pena de os
dois trabalhos terem suas inscrições canceladas;
V.
O resumo estendido do trabalho deverá apresentar no mínimo 1.500 e no máximo 1.800
palavras, limitado a 05 páginas, devendo ser normal, espaço simples, fonte Times New
Roman, tamanho 12, segundo as normas da ABNT. O resumo estendido deverá estar no
formato pdf e ser inserido on-line, quando for efetuada a inscrição. Para encontrar os
modelos de resumo estendido, acesse no site http://feiradematematica.uneb.br. O
conteúdo e correção gramatical do texto serão de responsabilidade do professor
orientador;
VI. Os trabalhos inscritos deverão se enquadrar em uma das seguintes categorias: Educação
Especial, Educação Infantil, Ensino Fundamental - Séries Iniciais, Ensino Fundamental Séries Finais, Ensino Médio, Educação Superior, Professor, Comunidade e nas
modalidades: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Matemática Aplicada e/ou interrelação com
Outras Disciplinas, Matemática Pura;
VII. A inscrição dos trabalhos deverá estar de acordo com a série/ano em que o aluno está
matriculado na instituição, com exceção aos trabalhos de SC e BA;
VIII. Os trabalhos, oriundos das Feiras de Matemática de Santa Catarina e da Bahia, deverão
ser inscritos na mesma categoria e instituição em que se enquadravam em 2013;
IX.
Poderão inscrever-se na categoria Educação Especial, somente pessoas com necessidades
especiais que freqüentem Instituições de Educação Especial oficialmente reconhecidas;
X.
Os expositores de trabalhos com necessidades especiais, inscritos na categoria Educação
Especial, ou não, deverão preencher ficha complementar;
XI.
A participação nesta feira é totalmente gratuita, não estando condicionada, em hipótese
alguma, a qualquer pagamento;
XII. O preenchimento incompleto da ficha de inscrição, bem como a falta de qualquer
documentação solicitada no presente regimento, implicará no automático cancelamento
da inscrição do trabalho, sem qualquer aviso prévio e sem que haja qualquer direito a
ressarcimento por perdas e danos, ou danos morais, em razão deste cancelamento;
XIII. A apropriação indevida de trabalhos será passível de punição prevista em lei;
XIV. Em hipótese alguma serão aceitos trabalhos entregues após a data estabelecida.
I.

CAPÍTULO VI
Da Seleção
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A Seleção consiste na etapa em que a Comissão Científica analisará o material recebido e
indicará, dentre todos os trabalhos inscritos, os trabalhos selecionados para exposição. Os
trabalhos inscritos serão selecionados no período de 21 a 23
23 de julho de 2014. Os trabalhos
selecionados serão divulgados no site http://feiradematematica.uneb.br até o dia 08/08/2014.
Os professores orientadores dos trabalhos selecionados serão informados do resultado através
do e-mail
mail que consta na ficha de inscrição.
insc
Critérios Gerais de Seleção de Trabalhos:
I.
II.
III.
IV.

Conteúdo matemático
Qualidade científica
Relevância Científico-Social
Científico
Qualidade da redação do trabalho

CAPÍTULO VII
Dos Expositores
Art. 26º Os expositores e/ou professores, inscritos no evento, oriundos dos Estabelecimentos
de Ensino da Rede Pública ou Privada matriculados na Educação Básica (compreendendo a
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio), Educação Superior, Educação
Especial,
pecial, professores e comunidade em geral de todas as unidades federativas do Brasil.
Art. 27º A cada expositor cabe um estande medindo 3m x 1m nas dependências do Museu de
Ciência e Tecnologia da Bahia.
Art. 28º São deveres dos alunos expositores e participantes da III Feira Nacional de
Matemática:
Conhecer o assunto do projeto a ser apresentado;
Apresentar o assunto ao público e aos avaliadores com clareza, adequação de linguagem e
objetividade;
III.
Respeitar o julgamento
amento dos avaliadores;
IV. Aceitar o estande que lhe for designado e nele montar seu trabalho;
V.
Manter o local do estande, alojamento e sanitários em boas condições de ordem e
limpeza;
VI. Colaborar com seus colegas expositores, não interferindo, sob hipótese alguma,
algu
no
trabalho dos outros;
VII. Colaborar com o silêncio no local do trabalho;
VIII. Organizar a exposição dos trabalhos de modo que não causem poluição de qualquer
natureza ou danos aos demais trabalhos;
IX.
Respeitar as decisões dos grupos de trabalho ou da Coordenação;
Coordenaçã
X.
Usar permanentemente o crachá de identificação nas atividades do evento;
XI.
Durante o horário de visitação pública à Feira, manter pelo menos um expositor no
estande;
XII. Realizar, com o devido cuidado, a desmontagem do estande após a autorização da
Comissão Central Organizadora, deixando o ambiente limpo;
XIII. Trazer todo o material necessário (fita dupla face, fita crepe e durex, papel, cartolina,
equipamentos eletrônicos, computador, vídeo, TV, DVD etc.) para a apresentação do
trabalho;
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XIV. Apresentar, por escrito, com justificativa assinada, as reclamações ou sugestões à
Secretaria Geral, por intermédio do professor orientador, nos seguintes dias e horários:
dia 25/09/2014 das 16h às 17h e no dia 26/09/2014 das 08h30min às 09h30min.

Parágrafo Único: os interessados em participar da Feira deverão adequar-se a este regimento.
CAPÍTULO VIII
Das Unidades Escolares/Instituições Expositoras
Art. 29º São responsabilidades de cada Unidade Escolar/Instituição Expositora:
I.
II.

Designar o professor orientador de trabalho como o responsável para acompanhar seus
alunos expositores durante a realização do evento;
Providenciar o transporte dos alunos expositores e do professor orientador com o(s)
respectivo(s) trabalho(s) de seu estado/cidade até o local da Feira.

CAPÍTULO IX
Do Professor Orientador
Art. 30º Ao professor orientador cabem as seguintes responsabilidades:
Preocupar-se com o bem estar de seus alunos, bem como orientá-los quanto ao
comportamento e atitudes, no evento e fora dele;
II.
Coordenar a montagem e a organização dos trabalhos nos estandes;
III.
Acompanhar e permanecer junto aos seus alunos nos locais de exposição quando
oportuno;
IV. Zelar para que seus alunos mantenham a ordem, a limpeza e a conservação dos seus
estandes durante a Feira, realizar a retirada de todo o material no término da mesma;
V.
Manter pelo menos um aluno no estande durante o horário de visitação pública à Feira;
VI. Saber a quem se dirigir em caso de emergência ou reclamação;
VII. Orientar seus alunos no sentido de facilitar a avaliação dos trabalhos;
VIII. Organizar e supervisionar todas as tarefas e horários estabelecidos pela Comissão Central
Organizadora;
IX.
Realizar a desmontagem dos estandes e entregar o local limpo;
X.
Acompanhar, orientar, assessorar os alunos em todas as atividades.
I.

CAPÍTULO X
Da Avaliação
Art. 31º A avaliação será coordenada pela Comissão de Avaliação designada pela Comissão
Central Organizadora, a qual estará encarregada de avaliar os trabalhos expostos.
Art. 32º Critérios gerais de avaliação:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Comunicação do trabalho;
Domínio do conteúdo matemático envolvido;
Qualidade científica;
Relevância científico-social;
Ênfase dada ao conteúdo matemático;
Específico por modalidade.

§ 1º - Todo trabalho deverá ter seu relatório de pesquisa no local.
§ 2º - Os critérios serão aplicados de acordo com as respectivas categorias/modalidades.
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Art. 33º Critérios específicos de avaliação (por modalidade):
I.

II.

III.

Materiais e/ou Jogos Didáticos: material que tem como características o uso de
propriedades matemáticas. São
São recursos educacionais através dos quais, pela exploração,
discussão e análise elaboram-se
elaboram
conceitos, tiram-se
se conclusões e constrói-se
constrói
o
conhecimento matemático;
Matemática Aplicada e/ou Interrelação com Outras Disciplinas: a matemática é um
recurso para a aplicação direta como forma de se obter um resultado concreto dentro de
uma atividade, por assuntos e por métodos;
Matemática Pura: trabalho sobre conceitos, operações e propriedades da matemática.

Art. 34º Os orientadores, avaliadores, expositores, profissionais envolvidos na organização da
Feira e visitantes receberão um questionário que deverá ser preenchido para, posteriormente,
ser entregue a integrantes da Comissão da Secretaria Geral/Recepção.
Art. 35º A Comissão Central Organizadora e demais Comissões deverão elaborar um
relatório avaliativo de todas as etapas da Feira.
CAPÍTULO XI
Da Premiação
Art. 36º Computados os dados da avaliação, será entregue um troféu para a instituição e
medalhas para o professor orientador e os alunos expositores,
expositores, na condição de Destaque ou
Menção Honrosa, pelos organizadores da Feira e autoridades locais.
Art. 37º À Comissão Central Organizadora fica reservado o direito de conceder premiação
especial para as autoridades presentes quando oportuno.

Salvador,
alvador, 09 de maio de 2014
COMISSÃO CENTRAL ORGANIZADORA
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Art. 38º Somente a Comissão Central Organizadora, por motivos excepcionais, poderá alterar
este regimento.
Art. 39º Em nenhuma hipótese será permitida a propaganda política, religiosa, social ou
classista durante a realização do evento.
Parágrafo Único: O não cumprimento desta determinação poderá levar a Comissão Central
Organizadora a dispensar o trabalho de seus expositores.
Art. 40º A Comissão Central Organizadora e demais Comissões não se responsabilizarão por
po
estragos que venham a ocorrer com o material exposto.
Art. 41º Os casos omissos no presente regimento serão resolvidos pela Comissão Central
Organizadora, mediante solicitação das partes interessadas, através de requerimento próprio
(de acordo com o item
em XIV, do Art. 28).
Art. 42º Os participantes desta Feira autorizam, desde já, a utilização de seu nome e/ou
imagem, sem que isto acarrete ônus aos Integrantes da Comissão Central Organizadora e às
Instituições Promotoras.
Art. 43º O presente regimento foi aprovado pelos integrantes das Entidades Promotoras, entra
em vigor a partir da data da aprovação e é assinado pela Comissão Central Organizadora da
III Feira Nacional de Matemática.

III Feira Nacional de Matemática

CAPÍTULO XII
Disposições Gerais e Transitórias

QUADRO POR ESTADOS

Estado
Acre
Amazonas
Amapá
Bahia
Ceará
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Sergipe

Quant. de Trabalhos
5
2
9
36
26
10
2
8
1
8
2
41
6

Total: 156
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TABELA DE PREMIAÇÃO
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Título do Trabalho

Município/Estado

Premiação

BRINCANDO COM OS NÚMEROS

VALENTE / BA

MENÇÃO HONROSA

GEOPLANO E SUAS APLICAÇÕES PARA
DEFICIENTES VISUAIS COM ÊNFASE NO
CÁLCULO DE ÁREAS DO DISTRITO DE
IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO - BA ATRAVÉS DA
FÓRMULA DE PICK

PONTO NOVO / BA

DESTAQUE

EDUCAÇÃO INFANTIL
Título do Trabalho

Município/Estado

Premiação

APRENDENDO MATEMÁTICA COM AS FLORES

LUZERNA / SC

DESTAQUE

COMPOSIÇÃO DE IMAGENS E OBJETOS

FEIRA DE SANTANA /
BA

MENÇÃO HONROSA

EXPLORANDO A MATEMÁTICA NA FLORESTA
ENCANTADA

POMERODE / SC

DESTAQUE

JOGOS MATEMÁTICOS COM MATERIAIS
ALTERNATIVOS

JOINVILLE / SC

DESTAQUE

Município/Estado

Premiação

“PÃO E CIRCO”? NÃO! PÃO E MATEMÁTICA

TIMBÓ / SC

DESTAQUE

A HISTÓRIA DOS PRIMEIROS RELÓGIOS

JOINVILLE / SC

DESTAQUE

A MATEMÁTICA DA VIMEOCA

POUSO REDONDO / SC

DESTAQUE

A MATEMÁTICA E A ARTE DO TANGRAN

PEÇANHA / MG

MENÇÃO HONROSA

A MATEMÁTICA NA RECICLAGEM: GERANDO
LEITORES

ILHOTA / SC

DESTAQUE

A MATEMÁTICA NAS MULTISSERIADAS

CAMPO FORMOSO /
BA

DESTAQUE

ARTE NA NATUREZA: UM OLHAR DA SIMETRIA

SÃO JOÃO
EVANGELISTA / MG

DESTAQUE
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

CADÊ A ÁGUA? O CÁLCULO

DONA EMMA / SC

DESTAQUE

FEIRA DO CACARECO: A APRENDIZAGEM DO
SISTEMA MONETÁRIO EM SITUAÇÕES DE
COMPRA E VENDA

FEIRA DE SANTANA /
BA

DESTAQUE

MATEMÁTICA NO CARDÁPIO ESCOLAR

SÃO JOSÉ DA VITÓRIA
/ BA

DESTAQUE

MILCH-MÁTICA

GUABIRUBA / SC

DESTAQUE

MINECRAFT & MATEMÁTICA?

TIMBÓ / SC

DESTAQUE

FEIRA DE SANTANA /
BA

MENÇÃO HONROSA

MINHA ESCOLA, NOSSO ESPAÇO: ANÁLISE E
CONSTRUÇÃO DE REPRESENTAÇÕES
ESPACIAIS POR ALUNOS DE 5º ANO
MODELAGEM EM AÇÃO: COMO ESTÁ O
SERVIÇO OFERECIDO PELO POSTO DE SAÚDE
AOS MORADORES DO BAIRRO CAMPO LIMPO?
UMA INVESTIGAÇÃO DA REALIDADE
PROJETO BRINCANDO, EXPLORANDO E
APRENDENDO COM JOGOS MATEMÁTICOS

FEIRA DE SANTANA /
BA

MENÇÃO HONROSA

FEIRA DE SANTANA /
BA

MENÇÃO HONROSA

TEM MATEMÁTICA NA BIKE

LEOBERTO LEAL / SC

DESTAQUE

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS
Título do Trabalho

Município/Estado

Premiação

A MATEMÁTICA DAS OBRAS DE OSCAR
NIEMEYER

POMERODE / SC

DESTAQUE

A MATEMÁTICA DAS PIPAS: DO SONHO DE
ÍCARO AO DESENVOLVIMENTO DA AVIAÇÃO

PEÇANHA / MG

MENÇÃO HONROSA

A MATEMÁTICA TRIGONOMÉTRICA QUE NOS
RODEIA

ITAPIPOCA / CE

DESTAQUE

A UTILIZAÇÃO DA ARTE COMO FERRAMENTA
PEDAGÓGICA NO ENSINO DE MATEMÁTICA

PEÇANHA / MG

DESTAQUE

A UTILIZAÇÃO DE JOGOS NA RESOLUÇÃO DAS
OPERAÇÕES ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

MACAPÁ / AP

DESTAQUE

ANÁLISE MATEMÁTICA DO IDEB

ITAJAÍ / SC

DESTAQUE

APLICAÇÃO DA EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU
NO DIA A DIA, CONFORME O DESCRITOR 31

MANAUS / AM

DESTAQUE

AQUI TEM MATEMÁTICA!

CAPINZAL / SC

DESTAQUE

ARTEMÁTICA DO JEANS

ARROIO TRINTA / SC

DESTAQUE

CAMPO MINADO DE MATEMÁTICA

BENEDITO NOVO / SC

DESTAQUE

ESTUDANDO ÂNGULO COM ESPELHOS PLANOS JARAGUÁ DO SUL / SC

DESTAQUE

LARANJAL DO JARI /
AP

DESTAQUE

EXPLORANDO AS ÁREAS DAS FIGURAS
PLANAS PRESENTES NAS PIPAS

MACAPÁ / AP

DESTAQUE

FILOSOFANDO E FRACIONANDO, UMA
RELEITURA DO DIVERTIDO MUNDO
MINECRAFT

TANGARÁ / SC

DESTAQUE

FUXICANDO A MATEMÁTICA

RIO DO OESTE / SC

DESTAQUE

GEOMETRIA NO CAMPO

MONTE SANTO / BA

DESTAQUE

INCUBADORA LÚDICA MATEMÁTICA: CUBO
MÁGICO – O LÚDICO NA MATEMÁTICA

VALENTE / BA

DESTAQUE

JOGOS DE ORIGEM AFRICANA: UMA
ABORDAGEM NO ENSINO DA MATEMÁTICA

GOVERNADOR
MANGABEIRA / BA

MENÇÃO HONROSA

MATEMALHICE: MATEMÁTICA NA VELHICE

BLUMENAU / SC

DESTAQUE

MATEMÁTICA NA MEDIDA
MEDID CERTA

SENHOR DO BONFIM /
BA

DESTAQUE

MATEMÁTICA NA OVINOCULTURA

BRUNÓPOLIS / SC

DESTAQUE

MATEMÁTUCA

JARAGUÁ DO SUL / SC

DESTAQUE

MEDINDO LÁ NA ROÇA

SENHOR DO BONFIM /
BA

MENÇÃO HONROSA

MINIALGEPLAN

SALVADOR / BA

MENÇÃO HONROSA

SÃO JOSÉ DA
VITÓRIA/ BA

MENÇÃO HONROSA

SÃO JOÃO
EVANGELISTA / MG

DESTAQUE

PARQUE MA-TEMÁTICO
TEMÁTICO PARAÍSO

JARAGUÁ DO SUL / SC

MENÇÃO HONROSA

PARTOMÁTICA

BRUSQUE / SC

DESTAQUE

RECICLANDO, CALCULANDO, APRENDENDO E
PRESERVANDO

BLUMENAU / SC

DESTAQUE

SOCIEDADE MATEMÁTICA DAS ABELHAS

VALENTE / BA

DESTAQUE

AMAPÁ / AP

MENÇÃO HONROSA

TIMBÓ / SC

DESTAQUE

MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL: POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO
ENTRE MATEMÁTICA E REFLORESTAMENTO
OS POLIEDROS ARQUIMEDIANOS OBTIDOS
PELA TRUNCATURA DOS POLIEDROS
PLATÔNICOS: UMA ABORDAGEM
CONTEXTUALIZADA

UMA VIAGEM PELOS RIOS DA
ETNOMATEMÁTICA: UMA ANÁLISE DA
CONSTRUÇÃO DE BARCOS PELOS RIBEIRINHOS
PARA UM APRENDIZADO SIGNIFICATIVO
VOANDO COM AS CALOPSITAS E A
MATEMÁTICA
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ENSINO MÉDIO
Título do Trabalho

Município/Estado

Premiação

A GEOMETRIA NO COTIDIANO

IRECÊ / BA

DESTAQUE

A MATEMÁTICA PROVA: UMA DÚZIA NÃO É
DOZE
A MATEMÁTICA VISANDO A
SUSTENTABILIDADE A PARTIR DO CONSUMO
CONSCIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA
A RAZÃO ÁUREA E OS PADRÕES
MATEMÁTICOS

CONCÓRDIA / SC

DESTAQUE

INHAMBUPE / BA

DESTAQUE

BRUSQUE / SC

DESTAQUE

ÁGUA: UMA FONTE INESGOTÁVEL?

IPUMIRIM / SC

DESTAQUE

SANTA CECÍLIA / SC

DESTAQUE

FORTALEZA / CE

MENÇÃO HONROSA

MACAPÁ / AP

DESTAQUE

FORTALEZA / CE

DESTAQUE

SANTO AMARO / BA

MENÇÃO HONROSA

ESTATÍSTICA: VÍCIOS VIRTUAIS

SANTA CECÍLIA / SC

DESTAQUE

EXPLORANDO OS CONCEITOS MATEMÁTICOS
NA DUPLICAÇÃO DA BR 470!

RIO DO SUL / SC

DESTAQUE

FOGÃO ALIMENTADO POR ENERGIA SOLAR

XAPURI /AC

DESTAQUE

ALIMENTANDO O FUTURO: A MATEMÁTICA
MOSTRANDO OS INSETOS COMO BASE
ALIMENTAR
ANÁLISE DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
UTILIZANDOS O TEOREMA DE PITÁGORAS
AS RELAÇÕES GEOMÉTRICAS PRESENTES NOS
HIDROCARBONETOS CICLANOS
BARRAS DE NAPIER: UM RESGATE HISTÓRICO
DA MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO NA
MATEMÁTICA
DESCOBRINDO A INCLINAÇÃO DE UM
TELHADO POR MEIO DO VICMÊTRO

FORMAÇÃO DE CONCEITOS DA GEOMETRIA
ESPACIAL ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DOS
FORTALEZA / CE
“ESQUELETOS” POLIÉDRICOS DE PLATÃO
INCREMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
SENHOR DO BONFIM /
PARA MELHORIA DO PROCESSO DE GESTÃO DE
BA
PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS
INVESTIGANDO O USO DOS MATERIAIS
LÚDICOS E JOGOS MATEMÁTICOS NO
ICÓ / CE
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

DESTAQUE

MENÇÃO HONROSA

DESTAQUE

KING’S DOME (DOMO REAL)

MACAPÁ / AP

DESTAQUE

LEONARDO 4 X 5, MATEMÁTICO?

POMERODE / SC

DESTAQUE

LOGARITMOS: PARA QUE SERVEM?

JUAZEIRO / BA

DESTAQUE

MATEMÁTICA DA SOBREVIVÊNCIA
RESPONSABILIDADE LEGAL X CONSCIÊNCIA
SOCIAL E HUMANA

CAMPOS NOVOS / SC

DESTAQUE

MATEMÁTICA EM TODA PARTE

XAPURI / AC

MENÇÃO HONROSA

RIO BRANCO / AC

MENÇÃO HONROSA

MATEMÁTICA NO CALENDÁRIO ESCOLAR

CASCAVEL / CE

DESTAQUE

MATEMÁTICA, TECNOLOGIA E
ACESSIBILIDADE

TIMBÓ / SC

DESTAQUE

SÃO CRISTÓVÃO DO
SUL / SC

DESTAQUE

ICÓ / CE

DESTAQUE

AMAPÁ / AP

DESTAQUE

FORTALEZA / CE

MENÇÃO HONROSA

ITAPERUNA / RJ

DESTAQUE

RETIROLÂNDIA / BA

DESTAQUE

BELA CRUZ / CE

DESTAQUE

MACAPÁ / AP

DESTAQUE

QUEBRA FORMAS GEOMÉTRICAS

MACAPÁ / AP

MENÇÃO HONROSA

REDES SOCIAIS EM NÚMEROS

ATALANTA / SC

DESTAQUE

MATEMATIZANDO CUSTOS: ALUNO X
PRESIDIÁRIO
MATOFOBIA: COMO PREVENIR ESTE
SENTIMENTO ATRAVÉS DE METODOLOGIAS
ALTERNATIVAS
MINIEMPRESA KIDS: MATEMÁTICA
FINANCEIRA NO MUNDO DOS NEGÓCIOS
MULHERES MATEMÁTICAS BRASILEIRAS:
DESMITIFICANDO A MATEMÁTICA
O ENSINO DA MATEMÁTICA UTILIZANDO A
CRITOGRAFIA COMO AGENTE MOTIVADOR
O GINÁSIO DE ESPORTE DE RETIROLÂNDIA
COMO UM ESPAÇO LÚDICO PARA ESTIMULAR
CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS
O USO DA ETNOMATEMÁTICA COMO
ALTERNATIVA QUE QUALIFICA O
APRENDIZADO MATEMÁTICO NA ESCOLA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
JÚLIO FRANÇA – BELA CRUZ – CE
PLANTA DE LAVAGEM: CÁLCULOS E
FUNCIONAMENTO

RÉGUA DE CÁLCULO: UM RESGATE HISTÓRICO
E SUA APLICAÇÃO NA MATEMÁTICA
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM O USO DO
TANGRAM PRODUZIDO COM PAPEL
RECICLADO ARTESANAL
ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA AUMENTO DA
PERCEPÇÃO MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO

FORTALEZA / CE

DESTAQUE

ALAGOINHAS / BA

DESTAQUE

FORTALEZA / CE

DESTAQUE

TABULEIRO DOS SINAIS

AURELINO LEAL / BA

MENÇÃO HONROSA

JAGUAQUARA / BA

DESTAQUE

RETIROLÂNDIA / BA

DESTAQUE

FORTALEZA / CE

MENÇÃO HONROSA

TRATAMENTO ESTATÍSTICO DE ALGUNS
PARÂMETROS DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO
RIO CASCA
UMA FORMA PRÁTICA DE MEDIR A ALTURA DE
GRANDES OBJETOS
UTILIZAÇÃO DE CALCULADORAS NO ENSINO
DE MATEMÁTICA: OPINIÃO DOS ALUNOS
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ENSINO SUPERIOR
Título do Trabalho

Município/Estado

Premiação

“MODELAGEM MATEMÁTICA NA PLANTAÇÃO
DE HORTALIÇAS”

MACAPÁ / AP

DESTAQUE

“O QUADRADO MÁGICO” NO ENSINO DE
MULTIPLICAÇÃO

ARACAJU / SE

DESTAQUE

A MATEMÁTICA NOS CADEADOS

QUIXADÁ / CE

MENÇÃO HONROSA

A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CURIOSOS
COMO POTENCIALIZADORA DO PENSAMENTO
MATEMÁTICO DOS ALUNOS: UMA
EXPERIÊNCIA COM PROBLEMAS DE MALBA
TAHAN

PARAÍBA / PB

MENÇÃO HONROSA

A VERACIDADE DA PROPAGANDA

VOLTA REDONDA / RJ

MENÇÃO HONROSA

ANIMAÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA UMA
MELHOR APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA
BAGÉ / RS
NA EDUCAÇÃO BÁSICA
APLICAÇÃO DE HOMOTETIA NAS CONTRUÇÕES
SÃO JOÃO
DE FIGURAS GEOMÉTRICAS
EVANGELISTA / MG
AS EXPERIÊNCIAS DE ENSINO DE UM FUTURO
SÃO JOÃO
PROFESSOR CEGO A UM ALUNO CEGO USANDO
EVANGELISTA / MG
MATERIAIS MANIPULÁVEIS
AS SÉRIES DE FOURIER E A CONDUÇÃO DO
CAMPINA GRANDE /
CALOR NUMA BARRA
PB
ATIVIDADES PRÁTICAS DESENVOLVIDAS
PELOS LICENCIANDOS DE MATEMÁTICA DO
VOLTA REDONDA / RJ
IFRJ PARA O ENSINO DO CONTEÚDO DE
ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE
CONFECCIONANDO QUADRINHOS PARA O USO
DE ATIVIDADES DIDÁTICAS DE MATEMÁTICA
FORTALEZA / CE
NO ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCOMUNICAÇÃO EM MATEMÁTICA E
PAULO AFONSO / BA
INCLUSÃO UTILIZANDO JOGOS LÚDICOS

DESTAQUE
DESTAQUE
DESTAQUE
DESTAQUE

DESTAQUE

MENÇÃO HONROSA
DESTAQUE

ENSINAMENTOS MATEMÁTICOS NO PROCESSO
DE MODELAGEM DE ROUPAS

PARAÍBA / PB

DESTAQUE

ENSINANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS A
PARTIR DA RÉGUA DE CÁLCULO

FORTALEZA / CE

DESTAQUE

ENSINANDO GEOMETRIA ATRAVÉS DOS
ENFEITES JUNINOS

CAMPINA GRANDE /
PB

DESTAQUE

ESPIRAL DE ARQUIMEDES

BLUMENAU / SC

DESTAQUE

EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE
RECURSO DIDÁTICO: JOGO FINANCEIRO

SOBRAL / CE

MENÇÃO HONROSA

FEIRA GEOMÉTRICA: A EXPERIÊNCIA DE
BOLSISTAS PIBID NO ENSINO BÁSICO

ITABAIANA / SE

DESTAQUE

SOBRAL / CE

MENÇÃO HONROSA

SÃO JOÃO
EVANGELISTA / MG

DESTAQUE

GEODAMA, UM RECURSO DIDÁTICO PARA O
ENSINO DE GEOMETRIA
GEOMETRIA FRACTAL: UMA PROPOSTA
INOVADORA NO ÂMBITO DO PIBID/CAPES NA
E.E SENADOR FRANCISCO NUNES COELHO

SALVADOR / BA

DESTAQUE

GEOPLANO E SUA APLICAÇÃO NO ENSINO
MATEMÁTICO

CRUZEIRO DO SUL /
AC

DESTAQUE

JOGO DE FUTEBOL DE TABULEIRO – A
GOMETRIA EM UMA PARTIDA DE FUTEBOL

CAMPINA GRANDE /
PB

DESTAQUE

JOGOS COM NÚMERO INTEIROS

VOLTA REDONDA / RJ

DESTAQUE

BAGÉ / RS

MENÇÃO HONROSA

MINICURSO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA
DE PROFESSORES GEOGEBRA: AÇÃO DO
PIBID/CAPES UNIPAMPA CAMPUS BAGÉ
O ENSINO DE EQUAÇÕES POLINOMINAIS DO 1º
GRAU COM O USO DE MATERIAIS
MANIPULÁVEIS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
O ENSINO DO CÁLCULO ATRAVÉS DA ANÁLISE
DE SITUAÇÕES CONCRETAS
O ENSINO DO CÁLCULO COM O AUXÍLIO DA
HISTÓRIA DA MATEMÁTIC E O SOFTWARE
GEOGEBRA: O CASO DA DERIVAÇÃO
IMPLÍCITA
O PLANOBOL COMO OBJETO AUXILIADOR NO
ENSINO DA GEOMETRIA PLANA

ITABAIANA / SE

MENÇÃO HONROSA

FORTALEZA / CE

DESTAQUE

FORTALEZA / CE

DESTAQUE

SALVADOR / BA

DESTAQUE

O QUE OS NÚMERO IRRACIONAIS TÊM A VER
COM A BELEZA DAS PESSOAS?

VOLTA REDONDA / RJ

DESTAQUE

O USO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS COMO
RECURSO NO ENSINO DA MATEMÁTICA

VOLTA REDONDA / RJ

DESTAQUE

OSCAR NIEMAYER E A MATEMÁTICA: UM
DIÁLOGO ENTRE ESCALA,, ARTE E HISTÓRIA

SÃO JOÃO
EVANGELISTA / MG

DESTAQUE

PAC – PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO
DOS CALOUROS
PARCERIA ENTRE O PROGRAMA
INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO À
DOCÊNCIA (PIBID) DE MATEMÁTICA E UMA
ESCOLA MUNICIPAL PERIFÉRICA RESULTA
NUMA FEIRA GEOMÉTRICA
POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO NO AGRESTE
SERGIPANO,, JOGANDO E APRENDENDO
MATEMÁTICA
PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO DO PROFESSOR
DE MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL
RELATOS DE ESTÁGIO COM AMOSTRAS DE
TRABALHOS REALIZADOS PARA
APRENDIZAGEM DE FUNÇÕES DE 1° GRAU
SEQUÊNCIA DE FIBONACCI: A MATEMÁTICA
NO COTIDIANO E SUA RELAÇÃO COM OS
POVOS DA FLORESTA

BELO HORIZONTE /
MG

MENÇÃO HONROSA

ITABAIANA / SE

DESTAQUE

ITABAIANA / SE

DESTAQUE

CAMPINA GRANDE /
PB

DESTAQUE

RIO DO SUL / SC

DESTAQUE

CRUZEIRO DO SUL /
AC

DESTAQUE

TRIÂNGULO DE PASCAL

ITABAIANA / SE

DESTAQUE

UM JOGO MATEMÁTICO INTERATIVO PARA TV
DIGITAL: MEMÓRIA DOS DOBROS

PETROLINA / PE

DESTAQUE
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UMA MELHORIA NA COMPREENSÃO DO
TEOREMA DE L’HOSPITAL COM A UTILIZAÇÃO
DO SOFTWARE GEOGEBRA
UTILIZANDO JOGO MATEMÁTICO PARA
COMPREENDER OS NÚMEROS INTEIROS
VISUALIZANDO E COMPREENDENDO
GEOMETRIA ESPACIAL COM GERADOR DE
SÓLIDOS DE REVOLUÇÃO PRODUZIDO A
PARTIR DE SUCATA

FORTALEZA / CE

DESTAQUE

CAMPINA GRANDE /
PB

MENÇÃO HONROSA

SOBRAL / CE

MENÇÃO HONROSA

PROFESSOR
Título do Trabalho
CÁLCULO INTEGRAL: MOVIMENTO DO
AUTOMÓVEL E EXTENSÃO DO PRODUTO
CONSTRUINDO CONCEITO E
OPERACIONALIZANDO FRAÇÕES UTILIZANDO
MATERIAIS CONCRETOS
GEOGEBRA, FERRAMENTA MEDIADORA NA
COMPREENSÃO DE CONCEITOS DA
GEOMETRIA ANALÍTICA
MATEMÁTICA LÚDICA NAS QUATRO
OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS
O LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA
DA EEFM LIONS JANGADA: CONFECCIONANDO
E ADAPTANDO MATERIAL DIDÁTICO PARA AS
ATIVIDADES PRÁTICAS
O ORIGAMI E A MATEMÁTICA: QUAL A
RELAÇÃO?
VIVÊNCIAS MATEMÁTICAS: UMA
APRENDIZAGEM ALÉM DA SALA DE AULA

Município/Estado

Premiação

NITERÓI / RJ

DESTAQUE

BARREIROS / PE

DESTAQUE

AMARGOSA / BA

DESTAQUE

MONTE SANTO / BA

MENÇÃO HONROSA

FORTALEZA / CE

DESTAQUE

CAMPINA GRANDE /
PB

MENÇÃO HONROSA

POMERODE / SC

DESTAQUE
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Respeitosamente
Comitê Científico das Feiras de Matemática

1

Conforme deliberação do V Seminário de Avaliação e Gestão das Feiras de Matemática (março 2013).
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As premissas que orientaram a III Feira Nacional são de atender e valorizar o que é
realizado na área do conhecimento da matemática em sala de aula. Por isso é que se tem
avançado a cada edição nas questões de organização e estrutura para
ra melhor atender todos que
participam destas Feiras de Matemática.
Estas diretrizess podem ser visivelmente percebidas nos dias das Feiras.
Feiras Sejam nos
estandes em que os trabalhos estão sendo apresentados, nas reuniões de avaliadores ou mesmo
mesm
na premiação. Dessa forma um grupo de pessoas – Comitê Científico – está aprimorando um
trabalho tão importante quanto os outros citados.
Até hoje todos os trabalhos entregues em formato de resumos simples – até uma
página – eram lidos e avaliados durante
durante os dias das Feiras. As considerações dessas leituras
eram feitas nos estandes aos orientadores e não necessariamente corrigidas para sua
publicação final. A partir desta edição1, III Feira Nacional de Matemática, os trabalhos
puderam ser inscritos como resumo simples, mas para a publicação em Anais os textos
deveriam estar no formato de resumo estendido – até 5 páginas de acordo com o template
disponibilizado previamente, no site da referida Feira.
A modificação de resumo simples para resumo estendido exige do orientador e de seus
alunos um maior detalhamento da escrita do artigo científico. Este detalhamento serve para
aproximar cada vez mais a apresentação em estande com a publicação deste em Anais.
Com esse intuito, o Comitê
C
Científico convidou professores
essores de diversas áreas do
conhecimento – Avaliadores Ad Hoc – que, com a leitura prévia do resumo inscrito, fizeram
considerações sobre o trabalho. Estas considerações são repassadas aos orientadores e alunos
do trabalho para que, se julgarem importantes,
importantes, possam melhorar e assim submeter à
publicação final em Anais.
Nesta III Feira Nacional de Matemática, muitos trabalhos finais que chegaram a este
Comitê Científico não foram adequadamente convertidos em resumos estendidos e, dentro das
possibilidades em
m relação à formatação foram readequados. Àqueles trabalhos que não foram
possíveis de readequação foi decidido junto com a Comissão Organizadora de igualmente ser
publicado. Foi levada em consideração neste momento a transição de resumos simples para
estendidos
ndidos e principalmente, o propósito das Feiras de Matemática que é valorizar o trabalho
feito em sala de aula com a finalidade de prestigiar o maior
maior número de trabalhos possível.
possível
O Comitê Científico esclarece também que foram feitas apenas readequações da
formatação e conferência dos dados de cada trabalho, mas alterações de ordem ortográfica ou
de concordância não foram consideradas, sendo estas de responsabilidade exclusiva dos
autores dos trabalhos.
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BRINCANDO COM OS NÚMEROS1
SILVA, Lenivaldo Nascimento2; CUNHA, Jerdião Lopes3; SILVA, Josenilma Araújo4.
TEMA
Projeto de Matemática com Jogo de Boliche
JUSTIFICATIVA
Vivenciara alegria de poder participar da Feira de Matemática, procurando motivar os alunos
especiais para aumentar a autoconfiança, a organização, o raciocínio lógico, o cooperativismo,
e proporcionar as interações com outras pessoas nas mais diversas situações lógicológico
matemáticas e sociais.
OBJETIVO GERAL
• Estimular o processo dos educandos, fazendo com que os mesmos gostem de aprender
brincando,
rincando, modificar a rotina e despertar o prazer e o interesse pela matemática.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fazer com que os alunos saibam como usar as operações matemáticas na resolução
dos problemas;
• Dar ao aluno a oportunidade de participar da Feira de Matemática;
• Favorecer a aquisição de condutas cognitivas, e desenvolvimento de habilidades
como: coordenação, rapidez, concentração, etc.;
• Associar a quantidade à resposta correta;
• Reconhecer números, cores e formas.
METODOLOGIA
Atividade que envolve dois ou mais alunos e que oportuniza a interação social.
Apresentação de situações, problemas com a operação de adição, que envolve e motiva os
alunos a responderem e resolvê-las.
resolvê

Os alunos com necessidades especiais da Escola Luz e Saber APAE, apresenta um jogo
matemático confeccionados por eles, utilizando: papel, cola, TNT, duplex, pincéis, boliche e
1

Categoria: Educação Especial; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; Instituição: Escola Luz e Saber
APAE. Valente – BA.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora, Escola Luz e Saber APAE,
APAE josenilma.js@hotmail.com.
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AVALIAÇÃO:
Observação direta.
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Recursos:
Humanos e didáticos: professores, alunos, lápis, cartaz, gude, fichas.
fichas

gude. Os educandos ao desenvolver o jogo, convida os participantes para jogar a gude,
tentando acertar as peças do boliche que estarão grifadas com números cada uma, logo em
seguida a peça do boliche que estiver no chão o discente pegará e procurará a ficha
correspondente ao número; ao encontrá-la, perceberá a operação que está escrita na mesma e
fará a relação com o resultado que está exposto na fruta e cola na árvore. À partir daí os
alunos explicam que com aquele jogo podem ser trabalhada também as cores que aparecem na
árvore, como: verde, marrom, azul, amarelo e lilás. Além das cores que tem vários tipos de
formas geométricas como, por exemplo, os miolos das flores que o formato de círculo; os
capins podem encontrar a forma de um triângulo; as fichas tem a forma de retângulo. Sendo
ainda possível explorar as medidas de cumprimento tanto da árvore como: das fichas do jogo.
Esse jogo ajuda a desenvolver no aluno o raciocínio lógico e a capacidade de integrar várias
dimensões da personalidade: afetiva, social e etc.. Ajuda também a estimular o processo
cognitivo dos educandos na disciplina de matemática contextualizando os conhecimentos
adquiridos em atividades prazerosas e significativas para o processo ensino-aprendizagem,
demonstrando assim, que a matemática está presente no cotidiano e pode ser trabalhada de
maneira divertida.
REFERÊNCIAS
Lopes, Maria da Graça. Jogos na Educação: criar, fazer, jogar. 3ª edição. São Paulo: Cortez,
200. 23 p.
MACEDO, Lino de. Aprender com jogos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.16p.
KAMII, Constance. A criança e o número. Tradução: Regina AA. De Assis. 28ª edição.
Campinas, SP: Papirus, 2001.
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GEOPLANO E SUAS APLICAÇÕES PARA DEFICIENTES VISUAIS
COM ÊNFASE NO CALCULO DE ÁREAS DO DISTRITO DE
IRRIGAÇÃO DE PONTO NOVO – BA ATRAVÉS DA FÓRMULA DE
PICK5
RODRIGUES FILHO, Epifânio6; SILVA, Maria Goreth Candida da7;
PAIVA, Teresinha Salgado de8.
RESUMO: O presente projeto foi desenvolvido com o aluno deficiente visual Epifânio Rodrigues dos Santos
Filho do Centro de Educação Inclusiva (CEI) Ponto Novo - BA , com o objetivo de melhorar a capacidade de
abstração matemática deste aluno e apresentar meios para o desenvolvimento das aulas de matemática para
alunos com deficiência visual. Acreditamos que a aprendizagem dos nossos educandos depende tanto do seu
s
empenho pessoal como do conhecimento transmitido por seus professores, da sua interação e do seu desejo de
ensinar melhor. Neste contexto, apresentaremos o Geoplano, recurso didático-pedagógico
didático pedagógico manipulativo e
versátil, como ferramenta para o desenvolvimento
desenvolvim
de habilidades matemáticas. Seu uso permite a construção de
conceitos e a resolução de problemas por meio da integração da geometria às grandezas e medidas, aos números
e operações e à álgebra, o teorema de Pick e suas aplicações no calculo de áreas do
do distrito de irrigação de Ponto
Novo- BA. Aliado a essas funções, o geoplano vai mais além, pois contribui para que manipuladores deficientes
visuais tenham certa autonomia para deduções e aplicações matemáticas, além da compreensão de abstrações
antes desconhecidas
sconhecidas pelos mesmos devido à falta de recursos.
Palavras-chave: Deficiência Visual. Geoplano. Teorema de Pick.

INTRODUÇÃO
Nosso interesse por esse trabalho, enquanto professoras de alunos com necessidades
especiais visuais em escola regular se concretiza pela própria dificuldade da ação pedagógica
com os mesmos. A falta de preparo e domínio por parte dos professores das classes de ensino
regular dificulta o processo de ensino-aprendizagem
ensino aprendizagem destes educandos. Por esse motivo,
procuramos através deste
te artigo expor os recursos adequados que possibilitará a inclusão
destes educandos na sociedade. Dentre estes recursos temos os geoplanos, que possibilitará ao
deficiente visual conquistar o mundo da matemática, dominando-a
dominando a e galgando posições
profissionais
is que exijam o conhecimento desta ciência.

5

Categoria: Educação Especial; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
relação com outras Disciplinas;
Instituição: Centro
ro de Educação Inclusiva (CEI). Ponto Novo – BA.
6
Aluno Expositor.
7
Professora Orientadora – e-mail:
mail: mg-aly@bol.com.br.
mg
8
Professora Orientadora.
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O Geoplano é instrumento didático – pedagógico dinâmico e manipulativo (construir,
movimentar e desfazer). Contribui para explorar problemas geométricos e algébricos,
possibilitando a aferição dee conjecturas. O uso do mesmo facilita ao educando com
deficiência visual a realização de atividades sobre exploração espacial, comparação, relação,
discriminação, sequência envolvendo conceitos de frações e suas operações, simetria,
reflexão, rotação, translação,
nslação, perímetro, dedução de fórmulas, etc.

III Feira Nacional de Matemática

DESENVOLVIMENTO

O Geoplano foi elaborado pelo matemático inglês Calleb Gattegno. Existem diferentes
tipos de geoplano (oval, triangular, circular, trelissado), mas o mais utilizado é o quadrado.
Consiste em uma base de madeira, de forma quadrada, com vários pinos (pregos) fixados, a
meia altura, formando um quadriculado e a distância de um pino (prego) para outro, tanto na
horizontal quanto na vertical, é a mesma. Os geoplanos podem ser de vários tamanhos, de
acordo com o n.º de pinos em cada lado, por exemplo, 10x10, ou seja, cada lado do geoplano
tem 10 pinos (pregos). Dentre suas várias utilidades, limitaremos nossa abordagem,
explicitando o seguinte assunto: O Teorema de Pick e suas aplicações no cálculo de áreas do
Distrito de Irrigação de Ponto Novo - BA.
CONHECENDO O TEOREMA DE PICK
Dado um polígono simples P, seja f o número de pontos de fronteira, i o numero de
pontos interiores.
Então a área A(P) desse polígono é dada pela expressão seguinte:
A P =

1
+ −1
2

Este teorema foi descoberto pela primeira vez pelo matemático Georg Alexander Pick
em 1899;

O Teorema de Pick só é valido para figuras simples, isto é para figuras em que os
lados não se intersectem a não ser, eventualmente nos vértices. O teorema é usado, por
exemplo, na indústria florestal, para determinar a área de uma região em função do número de
árvores (regularmente espaçadas).O cálculo de áreas de polígonos nem sempre é uma tarefa
fácil, pela variedade de formas que podem assumir, como podemos ver nos exemplos abaixo:
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TEOREMA DE PICK NA PRÁTICA
Agora mostraremos os cálculos das áreas do Distrito de Irrigação de Ponto Novo
fazendo uso do teorema acima citado, uma vez que nos basta o numero de ponto de fronteira e
interior da figura, como é possível observar a seguir:
Figura 1(lotes familiares)
1
+ −1
A P =
2
F= 28 e I= 33
28
+ 33 − 1
2
A= 14+33-1
A= 46
A P =

Então teremos 46 unidades de área e, para um escala de




Então teremos 54 unidades de área para uma escala de
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Figura 2 (lotes empresariais)
1
A P =
+ −1
2
F= 30 e i=40
30
A P =
+ 40 − 1
2
A= 15+40-1
A= 54

III Feira Nacional de Matemática

Cada unidade de área corresponde a 25 mil m2, logo multiplicando por 46 teremos
1.150 mil hectares, dessa forma podemos dizer que a área dos lotes familiares do distrito de
irrigação de Ponto Novo é de aproximadamente 1.150 mil hectares.

Cada unidade de área corresponde a 49.000 m2, logo multiplicando por 54 teremos
2.646 mil hectares, dessa forma podemos dizer que a s áreas dos lotes empresariais do Distrito
de Irrigação de Ponto Novo é de aproximadamente 2.646 mil hectares.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização do Geoplano mostra-se interessante, pois faz com que o aluno participe de
forma mais ativa na construção do conhecimento, possibilitando a visualização, manipulação
do material, realização de atividades estáticas e dinâmicas, por exemplo. Esse recurso
manipulável foi desenvolvido para auxiliar na representação e construção de algum
conhecimento matemático através de uma estrutura real e significativa tornando o processo de
ensino mais interessante.
A realização deste trabalho trouxe e trás para cada um dos envolvidos neste processo,
grande satisfação. O trabalho com deficientes visuais, clientela alvo deste trabalho é muito
carente de profissionais dedicados e amantes da sua profissão, os mesmos requerem de nós
dedicação, cuidado e atenção.
REFERÊNCIAS
http://www.sbem.com.br/files/viii/pdf/02/MC03069646433.pdf
http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/geometria-transformacoesreflexao-translacao-621936.shtml?page=1
http://www.de.ufpb.br/~labteve/publi/2008_intertech5.pdf
http://paje.fe.usp.br/~labmat/edm321/1999/material/_private/geoplano.htm
www.bienasbm.ufba.br/M11.pdfmagiadamatematica.com/UERJ/licenciatura/25-geoplano.pdf
http://matemateca.incubadora.fapesp.br/portal/matemateca/exposição/pick/
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EDUCAÇÃO INFANTIL

APRENDENDO A MATEMÁTICA COM AS FLORES1
SIMON, Sofia Santanna2; STOFFEL, Valeska3; PEROCHINI, Nádia Regina4.
RESUMO: A variedade de flores e como elas estão direta ou indiretamente ligadas ao nosso dia a dia despertou
nos alunos da educação infantil da Escola Municipal São Francisco, Luzerna – SC, a curiosidade em conhecer
melhor este elemento da natureza. Iniciou-se o projeto com um passeio à floricultura da cidade. Observou-se as
diferentes flores com variados formatos, cores e texturas. Utilizando-se das flores houve a possibilidade de
trabalhar conceitos matemáticos de maneira concreta e lúdica, como: classificação, seriação, simetria, adição,
figuras geométricas planas, sólidos geométricos, probabilidades, estatísticas, sistema monetário, medidas de
tempo, medidas de capacidade, subtração, multiplicação e divisão. A exploração das demais disciplinas no
currículo se concretizou de forma contextualizada e também lúdica. O desenvolvimento da habilidade de
raciocínio matemático de maneira lúdica e divertida foi intensificado e fez com que os alunos obtivessem a
aprendizagem de maneira significativa, não perdendo, contudo, a essência da matemática aplicada.
Palavras-chave: Ludicidade. Raciocínio. Contextualização.

METODOLOGIA
Iniciou-se o projeto a partir de uma metodologia centrada no problema: “Porque as
crianças arrancavam as flores do jardim?”, como salienta Vygotsky, tratando-se de uma
metodologia centrada em problemas, o trabalho de projeto coloca-se na “zona de
desenvolvimento proximal” da criança, convidando-a a trabalhar acima e adiante das suas
possibilidades, tornando-se um eficaz andaime para o seu desenvolvimento. Essa metodologia
de trabalho toma ainda a criança como cidadã, autora do seu desenvolvimento, agente de
pesquisa, sujeito e criadora da sua própria existência, capaz de uma vivência solidária e
responsável com os outros.
Segundo o entendimento de Barbosa e Horn (2008, p. 49), “o meio social é fator
preponderante no desenvolvimento dos indivíduos, fazendo parte constitutiva desse
processo.” Ao interagirem nesse meio e com os parceiros, as crianças aprendem pela própria
interação e imitação.
Diante desta metodologia de trabalho foram executados passeios de estudos às
floriculturas para in loco observar as flores, além de entrevistas com os proprietários. A
técnica de observar flores e desenhar propiciou momentos de atenção e observação, uma vez
que o aluno foi desafiado a perceber detalhes, número de pétalas, proporção do caule, número
de galhos.
Alguns jogos foram confeccionados com os próprios alunos, estabelecendo regras e
desenvolvendo raciocínio matemático, bem como a socialização em grupo, fator
importantíssimo nesta fase escolar.
Em situações problemas e nos jogos foram explorados alguns processos mentais
básicos para a aprendizagem da matemática na educação infantil, como comparação,
classificação, sequenciação, seriação, inclusão e conservação, sendo estas noções um alicerce

1

Categoria: Educação Infantil; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas;
Instituição: Escola Municipal São Francisco. Luzerna – SC.
2
Aluna Expositora.
3
Aluna Expositora.
4
Professora orientadora.
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que poderá ser utilizado pelas crianças, independentemente do assunto ou do tipo de problema
a ser enfrentado.
A pesquisa de campo com os pais utilizou um pequeno questionário sobre a flor
preferida, o que propiciou a tabulação dos dados, para a organização de gráficos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De maneira geral o projeto desenvolvido trouxe uma nova dinâmica para a sala de
aula. Pôde-se
se evidenciar que a matemática está em uma simples flor e que esta pode
direcionar o olhar mais atento do professor às questões do cotidiano.
O envolvimento com a comunidade
comunidade na pesquisa e o levantamento de dados estatísticos
e financeiros foram marcantes e significativos para o entendimento de conceitos matemáticos.
Ficou nítido que aplicar a matemática de maneira lúdica e divertida é possível,
tornando o ensino mais alegre. A alegria que os alunos demonstravam ao realizar a atividades
retrata o quanto da aprendizagem estavam apreendendo.
[...] é importante que os alunos da educação infantil sejam expostos a um contexto
de aula no qual ouvir, ler, falar e escrever em matemática sejam não apenas
estimulados, mas parte indissociável do ambiente educativo para que os alunos
percebam a matemática e sua linguagem como modo de integrar-se
integrar ao meio e de ter
acesso à informação que elas proporcionam. (SMOLE, 2014, p. 41-43).
41

O estudo sistemático das flores quanto à observação matemática e sua abrangência em
situações vivenciadas concretamente foi pertinente e garantiu a assimilação de conceitos.
Favorecer o intercâmbio de ideias entre os alunos permite que avancem na
linguagem e nas formas de representação, deixando fluir seus sentimentos para uma
linguagem
boa aprendizagem matemática, criando a sensação de poder e pensar em
matemática. (SMOLE, 2014, p. 41-43).
41

O êxito do projeto quanto à classificação na fase regional e estadual na Feira
Fe
de
Matemática demonstrou que as correlações dos conteúdos efetuadas no desenrolar do trabalho
foram eficazes.
Os resultados da pesquisa de campo apresentaram a Rosa como a flor preferida entre
as crianças, conforme seguem os dados.

Em relação ao item pesquisado Número de pétalas, os alunos descobriram que a flor,
entre as pesquisadas, que mais apresenta pétalas é a Zínia, com 14 pétalas; já a que apresenta
a menor quantidade de pétalas é o Amor-perfeito,
Amor
com 4 pétalas.
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Alunos
8
7
2
1
1

Rosa
Margarida
Girassol
Tulipa
Gerânio
Fonte: os autores.
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Quadro 1 – Flor preferida dos alunos
Flor

Quadro 2 – Número de pétalas
Flor

Número de pétalas

Petúnia
Azaléia
Zínia
Magnólia
Quaresmeira
Amor-perfeito
Jasmim
Edelweiss
Fonte: os autores.

5 pétalas
5 pétalas
14 pétalas
6 pétalas
5 pétalas
4 pétalas
5 pétalas
8 pétalas

Em relação ao tempo de germinação, das flores que foram pesquisadas, a que os
alunos descobriram ser a mais demorada para germinar é a Tulipa, que leva de 20 a 30 dias
para começar o processo da germinação; já a que leva menos tempo é a Margarida, que a
partir do quinto dia já começa a aparecer no solo, conforme Quadro 3.
Quadro 3 – Tempo de germinação
Flor

Tempo de germinação

Boca de leão
Papoula
Tulipa
Cravo
Margarida
Girassol
Fonte: os autores.

7 a 21 dias
7 a 21 dias
20 dias a 1 mês
Em torno de 7 dias
5 a 14 dias
Depois de 16 dias

O passeio à Floricultura e à loja de mudas e paisagismo rendeu bons resultados de
percepção dos alunos, entusiasmados com as explicações, além da variedade de flores,
conforme fotografias a seguir.
Figura 1 – Passeios à loja de mudas e paisagismo e à floricultura

Fonte: os autores.

A partir das informações coletadas, os alunos começaram a desenvolver experiências
no ambiente escolar, plantando mudas, observando o crescimento, alterando a cor por meio de
outras substâncias, que não fosse a água, desenvolvendo jogos com o objetivo de apreender as
informações.

Segundo Smole, Diniz e Candido (2007, p. 13),
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[...] a interação entre os alunos, a sociabilização de procedimentos encontrados para
solucionar uma questão e a troca de informações são elementos indispensáveis em
uma proposta que visa a uma melhor aprendizagem da matemática. Em nossa
opinião,
pinião, o jogo é uma das formas mais adequadas para que a socialização ocorra e
permita aprendizagens.

Percebeu-se
se o envolvimento de todos no partilhar das experiências, na socialização
dos jogos, o que ocasionou uma melhora na aprendizagem do conteúdo.
Figura 2 – Experiências com as mudas

A

B

Fonte: os autores.
Figura 3 – Experiências com anilina

A

B

Fonte: os autores.

Fonte: os autores.
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Figura 4 – Interação lúdica

Para o Referencial Nacional da Educação Infantil, os jogos estão diretamente ligados à
curiosidade da criança em querer aprender, em tomar iniciativa no sentido de se divertir com
aquilo que lhe interessa.
O jogo é um fenômeno cultural com múltiplas manifestações e significados, que
variam conforme a época, a cultura ou o contexto. O que caracteriza uma situação de
jogo é a iniciativa da criança, sua intenção e curiosidade em brincar com assuntos
que lhe interessam e a utilização de regras que permitem identificar sua modalidade.
(BRASIL, 1998, p. 211).

Foi trabalhando com essa diversificação de atividades, experiências e contextos que se
favoreceu a formação de conceitos e a aprendizagem pelas crianças.
CONCLUSÃO
O projeto Aprendendo a matemática com flores resgatou a importância do professor
pesquisador. Proporcionou uma nova abordagem à matemática, criando ícones facilitadores
de aprendizagem, além de oportunizar a proximidade com o cotidiano da comunidade. Em
síntese, o professor assumiu uma postura de intervenção, observação, análise, organização e
problematização. Ele atuou como mediador nas relações interpessoais das crianças, na
resolução de conflitos, no processo criativo, próprio e particular de cada criança, no processo
de construção de conhecimentos e de saberes matemáticos; no processo de desenvolvimento
da oralidade e da escrita em matemática, durante todo projeto desenvolvido.
Para Smole (2014, p. 41-43), “Na educação infantil, a aprendizagem matemática
ocorre a partir da curiosidade e do entusiasmo das crianças e cresce em função do tipo de
experiências vivenciadas nas aulas. Experiências desafiadoras incentivam a explorar ideias,
levantar e testar hipóteses, construir argumentos de maneira cada vez mais sofisticada.”
Desse modo, conclui-se que os conteúdos foram desenvolvidos, trazendo à sala de aula
a concretização da aprendizagem e alfabetização matemática.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil. Ministério da Educação e
do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, DF: MEC/SEF, 1998.
SMOLE, K. C. S. Matemática na Educação Infantil. Revista pátio, Ano 12, n. 38, p. 41-43,
mar. 2014.
SMOLE, K. C. S. A matemática na educação infantil: a teoria das Inteligências múltiplas na
prática escolar. Porto Alegre: Artmed, 2000.
SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I.; CÂNDIDO, P. Jogos de Matemática de 1º a 5º ano. Porto
Alegre: Artmed, 2007.
BARBOSA, M. C. S.; HORN, M. G. S. Projetos Pedagógicos na Educação Infantil. Porto
Alegre: Grupo A, 2008
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COMPOSIÇÃO DE IMAGENS E OBJETOS1
SOUSA, Beatriz Brandão de2; SOUZA, Júlia Araújo Cajado3; MIRANDA, Claudia Reis4.
RESUMO: As crianças estão naturalmente envolvidas em tarefas de exploração do espaço e, enquanto se
movem nele e interagem com os objetos, adquirem várias noções intuitivas que constituirão as bases de sua
competência espacial. Esta focaliza a capacidade do indivíduo de transformar objetos em seu meio e orientar-se
orientar
em meio a um mundo de objetos no espaço. Ligadas a essa competência de ser, ler e estar no espaço, temos as
capacidades de perceber o mundo visual com precisão, efetuar transformações e modificações sobre as
percepções iniciais. O conhecimento do seu próprio espaço e a capacidade de ler esse espaço pode servir ao
indivíduo para uma variedade de finalidades
finalid
e constituir-se
se em uma ferramenta útil ao pensamento tanto para
captar informações quanto para formular e resolver problemas. Desta forma, a geometria, como o estudo de
figuras, de formas e de relações espaciais, oferece uma das melhores oportunidades para relacionar a Matemática
ao desenvolvimento da competência espacial nos alunos. Nessa perspectiva, foi desenvolvida uma sequência de
atividades com alunos do Grupo 5 – Educação Infantil da Escola Despertar com o bloco espaço e forma que
teve como eixo
xo a visualização, comparação e criação de figuras em diferentes posições tendo como
empreendimento a observação e sobreposição das figuras tridimensionais em uma tela dos artistas: Volpi, Tarsila
do Amaral e Picasso. Foram elencados os seguintes objetivos:
objetivos: explorar e desenvolver relações direção e posição
no espaço; perceber a composição e decomposição de figuras; organizar o espaço através da mudança de peças;
adquirir o vocabulário correspondente (perto, longe, grande, pequeno, frente, atrás, em cima, embaixo);
visualizar, comparar e imaginar figuras em diferentes posições; perceber as formas geométricas bidimensionais e
tridimensionais a partir da observação de uma tela; fazer uma determinada figura usando as sete peças do
tangram; construir objetos a partir das formas tridimensionais; reconhecer os sólidos geométricos nas diferentes
formas existentes ao nosso redor; desenvolver atitude de cooperação; socializar com o grupo as descobertas
aprendidas. Para esse trabalho, utilizamos como metodologia o desenvolvimento
desenvolvimento de uma sequência didática de
atividades na qual as crianças inicialmente assistiram a um vídeo com a história do tangram e manipularam este
jogo a fim de expor os conhecimentos prévios sobre as diferentes formas geométricas. Em seguida, os alunos
alu
ouviram a história do origami, participaram de uma exposição de figuras e puderam realizar três produções
adequadas à faixa etária. Além disso, apreciaram algumas imagens das obras de Tarsila do Amaral, Picasso e
Volpi e identificaram as formas geométricas
geométricas existentes nestas obras de artes. Utilizaram como modelo um sólido
geométrico (paralelepípedo e pirâmide de base quadrangular) para observarem o vértice e as arestas que os
compõem, criaram com palitos de churrasco e massinha de modelar industrializada,
industrializada, o esqueleto dos referidos
sólidos geométricos que apareceram nas telas dos artistas escolhidos para o estudo. Confrontaram seus
conhecimentos prévios sobre as características de figuras bidimensionais e tridimensionais, utilizaram
vocabulário matemático à medida que exploravam as figuras e pintaram as telas dos artistas em tamanho
ampliado, juntamente com as professoras, para servirem de fundo das sobreposições dos sólidos geométricos.
Desse modo, puderam ampliar seus conhecimentos acerca dos conceitos geométricos
geométricos de maneira lúdica e
construtiva.

Categoria: Educação Infantil; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; Instituição: Escola Despertar. Feira
de Santana – BA.
2
Aluna Expositora.
3
Aluna Expositora.
4
Professora Orientadora, Escola Despertar, caureis95@hotmail.com.
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Palavras-chave: Composição e decomposição de figuras.
figuras Relações de direção e posição.
posição Formas geométricas
bidimensionais e tridimensionais.

EXPLORANDO A MATEMÁTICA NA FLORESTA ENCANTADA1
WAGENKNECHT, Isabelly Luiza2; SANTOS, Maitê Amanda Protzky dos3;
KONELL, Crista Baumann4.
RESUMO: Através de observação, constatou-se que as crianças desta turma são apaixonadas por brincadeiras
que envolvem a imaginação. Alicerçados pela paixão das crianças e fundamentado em vários autores foi dado
início ao projeto. A Floresta Encantada foi construída e conceitos matemáticos começaram a invadir a
montagem. Comparamos tamanhos, quantificamos, estimamos espaços, calculamos volume, exploramos formas,
entre outros conceitos. Após a construção começam a surgir situações problemas na floresta. Criadas para por
em jogo o conhecimento e raciocínio lógico das crianças as mesmas tem possibilidades de propor soluções,
explorar possibilidades, levantar hipóteses, abandonar crenças e consequentemente ampliar conhecimentos. Com
satisfação pode-se perceber através da alegria, disposição e compromisso das crianças que a linguagem
matemática foi explorada de forma criativa e prazerosa durante o projeto. Efetivamente contribuímos para que
hoje e futuramente a curiosidade da criança, juntamente com a confiança em suas capacidades e potencialidades
sejam caminhos para a descoberta da linguagem matemática.
Palavras-chave: Floresta Encantada. Linguagem Matemática. Lúdico.

INTRODUÇÃO
As preocupações com um ensino de matemática de qualidade desde a Educação
Infantil são cada vez mais frequentes, e são inúmeros estudos que indicam caminhos para
fazer com que a criança desta faixa-etária tenha oportunidades de iniciar de modo adequado
seus primeiros contatos com esta linguagem.
DANTE (1996) nos lembra de que a Matemática é, em especial, um modo de pensar.
Por isso, faz-se necessário trabalhar o quanto antes, esse pensar com as crianças, para que
ocorra um fortalecimento mais eficaz nos alicerces da aprendizagem dessa disciplina. É na
primeira etapa da educação básica, o momento ideal para alicerçar a construção dos conceitos
matemáticos. Então, ele defende duas razões para o trabalho da Matemática na Educação
Infantil:
Ela desenvolve na criança o raciocínio lógico, a sua capacidade para pensar
logicamente e resolver situações-problema, estimulando sua criatividade. É útil para
a vida diária da criança, pois, mesmo inconscientemente, ela está em contato
permanente com formas, grandezas, números, medidas, contagens etc. (DANTE,
1996, p. 18)

Este Projeto de Construção “Explorando a Matemática na Floresta Encantada”
começou a criar vida baseado na observação do brincar das crianças desta turma. O Mundo
para elas é um “Mundo da Fantasia”.
Assim, brincar com a imaginação e fantasia num cenário encantador a “FLORESTA
ENCANTADA” remete ludicamente a criança a um mundo de fantasia, no qual, diversos

1

Categoria: Educação Infantil; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas;
Instituição: CEI Municipal Rosa Borck. Pomerode – SC.
2
Aluna da turma Pré 1 (4 anos) da Educação Infantil.
3
Aluna da turma Pré 1 (4 anos) da Educação Infantil.
4
Professora Orientadora, CEI Municipal Rosa Borck, c.konell@terra.com.br.
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personagens e materiais compõem
compõe um cenário maravilhoso, no qual as diferentes linguagens
podem ser exploradas.
Brincando na Floresta Encantada as diversas linguagens e principalmente a linguagem
matemática é explorada pelas crianças de forma mágica e encantadora. A diversidade de
situações em que é possível explorar a linguagem matemática e incalculável e muito rica.
Compreendendo de forma segura e consciente a criança como um sujeito ativo,
participativo, explorador, reflexivo, questionador, curioso e cheio de imaginação, vão criandocriando
se neste contexto possibilidades da criança atrever-se
atrever
a explorar novos mundos, novas
situações, novas experiências nas quais seja capaz de propor soluções, explorar
possibilidades, levantar hipóteses, abandonar crenças e consequentemente ampliar seus
conhecimentos.
No desenvolvimento deste projeto serão relatados
relatados os caminhos percorridos que
desencadearam a apropriação de conceitos nas diferentes linguagens. Evidenciaremos as
situações em que a linguagem matemática esteve presente.
MATERIAL E MÉTODO
O brincar é atividade fundamental para crianças pequenas, é brincando
b
que elas
descobrem o mundo, se comunicam e se inserem em um contexto social. Brincar é um direito
da criança, além de ser de suma importância para seu desenvolvimento.
Através de muita observação, constatou-se
constatou se que as crianças desta turma são
apaixonadas
onadas por brincadeiras que envolvem a imaginação.... são apaixonadas pelo mundo da
fantasia...no qual qualquer um pode ser princesa, príncipe, bruxa, fada, mamãe, papai ou lobo.
Então.....alicerçados pela paixão das crianças e fundamentado em vários autores
aut
foi
dado início ao nosso projeto de construção.
Para Kátia Smole (2003), uma:
"...proposta de trabalho de matemática para a escola infantil deve encorajar a
exploração de uma grande variedade de ideias matemáticas relativas a números,
medidas, geometria
geometria e noções rudimentares de estatística, de forma que as crianças
desenvolvam e conservem um prazer e uma curiosidade acerca da matemática. Uma
proposta assim incorpora contextos do mundo real, as experiências e a linguagem
natural da criança no desenvolvimento
desenvolvimento das noções matemáticas, sem, no entanto,
esquecer que a escola deve fazer o aluno ir além do que parece saber, deve tentar
compreender como ele pensa e fazer as interferências no sentido de levar cada aluno
a ampliar progressivamente suas noções matemáticas
matemáticas (p.62)."
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Certo dia em uma de nossas rodas de conversa recebemos da “mamãe fada” uma carta
e muitas caixas.
Lemos a carta e imediatamente abrimos a caixa mais especial, na qual encontramos as
três filhas da mamãe fada: a fada Sol, a fada Estrela e a fada Coração.
Nas demais caixas encontramos vários objetos que conforme escrito na carta poderiam
servir para montar
tar nossa floresta na sala.
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Exploramos cada objeto que encontramos nas caixas, ....tamanho, cor, forma, textura,
cheiro, forma, quantidade,....
Com os objetos que a mamãe fada nos mandou conseguiríamos montar uma floresta,
mas as crianças através de minha intervenção começaram e expor suas ideias sobre o que tem
em uma floresta. Para ampliar nossos conhecimentos procuramos gravuras de florestas e
assistimos alguns vídeos sobre as mesmas.
Com todas essas informações novos elementos fizeram parte de nossa floresta.
Materiais dispostos, começamos a montar nossa floresta. Cada criança contribuía de
alguma forma para a montagem ficar bem legal..
Segundo Piaget:
“O conhecimento das informações ou dos dados isolados é
insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em
um contexto para que adquiram sentidos”.

Conceitos matemáticos começaram a invadir a montagem. Comparamos tamanhos ,
quantificamos, estimamos espaços, fizemos relação do volume a ser ocupado em determinado
espaço, trabalhamos formas,....
Para Kamii: “Quando a criança se interessa e compreende os conceitos matemáticos,
de certa forma, brincando, ela internaliza muito mais esses conceitos”.
Sempre dando oportunidade de voz e vez para as crianças, as mesmas sugeriram que
nesta floresta deveria morar um lobo. Chegaram a conclusão que na floresta o lobo deveria
ter sua moradia e as fadas também.
Utilizando algumas técnicas com texturas diferentes montamos as moradias. Para o
lobo fizeram uma casa de palha e para as princesas fizeram um lindo castelo com papéis
coloridos, torre e bandeiras.
Certo dia a fada pediu para repassar para as crianças que se possível elas pintassem
algumas figuras geométricas (quadrado, triangulo, retângulo e círculo), pois queria preparar
uma surpresa para as crianças.
Exploramos as mesmas, nomeamo-las, procuramos na sala objetos com formas
parecidas para que conseguíssemos construir o conceito de Formas.
Modelamos com “massa de biscuit” alguns coelhos que iriam morar na floresta e com
a mesma massa, ovos de passarinho.
Conforme solicitado pelas fadas pintamos também as conchas que ela nos havia
enviado para montar a floresta. Escolhemos as cores rosa, verde e branca.
As crianças que moravam na casa das fadas estavam sem roupas. Para resolver o
problema brincamos de sermos costureiros para que assim cada criança esteja vestida para
morar no vale.
Foi uma grande aventura montar nossa “Floresta Encantada”...uma aventura cheia de
desafios e aprendizagens.
As crianças se divertiram muito.
Através de minha mediação, a linguagem matemática foi introduzida de forma
prazerosa para que cada criança pudesse por em jogo seus conhecimentos. Para que cada
criança pudesse conforme Vygotzky, sair de sua zona de desenvolvimento real, passar pela
proximal (através de mediações seja com a professora ou com seus colegas) chegar na zona de
desenvolvimento potencial. Conseguindo assim, construir inúmeros conceitos matemáticos.
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Durante a construção da floresta, a exploração das demais linguagens ocuparam seus
espaços.
Após a construção da floresta destacam-se
destacam se as situações problemas na floresta.
Situações problemas foram criadas para por em jogo o conhecimento, raciocínio, lógica
lógic
matemática das crianças. O vilão de nossa brincadeira era o lobo que começamos a chamar de
Lobão e as Fadas eram encantadas... nos pediam diversas coisas e pediam nossa ajuda para
solucionar alguns problemas que iam surgindo na Floresta Encantada.
Conceitos
itos matemáticos eram explorados e ampliados na divisão das flores da floresta,
na soma das frutas solicitadas pelas fadas, da contagem da quantidade de pedaços de papel
jogados pelo lobo na floresta, da associação de quantidade ao seu numeral no varal dos
ursinhos de pelúcia, na classificação de borboletas conforme cor, tamanho; nas formas
geométricas encontradas, na ordenação,
ordenação na seriação entre tantos outros.
As situações problemas a serem resolvidas pelas crianças eram o auge de nosso
projeto. Aconteciam na floresta sempre
se
de formas diferenciadas...conceitos
conceitos eram explorados e
ampliados.
As crianças em todos os momentos tinham oportunidade de levantar hipóteses, propor
soluções, explorar possibilidades, abandonar crenças e assim consequentemente ampliavam
de forma lúdica seus conhecimentos.
Tavares (1995), afirma que: “quando o educador permite que a curiosidade de seus
alunos invada a sala de aula e faça parte de seu trabalho, ele está apostando em uma forma
agradável de aprender e ensinar”.
Para que nossaa Floresta Encantada durante o transcorrer do ano continuasse sendo
contexto de desafios, hipóteses e resultados todos os dias surgiam e surgirão em envelopes
novas situações problemas para serem resolvidas pelas crianças.
Cada novo envelope significava novo
novo desafio neste projeto de construção.

“Fazer matemática é expor ideias próprias, escutar as dos outros, formular e
comunicar procedimentos de resolução de problemas, confrontar, argumentar e
procurar validar o seu ponto de vista, antecipar resultados de experiências não
realizadas, aceitar erros,
erros, buscar dados que faltam para resolver problemas. Nesta
perspectiva, a criança está sempre tomando decisões, sendo produtora de
conhecimento e não apenas executora de instruções. O ensino da matemática tem
um enorme potencial de iniciar a formação de cidadãos
cidadãos autônomos, capazes de
pensar por conta própria.”
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No cenário da Floresta Encantada cada criança teve oportunidade de construir,
reconstruir e ampliar conceitos matemáticos. Além dos descobertos na nossa floresta, muitos
outros fizeram parte do cotidiano na instituição. Seja na sala referência da criança, seja nos
corredores, no refeitório, no momento de organizar o espaço para o descanso, nas aulas
passeio, nas brincadeiras, nas músicas, ou em outros tantos que poderíamos mencionar. Cada
criança transcendeu as vivências conforme o seu entendimento e envolvimento,
envolvimento, apropriandoapropriando
se do conceito matemático e transformando-o
transformando o numa aprendizagem significativa.
Conforme o RCNEI, no texto de Renata Lefevre:
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Podemos considerar esta citação o “espelho” de nossa caminhada no projeto de
construção “Explorando a Matemática na Floresta Encantada”. Acreditamos que muito
contribuímos para que hoje e futuramente a curiosidade matemática, juntamente com a
confiança em suas capacidades e potencialidades, motivem-na a explorar novos mundos,
novas situações e experiências nas quais terão capacidade de propor soluções, levantar
hipóteses e consequentemente ampliar seus conhecimentos matemáticos.
Assim fundamentadas na citação de Renata Lefevre, podemos concluir que as crianças
tiveram oportunidade de “FAZER MATEMÁTICA”.
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JOGOS MATEMÁTICOS COM MATERIAIS ALTERNATIVOS1
CITADIN, Laryssa Aydara Muller2; RAPOUSO, Gustavo Henrique3;
LIMA, Rosilaine Rodrigues4.
RESUMO:: A presente pesquisa jogos matemáticos com materiais alternativos tem por objetivo promover a
participação na construção de jogos matemáticos com materiais alternativos e possibilitar a relação de
quantidade ao símbolo que representa, bem como reutilizar materiais alternativos como ferramenta de
aprendizagem. Foi elaborado com ass crianças um projeto de reciclagem onde foram desenvolvidas atividades de
construção de jogos matemáticos. Foram construídos os seguintes jogos: roda dos números, caixa dos números,
jogo da velha, pilha de lego, rabo da vaca e o jogo da memória da reciclagem.
reciclagem. Os jogos foram confeccionados
durante duas semanas, as crianças procuraram as pedrinhas do jogo da velha e pintaram as caixas de ovos para
fazer a caixa de números. Conheceram as regras dos jogos e puderam aprender brincando e interagindo com os
colegas.
as. O uso de jogos matemáticos utilizando materiais alternativos auxiliou na aprendizagem da turma
contribuindo principalmente na formação da autonomia e pensamento lógico.
Palavras-chave:: Matemática. Materiais alternativos. Jogos.

1

Categoria: Educação Infantil; Modalidade:
Modalidade Materiais e/ou Jogos Didáticos;; Instituição: CEI Pedro Colin.
Joinville - SC.
2
Aluna
luna do Centro de Educação Infantil Deputado Pedro Paulo Hings Colin.
3
Aluno
luno do Centro de Educação Infantil Deputado Pedro Paulo Hings Colin.
4
Professor Orientador, Prefeitura Municipal de Joinville, rosilainerl@gmail.com.
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Este resumo estendido abordará o tema da matemática trabalhada de maneira lúdica na
educação infantil por meio de jogos com materiais alternativos. Uma prática cada vez mais
frequente entre os educadores, e que auxilia em muito a ação pedagógica.
A pesquisa surgiu
giu do interesse das crianças em reaproveitar os materiais que recolhiam
em sala, devido ao projeto de reciclagem. As professoras pensaram numa forma criativa de
trabalhar o conteúdo da matemática com as crianças e em jogos que fossem confeccionados
com os materiais alternativos.
O conteúdo da matemática na educação infantil acontece de forma lúdica, nas
brincadeiras, rotinas, contações de história e experiências do cotidiano. As crianças
participam de situações envolvendo números, formas, tamanho, relações entre quantidades e
noções de espaço. Usam de recursos próprios nas contagens, operações e resoluções de
problemas. Observam ao seu redor, organizam seus deslocamentos e descobrem novos
caminhos favorecendo a elaboração de conceitos matemáticos. (RCNEI, 1998).
1998).
Nas brincadeiras as crianças constroem seu mundo imaginário e os brinquedos são a
ferramenta que contribui nessa construção. Através de atividades como estas começam a ter
criatividade e habilidades para transformar e mudar o futuro.
De acordo com o RCNEI vol.3, “à medida que crescem se deparam com fenômenos,
fatos e objetos do mundo; perguntam, reúnem informações, organizam explicações e arriscam
respostas; ocorrem mudanças fundamentais no seu modo de conceber a natureza e a cultura”.
Desta forma as crianças tem a oportunidade de brincar, vivem experiências que
enriquecem as relações sociais e a capacidade de se tornarem seres humanos mais criativos.
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A pesquisa contribui com a responsabilidade e a consciência ambiental, nas atividades
que irão realizar com o material reciclável, a separação, cuidado, limpeza, armazenamento,
além de jogos.
O objetivo deste estudo é promover a participação na construção de jogos matemáticos
com materiais alternativos e possibilitar a relação de quantidade ao símbolo que representa,
bem como, reutilizar os materiais alternativos como ferramenta de aprendizagem.
MATERIAL E MÉTODOS
Foi elaborado por meio de uma pesquisa com as crianças do 1º período integral um
projeto de reciclagem onde foram desenvolvidas atividades de construção de jogos
matemáticos. Realizou-se uma pesquisa de jogos elaborados com materiais alternativos que
despertassem o interesse das crianças. Para a confecção dos jogos foram utilizados alguns
materiais que estavam na sala, como: lacre de latinhas, caixas de ovos, papelão, tampinhas de
garrafa pet, botões e tecido. Os demais materiais foram providenciados pelas professoras
como, imã de geladeira, tecido, EVA e placa de computador.
Com estes materiais foram confeccionados os seguintes jogos: Roda de Números:
confeccionado com tampa de papelão, tampinhas de garrafa e botões. Neste jogo as crianças
tem que encaixar a tampinha que estará com um número, na quantidade de botões que
representa. Caixa dos Números: confeccionada com caixas de ovos e lacres de latinha. A
caixa de ovo é numerada de 1 a 12 e as crianças tem que colocar a quantidade de lacres dentro
de cada espaço, relacionando com o número. Jogo da Velha: confeccionado com sobras de
caixa de papelão e pedrinhas de brita. O jogo da velha é jogado em dupla, o participante que
colocar uma sequência na mesma direção de 3 joaninhas ou 3 vagalumes por primeiro ganha
o jogo. Pilha de Legos: confeccionado com sobras de papelão e legos da caixa de brinquedos.
O papelão é numerado de 1 a 10, as crianças tem que montar pilhas de acordo com o número
que representa. Rabo da vaca: confeccionado com uma placa de computador, retalhos de
EVA, ímã de geladeira e tecido. Uma criança por vez coloca a venda, depois tem que acertar
o rabo na vaca, onde se encontram vários números de 0 a 10. Tira a venda e diz que número
acertou. Jogo da memória da reciclagem: confeccionado com figuras de lixeiras da reciclagem
retiradas da internet, coladas no papel cartão. O jogo pode ser jogado em dupla ou em grupos.
As figuras são compostas por tipos de lixos e suas respectivas lixeiras, assim os pares são
formados.
Os jogos foram confeccionados durante duas semanas. As crianças participaram
encontrando as pedras de brita no estacionamento e no parque. Pintaram as caixas de ovos, as
pedrinhas de brita e ajudaram a escolher os botões e os brinquedos de lego e a lavar as
tampinhas de garrafa pet.
As professoras fizeram a colocação dos botões com cola quente, à marcação do jogo
da velha com fita adesiva colorida, a marcação dos números na caixa de ovos, a construção do
rabo da vaca e sua venda, enquanto as crianças observavam e faziam perguntas. Também o
jogo da memória e a pilha de legos.
Depois de confeccionar os materiais foi conversado com as crianças sobre as regras
dos jogos. Brincaram em duplas e em grupos como no caso do jogo da memória, fazendo uma
grande roda, tiveram auxílio das professoras e dos colegas nas brincadeiras.
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As atividades puderam ser repetidas outras vezes de acordo com as necessidades das
crianças e também das professoras
professoras com relação aos níveis de entendimento das mesmas para
com as brincadeiras e a matemática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O uso de jogos matemáticos utilizando materiais alternativos auxiliou na
aprendizagem da turma contribuindo principalmente na formação da autonomia e pensamento
lógico. A utilização de materiais alternativos para fazer os jogos despertou nas crianças o
cuidado com o meio ambiente, descobriram que por meio destes materiais podem ser feitas
várias coisas, além dos jogos também brinquedos, móveis,
móveis, roupas, utensílios para casa, entre
outros.
Segundo Souza (2012), “o jogo possui valores educativos que o transformam em
atividade séria, onde o aluno constrói conhecimento através de um processo interativo”. Os
jogos tornaram as atividades atraentes,
atraentes, estimulando o raciocínio das crianças.
As crianças tiveram a iniciativa de chamar a atenção dos pais em casa para o cuidado
com o meio ambiente, de lavar os potinhos de iogurte, de separar o lixo orgânico, até de
construir brinquedos e trazer para o CEI para mostrar as professoras e colegas.
Os jogos proporcionaram trocas de experiências, algumas crianças tinham habilidade
para o jogo da memória e outras para o jogo da velha, assim também com os outros jogos.
Apresentaram dificuldade no início com o jogo da caixa de números, onde tinham que
colocar a quantidade de lacres de latinha ao número que representava. Este foi o jogo no qual
as professoras tiveram que dar uma atenção maior as crianças, devido também ao nível maior
de atenção e raciocínio por ele exigido.
e
A atividade foi para além do espaço em sala, as professoras se inscreveram na Feira
Municipal de Matemática levando duas crianças para representar a turma onde receberam a
premiação de destaque, depois na Feira Regional e Estadual de Matemática que também
rendeu a premiação de destaque.
As crianças tiveram a oportunidade de socializar o seu trabalho com outras instituições
e trocar experiências, os demais que não puderam acompanhar as professoras, receberam
medalhas acompanhado de um café especial para
para comemorar as premiações.
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No decorrer deste trabalho foram apresentadas as contribuições que os jogos
proporcionam, utilizados como forma pedagógica ao desenvolvimento das crianças.
O uso do jogo como ferramenta educativa apoiado na utilização
utiliza
de materiais
alternativos de fato se fez significativa ao aprendizado, também como ferramenta da ação
pedagógica. “O jogo tornou-se
se objeto de interesse de psicólogos, educadores e pesquisadores
como decorrência da sua importância para a criança e da ideia
ideia de que é uma prática que
auxilia o desenvolvimento infantil, a construção ou potencialização de conhecimentos”.
(RCNEI, 1998, p. 210).
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O jogo tem sido visto por esses profissionais como uma ferramenta de ampliação do
conhecimento, sendo utilizado de diversas formas e áreas de atuação, tanto cognitiva,
psicológica e social.
Cabe aos educadores essa tarefa de fazer o uso apropriado desses jogos, não apenas
como prática de sala de aula para divertimento, mas para um objetivo maior que é o
desenvolvimento do aprendizado.
Portanto, é imprescindível que o professor tenha conhecimento das etapas do
desenvolvimento das crianças, as características de cada uma, mas também ter um olhar
sensível para as diferenças, sabendo que nem todas as crianças aprendem da mesma forma e
ao mesmo tempo, desta forma poderá preparar atividades de acordo com as necessidades das
crianças e a seu nível cognitivo.
O ensino da matemática na educação infantil deve possibilitar a produção de novos
conhecimentos, e a partir de desafios que os educadores irão efetivar esta ação.
Desta forma conclui-se que os jogos matemáticos confeccionados com materiais
alternativos foram um desafio proposto que deu certo, o envolvimento das crianças e dos pais
na elaboração dos jogos mostrou a importância que o jogo tem na educação das crianças e sua
formação.
REFERÊNCIAS
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ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS

"PÃO E CIRCO"? NÃO! PÃO E MATEMÁTICA1
SOUZA, Geovana Alves2; GESSNER, Giovana3; MAAS, Dóris Maria Mesadri4.
RESUMO: O principal alimento em todas as civilizações humanas foi o pão. É estimado que o pão tenha
surgido há 12 mil anos na Mesopotâmia. Na atualidade encontramos centenas de tipos de pães e inúmeras
receitas que satisfazem todos os gostos. O projeto "Pão e circo?" Não! Pão e Matemática foi desenvolvido com
alunos do 5º ano e o objetivo foi aproximar o educando dos conceitos matemáticos vinculados a produção, ao
consumo e ao custo dos pães no decorrer da história e no cotidiano familiar. O nome do projeto surgiu a partir da
leitura do texto “Seis Mil Anos de Pão”, de Fagundes (2013). O autor relata uma das políticas do Império
Romano, que era oferecer alimento e diversão para quem o apoiasse. As informações sugeriram uma avaliação
individual do cardápio semanal e possibilitaram optar pelo consumo do pão mais saudável, levando o aluno a
compreender o processo de industrialização.
Palavras-chave: Construindo conceitos matemáticos. Orçamento familiar. Pão.

INTRODUÇÃO
É estimado que o pão tenha surgido há 12 mil anos na mesopotâmia, juntamente com o
cultivo do trigo. A partir daí o consumo de pão se propagou pelo mundo todo e foi adaptado a
cada cultura. Além da variedade de pão, o consumo tem aumentado a cada ano e a indústria
de panificação tem se especializado e qualificado seus produtos.
Segundo a ABID (Associação Brasileira da Indústria de Panificação), no ano de 2012,
foi percebido um aumento de 1,76% no consumo do pão de trigo no Brasil. A média de
consumo é de 34,09 kg ao ano por brasileiro.
O recomendado pelas organizações mundiais de saúde é o consumo de 60,00 kg/ano.
O consumo per capita de pães/ano em países da América Latina - em quilos/habitante
apresenta o Brasil em 4º lugar, com uma média de consumo de 33,5 kg. Incluindo pães feitos
à base de outros cereais, como aveia, milho, etc. (PROPAN, 2013).
Segundo a PROPAN (2013), os pães consumidos no Brasil, 83%, correspondem aos
pães artesanais, sendo 46% pão francês e 17% são os pães industrializados.
A partir desta pesquisa é possível perceber que os brasileiros preferem os pães
artesanais.
Ao desenvolver o trabalho acerca dos hábitos alimentares, observando os cardápios
dos alunos e a verificação do consumo de pão, foi sugerido ao grupo uma pesquisa sobre o
pão como um alimento sempre presente na mesa dos brasileiros.
O objetivo do projeto "PÃO E CIRCO"? NÃO! PÃO E MATEMÁTICA foi construir
conceitos a partir das pesquisas acerca dos pães. Este projeto utilizou vários conceitos
matemáticos que serão apresentados na metodologia deste resumo.
MATERIAIS E MÉTODOS

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: Escola Municipal Padre Martinho Stein. Timbó – SC.
2
Aluna do 5º ano do Ensino Fundamental, martinhostein@yahoo.com.br.
3
Aluna do 5º ano do Ensino Fundamental, martinhostein@yahoo.com.br.
4
Professora Orientadora, Escola Municipal Padre Martinho Stein, martinhostein@yahoo.com.br.
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O projeto "PÃO E CIRCO"? NÃO! PÃO E MATEMÁTICA”, foi desenvolvido a
partir da metodologia dos projetos didáticos, com vinte e dois alunos do 5º ano D, da Escola
Municipal Padre Martinho Stein, entre os meses de junho a agosto de 2013.
A partir de pesquisas de campo e pesquisas bibliográficas foi possível conhecer
inúmeras curiosidades acerca do consumo de pão no Brasil e desenvolver os conceitos nas
diferentes áreas do saber para esta etapa do ensino fundamental.
Conforme já foi mencionado na introdução,
introdução, o objetivo geral deste projeto foi construir
conceitos a partir das pesquisas acerca dos pães e os objetivos específicos foram: coletar
dados acerca dos tipos de pães consumidos pelas famílias, quantificar os valores gastos no
consumo de pão, a variação
iação de preço do pão, quantidade de consumo diário e semanal, a
história da origem do pão e curiosidades acerca deste alimento consumido por quase toda
humanidade, mensurar os ingredientes necessários para a produção de pães mediante receitas
diversas, além
ém de registrar os dados estatísticos em tabelas e gráficos visualizando gastos e
consumo de pães.
Os dados coletados nas pesquisas de campo, que vinham ao encontro as respostas das
questões elaboradas pelo grupo, foram analisados a partir do tratamento das
da informações,
organizando e descrevendo os dados para que os alunos pudessem compreender a função das
tabelas, quadros e gráficos, destacando os aspectos relevantes ao tema em estudo e a
necessidades de utilizar os conteúdos matemáticos (frações, situações
situações problema, porcentagem
etc).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente foi realizada uma pesquisa para registrar os alimentos consumidos
durante uma semana e a partir deste registro foi possível observar que dos 22 alunos, 21
consumiam pão diariamente e no
no mínimo em duas refeições diárias. Como exemplo, é
possível observar esta afirmativa no cardápio semanal apresentado na sequência.
3ª FEIRA

4ª FEIRA

5ª FEIRA

6ª FEIRA

SÁBADO

DOMINGO

CAÉ DA
MANHÃ

1 xíc. de café
com leite e
açúcar

1 xíc. de café
com leite e
açúcar

1 xíc. de
achocolatado

1 xíc. de café
com leite e
açúcar

1 xíc. de café com
leite e açúcar

1 xíc. de café
com leite e
açúcar

1 xíc. de café com
leite e açúcar

ALMOÇO

1 empanado
2 collres de
arroz

2 folhas de
alface
macarrão e 1
bife

2 colheres de
polenta com
leite

2 colheres de
arroz
Lingüiça frita e
tomate

2 colheres de
arroz
Peixe
2 fatias de tomote

1 fatia de pão
francês e 1
pastel

SOBREMESA

-------

1 danoninho

--------

1 danoninho

----------

Batata frita
1 colher de maionese
caseira
2 colheres de arroz
1 bife
1 caneca de pudim

FRUTA

1 morango

1 morango

½ banana

½ banana

-----------

-----------

---------

1 xíc. de café
com leite e
açúcar
2 fatias de pão
com requeijão
1 copo de suco
1 fatia de pão
com nata

1 xíc. de café
com leite e
açúcar

1 xíc. de café
com leite e
açúcar
2 pães de queijo

1 xíc. de café
com leite e
açúcar

1 xíc. de café com
leite e açúcar

1 pacote de
salgadinho

1 xíc. de café com
leite e açúcar

1 porção de
batata frita

1 porção de batata
frita

1 porção de
batata frita

1 colher de arroz
1 bife

LANCHE DA
TARDE

JANTAR

2 pastéis
1 copo de tody

---------

----------

Fonte: aluno Luiz Arthur Reinert, do 5º ano D, 2013.
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Quadro 0101 Exemplo de cardápio semanal
REFEIÇÕES

Além do cardápio, os alunos registraram a quantidade de pão que consumiram na
semana. Para tanto, abaixo segue o registro do consumo de pão de um aluno.
Quadro 02 - Exemplo de registro do consumo de pão durante uma semana
SEGUNDATERÇAQUARTAQUINTASEXTA
SEXTASÁBADO
FEIRA
FEIRA
FEIRA
FEIRA
FEIRA
3 fatias de
3 fatias de
5 fatias de
3 fatias de
1 fatia de
4 fatias de
2 fatias de
pão de
pão de
pão de
pão de
pão de
pão de
pão de
manteiga
manteiga
manteiga
manteiga
manteiga
manteiga
manteiga
1 pãozinho
1 pão de
2 pães de
1 pão de
3 pães de
francês
queijo
queijo
queijo
queijo
4 pães de
queijo
Fonte: aluno Luiz Arthur Reinert, do 5º ano D-2013.
D
DOMINGO

Ao analisar o cardápio do aluno pode-se
pode se constatar que ele ingeriu durante uma
semana: 1 pão francês, 21 fatias de pão de manteiga e 11 pães de queijo.
A partir destes dados, cada aluno pode observar uma pirâmide alimentar sugerida
pelos nutricionistas e elaborar sua pirâmide, verificando se estava optando pelos alimentos
indicados na pirâmidee nutricional que apresenta uma alimentação balanceada. Após a
observação das pirâmides os alunos escreveram um texto analisando sua pirâmide.
Fez-se
se outra pesquisa para descobrir a preferência de pão dos alunos do 5º ano e para
organizar os dados foi construído um gráfico de barras.
Figura 02 - Gráfico de preferência de pão dos alunos do 5º ano D da E.M. Pe. Martinho Stein – 2013

Preferência de pão dos alunos do 5º ano D da E.M. Pe. Martinho
Stein - 2013
Tipos de Pães
PÃO DE X SALADA
PÃO DE ÁGUA
PÃO DE SANDUÍCHE
PÃO CASEIRO
PÃO DE CACHORRO
QUENTE
PÃO FRANCÊS
0

2

4

6
8
Quantidade de alunos

Fonte: Alunos do 5º ano D, da E. M. Pe. Martinho Stein, 2013.

O gráfico demonstra que a preferência do grupo é pelo pão de sanduiche e pelo pão
caseiro. É possível constatar também que a preferência dos pães de modo geral é pelo pão
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industrializado, pois o pão de sanduiche e o pão francês representam os pães preferidos
preferi
pelo
grupo.
No cardápio da merenda observou-se
observou se que são oferecidos quatro tipos de pães: o pão
caseiro branco, o pão caseiro integral, o pão francês integral e o pão de cachorro quente.
A receita do pão caseiro branco, oferecido na merenda escolar, foi analisada calculando
o peso de cada ingrediente, pois a receita estava em xícaras e não em gramas, em colheres e
não em gramas, em copos e não em mililitros. Cada medida caseira foi transformada na
medida oficial (unidade de medida de massa) e para realizar
realizar a conversão utilizou-se
utilizou
uma
balança de precisão. Como exemplo, foi pesada uma xícara com farinha de trigo que equivale
a 300g, sendo que na receita constam 3 xícaras que equivale a 900g de trigo e desta forma foi
feita a mesma conversão com os demais ingredientes.
i
Após analisar as medidas, foi calculado quanto de cada ingrediente é gasto para fazer
35 pães, que representam o total consumido. No quadro abaixo estão registrados os
ingredientes utilizados para o preparo de 35 pães caseiros oferecido na merenda
mer
escolar.
Quadro 04 - Ingredientes utilizados na fabricação dos 35 pães caseiros oferecidos na merenda escolar

Farinha de trigo
Açúcar
Sal
Fermento de pão
Azeite
Água

31.500g
1.190g
898.500g
945g
175ml
28.000ml

Fonte: Adelina Florêncio, merendeira da E.M.Pe. Martinho Stein, 2013.

O sistema de medidas de tempo foi trabalhado a partir do tempo de preparo do pão da
merenda. O tempo de preparo do pão inclui desde a seleção dos ingredientes, até o processo
de amassar, o tempo de descanso, o tempo de crescimento, o tempo de duração, o tempo de
cozimento.
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Além das pesquisas registradas neste resumo o trabalho contemplou os seguintes
conceitos matemáticos: operações com números naturais e racionais, grandezas e medidas,
tratamento da informação, além, dos conteúdos atitudinais como: confiança em suas
possibilidades de resolver situações problema, esforço na busca de resultados, segurança na
defesa de argumentos, curiosidade em conhecer a evolução histórica das medidas e interesse
na leitura de tabelas e gráficos.
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Quadro 05 - Registrando o tempo de preparo do pão da merenda escolar
Início de preparo
9h30minutos
10 minutos
Massa pronta
9h40minutos
Tempo de descanso
Das 9h40min às 9h55min
15 minutos
Tempo de colocação nas formas
15 minutos
Tempo de crescimento
Início: 10h10min
15 minutos
Final: 10h25min
Tempo de cozimento
Início: 10h25min
50 minutos
Final: 11h15min
Fonte: Adelina Florêncio, merendeira da E.M.Pe. Martinho Stein, 2013.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os alunos envolvidos no projeto consideraram o pão como um alimento de consumo
universal em seus diferentes modos de preparo e identificaram o valor cultural e econômico
que pão representa para as famílias dos alunos. Puderam coletar receitas e conhecer o valor
nutricional dos pães mais consumidos, além de curiosidades e especificidades deste alimento.
O projeto “Pão e Circo”? Não! Pão e Matemática trouxe uma contribuição
significativa, pois o objetivo de construir conceitos a partir das pesquisas acerca dos pães foi
atingido, além de apresentar os conceitos matemáticos no uso cotidiano.
As informações obtidas a partir do projeto sugeriram uma avaliação individual do
cardápio semanal e a possibilidade de optar pelo consumo do pão mais saudável, além de
levar o aluno a compreender o processo de industrialização deste produto que passou por
tantas mudanças desde a sua primeira receita.
REFERÊNCIAS
ABID. Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria. Disponível em:
<http://www.abip.org.br/>. Acesso em: 10 out. 2013.
FAGUNDES, Ernani. Seis mil anos de pão: a importância do pão para a humanidade.
Disponível em: <http://guiadoestudante.abril.com.br/aventuras-historia/seis-mil-anos-paoimportancia-pao-humanidade-680769.shtml>. Acesso em: /2013.

PROPAN.
Disponível
em:
<http://www.propan.com.br/noticia.php?id=1212#.U3ZkPPldW2Y>. Acesso em: junho de
2013.
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A HISTÓRIA DOS PRIMEIROS RELÓGIOS1
ERZINGER, Albert2; MELO, Tainá Schemmer3; JORGE, Rosângela Nicoletti4.
RESUMO: O projeto A HISTÓRIA DOS PRIMEIROS RELÓGIOS teve inicio a partir de uma problemática
obtida em sala, na qual a professora encontrava dificuldades em organizar o tempo e a rotina da aula como
gostaria. Contando com os recursos tecnológicos, tais como, internet e vídeos, deu-se
deu
inicio ao trabalho
contextualizando as informações prévias dos alunos acerca do tema e as adquiridas ao longo do projeto,
contando sempre com intervenções da professora orientadora e com auxílios de outros materiais didáticos
necessários. Com as pesquisas concluídas partimos para prática, construção de relógios,
relógios, de diversos tipos, de
acordo com a finalidade do nosso estudo que contemplava: aprender horas e minutos, trabalhar ângulos e
circunferências, experimentar frações, contabilizar a passagem do tempo, oportunizar as diferenças, entre outras.
Palavras-chave:: Relógio. Horas. Medidas de Tempo. Fração. Circunferência.

INTRODUÇÃO
Como fazer com que todos os alunos participem das aulas concentrados e motivados?
Com a agitação do dia a dia escolar, em determinados momentos deixamos de
trabalhar a rotina
otina com as crianças, o que resulta em falta de concentração e desinteresse por
parte dos educandos, tanto na escola quanto em outras esferas sociais. Esse projeto visa
trabalhar o conceito passagem do tempo, dando ênfase aos relógios e sua importância ao
longo da história.
Com o desenvolvimento do projeto, os alunos puderam reconhecer que desde a
antiguidade o homem sentia a necessidade de organizar e controlar suas atividades e desde
então, contaram com a ajuda dos relógios, bem como, resgatar e valorizar
valor
os primeiros
relógios; estimular a criação e réplica desses relógios, dando visibilidade a nossa história;
aprender de forma significativa a função dos relógios, contextualizar a aprendizagem
adquirida com as demais atividades curriculares, trabalhar as deficiências e compartilhar
conhecimentos e conceitos matemáticos adquiridos.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: EM Prefeito Baltasar Buschle.
Buschle Joinville – SC.
2
Aluno dos Anos Iniciais da Escola Municipal Prefeito Baltasar Buschle, albert_erzinger@hotmail.com.
albert_erzinger@hotmail.com
3
Aluno dos Anos Iniciais da Escola Municipal Prefeito Baltasar Buschle.
4
Professor Orientador, Escola Municipal Prefeito Baltasar Buschle, vic.rosangela@gmail.com.
vic.rosangela@gmail.com
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Pensando em organizar a rotina da aula, resolvemos trabalhar noções de tempo com os
alunos e dando ênfase ao relógio, para que todos compreendessem a organização da mesma.
No transcorrer de uma aula sobre horas, um aluno fez-me
fez me um questionamento sobre o
inventor
ventor do relógio. Buscando sanar aquela curiosidade e outras que foram sendo criadas ao
longo de algumas explicações, surgiu com o apoio das crianças, o projeto A HISTÓRIA DOS
PRIMEIROS RELÓGIOS, visando compreender os princípios e as necessidades dos povos
pov
antigos em medir o tempo.
Dando início
cio ao projeto fomos à sala de informática pesquisar sobre a invenção do
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MATERIAL E MÉTODOS

primeiro relógio: Quem inventou? Por quê? Para quê? Como foi o processo de construção? E
muitas informações foram obtidas, algumas contraditórias, então junto a livros e a sites de
estudiosos sobre o assunto, debateram em sala e se dedicaram para chegarmos a um ponto
comum, através das explanações e contribuições de cada aluno. Nessas discussões
descobrimos que ao longo da história, o homem se apropriou de recursos naturais para medir
o tempo, como: areia, pedras, fogo e outros; pois também sentia necessidade de dividir e
organizar suas tarefas.
Durante a pesquisa, foi averiguado que os babilônios (povos que habitavam a
Mesopotâmia entre V e I A.C) perceberam que ao longo do dia o sol não projetava sombras
para os lados. Esse momento ficou conhecido como meio-dia e houve a primeira divisão do
dia em manhã e tarde. Descobrimos também que foram criados vários relógios naturais
naquela época e decidimos pesquisar esses relógios.
Dividi a sala em quatro grupos e deixei que cada grupo escolhesse qual relógio queria
estudar (relógio de sol, de areia, de fogo ou de água). Através de novas pesquisas precisavam
descobrir características importantes sobre ele e buscar estratégias para sua confecção. Depois
eles trouxeram materiais reciclados para sala para construir, seguindo as informações
recolhidas referentes ao seu relógio pesquisado, levando em consideração que naquela época
os homens não utilizavam horas apenas unidades de medida como: polegares, palmas das
mãos e pés, etc.
Enquanto eles construíam os seus relógios em equipes, a aluna com deficiência
intelectual tinha o seu primeiro contato com o relógio comum. Inicialmente, propusemos para
a aluna que procurasse em revistas imagens de comida e de mãe. Com as imagens em mãos,
pedimos que ela colasse a imagem do lanche no relógio no lugar do número 9 e da mãe no
lugar do número 11 e começamos a trabalhar com ela os horários do lanche e da chegada da
mãe. Retiramos os ponteiros dos minutos deixamos apenas o das horas, para que ela não se
confundisse. A aluna começou a ficar menos ansiosa em sala e não se levantava mais com
frequência, fazia as atividades propostas, pois começou a entender que ainda não estava na
hora de sair. Quando ela via que a hora estava chegando, ela apontava para o relógio.
Infelizmente, a aluna mudou de cidade e não conseguimos ampliar com ela os horários.
Depois que os relógios já estavam prontos, lemos alguns textos informativos trazidos
pela professora e fizemos interpretações, após isso, cada grupo apresentou o seu relógio e
explicou para os demais alunos como funcionava, e qual era a finalidade dele naquela época.
Os alunos estavam animados e curiosos para entender aqueles relógios que nunca haviam
visto. Posteriormente fizemos o nosso próprio texto informativo para que depois pudéssemos
trocar entre a classe para a aprendizagem acontecesse a todos.
Dando continuidade, estudamos a evolução dos relógios mecânicos, desde o primeiro,
que não continha ponteiro apenas soava, até os mais sofisticados de hoje, fazendo uma linha
do tempo dos relógios. Sempre trabalhando atividades com horas e minutos para que a
aprendizagem acontecesse de todas as formas, contando também com o auxilio da professora
de língua inglesa, que trabalhou esse assunto também em sua disciplina para completar o
projeto.
Em outro momento relembramos a linha do tempo dos relógios e resolvemos fazer a
nossa linha do tempo. Começamos recolhendo as horas do nosso nascimento e
acontecimentos marcantes de cada fase da nossa vida. Depois com essas informações criamos

ISSN – 2447 – 9179

Salvador – BA – 24 a 26/09/2014

uma linha do tempo, em forma de livrinho, e a partir dele fizemos várias atividades
envolvendo gráficos, situações problemas, escritas de sentimentos envolvidos
env
em cada
momento marcante e para finalizar uma autobiografia.
Depois construímos um relógio, trabalhando os assuntos circunferência e ângulos, para
que soubéssemos a distância exata entre um número e outro no relógio. Feito isso,
completamos o relógio
ógio com os nascimentos de cada aluno da sala, levando em consideração a
hora e o período do dia: manhã ou tarde. Usamos o transferidor para calcular os ângulos entre
as horas de alguns nascimentos, classificando-os
classificando os em obtuso, reto ou agudo. Também usamos
o relógio para trabalhar as frações, calculando a fração das horas de cada nascimento em
relação ao período de 24 horas do dia e os números romanos trazidos em alguns deles.
A essa altura do projeto, conhecemos um colega de escola com baixa visão que
frequenta
quenta o quarto ano no período da tarde. A turma se encantou com ele e decidimos nos
aproximar um pouco da vivência dele e entender o que sente uma criança de baixa visão.
Começamos então a estudar, com o auxilio da professora de educação física, o sistema Braille
inventado pelo francês Louis Braille, que se apropriou de um sistema já existente de
comunicação noturna entre soldados e o adaptou para leitura e escrita de cegos, já que o
mesmo se tornou cego aos treze anos. Depois de estudarmos sobre a história
históri do Braille,
começamos a identificar o seu sistema de escrita e leitura e fizemos várias atividades de
decifração. Aprendido isso, partimos para a construção de um novo relógio, dessa vez, no
lugar dos números, colocamos pontos em alto relevo, que poderiam
poderiam ser botões, para que o
nosso amigo e quaisquer outras pessoas que tivessem interesse pudessem ver as horas e
criassem respeito às diferenças. Com os relógios construídos brincamos de decifrar as horas e
os minutos e os alunos do quarto ano não apresentavam
apresentavam mais dificuldades em ver horas.
No transcorrer de algumas aulas de ciências fizemos a utilização dos relógios, mas
precisamente das medidas: horas, minutos e segundos. Estávamos estudando a presença dos
micro-organismos
organismos em nossa alimentação e em uma experiência
experiência sobre a presença dos fungos
nos fermentos, percebemos que o fermento de pão e o fermento de bolo possuem tempos de
fermentações diferentes e para analisarmos melhor utilizamos o cronômetro para fazer a
medição. Depois utilizamos os relógios para marcar o tempo de preparo de receitas que
envolviam os micro-organismos.
organismos. Feita as receitas os alunos trouxeram para compartilhar a sua
receita com os demais.
Buscando deixar o projeto ainda mais significativo, fizemos uma votação para
escolhermos qual o relógio aprendido era o mais interessante. Escolhido o relógio, decidimos
construí-lo
lo na escola para que eles pudessem mostrar aos demais alunos e a toda comunidade
o projeto aprendido por eles e conscientizá-los
conscientizá los de que desde os primórdios os homens
organizavam
zavam suas atividades. O relógio escolhido foi o relógio de sol, pois foi o primeiro a ser
construído e o de maior extensão.
Para iniciar a construção, relembramos que os primeiros relógios não marcavam horas,
apenas tempos marcados por pés ou outros instrumentos
instrumentos porém os alunos optaram em
construir o relógio de sol mais recentes. Primeiro trabalhamos as unidades de medidas:
centímetros e metros, e com o auxilio de uma régua de 1 metro, medimos a base do nosso
relógio, já que faríamos apenas meia circunferência,
circunferência, por falta de espaço na escola.
Procuramos o lugar adequado, visualizamos a posição leste, local onde nasce o sol,
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assunto também trabalhado anteriormente, depois medimos uma base de 4 metros para que ali
projetássemos o meio círculo. Em conjunto e com ajuda de um transferidor, instrumento que
mede os ângulos, projetou o ângulo de 180º que equivale a meia circunferência. Com isso
pronto, lancei para eles que precisaríamos de 12 espaços, que seriam as doze horas que o sol
está presente e que precisaríamos saber qual a distância real entre um espaço e outro.
Utilizando o transferidor eles conseguiram me dizer que se fosse o circulo todo seria 30º e que
como era apenas meio circulo cada espaço equivalia a 15º. Feito isso começamos a nossa
construção com garrafas pet, pois havíamos pesquisado, em outro momento, sobre os tempos
que cada material reciclado leva para se decompor e as crianças queriam ajudar o planeta de
alguma forma. Cavamos com ajuda de pás de jardim a circunferência demarcada.
Concluída essa etapa, contamos com a ajuda da professora de artes, que trabalhou com
eles as cores quentes e frias para que pudéssemos colorir as garrafas de acordo com a
intensidade do sol. Dissolvemos em baldes de água tintas das cores quentes: vermelho, laranja
e amarelo e despejamos em garrafas pet. Feito isso, fechamos e enterramos as garrafas nas
partes do relógio que representavam às 12 horas. A cor mais quente que é o vermelho, na
parte das 13 horas, mudando gradativamente as cores de acordo com as horas até chegar nas 7
e 18 horas pintando de roxo. Feito isso, colorimos de preto uma tábua de 1 metro e meio para
que seja a haste central do relógio, a qual com a ação do sol irá projetar a sombra e marcar as
horas.
Com o relógio pronto era hora de dividir os conhecimentos. Em uma feira escolar eles
apresentaram o trabalho e foram classificados para a feira municipal, depois para a regional,
para a estadual e agora, estão representando Joinville-SC, na III Feira Nacional de
Matemática.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Esse projeto resultou em grandes e significativas mudanças. A turma se tornou mais
prestativa, atenciosa e interessada, além de mais receptiva as deficiências e diferenças
contidas na sociedade.
Houve melhora na aprendizagem dos conteúdos referentes a matriz curricular de
matemática do 4º ano e o mais interessante, é que os alunos perceberam e se interessaram
ainda mais pela disciplina, desmistificando-a como difícil de ser compreendida.
CONCLUSÕES
Este projeto é de grande valia para a aquisição de conhecimentos de maneira
significativa da função dos relógios e conceitos matemáticos como: medidas de tempo, horas
e minutos, ângulos e circunferências e frações.
Os resultados estão sendo alcançados através da interdisciplinaridade do projeto, da
inclusão de deficientes no processo educativo e concretização de atividades propostas.
REFERÊNCIAS
GAY, Mara Regina Garcia. Projeto Buriti Matemática. 2ed. São Paulo: Moderna, 2011.
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A Origem do Relógio.. Disponível em: < http://www.mundodosrelogios.com/default.htm
http://www.mundodosrelogios.com/default.htm >.
Acesso em: 03 jun. 2013.
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A MATEMÁTICA DA VIMEOCA1
“Não se ensinam saberes prontos, acabados, mas transformam-se aprendizados
através de interações com a realidade, levando em consideração a influência de toda
bagagem de saberes que o alunado carrega.” (FREIRE, 1997, p.81).

MATEUS, Henrique Fonseca2; BERTOLI, Maria Clara3; SANTOS, Fabiana Kruger dos4.
RESUMO: O projeto surgiu a partir de um estudo sobre a história de Santa Catarina, que por consequência
resultou em uma viagem ao meio oeste catarinense, realizado pelos alunos dos quintos anos da EEB Prefeito
Arno Siewerdt. O trabalho teve como principal objetivo utilizar conceitos matemáticos para explorar a viagem.
Para a realização das atividades houve a necessidade da análise de dados estatísticos, representados em tabelas, e
para facilitar a leitura gráfica utilizamos a representação através de gráficos de colunas, exploramos os conceitos
de média, porcentagem, frações, unidades de medida de massa, comprimento e tempo, expressões numéricas e
resolução de situações-problema envolvendo as quatro operações fundamentais. Desta forma percebeu-se a
relevância dessa viagem, em que se desenvolveu uma maneira diferente de ensinar matemática relacionada a
outras áreas de conhecimentos, contextualizando determinados conceitos matemáticos, novas formas de
pensamento, o que incentiva, motiva e define com mais clareza que a Matemática está presente em muitas
situações do cotidiano.
Palavras -chave: Matemática. Viagem. Interdisciplinaridade.

INTRODUÇÃO
O trabalho Matemática da VIMEOCA5, surgiu da ideia de que o aluno percebesse que
a Matemática está presente em todas as situações do seu cotidiano. Durante o estudo da
história de Santa Catarina, o fato que despertou interesse dos alunos, foi a guerra do
contestado, decidiu-se ir ao município de Irani onde ocorreu a principal batalha, para
complementar aproveitou-se para conhecer a região e assim vivenciada a Matemática em cada
local passado. Conforme a Proposta Curricular “[...] é importante perceber a Matemática
como uma forma de expressão, isto é, como uma linguagem que é produzida e utilizada
socialmente como representação do real e da multiplicidade de fenômenos propostos pela
realidade”. (SANTA CATARINA, 1998, p.114)
A ideia de viajar foi das professoras Eunilce, Fabiana e Maristela, por acreditar que o
ato de ensinar, conforme Freire (1997, p. 81), “[...] não é a simples transmissão do
conhecimento em torno do objeto ou do conteúdo.”, mas é oferecer condições onde o aluno se
defronta com saberes e faz relação com o mundo que o cerca. Há dois anos estava sendo feito
um trabalho diferenciado por área de conhecimento6 com turmas de alunos dos quintos anos
que além de explorarem a Matemática também desenvolveram de forma interdisciplinar
outros conhecimentos. A viagem ocorreu nos dias dezessete e dezoito de abril, saindo de
Pouso Redondo, passando por Curitibanos, Fraiburgo, Videira, Treze Tílias e Irani, conheceuse a serra e o planalto serrano: relevo e vegetação; uma unidade da Copercampos, sua
1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e /ou Inter-relação com
outras Disciplinas, Instituição: EEB Prefeito Arno Siewerdt. Pouso Redondo – SC.
2
Estudante da EEB Prefeito Arno Siewerdt; e-mail: henriquefla11@hotmail.com.
3
Estudante da EEB Prefeito Arno Siewerdt; e-mail: mariaclarabertoli@outlook.com.
4
Professor Orientador da EEB Prefeito Arno Siewerdt, e-mail: eleno_faby@hotmail.com.
5
Significado de VIMEOCA: VI de viagem, ME de meio, O de oeste e CA de catarinense.
6
Os docentes de ensino fundamental - anos iniciais, assumem disciplinas por afinidade e proximidade das
áreas de conhecimento.
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produção de grãos; pomar de maçãs; museu do vinho, da imigração italiana, cabocla e alemã;
observatório
bservatório astronômico Domingos Forlin; colonização austríaca; palestra com o Senhor
Vicente Telles, Cemitério do Contestado, Vala dos Vinte e Um e Museu histórico do
Contestado Monge João Maria. Para a realização do projeto foi necessário interação entre
pais, professores, alunos e comunidade, colaborando na arrecadação de recursos através de
doações e realização de uma rifa.
Desenvolveu-se
se as atividades através da análise de dados estatísticos em tabelas, com
representação gráfica, aplicou-se
aplicou
o conceito de média, medidas de massa, tempo,
comprimento, porcentagem, frações, expressões numéricas, resolução de situações-problema
situações
envolvendo as operações fundamentais.
Desta maneira, verificou-se
verificou se a importância desse tema pelas diversas abordagens
matemáticas que podem ser feitas estabelecendo relações com determinados conceitos
matemáticos e ainda dando a oportunidade de interagir no meio e assim contribuir para
compreender de forma crítica, o mundo que nos cerca. De acordo com a Proposta Curricular
de Santa Catarina
rina (1998, p.114), “A Educação Matemática tem como objetivo possibilitar ao
aluno a apropriação deste conhecimento como um dos instrumentos necessários ao exercício
da cidadania”.
Deste modo foi desenvolvido vários conteúdos com o objetivo de utilizar conceitos
con
matemáticos para explorar a viagem ao Meio Oeste Catarinense.
MATERIAL E MÉTODOS
No retorno à sala de aula, foi desenvolvido o trabalho analisando a viagem num todo.
Utilizando tabelas, a adição e a subtração para calcular a quantidade de pessoas envolvidas na
viagem, constatou-se
se que ao todo viajaram 78 alunos, 98 pessoas, entre, alunos, professoras,
mães, motoristas e 27 alunos não viajaram.
Com as unidades de medida de tempo e as quatro operações, calculou-se
calculou o tempo de
permanência em cada cidadee e determinou-se
determinou se o tempo total em viagem foram de 35h45min,
representados em tabela. Para calcular a distância percorrida entre as cidades visitadas e o
total, foram usadas as unidades de medida de comprimento, adição e multiplicação,
representada em tabela.

Fonte: Os autores (2013)
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Figura 1 – Cálculo realizado pelos alunos

A primeira cidade visitada foi Curitibanos, o município é grande produtor agrícola,
com destaque na produção de cereais como milho e soja, fruticultura, especialmente maçã,
caqui, pêssego e alho. Na Copercampos, Unidade 27 de Curitibanos, observou-se a produção
de grãos da região. A matemática desenvolvida foi através de tabelas, cálculo da média,
quatro operações, unidades de medida de massa, porcentagem representada em quadrados
10x10, frações, gráficos de colunas: faturamento, participação por área de negócio (cereais,
sementes, insumos, agroindústria, suprimentos e outros), receita com cereais, volume de cada
cereal armazenado (soja, milho, trigo e feijão) e total, capacidade de armazenagem, de
recebimento e secagem. Dados recebidos por e-mail do gerente da Copercampos.
Figura 2 – Gráfico de barras realizado pelos alunos

Fonte: Os autores (2013)

A próxima cidade foi Fraiburgo. Segundo levantamento da Associação Brasileira de
Produtores de Maçã, ela é responsável por mais de 30% da produção da fruta no Estado de
Santa Catarina e representa 16% da produção nacional. Através de tabelas, calculou-se a
média, utilizando as quatro operações, unidades de medida de massa, porcentagem
representada em quadrados 10x10, frações e gráficos de colunas: a produção de maçã de
acordo com as regiões e municípios selecionados em Santa Catarina. Dados fornecidos pelos
funcionários da Casa do Turista.
Videira é um dos municípios da região do Vale do Rio do Peixe (composta pelos
municípios de Tangará, Videira, Pinheiro Preto, Caçador, Rio das Antas, Iomerê, Fraiburgo e
Salto Veloso) apresenta predominantemente produção de vinhos coloniais e de mesa.
Historicamente, a principal área de cultivo da videira no Estado de Santa Catarina está situada
no Vale do Rio do Peixe, que é responsável por cerca de 78% de toda a produção do estado e
por 40% da área plantada. Através de tabela determinou-se a área plantada e produção total de
uvas, usando a operação de adição calculou-se a produção de uva em quilogramas e a
quantidade de quilogramas por hectare de cada município, classificando na ordem decrescente
os municípios de acordo com a produtividade por área. Dados fornecidos pelas historiadoras
do Museu do Vinho.
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Figura 3 – Dados trabalhados em sala pela Professora

Fonte: Os autores (2013)

Em Treze Tílias falou-se
falou se sobre a colonização austríaca e observou-se
observou
arquitetura
enxaimel. No município de Irani aconteceu a primeira batalha da Guerra do Contestado, no
dia 22 de outubro de 1912. A Guerra mobilizou dois terços do Exército brasileiro de então,
en
pela primeira vez, na América latina, utilizaram-se
utilizaram se aviões com fins militares e bombas,
causou a morte de cerca de 20 mil pessoas – equivalente a um terço da população de Santa
Catarina, à época. Chamou-se
se Contestado a área de 40 mil quilômetros quadrados
quadr
disputada
por Santa Catarina e Paraná. Foram feitos desenhos das frações e para determinar a
porcentagem de pessoas que morreram na Guerra e do exército mobilizado. Dados recebidos
da historiadora do Museu do Contestado.
Compreendendo a prestação de contas da rifa, que teve como objetivo arrecadar
fundos para a concretização da viagem, elaborando a tabela e através desta utilizou-se
utilizou
expressões numéricas para resolver as seguintes situações problemas: calcular o total
arrecadado (venda da rifa e doações),
doações), total de despesas, o saldo, isto representado em gráficos
de colunas, calculado a porcentagem e representado em quadrados 10x10.
Ao pensar a educação num todo, em especial a sala de aula, que é onde tudo se
efetiva, tudo acontece, diante desta realidade
realidad buscou-se
se alternativas diferenciadas para levar
os alunos a produção do conhecimento matemático.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesse sentido foi desenvolvida uma postura interdisciplinar no ensino da Matemática
que contribuiu na evolução da aprendizagem, permitindo reconhecer a bagagem cultural dos
alunos e a partir dela incorporar
orar habilidades, através de experiências tratadas na escola e fora
dela.
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O ensino de Matemática, nessa perspectiva, é visto como um instrumento para a
compreensão, para a investigação, para a formação integral. O estudante deve ser
instigado a construir a sua própria
própria forma de manejar a Matemática, com produção
autônoma e racional. Nessa perspectiva, a diversidade de contextos, os
conhecimentos que permeiam e suas inter-relações
inter relações são tratados como pilares do
desenvolvimento cognitivo uma vez que o sujeito do conhecimento
conhecime
deve ser
considerado em sua integralidade [...].
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Na realização desse trabalho, percebeu-se
percebeu se o interesse, motivação e participação dos
alunos, conseguindo estabelecer relações entre a Matemática e sua vivência.
Afirmam Velho e Lara (2011, p.27),

Figura 4 – Recorte de relato de alunos sobre o trabalho

Fonte: Os autores (2013)

Essa ação foi baseada em uma educação permeada nos valores humanos, porque estes
devem aparecer inseridos nos conteúdos. Dizer que educar em valores é quando os alunos se
fazem entender, entendem os demais colegas, aprendem a respeitar e a escutar o outro, ser
solidário, tolerante, compartilhando, socializando o que sabe e tomando decisões. Para as
professoras esta viagem foi de grande importância ao aprendizado, confraternização e
socialização, sendo um trabalho diversificado, contribuiu no desenvolvimento como seres
humanos e na construção de saberes.
CONCLUSÃO
Constatou-se neste trabalho, uma maneira diferente de ensinar Matemática relacionada
a outros conhecimentos, desenvolvendo novas formas de pensamento, que incentiva e define
com mais clareza que ela está presente em situações do cotidiano, ganhando significado
quando relacionada com circunstâncias vivenciadas, possibilitando uma visão mais ampla do
mundo, desenvolvendo, dessa forma, um pensamento mais crítico. A partir dessas
constatações, ao repensar o ensino da Matemática, é importante refletir sobre a utilização dos
conceitos a serem alcançados com os alunos, tornando aprendizagens mais significativas nas
quais consigam adquirir saberes para a resolução de problemas que trazem de suas
experiências.
REFERÊNCIAS
FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido.
4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
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A MATEMÁTICA E A ARTE DO TANGRAN1
ALMEIDA, Bruno Mariano de2; PEREIRA, Kayque Augusto3; ALVES, Alvanira de Fátima4.
RESUMO: O texto representa uma experiência em uma feira de Matemática, onde foi apresentado o trabalho “A
“
Matemática e a arte do Tangran”. O trabalho foi desenvolvido na Escola Municipal Doutor Odilon Behrens,
localizada no Município de Peçanha – Minas Gerais. O projeto teve como objetivo pesquisar a história do
Tangran e suas potencialidades para os alunos do 4º e 5º anos das séries iniciais. Desenvolveu-se
Desenvolveu uma pesquisa
bibliográfica e a realização de oficinas para estudos e construção do Tangran, bem como desenvolver
desenv
suas
potencialidades artísticas. Os resultados mostraram que os alunos desenvolveram conhecimentos geométricos
relacionados à compreensão das formas construídas. O desenvolvimento artístico foi um ponto muito
significativo, pois os alunos usaram a imaginação
imaginação para criar figuras, quadros e móveis com as peças do Tangran.
Com a utilização do material didático em questão, as aulas e oficinas tornaram-se
tornaram se produtivas constatando o
envolvimento e o desenvolvimento das habilidades e competências esperadas.
Palavras-chave: Feira de Matemática. Geometria. Tangran.

1

Categoria: Ensino Fundamental - Anos Iniciais; Modalidade: Materiais
ateriais e/ou Jogos Didáticos; Instituição:
Escola Municipal Dr. Odilon Behrens.
Behrens Peçanha – MG.
2
Aluno do 4º ano do Ensino Fudamental (1º ao 5º ano),
ano) brunom2014@yahoo.com.br.
3
Aluno do 5º ano do Ensino Fudamental (1º ao 5º ano),
ano) k2014augusto@yahoo.com.br.
4
Professora Orientadora,, Escola Municipal Dr. Odilon Behrens,, alvanirafatima@hotmail.com.
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O Tangran é um jogo milenar com importantes contribuições para a aprendizagem
matemática. Trata-se
se de um conjunto de sete peças que podem resultar em diferentes recursos
e possibilidades
es para a sala de aula de matemática. Podem-se
Podem se criar, com suas peças, formas
humanas, formas da natureza, formas de animais e até mesmo obras artísticas.
O Tangran é de origem chinesa, sendo composto por 7 peças (um quadrado, um
paralelogramo e cinco triângulos)
ângulos) resultantes da decomposição de um quadrado. A definição
da palavra Tangran significa “Tábua
“
das Sete Sabedorias”. Há muitas histórias e lendas sobre
a origem e o surgimento do Tangran, uma delas diz que no século XII um monge taoísta deu
ao seu discípulo
scípulo um quadrado de porcelana, papel de arroz, pincel e tintas e disse para ele
descrever a beleza do mundo. O discípulo emocionado com a tarefa deixou cair o quadrado de
porcelana tendo este partido em 7 pedaços. O discípulo, preocupado em recuperar o quadrado,
percebeu que aquelas 7 peças podiam combinar umas às outras e formar figuras diversas.
Desta forma, não deu a volta ao mundo em busca do belo, pois os fragmentos do quadrado de
porcelana podiam criar ilustrações belíssimas.
O Tangran é um recurso
recurso que ao ser explorado, principalmente nas séries iniciais do
ensino fundamental trás familiaridade dos alunos com a geometria. A exploração do Tangran
pode ser no âmbito de lidar com suas peças criando outras figuras ou explorando conteúdos
matemáticos diversos,
iversos, como: cálculo de área de figuras planas, perímetro, medida de ângulos
e conceituação das figuras geométricas.
Levando em consideração todas as possibilidades do Tangran, o presente relato trás os
resultados de um trabalho realizado numa feira de Matemática da Escola Municipal “Dr.
Odilon Behrens” localizada no Município de Peçanha – Minas Gerais. O trabalho foi
desenvolvimento com alunos do 4º e 5º anos das séries iniciais.
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INTRODUÇÃO

A seguir apresenta-se o desenvolvimento das atividades realizadas no âmbito da feira
da escola citada.
MATERIAIS E MÉTODOS
Como parte integrante do projeto “A Matemática e a arte do Tangran”, as oficinas
de construção e compreensão aconteceram durante aulas de Matemática da turma do 4º e 5º
anos do ensino fundamental (Séries iniciais). Foram utilizadas 5 aulas e encontros extraclasse
para estudo do Tangran, compreensão das peças e montagem dos trabalhos.
Inicialmente, foram providenciados os materiais necessários para o estudo do
Tangran. Buscaram-se textos que relataram a história, as lendas e sua importância. Para a
construção do Tangran, os alunos utilizaram papel cartão coloridos, EVA, tesoura, régua,
linhas, papel celulose, tela, cola, lápis de cor, lápis, borracha e pincéis.
Devidamente orientados pelo professor, os alunos, organizados em grupos de três ou
quatro, desenvolveram a atividade, a partir da montagem do Tangran utilizando os moldes
disponibilizados.
O passo a passo utilizado está organizado na figura abaixo.
Figura 1- Passo a passo para construção do Tangran
1º Recorte o EVA ou o papel
2º Trace um segmento de reta que
3º Para encontrar o ponto médio
cartaz em forma de um
vai do vértice b ao vértice h.
do segmento de reta BH.
quadrado:

4º Agora trace um segmento de
reta que vai do vértice A ao
ponto D.

5º Dobre o vértice J até o ponto D
assim formando dois pontos.

7º Trace uma reta perpendicular
do ponto D ao segmento EI.

8º Trace dois segmentos de reta
paralelos ao segmento DG e outro
ao lado AH.

6º Agora trace um segmento de
reta do ponto E ao ponto I.

9º Colorir o Tangran.

Fonte: http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/como-construir-tangram.htm - Adaptado.
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Após a construção do Tangran o professor explorou com os alunos os tipos de figuras
geométricas que podem ser confeccionadas com as sete peças. Foram criadas figuras diversas
pelos alunos que foram expostas em cartazes e quadros para exposição na feira. Outras
produções foram as estantes
ntes do Tangran que se constituem em móveis organizadores para
objetos diversos. Abaixo, estão os tipos de produções e/ou moldes das oficinas.
Quadro 01 - Produções e/ou moldes das oficinas.
Figura 1 - Montagem de figuras com o Tangran
Figura 2 – Montagem de figuras com o Tangran

Figura 3 – Moldes utilizados nas oficinas

Fonte: dados dos autores
Figura 4 – Moldes utilizados nas oficinas

Fonte: http://luciamartinelli06.blogspot.com.br

Fonte: http://luciamartinelli06.blogspot.com.br

Fonte: dados dos autores

Figura 6 - Polígonos convexos

Figura 5 - Montagem de figuras com o Tangran

Fonte: http://luciamartinelli06.blogspot.com.br

Fonte: dados dos autores

Figura 30 – Alfabeto com Tangran

Fonte: http://professoraclaudelice.blogspot.com.br

Figura 41 – Quadro com peças do Tangran

Figura 52 – Molde de estante

Fonte: http://luciamartinelli06.blogspot.com.br

Fonte: http://luciamartinelli06.blogspot.com.br
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Fonte: http://professoraclaudelice.blogspot.com.br
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Figura 9 – Numerais com Tangran

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Tangran pode ser utilizado na Educação Infantil e nas séries iniciais quanto nas
series finais do Ensino Fundamental, onde pode ser aplicado no ensino da geometria e na arte,
para que o aluno possa assimilar melhor as formas geométricas. O trabalho com o Tangran foi
facilitador para o entendimento, por parte dos alunos, das formas geométricas, das
propriedades que cada forma possui e no cálculo de áreas de figuras planas, na medição de
ângulos e classificação dos mesmos, no cálculo do perímetro e no desenvolvimento de
atividades artísticas.
Ao propor para os alunos a realização deste estudo do Tangran e suas potencialidades,
o professor estabeleceu um cronograma de trabalho para as oficinas. Este cronograma foi
substancial para o controle e o bom andamento das tarefas.
Ao construir o Tangran, os alunos apresentaram algumas dificuldades relacionadas à
manipulação dos instrumentos, mas com intervenção do professor as oficinas ocorreram de
forma satisfatória. No momento de manipular as peças do Tangran para criar novas figuras, os
alunos se mostraram muito curiosos e entusiasmados com as possibilidades de montagens.
Criaram figuras de animais, objetos, pessoas, veículos e outros. Outra proposta apresentada
aos alunos foi à criação de duas obras de arte com o Tangran e, neste sentido, dois quadros
foram criados pelos alunos. Finalizando a proposta de trabalho, foram criadas estantes com as
peças do Tangran. Para tal, os alunos criaram protótipos que foram levados à marceneiros
para confecção em tamanho real.
O desenvolvimento deste projeto para a feira de Matemática possibilitou construir
conhecimentos no campo da Geometria e da arte.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, a Geometria possibilita
trabalhar com situações- problemas e, neste sentido, os alunos podem se interessar de forma
mais efetiva (PCN Matemática, 1997, p. 39). Tal afirmação reafirma o exposto até aqui, pois
ao sentirem desafiados, os alunos participantes da feira de Matemática, usaram da criatividade
e da motivação para realizar o trabalho proposto.
Ao final das atividades os alunos puderam relatar suas experiências com a feira. As
avaliações, por parte deles foram positivas, pois se tratou de um trabalho para além da sala de
aula. Neste sentido, ficou evidente, que envolver os alunos em projetos possibilita a criação e
o desenvolvimento de recursos importantes para a aprendizagem.
Os trabalhos produzidos no âmbito da feira de Matemática da Escola Municipal
Doutor Odilon Behrens, foram levados para exposição na I Feira de Matemática do Vale do
Rio Doce que aconteceu no Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São João
Evangelista.O trabalho com os Tangran foi considerado como um dos destaques entre os
trabalhos da respectiva feira.
As produções no âmbito da I Feira de Matemática da Escola Municipal Odilon
Behrens passaram a fazer parte do acervo da biblioteca local, visando à futura construção do
espaço do laboratório de ensino e aprendizagem de matemática, pois a escola entende que este
espaço é essencial para “o fazer matemático”.
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A MATEMÁTICA NA RECICLAGEM: GERANDO LEITORES1
WEIGUERT, Ana Beatriz2; BUSCHERMOHLE, Gabriel Varela3;
MIRANDA, Márcia Batista4.
RESUMO: O projeto: A Matemática na Reciclagem: Gerando Leitores, teve como objetivo a conscientização
dos educandos e da comunidade escolar sobre a importância da reciclagem na preservação do meio ambiente. A
escola arrecada materiais recicláveis, que é revertida na compra de livros de literatura, promovendo assim, o
interesse e o gosto pela leitura. Após discussão coletiva, definiu-se como principal objetivo a construção de uma
sala de leitura no pátio da escola, feita de garrafas pet, envolvendo toda a comunidade escolar. Integrando o
projeto foram abordadas as seguintes atividades: pesquisa sobre a reciclagem e seus benefícios, coleta/seleção de
materiais reciclados; construção de tabelas de preços de compra/venda dos recicláveis, gráficos, sistemas de
medidas, monetário, decimal, estimativa, figuras geométricas, perímetro, área, leitura/interpretação de textos e
dados coletados, entrevistas, produções textuais, vídeos, enfatizando a formulação de problemas em situações
concretas, sendo que o raciocínio combinatório serviu de instrumento matemático para o desenvolvimento da
aprendizagem significativa do aluno.
Palavras-chave: Reciclagem. Literatura. Sistema de Medida. Estatística.

INTRODUÇÃO
A aprendizagem da matemática nos primeiros anos do Ensino Fundamental deve ser
encarada como um processo que exige a aproximação dessa área do conhecimento com as
demais áreas e componentes curriculares, considerando o educando como um ser complexo,
sendo que sua formação integral envolve aspectos de ordem emocional, cognitivo, físico e de
relação pessoal.
Portanto, com o desenvolvimento deste projeto, busca-se trabalhar o conteúdo
matemático de forma inter-relacionada com as outras disciplinas, partindo de situações
problemas, aproximando-os ao máximo com a realidade da criança e ao meio ao qual está
inserida, preocupando-se em despertar nela o interesse e compromisso com a construção da
cidadania, com uma prática voltada para a compreensão da realidade social e dos direitos e
responsabilidades em relação à vida pessoal, coletiva e ambiental.
Neste sentido, sabendo que o lixo é hoje um dos maiores problemas enfrentados pela
sociedade do mundo inteiro e que a reciclagem é a forma mais eficaz de diminuir a
quantidade de lixo, economizar matéria-prima e energia, além de reduzir a poluição,
preservando assim o meio ambiente.
A prática da reciclagem como meio de preservação do planeta e de aquisição de livros
de literatura infantil para as turmas envolvidas, já era uma atividade permanentemente
realizada; pensou-se então na construção de um espaço sustentável no pátio da escola
destinado à leitura, onde todas as turmas das séries iniciais pudessem usufruir deste espaço,
incentivando-os o gosto pela leitura.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-Relação com
outras Disciplinas; Instituição: E.E.B. Marcos Konder. Ilhota – SC.
2
Aluna expositora do 4º ano dos Anos Iniciais, anaweiguert@outlook.com.
3
Aluno expositor do 4º ano dos Anos Iniciais, varelagabriel@gmail.com.
4
Professora Orientadora, E.E.B. Marcos Konder, marciabatistamiranda@gmail.com.
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Este espaço
paço recebeu o nome de ECOLEITURA, pois suas paredes serão erguidas com
garrafas pet cheias de areia em substituição aos tijolos de argila; a cobertura de telhas
ecológicas será de material reciclado, já disponível no mercado; as aberturas (portas e janelas)
janela
de vidro temperado, pois são mais resistentes e menos impactantes ao meio ambiente; o forro
formado de caixas de leite (tetrapack) planificadas que permitem o isolamento térmico; a
iluminação será natural com as garrafas pet cheia de água intercalada com
co as de areia que
formam as paredes; e o mobiliário também reciclado (caixas de verduras, pneus).
Ao planejar a execução deste espaço, puderam-se
puderam se aliar os conceitos de
sustentabilidade, de linguagens e de matemática de maneira dinâmica e significativa,
envolvendo
olvendo conteúdos e atividades tais como: pesquisas, coletas e seleção de materiais
reciclados, comercialização dos recicláveis, construção de tabelas e gráficos, sistemas de
medidas (tempo, massa, capacidade, comprimento, monetário), construção de figuras
geométricas (planas e espaciais), cálculo de perímetro e área, problematização de situações
envolvendo as quatro operações, realização de leitura e interpretação de textos e dados
coletados, produção textual (poesias, paródias, teatro, cartazes, folders, entrevistas) e vídeos.
“A Matemática na Reciclagem: Gerando Leitores”, teve por objetivo a
conscientização dos educandos e da comunidade escolar sobre a importância da reciclagem na
preservação do meio ambiente.
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O projeto teve início no começo do ano letivo de 2013 envolvendo alunos do 4º ano
das Séries Iniciais do Ensino Fundamental da EEB. Marcos Konder, Ilhota/SC, com debates e
planejamento das seguintes atividades:
- Pesquisa sobre a reciclagem: tempo de decomposição
decomposição dos materiais, a importância, o destino
dado a esses materiais, sustentabilidade...
- Entrevista com o senhor que trabalha com a compra e venda de materiais reciclados para
saber que materiais podem ser reciclados, qual o destino dado a esses materiais,
mater
que preço é
pago, etc.
- Coleta e seleção de materiais reciclados: A coleta e a separação dos materiais reciclados
como: latinhas, vidros de conserva, papel, papelão, plástico; é realizada pelos alunos e
vendida mensalmente.
realizaram se atividades de construção de tabelas de
- Com os dados referentess às vendas, realizaram-se
preços, tabelas de controle de venda mensal com a quantidade vendida e valor arrecadado,
bem como gráficos demonstrativos dos dados levantados.
- Leitura e interpretação de textos informativos
informativ e de dados coletados.
- Atividades relacionadas ao sistema monetário, sistema de medidas de comprimento, massa,
capacidade e tempo.
- Produção textual: poesias, teatro, folder, paródias e cartazes que foram apresentados e
divulgados na escola nas salas de aula e em homenagens.
- Construção de um espaço sustentável: Sendo o principal objetivo a construção de um espaço
destinado à leitura no pátio da escola; contou-se
contou se com a participação de todos os
alunos/famílias da escola numa campanha de arrecadação.
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MATERIAL E MÉTODOS

- Para a construção, planejou-se este espaço fazendo a demarcação do terreno e a planta baixa
da sala a ser construída com as medidas de 5,80m X 4,00m, que envolveram as seguintes
atividades:
- Estudo das formas geométricas planas e espaciais (polígonos);
- Trabalho com o sistema de medidas, medindo os alunos da turma e a sala de aula utilizando
instrumentos de medidas não padronizados (pé, palmo, polegada) e medidas padrão (trena,
metro, régua, metro articulado...);
- Cálculo do perímetro e área da sala de aula e todos os seus espaços: banheiros, canto de
leitura e jogos;
- Demarcação do terreno onde será construída a sala de leitura de garrafas pet com estacas e
fitas efetuando suas medidas;
- Cálculo do perímetro e área do terreno e da área construída efetuando operações de
multiplicação, adição e subtração, descontando o tamanho das garrafas, da varanda;
calculando o espaço interno disponível para leitura e externo que ficará para construção de um
jardim;
- Confecção de um metro quadrado com sarrafos para calcular a quantidade de garrafas que
será utilizada na construção da sala de leitura;
- Trabalho com estimativas para saber a quantidade de garrafas a serem utilizadas na
construção da sala, envolvendo todos os alunos da escola, sendo que será realizado por faixa
etária e feito à comparação entre os níveis pra observar o raciocínio lógico matemático;
- Cálculo da área das paredes para efetuar o cálculo das garrafas:
- Cálculo das medidas do tamanho das estantes que serão feitas com caixas de verduras
(recicladas) para estimar a quantidade de livros que poderão ser colocados na sala de leitura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a realização deste trabalho, foi possível refletir sobre a importância da
reciclagem, revertendo o “lixo que não é lixo” em livros de literatura infanto-juvenil e na
construção de um espaço sustentável e prazeroso destinado à leitura, fazendo da matemática
uma importante ferramenta no desenvolvimento de todo o projeto.
A participação efetiva dos alunos na construção do espaço de ECOLEITURA, seja
através da coleta de garrafas e tampinhas, seja na contagem do número de garrafas cheias de
areia e na ajuda para encher as garrafas com areia, os tornam agentes ativos do processo e
desta maneira a sensação de pertencimento é ainda maior no que tange a conservação do
patrimônio público.
O envolvimento matemático ultrapassou o espaço da sala de aula com a transformação
da maquete em algo real, principalmente por acompanhar o processo de construção: o terreno
foi demarcado por eles, após a construção do fundamento um novo plano geométrico e
espacial foi percebido, as 3.700 garrafas utilizadas foram se avolumando a cada dia, enquanto
o monte de areia diminuía... As paredes erguidas criavam corpo sempre acompanhado de
olhos atentos durante o recreio e inicio de aula.
A comunidade se envolveu com ajudas financeiras, o programa Escola Sustentável
veio ao encontro do projeto e assim novos saberes se concretizaram.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
se com a realização deste trabalho que é possível estabelecer
estabelece relações dos
Conclui-se
conteúdos da linguagem matemática (saberes escolares), com o cotidiano matemático da vida
do aluno, outras áreas do currículo escolar e a utilização de materiais concretos para
efetivação destes conhecimentos, através de objetivos propostos e critérios bem definidos;
tornando o aprender a aprender um fazer prazeroso, onde os envolvidos neste processo
(professor, aluno e comunidade escolar), desempenham seu papel de forma consciente, crítica
e criativa na prática da cidadania.
REFERÊNCIAS
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Me-Quer, 5º ano – São Paulo: Editora do Brasil, 2011.

A MATEMÁTICA NAS MULTISSERIADAS1
SOUZA, Fernanda de2; SILVA, Luciana da3; BATISTA, Meire Ferreira4.
RESUMO: A brincadeira é um lugar de construção de culturas fundado nas interações sociais entre as crianças.
É também suporte da sociabilidade. O desejo de brincar com o outro, de estar e fazer coisas com outro, é a
principal razão que leva as crianças a se engajarem para brincar juntas, necessitam construir e manter um espaço
interativo de ações coordenadas, o que envolve a partilha de objetos, espaços, valores, conhecimentos e
significados e a negociação de conflitos e disputas. Nesse contexto, as crianças estabelecem laços de
sociabilidade e constroem sentimentos e atitudes de solidariedade e de amizade. Os jogos e as brincadeiras são
instrumentos essenciais de aprendizagem, recebendo então um papel destaque na organização do meu trabalho
escolar e por esse motivo fez-se necessário a elaboração desse projeto. As classes de multisseries constituem
uma especificidade das mais diversas realidades educacionais do campo, onde crianças do segundo ao quinto ano
dividem o mesmo espaço. Nesse sentido o Projeto “A matemática nas Multisseriadas” incorpora os fundamentos
e os princípios da Educação do Campo. Seu objetivo é criar condições de aprendizagem matemática para a
compreensão da realidade na qual a criança está inserida e para isso busca estimular vivencias que objetivam a
aprendizagem, a participação, a colaboração, o companheirismo e a solidariedade, como também visa envolver,
reconhecer e valorizar todas as formas de aprendizagem dos educandos e com isso ele pretende contribuir para o
desenvolvimento intelectual, motor e afetivo na vida das crianças. Os jogos e as brincadeiras buscam
desenvolver um papel em que desperte a imaginação e as diversas possibilidades de representação do real, dos
modos próprios de interagir com as regras expressando sentimentos e ideias contribuindo para que eles aprendam
a conhecer e a dominar a realidade, orientando-se no espaço e no tempo. A finalidade do projeto e fazer com que
o aluno a sinta-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos matemáticos desenvolvendo a sua
autoestima e a perseverança na busca de soluções por meios próprios e com isso possa levar essas contribuições
para a vida cotidiana. A qualidade de vida deve estar sempre posta a nossa frente. Ela é o objetivo. Não vale a
pena o uso de tantos atalhos e tantos recursos, se acaso a vida não seja alimentada tendo em vista o seu
florescimento livre, espontâneo e criativo. A aprendizagem para manifestar-se como tal, deve apontar para a
busca do melhor de todos os educandos e por isso é diagnóstica, inclusiva e democrática por onde quer que se
passe não há exclusão, mas sim diagnóstico e construção do saber. Não há submissão, mas sim liberdade. Não há
medo, mas espontaneidade e busca. Não há chegada definitiva, mas sim, travessia permanente em busca do
melhor.
Palavras-chave: Multisseriada. Jogos. Matemática.

INTRODUÇÃO
A brincadeira é um lugar de construção de culturas fundado nas interações sociais
entre as crianças. É também suporte da sociabilidade. O desejo de brincar com o outro de
estar com o outro e fazer coisas com o outro, é a principal razão que leva as crianças a se
engajarem em grupos. Para brincar juntas necessitam construir e manter um espaço interativo
de ações coordenadas, o que envolve a partilha de objetos, espaços, valores e conhecimentos e
significados e a negociação de conflitos e disputas. Nesse contexto, as crianças estabelecem
laços de sociabilidade e constroem sentimentos e atitudes de solidariedade.
O uso de jogos e curiosidades no ensino da Matemática tem o objetivo de fazer com
que os alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o
interesse do aluno envolvido. A aprendizagem através de jogos, como dominó, quebra-

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; Instituição:
Escola Municipal São Francisco. Campo Formoso – BA.
2
Aluna Expositora.
3
Aluna Expositora.
4
Professora Orientadora Meire Ferreira Batista, EM São Francisco, meirebatista@gmail.com
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cabeça, palavras cruzadas, memória e outros permite que o aluno faça da aprendizagem um
processo interessante e divertido.
OBJETIVOS
Identificar os conhecimentos matemáticos como meio para compreender e transformar
o mundo a sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico da matemática,
como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o
desenvolvimento
imento da capacidade para resolver problemas.
• Reutilizar materiais existentes na sala de aula, como ábaco e material dourado.
• Desenvolver o vocabulário fundamental da Matemática, diferenciando as diferentes
direções que pode seguir.
• Manusear o material concreto
ncreto observando a troca das peças.
• Identificar as trocas de 10 unidades para uma dezena, de 10 dezenas para 1 centena e, de
10 centenas para um milhar e vice-versa.
vice
• Criar estratégias de resolução.
• Estimular a aprendizagem da matemática através de recursos
recursos pedagógicos que despertem
no aluno o interesse e o gosto pelo estudo da disciplina;
• Mostrar que a matemática pode ser aprendida com a ajuda de jogos e brincadeiras
esquecendo um pouco as continhas, situações problemas descontextualizadas e atividades
escritas
critas cansativas e repetitivas;
• Contextualizar os conceitos trabalhados em sala de aula, estimulando o processo cognitivo
dos alunos e o aumento das competências e habilidades necessárias à aprendizagem
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O desenvolvimento do projeto iniciou-se
iniciou e pela realização de uma etapa de sondagem na
qual foram registrados os conhecimentos prévios dos alunos em relação à capacidade de
realizar as quatro operações matemáticas, de resolver situações problemas, ter bom domínio
espaço-temporal,
temporal, ter noção de hora
hor e de utilização do sistema monetário.
Em cada aula foi trabalhado um jogo ou brincadeira que contemple uma área,
habilidade ou conteúdo matemático tais como raciocínio lógico-matemático,
lógico matemático, coordenação
motora global e fina, atenção, discriminação visual e auditiva,
auditiva, orientação espaço-temporal,
espaço
lateralidade e equilíbrio. Nesse momento lúdico os alunos podem expressar emoções,
sentimentos, desejos, pensamentos, hipóteses e necessidades. Além de ser um valioso
momento de sistematização dos conteúdos abordados na classe multisseriada.
No primeiro dia foi apresentado o jogo Brincando com o material dourado e a partir
daí foi realizado a explanação do mesmo. Depois foi entregue um material dourado para cada
equipe assim iniciado o estudo das substituições das peças. Cada aluno retirava de dentro uma
caixa um cartão com dicas de que peças do material dourado deveriam pegar e quantas peças,
a cada dez peças retiradas eles iam fazendo as substituições necessárias.
No segundo momento foi entregue a cada equipe uma caixa de material dourado, um
cartaz contendo as peças do material dourado e a sentença: número representado com
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algarismo e por extenso, uma caixa com algarismos de 0 a 9, dois dados um especial contendo
as peças do material dourado e outro com algarismos de 1 a 6.
Foi explicado o modo de jogar e as regras do jogo. Em seguida deu início ao jogo, os
jogadores revezavam-se cada um jogando após o outro conforme ordem pré-determinada.
O primeiro jogador lança os dados, o dado especial determinará a peça irá pegar e o
dado comum, quantas peças retirará da caixa para si.
Da mesma forma todos os jogadores procederão, o número de vezes estipulados pelo
professor. À medida que for formando conjuntos de 10 peças, irá fazendo as trocas. Ao final,
cada jogador deverá dizer a quantidade total construída.
O vencedor será aquele que conseguir ao final das rodadas, construir a maior
quantidade e apresentar suas peças com as trocas realizadas corretamente. Representar o
algarismo formado com algarismo e por extenso no cartaz.
O desenvolvimento do projeto “A Matemática nas classes multisseriadas” buscou
envolver os alunos no jogo construído. Assim como aponta Lara. 2011 que considera o jogo
como uma estratégia de ensino que pode atingir diferentes objetivos que variam desde o
simples treinamento, até a construção de um determinado conhecimento. Ela ainda considera
que o jogo mostra ao aluno uma matemática prazerosa, interessante e desafiante capaz de
desenvolver o raciocino lógico, a criatividade e a capacidade de manejar situações reais.
Sendo assim, os conteúdos matemáticos trabalhados de forma lúdica e prazerosa com os
alunos tiveram grande relevância. Os alunos perceberam que é possível aprender Matemática
de forma lúdica e divertida.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do jogo Brincando com o material dourado os alunos começaram a mostrar
mais interesse nas aulas de matemática e passaram a fazer a utilização desse material
constantemente. Por meio do mesmo foi possível observar as reais dificuldades dos alunos e
assim poder trabalhar as deficiências da turma. O mais importante foi observar que através do
jogo os alunos criaram suas próprias estratégias de ação, para alcançar os objetivos desejados,
como também criaram hipóteses e desenvolveram um pensamento crítico e aprenderam a
fazer as substituições necessárias do material dourado, para que assim pudesse se tornar mais
fácil a resolução das atividades propostas.
REFERÊNCIAS
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ARTE NA NATUREZA: UM OLHAR DA SIMETRIA1
SANTOS, Samuel Gonçalves2; PINHO, Suellen Mara de Almeida3;
Edna da Conceição Linhares Araújo4.
RESUMO: Este trabalho foi realizado por alunos do 4º e 5º ano (classe multisseriada) da E. M.“Antônio
Medina Cardoso”, área rural de São João Evangelista, MG, tendo como foco o ensino de Matemática através da
Simetria, definida como "uma estrutura que permite dividir algo em partes de igual formato e tamanho".
Geralmente, a ideia de simetria está atrelada mais à “Arte e Natureza” que à Matemática. Os objetivos deste
trabalho foi mostrar que a simetria está presente no nosso cotidiano e, ao mesmo tempo, dar à Geometria um
sentido lúdico, despertando interesse e gosto pela matemática, construindo aprendizagem. Há simetria em
diversas situações na natureza: em plantas e animais. A interdisciplinaridade também foi explorada. O trabalho
constituiu-se na abordagem da definição de Simetria, mostrando onde a mesma pode acontecer e os alunos
buscaram exemplos na natureza, relacionando o estudo com a realidade, fazendo uso de recursos próprios.
Palavras-chave: Simetria. Arte. Natureza. Geometria.

INTRODUÇÃO
O que inicialmente seria uma aula expositiva, com o tema Simetria, tornou-se uma
grande construção de conhecimentos adquiridos com a prática do conteúdo citado, que ao ser
apresentado à turma, levando em conta todo conhecimento prévio, acerca do assunto, esta foi
instigada a buscar, pesquisar, registrar e apresentar conceitos referentes ao tema presente na
natureza.Como sabemos, a socialização da educação contribui para a construção sociocultural
do indivíduo, influenciada pelas relações entre a escola e a sociedade”.
Em parceria com os alunos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência-PIBID, do Instituto Federal de Minas Gerais, Câmpus São João Evangelista, a
Escola Municipal “Antônio Medina Cardoso”, através da professora e sua turma
multisseriada, composta por alunos de 4º e 5º anos, implementaram uma proposta de
colaboração mútua, através da busca de novas estratégias para a aplicação de uma matemática
significativa e voltada para as experiências dos alunos, com o objetivo de fazer desta
disciplina um conteúdo de valia para as vivências e práticas sócias dos mesmos. De acordo os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s):
As necessidades cotidianas fazem com que os alunos desenvolvam capacidades de
natureza prática para lidar com a matemática, o que lhes permite reconhecer
problemas, buscar e selecionar informações, tomar decisões. Quando essa
capacidade é potencializada pela escola, a aprendizagem apresenta melhor resultado
(BRASIL, 1998, p. 37).

Assim, de posse do projeto de trabalho previamente apresentado na I Feira de
Matemática do Vale do Rio Doce no IFMG– SJE, buscou-se aprimorar conhecimentos e
saberes acerca do tema para que não só o grupo de alunos supracitados tivessem uma visão
mais ampla sobre Simetria, como também pudessem socializar os resultados de sua pesquisa a
respeito do assunto para seus colegas de sala.
1

Categoria: Ensino Fundamental - Anos Iniciais; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; Instituição:
Escola Municipal Antônio Medina Cardoso. São João Evangelista – MG.
2
Aluno do 5º ano do Ensino Fundamental.
3
Aluno do 5º ano do Ensino Fundamental.
4
Professora Orientadora, Escola Municipal Antônio Medina Cardoso, prof.ednalinhares@hotmail.com.
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MATERIAIS E MÉTODOS: O PASSO A PASSO DO PROCESSO DE MONTAGEM
DO TRABALHO SOBRE SIMETRIA
No primeiro momento, pensou-se
pensou se em apanhar todo e qualquer conhecimento sobre
simetria que as crianças traziam consigo, depois algumas informações formais foram
acrescentadas para eles e registradas pelos mesmos num texto informativo. A partir daí foram
levados
ados a campo para que registrassem algumas imagens que possuíssem eixo simétrico.
Segundo os PCN’s:
[...] pode dar sua contribuição à formação do cidadão ao desenvolver metodologias
que enfatizem a construção de estratégias, a comprovação e justificativa de
resultados, a criatividade, a iniciativa pessoal, o trabalho coletivo e a autonomia
advinda da confiança na própria capacidade para enfrentar desafios (BRASIL, 1998,
p. 27).

Livres para pesquisarem os arredores da escola e fotografarem, saíram em busca
busc de
imagens que atendessem a condição simétrica. Foi surpreendente o trabalho das crianças de
posse de uma câmera fotográfica e da liberdade para construírem seus próprios saberes, que
complementariam a explanação prévia acerca do tema.
A partir do momento
to em que as crianças foram a campo na busca das imagens, a única
orientação dada foi que, antes de registrarem qualquer imagem, deveriam visualizar não só o
eixo simétrico, como também "proporções perfeitas e harmoniosas" em cada uma delas.
Dessa forma, diversas
iversas imagens foram surgindo. Veja figuras de 1 a 5.
Figura 1. Foto de uma folha de Camará

Fonte: Arquivo Pessoal

Figura 2. Foto de folha de Quaresmeira

Fonte: Arquivo pessoal

Fonte: Arquivo Pessoal
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Figura 3. Vista parcial Sítio Ribeirão da Mesa

Figura 4. Gato

Fonte: Arquivo Pessoal

Figura 5. Vaca

Fonte: Arquivo pessoal

A partir da apresentação das imagens registradas pelas crianças, foi gerado um debate
relacionado ao tema e algumas colocações pertinentes ao assunto foram destacadas. Só então,
alguns conceitos básicos e formais sobre Simetria foram introduzidos, inclusive a delimitação
do tema, onde o foco foi a Simetria por Reflexão. Na simetria de reflexão observa-se um eixo,
que pode estar na figura ou fora dela, servindo de espelho para refletir a imagem da figura
desenhada. Segundo Nasser, Sousa e Pereira:
Um eixo de simetria é uma reta que divide a figura em duas partes que podem
coincidir exatamente. É como se um espelho perpendicular ao plano que contém a
figura fosse colocado sobre a reta, refletindo exatamente a figura do outro lado.
(NASSER; SOUSA; PEREIRA, 2004, p.3).

Uma figura pode possuir apenas um eixo simétrico, mais de um, ou não possuir
nenhum eixo simétrico. Os pontos que sobrepõem- se quando uma figura é dobrada, são
chamados de correspondentes ou simétricos em relação ao eixo.
Contudo, com o uso do livro didático, escrito por BONJORNO,J. R.,AZENHA,R. e
GUSMÃO,T. Girassol: saberes e fazeres do campo, São Paulo, PNLD, 2013, como suporte
para o ensino do sujeito do campo, no campo, os mesmos abordam como proposta básica, a
ideia de construir aprendizagem significativa com ação direta do sujeito em contado com
seu mundo.Assim,as atividades práticas são rotineiras, visto que, a maioria dos conteúdos
propostos, vem acompanhados de ações extra classe, com o professor intermediando a busca
de conhecimento palpáveis pelos alunos e o objetivo de obter maior compreensão não só da
matemática sob o olhar da simetria, como também em outras áreas do saber.Entre outros
materiais,após a prática e a busca por informações reais e concretas, sobre a simetria presente
nos arredores da escola e na comunidade onde moram as crianças, concretizamos
formalmente o conceito de simetria com o Geoplano, que constituiu-se em um material
manipulável perfeito para a explanação do tema. O primeiro trabalho sobre o uso do
Geoplano foi escrito pelo Dr. Caleb Gattegno em 1961. Desde então, tem sido utilizado por
muitos professores para ensinar frações, áreas, perímetros, números racionais, simetria e
outros. Ele pode ser formado por quadrados, triângulos equiláteros ou círculo. O Geoplano
com triângulos é chamado de isométrico, porém o mais utilizado é o que tem pregos dispostos
sobre uma malha quadrada(BRESSAN, 2009, p.2). Nas figuras 6 e 7 estão ilustradas
exemplos de atividades sobre Simetria desenvolvida no Geoplano citado, com o uso de
borrachinhas de dinheiro, para a elaboração das figuras e suas simétricas.
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Figura 6. Simetria no Geoplano 1

Fonte: Arquivo Pessoal

Figura 7. Simetria no Geoplano 2

Fonte: Arquivo pessoal

Com a apresentação do Geoplano, as crianças tiveram oportunidade de recriar e criar
diversas imagens, que iam sendo apresentadas como desafios competitivos entre os mesmos.
A empolgação e a vontade de vencer os desafios era visível. As crianças se sentiram
importantes e capazes, pois estavam colocando em prática, algo visto e registrado por eles na
natureza. E de acordo com Bressan: “A simetria ensinada no ensino fundamental e médio
pode ser aprofundada com o uso do Geoplano,
Geoplano, material de fácil utilização e que também pode
ser aplicado no ensino de Matemática.” (BRESSAN, 2009, p.1).
RESULTADOS
O trabalho foi fator primordial para que as crianças reconhecessem a presença da
matemática, através do tema Simetria, em diversas imagens da natureza, não só em plantas
como também em animais e em si próprios. Além de toda experiência adquirida na prática
desta atividade, foi visível o prazer dos alunos em manusearem o Geoplano e por terem
registrado, eles mesmos, as imagens que deixariam muito mais claros os conceitos sobre
Simetria, além de formarem figuras planas homólogas, como triângulos diversos, trapézios,
tra
retângulos, etc. Assim, exibiam as imagens como uma atividade de fixação para um conteúdo
que, segundo eles, nunca mais esqueceriam.
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Este trabalho teve por finalidade contribuir para que, não só os professores das turmas
convencionais, da cidade ou do campo, como também, todo e qualquer tipo de mediador do
conhecimento matemático, possa acreditar que com a prática do fazer para aprender, faz-se
faz
possível apresentar a matemática como uma disciplina prazerosa, presente e necessária
nece
na
vida social e prática do ser humano e que, ao romperem as paredes de um campo de ensino,
chamado “Sala de Aula”, constroem conceitos significativos de grande valia sem traumas ou
descaso pelo conteúdo.
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CADÊ A ÁGUA, O CÁLCULO1
FIEDLER, Kanada Thiersch2; TANCHELLA, Leandro Lindner3; SCHWARZ, Sélia4.
RESUMO: O presente trabalho foi desenvolvido pelos alunos do quinto ano do ensino fundamental séries
iniciais, ano 2013. O projeto a água da CASAN, sua origem e distribuição, com o tema: Cadê a água? O Cálculo.
Este tema foi escolhido para podermos problematizar a falta de água ocorrida em todo o nosso município no ano
de 2012, o aumento da população, a questão da enchente de 2011 em que as rochas mexeram e a escassez de
água subterrânea. Problematizar a captação da água na superfície (esgotos arrozeiras) isso tudo
tud despertou
curiosidade em nós alunos, pois até um tempo atrás os moradores de Dona Emma usavam água de um poço
artesiano com mais de 180 metros de profundidade, mas este poço criou uma crosta e a água tornou-se
tornou imprópria
para o consumo. Assim o objetivo que
q estabeleceu-se
se foi: compreender os motivos que ocasionaram a falta
temporária de água em Dona Emma e buscar conhecimento sobre o processo de captação e tratamento da
mesma, através de pesquisa junto a CASAN com observações, estudo e análise. Para consolidar
consol
a proposta nós
realizou-se
se um estudo sobre a forma com é tratado a água e consumida na comunidade. Houve palestras com o
técnico da CASAN e o engenheiro agrônomo que explicaram como tudo é feito até chegar às casas donemenses.
Eles apresentaram um lado
do positivo: que a água potável consumida vem só do rio de Dona Emma não recebe
água de outro rio. Realizou-se
se também entrevistas com funcionários da CASAN, com prefeito da cidade,
também gráficos das entrevistas, visitas a CASAN, procurou-se
procurou entender a conta
nta de água, medir hidrômetro, as
quatro, sistema monetário, regra de três, porcentagem, gráfico, transformações de medidas de comprimento,
massa, perímetro, área, circulo e circunferência, número irracional PI. Analisaram-se tudo e verificou-se
verificou que a
água que utilizada em Dona Emma/SC é uma água própria para o consumo. Assim considera-se
considera
que a
comunidade pode sentir-se tranquila
quila em relação à água que consome.
co
Todavia, é necessário cuidar deste líquido
precioso. Todos devem fazer a sua parte orientando as pessoas
pessoas e preservar as matas ciliares dos nossos rios e
economizar água.
Palavras-chave: Água. Cálculo. Problematização.

INTRODUÇÃO
A educação ambiental vem sendo considerada cada vez mais urgente e importante para
a sociedade, pois o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre a natureza e o
uso dos recursos naturais disponíveis pelo homem.
De acordo com a Proposta Curricular de Santa Catarina, 1998, p.51, a educação
ambiental é um processo que visa:

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: EEB Lindo Sardagna. Dona Emma – SC.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora,, EEB Lindo Sardagna, seliaschwarz@gmail.com.
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No ano de 2013, em Dona Emma aconteceu um fato que gerou muita polêmica e
boatos misteriosos quando a CASAN (Companhia Catarinense de Água e Saneamento)
começou a captar água do rio. Esse fato gerou a curiosidade do quinto ano da Escola de
Educação Básica Lindo Sardagna em saber o que e como aconteceu.
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Formar uma população mundial consciente e com os problemas que lhe dizem
respeito, uma população que tenha os conhecimentos, as competências, o estado de
espírito, as motivações e o sentido de participação e engajamento que lhe permitam
trabalhar individual e coletivamente para resolver
resolver problemas atuais e impedir que se
repitam.

Foi um período que todas as atenções do pequeno município se voltaram ao problema:
Cadê a água? Não havia mais água no poço artesiano que há anos abastecia as casas de toda a
parte urbana do município.
Problematizar a falta de água ocorrida em todo o município de Dona Emma no ano de
2012 com explicações, o aumento da população, a questão da enchente de 2011 em que as
rochas moveram-se e a repentina escassez da água subterrânea foi o grande objetivo que
motivou todo trabalho.
Então o engenheiro agrônomo Pedro Chiminelli veio à escola explicar o motivo deste
acontecimento. Ele falou que em 2011 Dona Emma tinha um poço artesiano, mas se formou
um crosta dentro dele e por esse motivo a água não podia mais ser usada pelos moradores de
Dona Emma. Depois de um tempo a CASAN escavou outro poço, mas pelo excesso de ferro á
água não podia ser usada para o consumo, a partir disso que a CASAN passou a captar água
do rio.
O tratamento é muito complicado e passa por várias etapas sendo elas:
1- Captação: A água é captada por meio de adutoras e levada até a estação de tratamento.
2- Coagulação: A água recebe um produto químico que faz as bactérias e sujeiras ficarem
agrupada em um só lugar.
3- Floculação: A água segue para os tanques para ser agitada transformando as impurezas
em flocos.
4- Decantação: A água segue para os tanques decantadores fazendo com que os flocos de
sujeira fiquem no fundo do tanque enquanto a água é recolhida.
5- Filtração: A água recebe vários produtos para tirar o resto de impurezas.
6- Desinfecção: A água já limpa recebe cloro tirando micro-organismos que fazem mal a
saúde.
7- Fluoretação: É aplicado flúor na água para evitar as cáries.
Antes de sair do reservatório a água é analisada por técnicos para ver se está totalmente
limpa e em seguida ela vai para as casas.
Com o projeto Cadê a Água? O Cálculo explorou-se na CASAN de Dona Emma
muitas coisas e chegou-se aos seguintes dados:
População: 3.750 habitantes.
Habitantes que utilizam a água da CASAN: 2.500 pessoas.
Habitantes que não utilizam a água da CASAN: 1.250 pessoas.
Quantidade de água tratada por dia na CASAN: 500.000 litros.
Capacidade da caixa da água da CASAN: 100.000 litros.
Residências que utilizam a água da CASAN: 500 residências.
Ligações da CASAN: 550 ligações.
Distancia do rio até a adutora: 2.100 metros.
Área do local onde fica a caixa da água da CASAN: 20 x 30.
Altura da caixa: 4 metros.
Largura da caixa da água da CASAN: 5,6 metros.
Valor da taxa cobrada mensalmente: R$ 28,01.
Quantidade de cloro e flúor por litro: 0,2 mililitros.
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Em cima dessas informações trabalhamos:
o Figuras geométricas;
o Sistemas de medidas com terreno;
o Área;
o Perímetro;
o O número PI;
o Diâmetro;
o Circunferência;
o Raio;
o Volume;
o Regra de três;
o Circulo;
o Pesquisa;
o Medidas de consumo da água da CASAN;
o Porcentagem;
o Números decimais;
o Gráficos;
o Transformações de unidades de massa;
o Medidas de tempo;
o Medidas de capacidade.

Estes temas foram explorados para a realização do trabalho e aplicados a partir dos
dados coletados.
MATERIAIS E MÉTODOS
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A pesquisa teve uma abordagem quantitativa, pois utilizou informações métricas que
são os dados do consumo de água o cálculo de área de volume e as informações obtidas nas
entrevistas à abordagem foram experimentais e hipotéticas.
Estudou-se no trabalhoo a conta da água e aprendeu-se
aprendeu se que o consumo da água é feito
3
em metros cúbicos (m ). Para que o trabalho apresentasse informações verdadeiras, foi
monitorado o consumo de água em todas as residências dos alunos, professores da classe e
durante o mês de maio.

Figura 1. Consumo de água na residência de Sérgio Lasaris no mês de maio de 2013
Medidas de consumo de água
Mês: maio
Nº de pessoas:5
Horário da medida: 18:00h
Dia
Medida do Hidrômetro
1
130.000
16
131.139
2
130.154
17
131.297
3
130.204
18
131.309
4
130.338
19
131.320
5
130.359
20
131.346
6
130.400
21
131.467
7
130.530
22
131.516
8
130.560
23
131.573
9
130.637
24
131.664
10
130.707
25
131.869
11
130.780
26
131.880
12
130.854
27
131.956
13
130.910
28
132.036
14
130.983
29
132.140
15
131.051
30
132.158

Neste quadro pode-se perceber que o consumo de água deste consumidor foi regular
não havendo muita oscilação no consumo diário o total de litros consumidos neste mês foi de
19.527 m3 de água.
Este monitoramento foi realizado dos meses de janeiro a junho e cada aluno
desenvolveu o gráfico do consumo de sua residência nestes seis meses.
Abaixo se encontra o gráfico de consumo da casa de um dos colegas de classe.
Figura 2. Consumo de água em m3 da residência do Senhor Sérgio L. Lasaris dos meses de janeiro a junho
de 2013.

Neste gráfico pode-se perceber que o consumo de água não teve muita oscilação, mas
que nos meses de março e junho o consumo foi maior que nos outros meses.
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Outro trabalho realizado foi construção de maquetes de caixas d`água cilíndricas em
diversas proporções para que se pudesse, a partir daí, calcular a capacidade do reservatório da
CASAN de Dona Emma. Para tanto, os alunos aprenderam cálculos
cálculos de perímetro e área de
figuras circulares e foram apresentados ao numero irracional π (PI) e suas diversas aplicações.
aplica
CONCLUSÃO
Ensinar por ensinar sem mostrar a utilidade do que se está ensinando torna a
aprendizagem sem significado e prazer. Nessa perspectiva, o quinto ano da EEB Lindo
Sardagna promoveu um estudo interessante aliando saber matemático, científico, ambiental e
de utilidade pública em sua sala de aula.
A partir de uma dúvida a turma pesquisou toda a dinâmica de coleta, armazenamento,
armazename
tratamento e distribuição da água e do funcionamento da CASAN de Dona Emma – SC.
Através de todo um estudo matemático, analisou-se
analisou e verificou-se
se que a água que a população
local utiliza é própria para o consumo, que a comunidade pode sentir-se
sentir tranquila em relação
à potabilidade de sua água. Concluiu-se
Concluiu se também que é necessário e premente cuidar deste
de
líquido. Todas as pessoas devem
deve fazer sua parte na orientação da preservação das matas
ciliares e no consumo consciente com economia.
REFERÊNCIAS
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FEIRA DO CACARECO: A APRENDIZAGEM DO SISTEMA
MONETÁRIO EM SITUAÇÕES DE COMPRA E VENDA1
SOUZA, Gustavo Santos2; SILVA, Thayla Pereira da3; NETA, Isaura Mattos de Santana4;
OLIVEIRA, Zélia Almeida de5.
RESUMO: As crianças do 3º Ano de uma escola pertencente à rede municipal de Feira de Santana têm contato
diário com algumas cédulas e moedas do nosso Sistema Monetário durante as idas e vindas à padaria, ao
mercadinho, mercearia, a feirinha livre do bairro etc. Nesse contexto, elas utilizam estratégias de cálculo mental,
mas sentem muita dificuldade para realizar as operações, especialmente ao fazer o registro delas. Dessa forma,
foi desenvolvido um projeto que teve como eixo a construção do conhecimento do Sistema Monetário através
da realização de atividades nas quais as crianças vivenciaram situações de compra e venda, o que possibilitou o
contato delas com as cédulas e moedas, levando-as a operarem em situações reais, favorecendo a reflexão e
compreensão de como esse sistema se organiza. Essa proposta teve como objetivo conhecer a história do
dinheiro e refletir sobre a sua importância no cotidiano; resolver situações-problema envolvendo o sistema
monetário a partir das situações vivenciadas; desenvolver estratégias de cálculo mental, escrito, aproximado e
exato para a resolução das situações-problema; perceber que é necessário ter responsabilidade ao lidar com
dinheiro, compreender a organização do sistema monetário (centavos e real); registrar com coerência as
estratégias de cálculo. Para isso, foi desenvolvida uma sequência didática de atividades na modalidade pedagogia
de projetos. Essa proposta metodológica possibilita que as crianças partam de uma problematização de situações
reais para construir conhecimentos que são sistematizados durante as atividades e no empreendimento do
trabalho. Nessa perspectiva, as atividades propostas têm desafios gradativos e favorecem que as crianças
ampliem seus conhecimentos e estabeleçam relações a partir do que estudam. Assim, é oportuno destacar nesse
trabalho que foi relevante o conhecimento da história do dinheiro; discussão sobre a sua função social;
manuseio das cédulas e moedas em circulação, bem como outras antigas; conhecimento de outras formas de
pagamento; vivência de situações de compra e venda fazendo o uso do dinheiro; uso de estratégias variadas
para resolver problemas; organização de uma feira do cacareco na escola (produtos usados em boa
conservação); divulgação da feira em carro de som e no rádio. Concluiu-se o trabalho com uma situação real de
compra e venda através do empreendimento que foi a feira do cacareco, na qual as crianças tiveram a
oportunidade de operar diante de situações concretas assumindo funções importantes. Os resultados foram
relevantes: as crianças envolveram-se nas atividades propostas articulando o que estudavam na escola com
situações da própria vida, desenvolveram estratégias variadas de cálculo ao resolver situações de compra e venda
e uma postura mais reflexiva e autônoma ao analisar suas estratégias ou confrontá-las com seus colegas,
passando a registrá-las com organização, o que representou o salto qualitativo na aprendizagem delas.
Palavras-chave: Sistema Monetário. Situações-problema. Estratégias.

INTRODUÇÃO
Todos nós lidamos com os números em diferentes contextos do dia-a-dia. Por isso, é
preciso criar na escola propostas para que se aproximem da vida dos alunos. No cotidiano,
nos deparamos com situações em que as medidas numéricas não precisam ser sempre exatas.
Assim, arredondamos valores para facilitar o troco, estimamos medidas para avaliar
distâncias etc. Dessa forma, necessitamos trabalhar o sentido numérico para que a criança
lide com diferentes tipos de situações de natureza matemática, seja para operar ou para
desenvolver seu raciocínio lógico.
1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
Outras Disciplinas; Instituição: Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira. Feira de Santana – BA.
2
Estudante da Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira.
3
Estudante da Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira.
4
Professora Orientadora, Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira, isaumattos@gmail.com
5
Professora Co-orientadora, Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira, zeuoliveira@yahoo.com.br
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Pensando nessa significação dos números e nas estratégias de cálculo utilizadas em
diferentes situações, foi desenvolvido um projeto com as crianças do 3º ano de uma
instituição pública de Feira de Santana que teve como eixo a construção do conhecimento do
Sistema Monetário através da realização de atividades nas quais as crianças vivenciaram
situações de compra e venda, o que possibilitou o contato com as cédulas e moedas, levandolevando
as a operarem em situações reais,
rea favorecendo a reflexão e compreensão de como esse
sistema se organiza.
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Para o desenvolvimento desse trabalho foi realizada uma sequência didática de
atividades na modalidade pedagogia de projetos. Segundo Zabala (1999), essa proposta
metodológica possibilita que as crianças partam de uma problematização de situações reais
para construir conhecimentos que são sistematizados durante a atividade e no
empreendimento do trabalho.
Essa proposta foi iniciada por meio de uma história em quadrinhos na qual as crianças
tiveram o conhecimento de como surgiu o dinheiro, refletindo sobre a sua importância. No
decorrer da história, foi possível verificar os conhecimentos prévios da turma acerca do
assunto. A partir dessa história,
ia, foi problematizada a importância do dinheiro em nossa vida:
construímos um cartaz no qual as crianças relataram situações do cotidiano em que o dinheiro
faz-se
se necessário, seja para pagar o aluguel da casa, para comprar o pão, roupas, dentre outras
situações.
uações. Partindo da problematização, as crianças passaram a vivenciar situações reais com
o manuseio de cédulas e moedas, registrando o valor de cada uma de forma convencional;
resolveram situações-problema
problema em sala de aula envolvendo o sistema monetário, levando-as
l
a usarem estratégias variadas de cálculo mental, escrito, aproximado e exato; analisaram
estratégias convencionais e com equívocos; estabeleceram relações de equivalência de
valores.
Para garantir os objetivos propostos no projeto, foi necessário
necessário investir em situações de
compra e venda com o uso de materiais concretos para que as crianças pudessem se
familiarizar não só com o dinheiro, mas também para ter o conhecimento de outras formas de
pagamento oferecidas pelo comércio como o cheque, cartão de crédito, dentre outros. De
acordo com Parra (1996), trazer situações reais em que os números estão em diferentes
contextos e funções aproxima a matemática para a vida das crianças.
Durante o desenvolvimento das atividades, as crianças apresentaram avanços
avan
gradativos como: variação de estratégias de cálculo, reflexão com relação às palavras de
comando para decidir se a situação poderia ser resolvida por meio da adição ou subtração,
análise de estratégias dos próprios colegas, atividades em grupos operativos,
operati
registro de
cédulas e moedas por extenso e através de algarismos, dentre outros.
Esse projeto teve como empreendimento a vivência de uma Feira do Cacareco na
escola, contando com o público do bairro. Esse momento envolveu uma preparação anterior.
A turma
rma fez uso da linguagem oral no momento em que foi preciso pedir a ajuda das outras
turmas e funcionários da escola para a arrecadação de objetos a serem vendidos na feira.
Além disso, fizeram uma divulgação em carro de som pelas ruas do bairro onde está
est
localizada a escola. Durante a feira, as crianças tiveram a oportunidade de vender os produtos
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selecionados anteriormente, operar fazendo o manuseio de cédulas e moedas e o uso do
cálculo mental.
Esse projeto possibilitou as crianças construírem muitos conhecimentos. Por isso, foi
compartilhado com outros alunos e em outros espaços com a participação dos alunos na Feira
de Matemática local que aconteceu em uma instituição privada da cidade e também na Feira
Regional Baiana. Além da interação com outros espaços e sujeitos, mais uma vez tiveram a
oportunidade de desenvolver a linguagem oral, já que puderam mostrar para a comunidade
escolar e avaliadores, as etapas desenvolvidas no decorrer do projeto e os conhecimentos
matemáticos assegurados.
Sobre a oralidade em Matemática, Smole e Diniz afirmam que:
[...] A comunicação oral favorece a percepção das diferenças, convivência dos
alunos entre si e o exercício de escutar um ao outro em uma aprendizagem coletiva,
possibilitando às crianças terem mais confiança em si mesmas, sentirem-se mais
acolhidas e sem medo de se expor publicamente. (SMOLE, DINIZ. 2001, p. 17,18).

O desenvolvimento da oralidade nesse projeto também favoreceu conquistas em outras
áreas do conhecimento. As crianças passaram a se sentir mais segura para expressar suas
ideias em discussões e outras atividades.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados foram relevantes e muitos objetivos foram alcançados como o
reconhecimento com segurança das cédulas e moedas do nosso sistema monetário;
compreenderam que os números também podem representar valores monetários; discutiram e
compreenderam a função social do dinheiro em nossas vidas percebendo que é preciso ter
responsabilidade quanto ao seu uso; conheceram outras formas de pagamento destacando as
mais seguras para o comércio e empresas; com a organização e realização de uma feira do
cacareco na escola vivenciaram situações reais de compra e venda nas quais puderam utilizar
os conhecimentos construídos para criar estratégias de cálculo a fim de descobrir o valor das
compras ou a devolução de troco. Assim, muitos conhecimentos foram ampliados acerca do
sistema monetário principalmente por partir de situações que faziam parte do cotidiano das
crianças, tornando dessa forma a aprendizagem mais significativa.
CONCLUSÕES
As crianças envolveram-se nas atividades propostas articulando o que estudavam na
escola com situações da própria vida; ao resolverem situações de compra e venda
desenvolveram estratégias variadas de cálculo, passando a analisá-las, confrontá-las com as
dos colegas e a registrá-las com organização, já que, muitas vezes, não usavam estratégias
diferentes de cálculo, apenas a conta armada. Desenvolveram também uma postura mais
reflexiva e autônoma, o que representou o salto qualitativo na aprendizagem de todos os
alunos da turma.
A turma também teve a oportunidade de apresentar o trabalho na Feira Local de
Matemática que aconteceu em uma instituição particular da cidade de Feira de Santana e na
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Feira Baiana de Matemática ocorrida
ocorr
em Salvador – BA, sendo uma experiência muito
relevante para o aprendizado nessa área do conhecimento.
É válido ressaltar que o trabalho apresentado pelo grupo foi aprovado para a
participação na Feira Nacional de Matemática que acontecerá no mês de setembro
se
de 2014.
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MATEMÁTICA NO CARDÁPIO ESCOLAR1
ROCHA, Karen Kamilly S.2; SANTOS, Railany de Jesus3; SANTOS, Wanderley Paim dos4;
SANTANA, Raimunda C. dos Santos5; PAIM, Sandra Gomes6.
RESUMO: O presente projeto buscou explorar os conceitos matemáticos inseridos no cardápio escolar, e
oportunizar o envolvimento de forma clara sobre a relação da matemática no nosso cotidiano. Além, de levar o
educando a ter um contato direto com a prática, desde a compra dos produtos, preparação e sua distribuição, a
proposta incentivou os alunos a perceberem como os números estão em toda parte. Foram utilizados vários
instrumentos que reforçasse a compreensão a respeito dos conteúdos trabalhados. Através de entrevistas para
coleta de dados eles puderam realizar atividades comparando valores, quantidades e medidas como também
fizeram um excelente trabalho com estimativas obtendo a confirmação de sua resposta com a utilização das
unidades de medidas e seus respectivos instrumentos. Diferentemente dos estudos puramente nos livros o Projeto
Matemática no Cardápio Escolar permitiu a criação de estratégias que facilitasse a resolução de problemas,
construção e leitura de gráficos, aprimoramento das estruturas aditivas e multiplicativas. A manipulação com
recipientes tornou um estímulo ao empenho dos alunos aprimorando cada vez mais o seu aprendizado. Um dos
pontos cruciais foi quando os aprendizes puderam opinar sobre sua preferência com relação ao tipo de lanche. A
criação de situações problemas tornou-se mais fácil e a sua resolução sem muitas preocupações após todo um
trabalho estimulado e concretizado com o envolvimento de toda a turma.
Palavras-chave: Cardápio escolar. Preferência dos alunos. Manipulação de instrumentos.

INTRODUÇÃO
Aprender matemática dentro das perspectivas unicamente contidas nos livros didáticos
torna-se muitas vazes frustrante, visto que os mesmos não condizem com a realidade de
muitas escolas. Desse modo, trabalhar com projetos que retratam a realidade é muito mais
interessante e possibilita ao educando criar estratégias em busca de soluções que favoreçam
uma aprendizagem significativa. Partindo dessa abordagem, o Projeto Matemática no
Cardápio Escolar traz um novo olhar e uma nova maneira de desenvolver estratégias que
tornem possíveis a compreensão de determinados conteúdos.
A maneira como o projeto foi desenvolvido facilitou em curto prazo o
reconhecimento da importância dos alimentos que fazem parte da merenda escolar, assim
como na criação de tabelas, gráficos com a preferência dos alunos, e situações problema
criados a partir dos dados obtidos. As ideias simples junto a manipulação de objetos e o
contato com a realidade facilitou a aprendizagem sem necessariamente está debruçado em
livros. O importante desse trabalho é ressaltar que aprender matemática pode ser prazeroso e
significativo desde que todos se sintam participantes e interajam em busca de um só objetivo.
Notou-se o quanto é importante o trabalho feito por meio de ações que levam o despertar de
ideias facilitadoras e práticas da aprendizagem.
METODOLOGIA
1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada; Centro Integrado Cristo
Redentor – CICR. São José da Vitória – BA.
2
Aluno expositor.
3
Aluno expositor.
4
Aluno expositor.
5
Professora Orientadora, Centro Integrado Cristo Redentor.
6
Professora Orientadora, Centro Integrado Cristo Redentor, sandrapaim10@hotmail.com.
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Ao realizar as atividades com projetos é preciso ter o cuidado de deixar claro de onde
partimos e onde queremos chegar. Para tanto, fazer investigações e questionamentos a
respeito do que os alunos
unos sabem e o que precisa ser aprimorado é muito importante para
tornar o processo produtivo. O propósito desse trabalho é de despertar o interesse em
aprender, de forma dinâmica, os conceitos matemáticos inseridos na merenda escolar. Por
meio de atividades
es contextualizadas surgiram várias ideias que culminaram para a o
desenvolvimento de atividades e confecção de jogos. Por ser um tema enriquecedor, vários
conceitos interdisciplinares puderam ser trabalhados durante a aplicação do projeto. Uma das
atividades
des que os alunos mais gostaram foram os cartões estimativos que permitiam a
manipulação dos instrumentos de medidas para confirmar suas respostas.
Atividades desenvolvidas
De posse de algumas informações o primeiro passo foi construir uma tabela para
anotar o lanche servido no período de uma semana.
CARDÁPIO DA SEMANA
Segunda-feira

Terça--feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sopa

Suco com bolo

Maçã

Mingau

Melancia

Após a realização dessa atividade fizemos uma eleição para a escolha do lanche
preferido dos alunos que serviu de base para a construção de um gráfico. Essa atividade
permitiu que os alunos expressassem sua opinião deixando claro a sua preferência por
determinado
rminado tipo de lanche. Nessa ocasião foram entrevistados 33 alunos os quais escolheram
entre as opções o melhor lanche. O lanche menos votado, (mingau) serviu de base para uma
produção textual que teve como tema: Se eu fosse um mingau. Surgiram textos muito
mui
interessantes que foram aproveitados nas aulas de português e ciências.

8
6
3

Suco com
bolo

Sopa

Feijão
tropeiro

Maçã

2

Iogurte

1
Mingau

Merenda da Semana

O próximo passo foi fazer uma entrevista com a merendeira para obter dados a
respeito da quantidade de alimentos necessários para o preparo da merenda escolar de um dia.
De posse desses dados eles fizeram uma pesquisa de preços dos alimentos elencados pela
merendeira em supermercados da cidade, fazendo assim uma estimativa de gastos. Com os
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Númer de Alunos Entrevistados

Cardápio Escolar com a Preferência dos Alunos
13

resultados foram construídas situações problema envolvendo as estruturas aditivas e
multiplicativas e outras adaptações com base no livro didático. É importante ressaltar que as
situações problema foram formadas com os alunos na sala de aula.
É relevante dizer que a cada aula de aplicação do projeto os materiais eram expostos
para facilitar o reconhecimento, principalmente quando se tratava de sistemas de medidas,
pois esse é um dos conteúdos matemáticos que os alunos desta turma apresentavam certa
dificuldade para compreender.
QUANTIDADES E VALORES
1. Para o preparo de 80 litros de suco são gastos 9 kg de açúcar e 26 kg de polpa. Sabendo-se
que um quilo de açúcar custa R$ 1,95 e a polpa R$ 8,00. Quanto é pago pela compra?
1,95
26
17, 55
x 8, 00
+ 208, 00
x9
17,55
208,00
225,55
2. Na compra de 17 melancias cada uma sai por R$ 8,00. Qual o valor total da compra? Ao
pagar com R$ 150,00 qual será o troco?
17
150,00
x 8,00
- 134,00
134,00
16,00
3. Para fazer o lanche para um dos turnos usa-se um balde de 80 litros de água. Podemos dizer
que são usados:
a)
b)
c)
d)

1.000 mililitros do líquido
2.000 mililitros do líquido
80.000 mililitros do líquido
8.000 mililitros do líquido

Os alunos puderam concluir que a resposta correta é a letra c, pois se em 1 litro há mil
mililitros é só usar a multiplicação 1.000 x 80 = 80.000.
4. Observe a imagem abaixo.
Qual dos litros tem exatamente 1 do líquido?
4
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É importante ressaltar que ao realizar esta atividade o aluno pode observar não só o
líquido nas garrafas, como também, a sua forma fracionada e numeração acima dos litros para
encontrar a resposta correta. Essa foi uma
uma atividade reformulada do livro didático para ter
sentido de questão a ser respondida.
5. Considerando as unidades de medidas mais usadas para medir os líquidos, litro (L) e
mililitro (mL), qual delas você usaria para medir a capacidade da:

Essa é um tipo de atividade leva o aluno a fazer suposições e relacionar os recipientes
as possíveis unidades de medidas de litro. Aqui o aluno percebeu que é mais provável medir,
por exemplo, a capacidade do tonel usando o litro (L) e não um conta-gotas
conta gotas que
q poderia, por
exemplo, medir a capacidade da colher (ml). Os alunos se saíram muito bem nessa atividade.
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A proposta de realização deste trabalho trouxe um novo olhar sobre ensinar e aprender
matemática dentro da perspectiva de projeto.
projeto. Foi possível observar um desempenho muito
bom dos alunos nas atividades desenvolvidas, tanto na sala de aula, quanto fora dela. A
pesquisa de campo foi um dos fatores fundamentais e ponto de partida para a inicialização
das atividades.
A ideia de que aprender matemática é uma coisa chata não se firmou no decorrer desse
projeto, pois todas as atividades foram desenvolvidas de forma descontraída e estimulantes.
Pode-se
se observar um envolvimento da classe durante todo processo e a forma como os
mesmos
mos se comportaram diante das dificuldades mostraram como aulas diferenciadas e
preparadas com a participação dos mesmos podem fazer a diferença. Expor materiais e deixar
a disposição dos alunos é uma forma de envolvê-los
envolvê los e tornar suas descobertas emocionantes.
emociona
Acredita-se
se que dessa forma a os saberes fluem e a aprendizagem acontece livremente.
O resultado superou as expectativas, pois os alunos envolvidos no processo
perceberam que a matemática pode ser compreendida nos mais diversos contextos e espaços,
espa
podendo ser interligadas as demais áreas do conhecimento e aprendida de forma simples. Esse
trabalho pode finalmente desmistificar os conceitos negativos a respeito do uso da matemática
no dia-a-dia
dia e a sua interpretação em diversos contextos. Com relação
relação às atividades aplicadas
houve um aproveitamento satisfatório que pode ser observado durante as apresentações das
atividades do projeto.
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SCHWEIGERT, Ana Izabel2; POPPER, Gabriela Krempel3; SCHMIDT, Emanoela4.
RESUMO:: Há uma preocupação, cada vez maior, com os hábitos alimentares. Sendo o leite um elemento muito
presente na dieta da maioria das pessoas, este serviu como tema norteador das atividades matemáticas, aliadas a
uma visão interdisciplinar dos conteúdos e de uma alimentação saudável. O objetivo do trabalho é desenvolver
hábitos alimentares saudáveis e saberes matemáticos e interdisciplinares relativos ao 4º ano. Durante o trabalho,
foram realizadas palestras, pesquisas bibliográficas, visitas in loco, problematizações,
tizações, campanhas sociais de
arrecadação e construções gráficas. Os alunos participaram ativamente de todas as atividades, com muito
interesse e dedicação, almejando alcançar os objetivos propostos no início do projeto. Ao final do projeto, foi
possível verificar que os alunos aprenderam os conteúdos matemáticos, desenvolveram saberes relativos à
alimentação e se empenharam para ajudar as pessoas necessitadas, além de adquirir uma visão interdisciplinar
dos conteúdos.
Palavras-chave:: Matemática. Leite. Alimentação
A
Equilibrada.

INTRODUÇÃO
O consumo do leite, em diversas situações de hábitos alimentares, e o gosto pelos
conteúdos da disciplina de ciências foram a motivação inicial para os alunos e a professora
Emanoela Schmidt, do 4º ano, iniciarem o projeto
projeto sobre alimentação equilibrada com base de
leite. O leite é um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo, por isso é oportuno
estudar quais são as suas contribuições na vida alimentar dos alunos. Ademais, o tema da
alimentação faz parte dos conteúdos
conteúdos curriculares da escola e permite abordar várias áreas do
conhecimento, de forma interdisciplinar. Assim, os alunos podem aprender os conteúdos
curriculares de forma a relacioná-los
relacioná los com as situações do próprio cotidiano, problematizando
e solucionando as tarefas do dia a dia.
O objetivo do trabalho proposto foi desenvolver hábitos de alimentação equilibrada
em articulação com os conhecimentos matemáticos, analisando a importância do leite para os
seres humanos. Além destes aspectos, considerou-se,
considerou
também, a questão social, sendo
realizada uma campanha de arrecadação de leite, com o objetivo de auxiliar famílias carentes
e grupo de idosos que pertencem às cercanias da escola, deste modo, contribuindo para uma
boa qualidade de vida, com alimentos lácteos adequados
adequados e necessários para o crescimento de
crianças e manutenção da vida adulta.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e Inter-relação
Inter
com outras
Disciplinas; Instituição: Escola Básica Municipal Padre Germano Brandt. Guabiruba – SC.
2
Aluna do 4º Ano.
3
Aluna do 4º Ano.
4
Professora Orientadora, Escola Básica Municipal Padre Germano Brandt, manukittys@gmail.com.
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O trabalho iniciou com uma discussão em sala de aula com os alunos, na qual
surgiram várias dúvidas e curiosidades a respeito do leite. Deste modo, foi definido
def
o tema e
procurou-se
se definir um nome para o projeto. Depois de muita conversa, alguns nomes foram
sugeridos. Estes nomes foram colocados em votação, e o nome escolhido pelos alunos foi
Milch-mática. Milch-mática
mática é uma junção entre “Milch”, que significa
significa “leite” no idioma
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alemão, e “mática”, que é uma parte da palavra matemática. A escolha de um nome
relacionado ao idioma germânico tem forte relação com a comunidade escolar, a qual tem
descendência alemã e mantém muitas tradições de sua formação, inclusive a manutenção do
idioma alemão na grade curricular da escola.
Na sequência, os alunos participaram de uma palestra com o tema alimentação, tema
que está presente nos conteúdos programáticos do 4º ano. Para tanto, foi convidada a
nutricionista Jakeline Loschner para falar sobre os benefícios do leite e suas funções
referentes à pirâmide alimentar. Nesta palestra, os alunos tiveram a oportunidade de sanar
várias dúvidas e curiosidades relativas aos hábitos de alimentação.
Dando continuidade ao trabalho, foi realizada uma pesquisa (QUADRO 01) com as
famílias das turmas dos Anos Iniciais (Ensino Fundamental) sobre a alimentação com base
láctea. Com os dados obtidos, foram construídos gráficos e problemas matemáticos
envolvendo as quatro operações utilizados em atividades escritas e lúdicas – jogos (QUADRO
01).
QUADRO 01: Pesquisa e problemas.
Pesquisa sobre a alimentação da família
1- Quantas pessoas moram em sua casa?
( )2
( )3
( ) 4
( )5

(

) Mais
2- Quantas bebem leite? _________________
3- Quantas não bebem leite? _______________
4- Qual tipo de leite é utilizado:
(
(

) Natural - vaca

(

) Em pó

2- A família do Sedenir bebe 4 copos
de 200 ml por dia. Quanto bebe por dia?
3- A família do Lucas compra 3 fardos
de leite por mês, cada fardo possui uma dúzia de
caixas de leite. Quantas caixas de leite são
compradas por mês?

) Líquido industrializado – caixa ou pacote

5- Se sua família utiliza leite líquido responda:
Quantos litros de leite em média sua família gasta por
dia?
(

) Menos de 1 litro

(

) 1 litro

(

(

) Outra quantidade ______________

) 2

litros

6- Se sua família utiliza leite em pó responda:
Quantas latas são utilizadas por mês:
(

) 1 lata

(

) Outra quantidade ______________.

(

) 2 latas

(

) 3 latas

7- Algum integrante de sua família possui
intolerância a lactose (alergia de leite)?
(

1- Uma família bebe 2 litros de leite
por dia. Quantos litros consumiram no mês de
maio?

) Sim

(

) Não

4- Na casa do Eduardo, apenas duas
pessoas bebem leite. Com isso gastam apenas
metade de uma caixa de 1000 ml por dia.
Quantos ml gastam por dia?
5- A mamãe do Roberto pediu a ele
para ir ao supermercado do bairro e comprar 7
caixas de leite, sendo que cada caixa custa R$
2,37 cada. Quanto Roberto irá gastar na
compra?
6- Sabendo que a família da Emili
gasta duas latas de leite por mês. Quantos reais
irá pagar se cada lata custa R$ 9,98?

Quantos
________________________

integrantes?
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7- Quando bebê, você foi amamentado com
leite materno?
(

) Sim

(

) Não

8- Até quantos meses mamou?
__________________
FONTE: Arquivo dos autores, 2013.

A partir destas atividades, surgiu a curiosidade da parte dos alunos em conhecer o
processo de ordenha nas vacas e demais animais, por meio da qual é feita a retirada do leite
para consumo. Assim, foi realizada uma visita à propriedade rural do senhor Tarcisio
Tarc
Decker,
localizado no nosso município. No local, foi possível observar o processo de retirada,
conservação e utilização do leite natural de vaca. Além disso, foram assistidos vídeos que
mostraram o processo de retirada do leite, tanto industrial quanto
quanto manual. Ao retornar na
escola, deu-se
se inicio a um jogo de multiplicação com os dados coletados na visita a residência
do Sr. Tarcisio.
Em relação aos conteúdos de geometria, foram trabalhados com a diferenciação das
embalagens industrializadas (pacote, caixa e lata), sendo que, com a caixa de leite, foram
calculadas as medidas de área e perímetro. Com a ajuda das merendeiras da escola,
realizamos as receitas que contêm leite como seu principal ingrediente (QUADRO 02).
QUADRO 02: Receita de pudim de leite.
lei
Receita de Pudim de leite
1 leite condensado
250ml de leite
500g de açúcar
1 litro de leite
Modo de preparo: bata os ingredientes no liquidificador, unte uma forma redonda com abertura ao
meio com a quantidade de açúcar. Em seguida coloque na forma e deixe cozinhar por 50 min em banho
Maria.
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Em outro momento, realizamos duas campanhas, nas quais arrecadamos caixas de leite
na escola e comércios do bairro com o intuito de realizar doação a uma família carente e ao
grupo de idosos do nosso bairro. Com os dados arrecadados na campanha foi realizado
realiza
tabelas, mostrando as quantidades adquiridas diariamente, nesta tabela foi explorado adição,
decomposição dos números, ordem crescente e decrescente. Também foram confeccionados
panfletos sobre a importância do leite na alimentação.
Para encerrar, com o auxilio do professor de Artes, foram produzidas as
lembrancinhas, a banqueta, a vaca e a decoração de todo o stander com materiais recicláveis e
principalmente caixas de leite.
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FONTE: Arquivo dos autores, 2013.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Essas atividades foram realizadas de maneira interdisciplinar, da prática para a teoria.
Nestes dias de efetivos trabalhos, os alunos perceberam que não basta apenas se alimentar de
leite, é necessário ter um leite de boa qualidade e o mais natural possível. A motivação para
ajudar as pessoas carentes de nossa cidade, foi ainda maior quando lançamos a campanha de
arrecadação de leite para auxiliar famílias carentes, pois sabemos da fundamental importância
para a humanidade que é permitir uma boa qualidade de vida, com alimentos adequados para
sua sobrevivência. Ao longo do semestre escolar, os alunos aperfeiçoaram seus
conhecimentos e habilidades nos conceitos matemáticos como os cálculos de perímetro, área,
medidas de capacidade, análise de dados e gráficos, problemas com operações básicas,
geometria e receitas. As atividades práticas desenvolvidas no decorrer do projeto auxiliaram
no processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos de matemática previstos na proposta
curricular do 4º Ano. O trabalho trouxe uma significativa melhora na qualidade da
alimentação láctea e permitiu um aprendizado efetivo e prazeroso dos conteúdos matemáticos
relacionados neste projeto.
CONCLUSÕES
A partir deste projeto, pode-se perceber diferenças na alimentação láctea dos alunos do
4º Ano, desmistificando alguns mitos que eles tinham e impedia-os de beber leite. Os
conteúdos matemáticos envolvidos no projeto se tornaram fáceis de ser entendidos após o
desenvolvimento da problematização e de materiais lúdicos. Ao final do projeto, é possível
verificar que os alunos aprenderam os conteúdos matemáticos, desenvolveram saberes
relativos à alimentação e se empenharam para ajudar as pessoas necessitadas, além de adquirir
uma visão interdisciplinar dos conteúdos.
REFERÊNCIAS
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KLITZKE, Luiz Gustavo2; BONA, Alexandre Gabriel3; MICHELSON, Marili4.
RESUMO: O Projeto “Minecraft e Matemática?” aborda a situação dos alunos em sua percepção sobre o
impacto das novas tecnologias sobre a vivência e o aprendizado de todos. Esta realidade produz significativas
transformações na natureza do saber. Estudos recentes apontam inúmeras vantagens
vantagens no desenvolvimento das
crianças quando ocorre a utilização dirigida dos jogos eletrônicos. O potencial dos jogos eletrônicos como
ferramenta educacional e em especial, o jogo “Minecraft”, que se parece com uma evolução digital do jogo de
montar LEGO e tão diferente de outros jogos convencionais, tem chamado a atenção de escolas do mundo todo,
pois permite ao jogador montar praticamente qualquer objeto, de pequenas casas a grandes castelos e cidades
inteiras. O jogo foi lançado oficialmente em 2011 e tem
te mais de 40 milhões de usuários.
Palavras-chave:: Prazer. Jogo. Aprendizagem. Matemática. Tecnologia.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento do projeto ocorreu na Escola Municipal Erwin Prade em
Timbó/SC entre os meses de maio e agosto do ano de 2013 com os alunos dos 5os anos desta
unidade escolar. Dentro da perspectiva digital a que as crianças da escola, e em geral, estão
expostas, viu-se
se no tema o potencial dos jogos eletrônicos como ferramenta
ferramenta educacional, em
especial, para estímulo do raciocínio lógico. Foi possível vislumbrar os hábitos e rotinas dos
estudantes, conscientizar sobre a utilização benéfica dos jogos eletrônicos, analisar a trajetória
histórica dos jogos de computador com o passar do tempo e desmitificar a crença de que tais
jogos são prejudiciais ao desenvolvimento cognitivo e social dos alunos, afinal, se dirigidos
podem oportunizar grande aprendizado e satisfação com a matemática neste nível do Ensino
Fundamental.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas, Instituição: Escola Municipal Erwin Prade. Timbó – SC.
2
Aluno do 5º Ano da Escola Municipal Erwin Prade, luiz.klitzke1@gmail.com.
luiz.klitzke1@gmail.com
3
Aluno do 5º Ano daa Escola Municipal Erwin Prade, bona@tpa.com.br.
bona@tpa.com.br
4
Professora Orientadora, Escola Municipal
unicipal Erwin Prade,
Prade m.michelson@hotmail.com.
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O início dos trabalhos foi a realização de uma pesquisa de campo para saber quantos
alunos matriculados na escola tinham computador ou videogame. Construíram-se
Construíram
tabelas e
gráficos para melhor visualização dos dados obtidos. A pesquisa analisou,
analisou, inclusive, o
número de vezes que jogavam na semana e o tempo despendido com os jogos. Com o intuito
de verificar a história dos jogos eletrônicos, uma linha do tempo foi traçada até os dias atuais.
Os alunos pesquisaram e registraram os preços de mercado dos jogos originais
preferidos pelo grupo, com posterior socialização sobre suas conclusões acerca dos conceitos
de “caro” e “barato”. Foram elaborados pelos alunos diversos desafios matemáticos e em
conjunto fizeram as devidas resoluções a partir do conhecimento trabalhado em sala.
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Tabela 1 – Pesquisa de preços de jogos de computador e videogame (efetuada pela aluna Kaylane)
VIDEOGAMES

PREÇO EM R$

GAMES P/COMPUTADOR

Crysis 3
Diablo III
Sim City
Warcraft III Reign of Chalos
The Sims 3 – Katty
Pery,Mundo Doce
Lego Harry Potter: year 5-7
Batman Arkham City
Warner Bros Games
Doki Primeiros Passos
Hamsters – Tech Deals

99,90
99,00
29,90
44,90
32,90

Formula 13
Pro Evolution Soccer 2013
Bioshock Infinite
Civilization Iv
Alice Madness Returns - Warner

PREÇO EM
R$
29,90
29,90
99,90
29,90
99,90

32,90
99,90
99,90
44,90
29,90

World of warcraft R 60 days time card
Harry Potter e as Relíquias da Morte
Fullgames Disney Collection: Princesas
Cavalaria Real
GTR 2

99,00
47,90
14,90
14,90
37,90

Fonte: Disponível em: < www.americanas.com.br> e <www.submarino.com.br>. Acesso em: 12 jun. 2013.

Observando a questão financeira do universo digital relativo ao projeto, a professora
explorou desafios matemáticos criados pelos alunos, formulou outros, sempre envolvendo os
conteúdos a serem trabalhados neste nível de ensino.
Exemplo 1 – problema elaborado pela aluna Maria Alice do 5º 2 da E. M. Erwin Prade.
Comprei o The Sims 3 e Dead Space 3. O total da compra foi de R$ 187,98 à vista. Porém
parcelei a compra em 10 vezes de R$ 23,00. Quanto vou pagar de acréscimo?
Exemplo 2 – problema elaborado pelo aluno Guilherme do 5º 2 da E. M. Erwin Prade.
Comprei três jogos para X Box 360: Forza Horizon por R$ 118,00; Halo 4 por R$ 113,90 e
Halo Search por R$ 72,90. Paguei à vista e recebi 5% de desconto. Quanto paguei pela
compra?
Após a apresentação do jogo MINECRAFT CRIATIVO, utilizando os recursos
tecnológicos oferecidos pela escola (sala informatizada e notebooks levados para a sala de
aula com o jogo devidamente instalado previamente), explicação sobre o funcionamento do
jogo, a professora lançou o desafio de construir uma casa com sala de estar, cozinha,
banheiro, dormitórios, com ou sem garagem, e uma caixa de água, a partir dos comandos
oferecidos pelo jogo. Para isso, além do domínio dos comandos do jogo, foi necessário o
conhecimento sobre o Sistema de Medidas - comprimento, área, perímetro e volume.
Figura 1- Construção de uma casa no jogo Minecraft

Fonte: Luiz Gustavo Klitzke (2013)

Sabendo-se
se que a principal peça do jogo Minecraft é o cubo, foi feito o estudo da
geometria, o poliedro de Platão. Os alunos planificaram e fizeram a montagem de uma “skin”
(personagem do Minecraft). Construiu-se
Construiu se o conceito de Policubos utilizando o jogo e
posteriormente o desenho de figuras com policubos
policubo no papel.
A partir daí e discussões em sala de aula, o aluno Luiz propôs a construção da escola,
onde de maneira concreta, com a utilização de fitas métricas, pesquisou-se
pesquisou se sobre a metragem
das salas de aula da escola, com posterior cálculo da metragem disponível
disponível para cada
estudante, as medidas oficiais das quadras poliesportivas, da quadra de voleibol de areia, bem
como a área do terreno da escola.
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Figura 2 – Construção da Escola Municipal Erwin Prade no jogo Minecraft

Fonte: Luiz Gustavo Klitzke (2013)

RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS
A primeira pesquisa realizada pelos alunos foi a quantidade de estudantes da escola
que tem computador ou videogame em casa. Com base nos resultados chegou-se
chegou
ao que
segue:
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Fonte: 419 alunos da E. M. Erwin Prade (2013)
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Figura 4 – Porcentual de alunos da E.M. Erwin Prade que possuem PC ou videogame (ano 2013).

Figura 5 – Tempo que os alunos da E. M. Erwin Prade jogam no computador ou videogame.

Fonte: 419 alunos da E. M. Erwin Prade (2013)
Figura 6 - Número de vezes por semana que os alunos da E. M. Erwin Prade jogam no computador ou
videogame.

Fonte: 419 alunos da E. M. Erwin Prade (2013)

Verificando que muitos alunos são adeptos dos jogos eletrônicos a professora
orientadora incentivou a pesquisa histórica dos mesmos, traçando uma linha do tempo que
representasse a evolução dos consoles dos jogos com o passar do tempo, da 1ª geração (1975)
até a geração atual (2006), observando-se
observando se ainda que a data de lançamento dos mesmos é dos
Estados Unidos e que no Brasil o lançamento sempre ocorre posteriormente.
Dentro da questão “consciência social”, até para alertar a respeito do consumismo que
acomete
te as novas gerações, os alunos pesquisaram os custos dos jogos de computador, a
diferença de preços de jogos originais e piratas, a questão do lixo digital, uma vez que nos
parece amedrontadora a necessidade de estar sempre com o último jogo lançado no mercado,
me
o último modelo de computador, sempre por dentro das novidades tecnológicas que nos
cercam.
A pesquisa sobre os malefícios e os benefícios dos jogos eletrônicos veio de encontro
à conscientização de que há riscos e consequências na aquisição e utilização
utilização de jogos piratas.
Nessa fase do projeto “MINECRAFT & MATEMÁTICA?” foi preponderante a
participação dos pais, que juntamente com seus filhos construíram uma tabela de horários
referente às atividades do cotidiano e assim puderam perceber a importância
importânc da distribuição
destas em relação ao tempo.
CONCLUSÕES

109

ANAIS – III FNMat

Após a aplicação das atividades relativas ao tema, desenhos feitos em 3D passaram a
ser comuns. O entendimento sobre área, volume e perímetro tornou-se
tornou se real em contato com o
jogo e definiu a possibilidade de aproximar os conteúdos escolares da realidade dos jovens,
utilizando-se
se as tecnologias para promover a imaginação e a aquisição de conteúdos escolares
muitas vezes vistos como tão complexos e monótonos.
Os resultados obtidos com o projeto indicam que os jogos eletrônicos utilizados de
forma dirigida e consciente, como previsto na Introdução podem ser uma ferramenta
motivacional em que os educandos trocam experiências, a aprendizagem é constante,
motivadora e eficaz. Portanto, a matemática sem
sem dúvida pode ser trabalhada de maneira
motivadora, entusiasmada, repleta de descobertas coletivas, construções de desafios e
respectivas resoluções conjuntas que promovam a eficaz aprendizagem.
Aliar o interesse dos alunos pelo eletrônico com o conteúdo programático trazido pela
Proposta Curricular sem dúvida foi opção acertada, pois o entendimento do que foi trabalho
no projeto ficou comprovado pelas avaliações posteriores. A contextualização promoveu a
aprendizagem, a confecção de materiais para exposição
exposição na feira, o treino dos alunos
expositores diante dos colegas, que se sentiram representados pelos expositores, reforçou
noções de responsabilidade e companheirismo, aspectos tão importantes desde o âmbito
escolar até a convivência fora da escola.
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MINHA ESCOLA, NOSSO ESPAÇO: ANÁLISE E CONSTRUÇÃO DE
REPRESENTAÇÕES ESPACIAIS POR ALUNOS DE 5º ANO DO
ENSINO FUNDAMENTAL1
FREIRAS, Francisco Nathan dos Santos2; SANTOS, Giovana Parente3;
ALMEIDA, Rejane Vitorio de Jesus4.
RESUMO: Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, as atividades devem propiciar experiências que
favoreçam a análise e a representação do espaço, de forma que as crianças se reconheçam como parte integrante
do mesmo. O trabalho desenvolvido com alunos do 5º ano do ensino fundamental, teve como objetivo analisar o
espaço escolar com um olhar matemático, refletindo sobre as formas geométricas presentes no mesmo e sobre os
conceitos matemáticos envolvidos. A metodologia utilizada foi o desenvolvimento de atividades sequenciadas. O
empreendimento final foi a construção da maquete do prédio da escola. Durante o percurso trabalhou-se com
figuras geométricas, conceitos de área, perímetro, ângulo, escala, análise e construção de planta baixa. O estudo
propiciou aos estudantes construção de conceitos matemáticos e noções espaciais, relacionando seus
conhecimentos com a realidade concreta, avançando para uma postura mais reflexiva sobre o ambiente onde
estão inseridos.
Palavras-chave: Escola. Representação do espaço. Formas geométricas.

INTRODUÇÃO
As crianças ao longo de sua vida vão aprendendo a resolver problemas do cotidiano
através da inteligência prática que está em pleno processo de desenvolvimento. Quando
chegam nos anos iniciais do Ensino Fundamental já trazem alguns conhecimentos em relação
à percepção e a representação do espaço. Assim é necessário propiciar experiências que
favoreçam a análise e a representação do espaço, de forma que se reconheçam como parte
integrante do mesmo e aprendam a localizar-se e a explorá-lo.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, neste nível de ensino precisam
perceber-se como parte integrante do ambiente em que vivem e como agente transformador
do mesmo. A escola deve favorecer o desenvolvimento dessa percepção, principalmente
quando o trabalho na área de matemática se dá com base na análise da realidade e com
atividades concretas.
O estudo na área da geometria é um meio de favorecer esta exploração consciente do
espaço, de acordo com PIRES (2012) a percepção do espaço de diferentes pontos de vista
favorece a construção do pensamento geométrico na medida em que possibilita a aquisição
das noções essenciais como: direção, sentido, distância, ângulos. Com esta visão os alunos do
5º ano da escola Noide Cerqueira realizaram o presente trabalho que teve como objetivo
analisar o espaço escolar com um olhar matemático, refletindo sobre as formas e figuras
geométricas presentes no mesmo.
Nessa perspectiva, depois de refletir sobre o espaço físico do prédio da escola,
lançamos o desfio para uma turma de 5º Ano de analisar o atual espaço da escola e o projeto
do novo prédio, tendo como produto final a construção de uma maquete utilizando conceitos
1

Categoria: Ensino Fundamental - Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira. Feira de Santana – BA.
2
Estudante do 5º ano do Ensino Fundamental.
3
Estudante do 5º ano do Ensino Fundamental.
4
Professora orientadora, Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira, rejanevitorio21@yahoo.com.br.

geométricos. Os principais pontos a serem explorados foram: ampliação dos conhecimentos
acerca das características das figuras e formas geométricas; conceitos de área, perímetro,
escala; conhecimento de diferentes formas de representar o espaço, analisando a função de
cada uma, a reflexão sobre o espaço escolar e exposição da maquete à comunidade.
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A escola deve potencializar essa construção de conhecimento possibilitando a
realização de atividades
tividades que sejam significativas para os alunos. Assim, as etapas do trabalho
foram pensadas como meio de favorecer a construção do conhecimento pelos próprios
estudantes, sempre partido do que eles já sabem para vivenciar situações novas e desafiadoras,
importantes para a resignificação de seus conhecimentos e construção de conceitos,
procedimentos e atitudes.
Inicialmente, foi feita a problematizarão do espaço da escola, onde foram questionados
sobre a funcionalidade de cada espaço, sobre as condições de cada um. Os alunos fizeram um
passeio por todos os espaços registrando por meio de fotografia. Foi avaliada a necessidade de
uma reforma geral do espaço e ampliação dos espaços para que este atendesse as necessidades
do público. A partir de então foi lançada
lançada a proposta de análise e construção de representação
do espaço.
Foram desenvolvidos estudos em sala de aula sobre formas e figuras geométricas
bidimensionais e tridimensionais, fizeram análises e comparações. Estudaram o conceito de
ângulo e identificaram
icaram ângulos no espaço escolar. Em seguida os alunos fizeram uma análise
crítica do prédio da antiga escola, mediram os principais cômodos, registraram as medidas,
fizeram cálculos de área e perímetro.
Foi realizado um levantamento com o grupo das diferentes
diferentes formas de representação do
espaço: croqui, planta baixa, maquete, planta virtual, onde decidimos fazer uma planta baixa
para representar o espaço da antiga escola. No decorrer da discussão, foi apontado pelo grupo
a necessidade buscar informações sobre
sobre a elaboração de escalas. Refletimos sobre o conceito
de escala, fizeram a medição de todos os espaços da escola, estabeleceram uma escala para a
construção da planta baixa.
Na sequência, receberam a visita do técnico em edificações, conheceram e analisaram
anal
a planta baixa do prédio novo junto com técnico, fizeram questionamentos e deram sugestões
de mudanças para que atendesse as próprias necessidades, tais sugestões não foram atendidas
por questões por questões legais e burocráticas.
O passo seguinte foi planejar a construção da maquete. Fizeram o levantamento de
materiais necessários e a forma de construção. A maquete foi construída pelo grupo em sala
de aula, ao mesmo tempo em que pensavam em como explorariam e utilizariam cada espaço.
Demonstraram muita criatividade.
A construção dos estudantes foi apresentada em uma feira local de Matemática em
uma instituição da cidade e apresentado na Feira Estadual de Matemática, onde tiveram a
oportunidade de expor os conhecimentos que adquiriram nas atividades
atividades realizadas e durante o
processo de construção da maquete.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O envolvimento e o comprometimento dos estudantes em todas as etapas do trabalho
foram impressionantes. Nas rodas de discussão em sala de aula, o confronto e a comparação
entre os conhecimentos que eles trazem de suas experiências foram riquíssimos para a
construção do conhecimento e para a ampliação do vocabulário dos mesmos. Poder medir,
analisar e discutir sobre os espaço antes da construção da maquete foi muito significativo para
os estudantes. Nacarto (2009) deixa claro que os conceitos relativos a medidas são
construídos através de atividades que os levem a refletir sobre as medidas que utilizam no
cotidiano, socialmente.
A oportunidade que tiveram de dialogar com um técnico da área de edificações,
despertou interesses e revelou talentos para esta área. Eles se envolveram, questionaram,
deram sugestões, tiraram dúvidas, demonstrando interesse pelo assunto e ansiedade para
constatar se realmente o novo espaço iria atender as expectativas no que se refere ao conforto
e a qualidade.
Na construção da planta baixa do prédio atual, bem como na construção da maquete
do futuro prédio, os estudantes demonstraram habilidade na projeção dos espaços e na
exploração dos mesmos. Expressaram claramente os seus anseios de adequação do espaço
escolar para a melhor comodidade no desenvolvimento das atividades didáticas, pois
consideram o espaço da antiga escola insuficiente e inadequado para algumas atividade,
principalmente as lúdicas e recreativas.
A participação na Feira local de Matemática foi um momento marcante no que
se refere ao desenvolvimento dos estudantes, conseguiram se expressar oralmente muito bem
expondo os conhecimentos que foram construídos, se entusiasmaram e conseguiram encantar
o público. Houve também avanços na aquisição de habilidades que melhoram a comunicação
oral, avanço este que ficou evidente no evento Estadual que participaram. Eles ficaram
bastante a vontade e demonstraram interesse satisfação por verem seus trabalhos sendo
valorizados e admirados pelo público.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A grande parte dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental está na faixa
etária que corresponde, de acordo com Piaget, a fase de desenvolvimento denominada
Operatório – concreto. Nesta fase, as crianças aprendem melhor e de forma significativa
quando conseguem experienciar na prática os conteúdos trabalhados.
A disciplina de Matemática é considerada por muitos como uma das mais difíceis, pois
suas fórmulas, problemas e cálculos exigem concentração, raciocínio lógico e a capacidade de
abstração. Entretanto, esta é uma disciplina em que seus conteúdos são sempre resultados de
uma atividade prática, para que as crianças percebam a utilidade dos mesmos, basta que seja
oportunizado atividade em que possam construir, testar e verificar os conhecimentos
adquiridos de forma prática. Com base nos estudos de Piaget, Broitman e Itzcovich afirmam
que é necessário que os alunos enfrentem situações desafiadoras onde possam “por em prática
seus ‘velhos’ conhecimentos (...) e possam chegar a uma solução eficaz” (BROITMAN E
ITZCOVICH, 2006, p. 170)

O estudo desenvolvido propiciou aos estudantes demonstrarem seus conhecimentos,
confrontá-los
los com os conceitos sistematizados e refletir sobre o ambiente que estão
acostumados a explorar, passando assim a ter um olhar mais crítico sobre a realidade.
É muito satisfatório perceber a evolução dos estudantes, desde as primeiras aulas com
as análises de formas geométricas até a construção da maquete. Matemática não é uma área
do conhecimento que trabalha só com
com teoria, os conteúdos da disciplina geralmente possuem
aplicabilidade na prática. Os Parâmetros Curriculares Nacionais - Matemática ressalta “a
vitalidade da Matemática deve-se
deve se também ao fato de que, apesar de seu caráter abstrato, seus
conceitos e resultados
tados têm origem no mundo real e encontram muitas aplicações em outras
ciências e em inúmeros aspectos práticos da vida diária” (BRASIL, 1997, p. 23)
Com os procedimentos que elaboraram no decorrer das atividades, é possível afirmar
que os estudantes conseguiram
eguiram ultrapassar o nível de compreensão do espaço sensível,
perceptivo para o nível representativo. Puderam ampliar seus conhecimentos a cerca dos
conceitos geométricos e passaram a ter um olhar matemático mais desenvolvido. Além disso,
foi perceptível o amadurecimento, o crescimento pessoal por parte de muitos estudantes.
Poder apresentar o trabalho em eventos fora do ambiente escolar foi de extrema
importância para a aprendizagem e para a elevação da auto-estima
auto estima dos estudantes. Se sentiram
valorizados ao poder expor as suas descobertas e conclusões, isto faz muita diferença na vida
de crianças que muitas vezes não tem perspectivas de uma carreira acadêmica. É possível
afirmar que os estudantes que participaram deste projeto se sentem mais capazes, motivados,
moti
dispostos a buscarem mais conhecimento.
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MODELAGEM MATEMÁTICA EM AÇÃO: COMO ESTÁ O SERVIÇO
OFERECIDO PELO POSTO DE SAÚDE AOS MORADORES DO
BAIRRO CAMPO LIMPO? UMA INVESTIGAÇÃO DA REALIDADE1
FARIAS, Robson Muniz de2; PEREIRA, Nadja Nascimento3;
LOPES, Thagliany Silva Soares4; OLIVEIRA, Zélia Almeida de5.
RESUMO: O contexto social em que as crianças estão inseridas deve ser objeto de estudo na escola, pois é nela
que os estudantes têm a oportunidade de sistematizar conhecimentos. Desse modo, desenvolvemos um estudo
tendo a modelagem matemática como ambiente de aprendizagem com os estudantes do 5º ano de uma escola
municipal de Feira de Santana. Esse trabalho partiu da investigação de uma situação real: a análise dos serviços
prestados pelo posto de saúde aos moradores do bairro em que vivem. Para isso, consideramos os seguintes
objetivos: coletar dados e organizá-los em tabelas; identificar e interpretar informações em tabelas e gráficos;
construir gráficos considerando as informações e suas especificidades; construir relatórios coletivos de
acompanhamento das etapas de investigação e apresentar a conclusão ao posto e comunidade. Como resultados,
observamos que os estudantes envolveram-se bastante na investigação proposta e construíram conhecimentos
matemáticos no campo da estatística e tratamento da informação atribuindo sentido a eles.
Palavras-chave: Modelagem Matemática. Estatística. Tabelas e gráficos.

INTRODUÇÃO
A Modelagem Matemática é entendida como um ambiente de aprendizagem no qual
os estudantes são convidados a investigarem questões com referência na realidade, por meio
da Matemática. Partindo desse pressuposto, os estudantes do 5º ano da Escola Municipal Dr.
Noide Cerqueira desenvolveram um estudo partindo da investigação de uma situação real: a
análise dos serviços prestados pelo posto de saúde aos moradores do bairro em que residem.
Em conversas com o grupo acerca da realidade apresentada pelo posto de saúde do
bairro ficou perceptível o interesse que os estudantes tinham em buscar melhorias para os
serviços prestados pelo posto, o qual atende suas respectivas famílias. Além disso, desejavam
ajudar a comunidade do bairro a saber quais eram esses serviços oferecidos às pessoas e
como essas o avaliavam. Para isso, os estudantes utilizaram os conhecimentos matemáticos
para entender melhor do serviço de saúde disponibilizado por essa instituição em estudo a fim
de apresentar à comunidade resultados dessa investigação referentes ao mesmo espaço.
MATERIAL E MÉTODOS
Elegemos a metodologia de investigação no ambiente de modelagem matemática na
qual os estudantes e a orientadora investigam uma questão, pensam em algumas ações e
planejam outras que vão sendo construídas no decorrer do estudo a partir das descobertas
realizadas e os interesses que vão suscitando.
1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira. Feira de Santana – BA.
2
Estudante da Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira.
3
Estudante da Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira.
4
Professora Orientadora, Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira, thaglianylopes@yahoo.com.br.
5
Professora Co-orientadora, Escola Municipal Dr. Noide Cerqueira, zeuoliveira@yahoo.com.br.

Sobre Modelagem Matemática, Barbosa afirma que ela pode ser entendida como:
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[...] trata-se
trata se de uma oportunidade para os alunos indagarem situações por meio da
matemática sem procedimentos fixados previamente e com possibilidades diversas
de encaminhamento. Os conceitos e ideias matemáticas exploradas dependem do
encaminhamento que só se sabe à medida que os alunos desenvolvem a atividade
(BARBOSA, 2003, p.5).

De acordo com Bassanezi (2002), a modelagem pode ser entendida como um método
científico ou como uma estratégia de ensino-aprendizagem,
ensino aprendizagem, que envolve uma prática
educativa em matemática, em que, o que interessa não é encontrar um modelo bem sucedido,
mas caminhar seguindo etapas a fim de que o conteúdo matemático seja sistematizado e
aplicado.
Os documentos oficiais apontam algumas das características da Modelagem
Matemática a serem desenvolvidas no ensino médio. Os Parâmetros Curriculares Nacionais,
por exemplo, sinalizam no tópico
tópico investigação e compreensão os seguintes aspectos:

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos a partir das análises dos dados coletados no posto de saúde e
com a comunidade oportunizaram uma reflexão acerca da prática dos serviços prestados
pre
pelo
posto de saúde do bairro, pois os estudantes puderam levar ao posto às informações obtidas na
entrevista com a comunidade através de relatório construído tomando como referência as falas
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Assim, destacamos algumas etapas na organização do trabalho, como a ida ao posto de
saúde para entrevistar os responsáveis por ele a fim de saber quais os serviços prestados à
população do bairro; análise e discussão dos dados informados pelo posto; planejamento de
uma pesquisa de campo para entrevistar moradores do bairro no intuito de confrontar a análise
dos serviços apresentados pelo posto com os dados informados pela população; levantamento
de formas de organizar as informações encontradas; discussão da função social do uso de
tabelas e gráficos; construção do relatório de trabalho sobre o estudo realizado.
Na construção do trabalho,
trab
o bloco matemático – tratamento da informação – foi
determinante na organização das propostas de discussão e elaboração das atividades, pois é
um eixo do conhecimento na Matemática que se articula com todos os outros nessa área no
Ensino Fundamental I: Números e Operações, Espaço e Forma e Grandezas e Medidas. Essa
articulação possibilitou fazer, com criticidade, a análise dos gráficos encontrados no posto,
bem como o levantamento de questionamentos para utilizar na coleta e organização das
informaçõess na pesquisa realizada nas ruas do bairro.
Para apresentar os dados obtidos em cada etapa do trabalho os estudantes utilizaram
diversos conteúdos da matemática, entre eles: análise e construção de gráficos de
coluna/barras e o gráfico pictórico, estatística
estatísti e resolução de situações-problema
problema envolvendo
as quatro operações.
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“identificar o problema; procurar, selecionar e interpretar informações relativas ao
problema; formular hipóteses e prever resultados; selecionar estratégias de resolução
de problemas; fazer e validar conjecturas,
conjecturas, experimentando, recorrendo a modelos,
esboços, fatos conhecidos, relações e propriedades” (BRASIL, 1999, p. 259).

coletadas com os moradores do bairro onde constava o registro das melhorias solicitadas nos
serviços prestados (disponibilizar mais médicos clínicos e que esses tratem melhor as pessoas
ao serem atendidas) assim como, o reconhecimento dos aspectos que já estavam do agrado
dos mesmos (como puericultura e vacinação).
Suscitou também o reconhecimento do trabalho realizado pelos estudantes perante a
comunidade que percebeu a escola como parceira na busca por melhorias para os moradores
do bairro.
Por estudar uma situação real, a atividade contribuiu para que os estudantes
atribuíssem mais sentido aos conhecimentos construídos. Assim, eles puderam refletir sobre a
matemática e o seu papel na sociedade ao se verem envolvidos com problemas reais,
discutindo acerca de suas ideias e estabelecendo trocas com os colegas de classe, e ainda ao
registrar o que descobriam sobre uma situação-problema enfrentada na vida além da escola.
CONCLUSÕES
A escolha por desenvolver esse trabalho a partir da perspectiva do ambiente de
aprendizagem Modelagem Matemática foi válida, pois esse permitiu a contextualização de
conteúdos trabalhados desde o início do ensino fundamental até o quinto ano, retomando-os.
Também favoreceu que os estudantes participassem ativamente da construção dos
conhecimentos, pois tiveram que pesquisar, propor problemas, buscar soluções e analisá-las.
Nesse processo, eles foram capazes de investigar, de construir argumentos e novas hipóteses,
analisar e validar outras propostas apresentadas pelos colegas do grupo.
Os estudantes tiveram ainda a oportunidade de apresentar os estudos realizados por
eles na Feira Local de Matemática que aconteceu em uma escola particular da cidade de Feira
de Santana e também na Feira Baiana de Matemática ocorrida em Salvador – BA,
socializando e validando também a importância do estudo realizado.
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PROJETO BRINCANDO, EXPLORANDO E APRENDENDO COM
JOGOS MATEMÁTICOS1
LIMA, Larissa Borges de Souza2; SANTIAGO, Ana Rita Cerqueira Melo
Mel 3;
LIMA, Larissa Borges de Souza4.
RESUMO:: O projeto brincando, explorando e aprendendo com jogos matemáticos, justifica-se
justifica por explorar um
importante ambiente de aprendizagem, que possibilita a recriação de conceitos e não apenas reprodução
mecânica. Dessa forma, teve como objetivo promover a socialização
ocialização de experiências de forma lúdica, cuja
metodologia foi um projeto, com sequência didática de atividades, na qual as crianças exploraram e produziram
jogos, com diferentes conteúdos matemáticos, depois foram convidadas a participarem da I Feira Local
L
de
Matemática, expondo o percurso do trabalho e suas produções. Os participantes foram 3 professoras e 62 alunos,
entre nove e dez anos, do quarto ano do Ensino Fundamental, de instituição particular de ensino, em Feira de
Santana - Bahia. Com o processo
sso de desenvolvimento da Feira, as crianças aprenderam a lidar com símbolos e a
pensar por analogia, se submeterem às regras e aproximaram-se
aproximaram se de futuras teorizações, além disso, vivenciaram
desafios que geraram interesse e prazer.
Palavras-chave: Raciocínio dedutivo. Ambiente de aprendizagem. Jogos. Feira Local de Matemática.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática e/ou Jogos Didáticos; Instituição:
Escola Despertar. Feira de Santana – BA.
2
Professora regente do 4º ano, do ensino fundamental,
fundamental l.souzabb@hotmail.com.
3
Coordenadora do 4º ano, do ensino fundamental,
fundamental anarita@escoladespertar.com.
4
Professor Orientador, Escola Despertar, l.souzabb@hotmail.com.
l.souzabb@hotmail.com
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A Matemática desempenha um papel fundamental na formação intelectual da criança,
desenvolvendo a estruturação do pensamento e agilidade em raciocínio dedutivo, resultando
re
no seu uso social em problemas e situações da vida cotidiana, assim a I Feira Local de
Matemática justifica-se
se por explorar um importante ambiente de aprendizagem, que
desenvolve a estruturação do pensamento e agilidade em raciocínio dedutivo, a linguagem
l
ao
defender ponto de vista, bem como a elaboração de estratégias diversificadas para solucionar
os desafios: os jogos e por último, reduz a consequência dos erros, desenvolvendo
autoconfiança e autonomia, compreendendo o próprio processo de aprendizagem.
aprend
Partindo
desse pressuposto, o presente trabalho teve como objetivo promover o intercâmbio, a
socialização e a troca de experiências na área de Matemática, proporcionando uma
aprendizagem de forma lúdica, desenvolvendo o potencial de participação, cooperação,
respeito mútuo e críticos, por meio dos jogos. Além disso, possibilitou o desenvolvimento de
estratégias para a resolução dos desafios propostos nos jogos, promovendo assim, o
intercâmbio, a socialização, a troca de experiências entre as crianças
crianças e despertando o interesse
pela aprendizagem Matemática.
Afim de proporcionar uma aprendizagem na área de Matemática de forma mais lúdica
e formativa, a metodologia utilizada foi uma sequência didática de atividades, na qual as
crianças foram recepcionadas
cionadas com os jogos ampliados para a apreciação e exploração em
grupos, depois foram convidadas a participarem da I Feira Local de Matemática e solicitadas
a confeccionarem jogos, por meio de pesquisas socializadas em classe; fizeram também, a
exposição das produções (objetivos, regras, conteúdo matemático, confecção), até a confecção
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de jogos em tamanho ampliado para exposição e apreciação, para que outras crianças
pudessem desenvolvê-los em sua própria casa.
MATERIAL E MÉTODOS
Os sujeitos envolvidos no Projeto foram 3 professoras e seus 62 alunos, entre nove e
dez anos de idade, do quarto ano do Ensino Fundamental (instituição particular de ensino),
localizada em Feira de Santana, na Bahia. Dessa forma, o início da sequência de atividades
fez-se com a apreciação pelas crianças de jogos como: ludo, dama, dominó e jogo da velha.
Em seguida, as crianças foram questionadas acerca do que observaram, fazendo assim os
primeiros levantamentos de hipóteses. Nesse momento, ficou evidenciado nas falas das
crianças que nos jogos havia objetivos; estratégias; cumprimento de regras; diversão;
honestidade; concentração; dados numéricos, possibilitando às crianças a recriação de
conceitos.
Dando sequência às atividades, o segundo momento foi de exploração dos jogos, em
que as crianças evidenciaram suas percepções após a vivência em grupo com os mesmos,
sendo questionadas acerca do que era, de como foram confeccionados e qual objetivo dos
jogos. Assim sendo, socializaram que no Ludo havia quantidade de quadrinhos, casas que
precisam andar, quantidade de pontos, contagem; na Dama havia noção de lateralidade, já que
anda na horizontal, as peças são comidas da diagonal, e contagem de peças; no Dominó
formam pares numéricos, soma-se quantidade de pontos caso não haja batida, além da
quantidade de peças por pessoa; no Jogo da Velha havia quantidades de peças, que tinha que
dividir entre os participantes e que precisa de uma sequência de três peças.
No terceiro momento, as crianças foram instigadas a planejarem jogos de autoria para
serem produzidos e expostos na Feira Local. Dessa forma, a sala foi dividida em grupos, com
bloco de conteúdo específico: operações; sistema monetário e geometria, para que cada aluno
produzisse seu jogo atendendo a um bloco específico.
A grande importância da matemática é gerar significados na vida das crianças, dessa
forma, ao construir jogos estruturados em diferentes blocos de conteúdos fez com que as
crianças desenvolvessem habilidades importantes, dentre elas o raciocínio lógico, criação de
modelos matemáticos, formulação de questões, funções afetivas, movimentação, estímulo a
oralidade através da resolução em pares ou coletiva, além da função cognitiva.
Ao lançar a proposta de atividade de confecção de própria autoria, foi possível
observar a alegria das crianças ao desenvolver tal atividade, já que o ato de jogar gera nas
crianças prazer, tornando-se um aliado do professor na aprendizagem de estruturas
matemáticas. Vale ressaltar que ficaram a critério das crianças o nível do conteúdo que
queriam colocar em seu jogo, evidenciando que preferiram conteúdos estudados no ensino
fundamental até o quarto-ano, com problemas do tipo composição por protótipo com o todo
desconhecido, bem como composição de 1ª extensão.
Fazendo um apanhado em relação aos conhecimentos mobilizados nos jogos referente
a operações, foram criados jogos de trilha cujo objetivo era a resolução de problemas, em sua
maioria, ou até mesmo na resolução de operações, com foco nas estruturas aditivas e
multiplicativas, trabalhando com diferentes ideias das operações, que serviram como
importante instrumento de memorização das leis da multiplicação, tornando-as mais
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competentes para operar. Na medida em que as crianças iam resolvendo, já observava-se
observava
a
exploraçãoo de conceitos matemáticos, ao elaborar estratégias, testá-las
testá las e até mesmo na
percepção das variadas formas de resolução para conseguir chagar ao final, vencendo dessa
forma o jogo, sem contar que as discussões em duplas ou em grupos faziam-se
faziam constantes, já
que para testar os resultados, as crianças explicavam suas resoluções para os colegas, para
assim testar sua assertividade, argumentando para fazer-se
fazer se entender. Assim sendo, as
situações-problema
problema e as operações, nos jogos, em específico, ajudaram e ajudam
ajud
os alunos a
despertarem para a construção de conceitos matemáticos de forma mais prazerosa e atrativa.
Nos jogos que envolviam sistema monetário, também em sua maioria, tiveram como
foco a resolução de situações--problema, isso deve-se ao fato do sistema monetário fazer parte
do dia a dia das crianças, bem como devido à importância em suas vidas facilitando a criação
dos textos de problemas, visto que é mais fácil de organizar e elaborar por conta das suas
vivências. Dessa forma, ficou evidente durante o jogo que as crianças desenvolveram
pensamento lógico-matemático
matemático e numérico presentes nas situações que envolvem o uso do
dinheiro, construindo o saber matemático referente a números decimais, composição e
decomposição numérica, comparação entre valores, além
além das quatro operações.
Assim também, nos jogos que tinham como eixo a geometria utilizaram-se
utilizaram
mais da
visualização e do reconhecimento das formas bidimensionais, favorecendo no aprendizado do
vocabulário geométrico, bem como na identificação de suas propriedades,
propriedades, como por exemplo
os nomes das figuras através do reconhecimento dos seus lados. Como aliaram a confecção
dos jogos à diversão, produziram também Tangrans, com objetivo de criar figuras e objetos
cronometrando o tempo para identificar qual das duplas
duplas conseguiriam recriar as imagens
primeiro, facilitando o envolvimento das crianças já que ao recriar objetos, fizeram relações
com outros contextos.
Para atender as necessidades dos jogos, os materiais necessários para sua confecção
foram disponibilizados.
os. Além disso, socializaram a importância dos jogos serem
confeccionados com encarte (objetivos, regras, conteúdo matemático, confecção), já que
seriam jogados por diversas crianças, que precisariam dessas informações para jogar e/ou
confeccionar.
O quarto
to momento da sequência de atividades, foi a socialização dos jogos
confeccionados por cada criança. Nesse momento, as crianças expuseram, brincaram e deram
sugestões acerca de melhoramento e até mesmo aprofundamento nos conteúdos matemáticos
explorados em cada jogo. Em seguida elegeram um jogo, por bloco de conteúdo, para ser
ampliado para expor na Feira Local de Matemática, dessa forma haveria os jogos pequenos
para serem jogados e os ampliados para exposição.
Por último, o empreendimento, no qual as crianças
crianças fizeram a exposição dos seus jogos
(objetivos, regras, conteúdo matemático, confecção), em turnos de trabalho, já que se
dividiram entre as oficinas, exposição dos jogos e visitações a Feira. Os recursos utilizados
para exposição foram: jogos ampliados;
ampliados; mural com fotos das crianças no processo de
confecção; as hipóteses impressas; a história de alguns jogos; impressões das crianças em
suas produções, bem como mesas dispostas com cadeiras para que os visitantes pudessem
jogar. A apresentação dos jogos produzidos na Feira Local proporcionou aos participantes
uma aprendizagem na área de Matemática de forma mais agradável, a socializar os
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conhecimentos matemáticos de forma lúdica, a elaborar estratégias para a resolução dos
desafios propostos nos jogos, bem como desenvolver habilidades de trabalho em grupo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Projeto visou promover a divulgação e a socialização das ações desenvolvidas pelas
turmas do quarto ano, na Feira Local de Matemática, que envolvesse a comunidade escolar e a
parceria entre escolas, contribuindo para as crianças e professores na exposição de saberes
construídos, criando condições favoráveis de aprendizagem em um ambiente acolhedor e
envolvente.
Vale ressaltar, que o sucesso na Feira Local oportunizou a inscrição e participação da
Feira Baiana de Matemática 2013, que foi um processo educativo, que aliou vivências e
experiências, da qual puderam participar alunos matriculados na Educação Básica e
professores das instituições das redes públicas e privadas. No caso da nossa escola, os
envolvidos, fizeram a montagem do stand, com a apresentação, oportunidade de comunicação
e socialização do trabalho desenvolvido. Esta foi uma experiência ímpar de colocar os alunos
na condição de elaborados de seus próprios jogos, bem como orientador, compartilhando dos
saberes, informando seu aprendizado para que outras pessoas, no caso os visitantes, pudessem
desfrutá-lo e confrontar pontos de vista. Outrossim, a avaliação feita pela comissão, ao visitar
o stand, ainda que sem uma formalização explícita, foi uma aliada para nós professoras para
mensurar a qualidade do aprendizado ofertado às crianças e oferecer alternativas que as
ajudassem numa aprendizagem ainda mais segura, o que leva ao desenvolvimento do
educando, assegurando resultados melhores para todos os envolvidos.
Assim, entendemos que a discussão sobre a importância dos jogos no ensino da
Matemática vem se concretizando, pois as crianças possuem uma grande capacidade de
raciocinar e colocar em prática sua capacidade de resolver situações-problemas,
caracterizando objetos e buscando uma linha de resolução baseada em elucidações próprias. A
proposta de um jogo em sala de aula é muito importante para o desenvolvimento social, pois
existem alunos que se “fecham”, fazendo com que a Matemática torne-se um problema para
eles.
Nesse contexto, chegamos à conclusão de que a exploração dos jogos em sala de aula
serviu para oportunizar aos alunos, a investigação, a cooperação mútua e participação da
equipe na busca incessante de elucidar o problema proposto, bem como, a utilização de
atividades lúdicas na Matemática e de materiais concretos é totalmente relacionada ao
desenvolvimento cognitivo da criança.
REFERÊNCIAS
LARA, Isabel Cristina Machado de. Jogando com a matemática na educação infantil e
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TEM MATEMÁTICA NA BIKE1
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GONÇALVES, Isadora2; KNAUL, Luís Henrique3;
HOFFMANN, Marieta Plebani Orientadora4.
RESUMO:: O projeto “Tem Matemática na Bike” foi desenvolvido em 2013 com os dezessete alunos do 5º ano,
do Ensino Fundamental da Escola de Educação Básica Bertino Silva, no município de Leoberto Leal – SC que
tem um fascínio muito grande por bicicleta. Este trabalho
trabalho teve o objetivo de aproximar a matemática da escola
com a matemática da vida e através do concreto construir conceitos matemáticos significativos. A partir dessa
premissa e, obtendo a bicicleta como objeto de estudo, foi construído gráficos, pesquisas de preços, elaboraram o
quadro de classe e ordem, compreenderam as grandezas escalares, fração, formas geométricas, ângulos,
perímetro e área. Durante a aplicação do projeto, além de levar o aluno a refletir que o uso da bicicleta ajuda a
melhorar a qualidade
ade de vida de todos, perceberam que a matemática quando trabalhada de forma
contextualizada, desafiadora, torna-se
se mais significativa e prazerosa.
Palavras-chave:: Grandezas escalares. Preços de bicicletas. Fração.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Modalidade: Matemática Aplicada e ou/Inter-Relação
ou/Inter
com
outras Disciplinas; Instituição: EEB Bertino Silva. Leoberto Leal – SC.
2
Aluna do Quinto ano do ensino fundamental EEB Bertino Silva.
3
Aluno do Quinto ano do ensino fundamental EEB Bertino Silva.
4
Professora Orientadora, EEB Bertino Silva.
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O primeiro projeto conhecido de uma bicicleta é um desenho de Leonardo da Vinci
sem data, mas de aproximadamente 1490. Só foi descoberto em 1966 por monges italianos,
porém mesmo antes de Leonardo da Vinci já existiam brinquedos de duas rodas. Há
referências
as em pinturas feitas em vasos, murais e relevo.
A história da bicicleta começa de fato com a criação de um brinquedo, o "celerífero",
realizado pelo Conde de Sivrac. Construído todo em madeira, constituído por duas rodas
alinhadas, uma atrás da outra, unidas
unidas por uma viga onde se podia sentar. A criação desse
brinquedo foi aprimorada até chegar aos modelos e marcas que temos hoje.
O mercado de bicicleta no Brasil apresenta grande destaque em termos globais, com
um consumo médio de 4,5 milhões de unidades ao
ao ano e produção nacional de cerca de 4,17
milhões de unidades em 2012, sendo 875 mil produzidas no Polo Industrial de Manaus.
Estima-se,
se, ainda, a existência de um mercado informal, com montagem local em pequenas
oficinas, que representa 50% da produção nacional fora da Zona Franca de Manaus (cerca de
1,65 milhão de unidades). Mundialmente, a China é responsável pela fabricação de 66,7% das
bicicletas, exportando para o mundo todo.
A partir dessa pesquisa foi possível conhecer algumas versões sobre o surgimento da
bicicleta e perceber a notável preferência dos brasileiros por elas e o mais importante, os
próprios alunos do 5º ano reconheceram que fazem parte destas estatísticas, pois a maioria dos
alunos tem um fascínio por bicicleta e usam-na
usam na como meio de transporte para ir e vir à escola
e surge, de forma dialógica, o interesse de relacionar a bicicleta aos conteúdos matemáticos,
aproximando-se
se assim a matemática da escola com a matemática
matemática da vida, através de
atividades concretas e contextualizadas.
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O objetivo do projeto “Tem matemática na Bike” foi de construir conceitos
matemáticos significativos acerca do uso da bicicleta que está registrado na metodologia deste
resumo.
MATERIAIS E MÉTODOS
O projeto “Tem matemática na Bike” foi desenvolvido a partir da metodologia dos
projetos didáticos com os dezessetes alunos do 5º ano da Escola de Educação Básica Bertino
Silva, no período de março a agosto de 2013.
Muitas curiosidades sobre a origem e o uso das bicicletas foram conhecidas a partir
das pesquisas de campo e bibliográficas e através delas fizeram uso das diferentes áreas do
conhecimento. Com o auxílio da internet e dos pais pesquisaram vários preços de bicicletas,
inclusive as mais caras do mundo. Distribuímos esses valores no quadro de “classe e ordem”,
observaram a colocação dos algarismos nas unidades, dezena e centenas e também
trabalhamos o valor absoluto e relativo de alguns números.
Construímos gráficos de barras e colunas sobre a quantidade de bicicletas que os
alunos possuíam e a utilidade dela para os mesmos.
Fizemos um passeio ciclístico e durante o percurso foram trabalhadas as grandezas
escalares, como: quilômetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro e os alunos puderam
fazer uso do metro e da trena. Foram observadas também as placas de trânsito e nestas foram
identificadas os diferentes tipos de retas, como as paralelas e as perpendiculares.
Posteriormente iniciamos o conteúdo “fração”, tendo como objeto de estudo as
garrafas pet de água. Representamos nas frações a quantidade de água consumida pela turma
durante o passeio. A adição, a subtração e os vários tipos de frações também foram estudadas.
Os alunos continuaram vindo com suas bicicletas para a escola e observando a
quantidade delas que chegavam e saiam do estacionamento, durante um dia, foi possível
construir expressões numéricas concretas para serem resolvidas na sala. Ainda no
estacionamento da escola aproveitamos a oportunidade e estudamos sobre as formas
geométricas, os ângulos e as retas observadas nas bicicletas.
O tempo gasto no passeio e o tempo que gastam de suas casas até a escola também
foi registrado, os alunos desenharam relógios e através dos ponteiros foram formando e
estudando os ângulos.
Durante a realização das atividades, os alunos tiveram a ideia de fazer uma maquete
e constroem-na com material reciclado, representando suas bicicletas em miniaturas e com ela
estudamos os conceitos de perímetro e área e classificamos os triângulos de acordo com suas
medidas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Inicialmente foi realizada uma pesquisa com os alunos das séries iniciais da nossa
escola. Na pesquisa constatou-se que a maioria dos alunos tem fascínio por bicicleta, usam-na
como meio de transporte e para o lazer. Para estimular ainda mais a prática do uso da bike e
contextualizá-la aos conhecimentos matemáticos o tema foi inserido aos conteúdos.

Os dados da pesquisa foram apresentados e analisados pelos alunos através da
construção de gráficos de barra e de coluna. As tecnologias foram utilizadas nas aulas e em
casa, através de pesquisa na internet, descobriram algumas curiosidades sobre as bikes mais
caras do mundo. Os preços dessas bicicletas foram distribuídos no quadro de classe e ordem e
também escritos por extenso.
As medidas de comprimento, como o quilômetro, metro e seus múltiplos e
submúltiplos foram trabalhadas enquanto os alunos registravam a distância percorrida no
passeio e também enquanto realizavam o percurso de suas residências até a escola.
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Figura 1 - Estudando as Medidas de Comprimento.

Fonte: Alunos do 5º ano EEB Bertino Silva, 2013.

O tempo gasto em todas essas situações foi registrado e os alunos desenharam
relógios, calcularam o tempo gasto e identificaram os ângulos formados
formados pelos ponteiros. As
dificuldades em compreender a matemática foram desaparecendo à medida que tudo era
contextualizada à realidade vivida por eles.
Na escola foi trabalhado com as garrafas pet que os alunos levaram para tomar água
e calculamos as frações,
s, representando nelas a quantidade de água consumida pelos alunos
durante o percurso. Essa forma concreta de trabalhar o conteúdo fração possibilitou um
entendimento significativo e prazeroso e foi mais fácil trabalhar a adição, a subtração e os
tipos de fração.
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Fonte: Aluna do 5º ano da EEB Bertino Silva, 2013.
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Figura 2 – Estudando as Frações.

Nas bicicletas dos alunos foram identificadas as formas geométricas, os ângulos e as
retas. A construção das expressões numéricas, que foram feitas através da quantidade de
bicicletas que chegavam e saiam do estacionamento, deu significado concreto aos números
nelas existentes.
Figura 3 – Identificando Formas Geométricas.

Fonte: Alunos do 5º ano EEB Bertino Silva, 2013.

Com materiais reciclados os alunos confeccionaram uma maquete representando o
bicicletário. Com essa atividade os alunos tiveram a oportunidade de fazer cálculos e
compreender conteúdos como perímetro, área e classificar triângulos quanto as suas medidas.
É importante que o ensino da matemática, nas séries iniciais, seja trabalhado de
forma lúdica e concreta, pois é necessário relacionar e contextualizar os conceitos às
brincadeiras, jogos, trabalhos em grupos, passeios, entre outras atividades. Assim,
proporcionará um ambiente de aprendizagem repleto de oportunidades e materiais, que
permite a apropriação do conhecimento para que consigam resolver situações problemas.
Além dos muros da escola foi possível relacionar o conhecimento científico à matemática do
mundo que os cerca.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos pontos mais discutidos hoje na educação é o ensino aprendizagem da
matemática. Nesse contexto, a aprendizagem é encarada como uma tarefa árdua para a
maioria dos alunos e estes têm grandes dificuldades para compreender de forma sistemática
seus conceitos. Frente às dificuldades encontradas iniciou-se um processo de contextualização
do conhecimento escolar, buscando atribuir significados para o conhecimento matemático de
acordo com a realidade de cada um, associando os conceitos matemáticos aprendidos na
escola.
Com o projeto “TEM MATEMÁTICA NA BIKE” conseguimos alcançar o objetivo
de aprender de forma prazerosa, concreta e significativa. Apropriaram-se do conhecimento
científico da matemática e aplicaram-na em situações do cotidiano. Ler e interpretar diferentes
tipos de gráficos ficou mais fácil, conseguiram contextualizar e resolver naturalmente
situações problemas, aproximando assim a matemática da escola com a matemática da vida.
A realização desse trabalho possibilitou constatar que a disciplina de matemática
quando trabalhada de forma contextualizada e desafiadora torna-se mais significativa e
prazerosa para os educandos.

Como a maioria dos conceitos matemáticos foram trabalhados com o auxilio de
materiais manipuláveis como maquetes, embalagens, bicicletas, metros, trenas, entre outros
constatou-se
se que isso favoreceu o desenvolvimento
desenvolvimento da capacidade de abstração e permitiu a
fixação da aprendizagem.
Também no decorrer das aulas os alunos adquiriram a habilidade de resolver
problemas, articular saberes adquiridos, agir com autonomia diante de diferentes situações
que foram propostas,
s, desenvolveram a criatividade e aprenderam o valor do trabalho em
grupo.
Assim, as crianças contextualizaram o ensino abstrato da matemática em reflexivo.
Visto que, dessa forma, os alunos são capazes de ler o mundo com outros olhos, pois a
formação matemática
emática pretendida não é aquela que forma o aluno apenas para o mundo do
conhecimento e das abstrações, mas também para a compreensão da vida em sociedade.
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RESUMOS ESTENDIDOS
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS

A MATEMÁTICA DAS OBRAS DO OSCAR NIEMEYER1
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NUNES, Igor Reis2; CAMILOTTE, Laura Antônia3; SELL, Eliana Sschwartz4
RESUMO:: O projeto sobre Oscar Niemeyer foi escolhido com o propósito de dinamizar o ensino da
Matemática, bem como proporcionar uma visão mais ampla da disciplina, através de aplicações de algumas
fórmulas estudadas de forma a tornar o ensino mais interessante, dinâmico e prazeroso envolvendo o concreto.
Baseados em dados coletados em pesquisas bibliográficas, internet, reportagens e documentários e depois de
conhecer suas obras arquitetônicas, exploramos alguns conteúdos matemáticose elaboramos situações problema
probl
envolvendo diferentes conteúdos matemáticos. Aplicamos e exploramos alguns conteúdos matemáticos
existentes em algumas das muitas obras desse arquiteto. Oscar Ribeiro Teomarde Almeida Niemeyer Soares
Filho nascido em 15 de dezembro de 1907 e falecido aos
aos 104 anos no dia 05 de dezembro de 2012, foi um
profissional reconhecido internacionalmente pela sua genialidade. Foi um homem lúcido, irreverente e disposto
até o fim. Um exemplo a ser seguido. Muito aprendemos com a pesquisa e os cálculos.
Palavras-chave: Oscar Niemeyer. Arquitetura. Museu do Olho. Palácio do Planalto.

INTRODUÇÃO
Trabalhar com projetos é uma forma de estudo que expande os conhecimentos na
matemática e outras disciplinas, pois geralmente são projetos interdisciplinares. As Feiras
escolares, municipais, regionais e estaduais que acontecem anualmente são um estímulo para
p
a cada ano explorar um novo tema. O interesse pela pessoa e obras do arquiteto Oscar
Niemeyer, conhecido internacionalmente surgiu no fim de 2012, pois muito se falou na época
de sua morte chamando-nos
nos a atenção despertando assim nossa curiosidade.
Pesquisar
squisar sobre uma pessoa que nos deixa um legado tão grande é de suma
importância para nosso desenvolvimento cognitivo, social, profissional e pessoal.
Muitos conteúdos fazem referência a geometria e a álgebra, além de fórmulas como
trigonometria para calcular
ular medidas desconhecidas, o Teorema de Pitágoras entre outros.
Percebemos que poderíamos explorar alguns conteúdos matemáticos em algumas das obras
dele. Estimulados e empolgados criamos, juntamente com a orientação da professora,
situações problema para ir além da geometria e além dos conteúdos de nossa série.
A realização deste projeto teve como objetivos específicos: Conhecer um pouco da
história do arquiteto Oscar Niemeyer. Conhecer as obras dele. Aplicar os conteúdos estudados
em sala de aula em situações--problema
problema ligadas ao tema escolhido. Aplicar alguns conteúdos
não estudados ainda, além da nossa série. Manter contato com o Museu Oscar Niemeyer e
criar um vídeo sobre ele.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter
com
outras Disciplinas; Instituição: EEB Municipal Prof. Curt Brandes. Pomerode – SC.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora, EEB
EB Municipal Prof. Curt Brandes, elianasell@yahoo.com.br.
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- Pesquisas em internet, em revistas de atualidades, documentários e reportagens;
- Coleta de dados atualizados e mais antigos para uma possível comparação da situação Fotografar as etapas do projeto;

III Feira Nacional de Matemática

MATERIAL E MÉTODOS

- Reuniões semanais para a apresentação do material pesquisado para a reciclagem de
informações;
- Coleta de medidas necessárias para a resolução de fórmulas. Algumas medidas foram
calculadas pela regra de três usando uma referência como medida pois não conseguimos os
dados reais;
- Construção de maquetes;
- Elaboração de situações-problema;
- Estudar os conteúdos aplicados em algumas obras do arquiteto;
- Elaboração do material que seria exposto no estande da feira;
- Montar e editar um vídeo sobre o arquiteto;
- Contato via email com a Fundação Oscar Niemeyer
- Digitação do relatório e dos conteúdos matemáticos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a escolha do tema iniciamos as pesquisas. Primeiramente de forma individual,
para podermos então discutir qual seria a linha de trabalho do grupo. Pesquisamos em
diferentes fontes: revistas de atualidade, internet,documentários, reportagens da TV, Jornais e
revistas, entre outros. Traçamos nossa linha de trabalho e dividimos nossas tarefas e
periodicamente havia o encontro para a discussão, reciclagem e seleção de informações e
dados. Leitura de outras obras deixadas pelo arquiteto como textos polêmicos, desenhos,
caricaturas, frases dele: “Ah, como é mágico ver surgir na folha branca de papelum palácio,
um museu, uma bela figura de mulher! Como as desejo e gosto de desenhá-las! Como as sinto
nas curvas da minha arquitetura!” e “Meu trabalho não tem importância pra mim. Pra mim
o importante é a vida, a gente se abraçar, conhecer as pessoas, haver solidariedade, pensar
num mundo melhor, o resto é conversa fiada!”
Confeccionados os materiais que seriam expostos no estande. Selecionado o material
que faria parte do vídeo. Conhecemos a música que ele compôs. Construímos duas maquetes,
a do Palácio do Planalto e a Oca do Parque do Ibirapuera em São Paulo.
Foram elaboradas situações-problema diversas, as quais nos impulsionaram a aplicar a
matemática como forma de resolução. Seguem, abaixo, algumas destas situações
desenvolvidas e resultados destes, a título de exemplificação:
MUSEU NACIONAL HONESTINO GUIMARÃES
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Medidas: Altura = 26,25 metros ( h )
Raio = 32,6 metros
(r)
diâmetro

A Constante Pi
π = Circunferência

Volume da Calota = ⅓.π.h2.(3.r – h)
V ≈ ⅓ .3,14 . (26,25)2 . (3 . 32,6 – 26,25)
V ≈ ⅓ .3,14 .689,06 . (97,8–
(97,8 26,25)
V ≈ ⅓ .2 163,65 . 71,55
V ≈ 721,22 . 71,55
V ≈ 51 603 m3
Área da Base da Calota = π .r2
Abc ≈ 3,14 . (32,6)2
Abc≈ 3,14 . 1 062,76
Abc≈ 3 337 m2
Área externa da calota = 2 . π .r . h
Aec ≈ 2 . 3,14 .32,6 . 26,25
Aec ≈ 6,28 .32,6 . 26,25
Aec ≈ 204,728 . 26,25
Aec ≈ 5 374,11 m2
- A título de contribuição colocamos uma mostra do humor sarcástico dele:

HOJ3 3U V3JO, TR15T3M3NT3, QUE BR451L14 NUNC4 D3V3R14 T3R 51DO
PROJ3T4D4 3M FORM4 DE 4V14O, MA5 51M DE C4MBUR4O.
Oscar Niemeyer
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PROJ3T4R BR451L14 P4R4 OS POL1T1CO5 QU3 VOC35 COLOC4R4M L4, FO1 COMO
CR14R UM L1NDO V45O DE FLOR35 P4R4 VOC35 US4R3M COMO P1N1CO.
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- Este texto polêmico de Oscar Niemeyer transformado num enigma:

CONCLUSÕES
Esse projeto contribuiu para mostrar à comunidade escolar a grande e importante
figura humana que foi Oscar Niemayer para o Brasil e para o mundo. A proposta do projeto
foi a de trabalhar diferentes conteúdos matemáticos ligados a fatos reais, de forma a tornar o
ensino mais significativo e prazeroso. Observamos e absorvemos a idéia e conseguimos um
desempenho maior que o esperado. O tema permitiu introduzir novos conceitos matemáticos
pertinentes a série, assim como outros conceitos matemáticos pertinentes a séries mais
avançadas.
Do mesmo modo, desenvolver um projeto como esse possibilitou trabalhar a
Matemática com uma didática mais eficiente e utilitária na vida dos estudantes, corroborando
para um ensino que envolva a compreensão clara dos fatos e conceitos. Assim, usamos o
raciocínio na busca lógica de soluções do que comodamente empregar fórmulas certas e
acabadas. Foi fundamental também o uso da tecnologia que está a disposição na escola para a
elaboração e edição do vídeo sobre a pessoa dele e outros talentos que tinha e ficamos muito
honrados em termos tido uma resposta tão afetuosa do Museu do Oscar Niemeyer quando
solicitamos dados sobre o arquiteto. Alcançamos nossos objetivos traçados.
AGRADECIMENTOS
Agradecemos aos colegas da sala, a equipe dos professores, a equipe administrativa e
principalmente aos pais que se envolveram de uma forma muito significativa. Agradecemos
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Livro: Oscar Niemeyer e o Modernismo de formas Livres no Brasil
Bra
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A MATEMÁTICA DAS PIPAS: DO SONHO DE ÍCARO AO
DESENVOLVIMENTO DA AVIAÇÃO 1
MARTINS, Leomar Linhares2; CORREIA, Daiane Ribeiro3;
MARQUES; Marcelo Washington Oliveira4.
RESUMO: O presente relato consiste em uma experiência numa feira de Matemática realizada no âmbito da
Escola Municipal Doutor Odilon Behrens, localizada no Município de Peçanha – Minas Gerais. O trabalho
realizado se constituiu em estudos sobre a história das pipas
pipas e sua importância para o desenvolvimento da
aviação. Para tal, recorreu-se
se à Mitologia Grega que aborda o desejo do homem em voar. Realizou-se
Realizou o estudo
de um texto que abordava a lenda de Ícaro e Dédalo, onde Ícaro realizou um voou com asas de penas coladas
col
por
cera. Em seguida, foram abordadas questões históricas relacionadas à pipa até o desenvolvimento da aviação
com Santo Dumont. Os alunos construíram pipas diversas, compreendendo questões de geometria,
proporcionalidade e medidas. O legado do trabalho
trabalho se constitui na realização da feira, na construção de
conhecimentos, nas abordagens históricas e conscientização de que matemática e tecnologia estão intimamente
ligadas no decorrer da história.
Palavras-chave: Pipas. Mitologia. Conhecimentos Matemáticos.
Matemátic

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais;
Finais Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos;
Didáticos Instituição: Escola
Municipal Dr. Odilon Behrens. Peçanha – MG.
2
Aluno do 9º ano do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), leomartins2014@yahoo.com.br.
leomartins2014@yahoo.com.br
3
Aluno do 9º ano do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), daiane102014@yahoo.com.br.
daiane102014@yahoo.com.br
4
Professor Orientador, Escola Municipal
Municipal Dr. Odilon Behrens, marcelowmarques.cruzeirense@yahoo.com.br.
marcelowmarques.cruzeirense@yahoo.com.br
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As pipas possuem uma historia recheada de mistérios, de lendas, símbolos e mitos,
mas principalmente de muita magia, beleza e encantamento. Tudo começou quando o homem
primitivo se deu conta de sua limitação diante da capacidade de voar dos pássaros.
A Mitologia Grega ilustra este desejo do homem em voar na história de Ícaro e seu pai
Dédalo, aprisionados num labirinto pelo Rei Minos onde tentaram alcançar a liberdade
voando. Segundo esta mitologia, Dédalo construiu asas para ele e seu filho.
f
Ícaro foi
orientado pelo seu pai que não se aproximasse do sol, pois as penas eram coladas com cera e
esta poderia derretê-las.
las. Ícaro foi negligente à informação do pai e desejoso de dominar os
ventos chegou muito perto do sol que derreteu as ceras das
das asas e precipitou-o
precipitou ao mar
matando-o.
O homem, com este desejo de voar, sempre buscou criar objetos que voassem e
simbolizassem a liberdade em um voo.
Um destes objetos criado pelo homem foi a pipa.
O brinquedo com armação de bambu e papel, preso por
por uma linha conhecido por
vários nomes, entre eles pipa, traz encantamento e diversão para crianças e jovens de
diferentes épocas e lugares.
As pipas tiveram grande importância nas pesquisas e descoberta cientifica ao longo da
historia, como telégrafo sem fio, o para raios e o avião.
Há relatos de que os chineses empinaram as primeiras pipas há três mil anos por
objetivos religiosos; já os militares
litares vários anos depois, usaram as pipas para enviar mensagens
durante os combates.
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INTRODUÇÃO

O grande navegador Marco Polo, ao ver-se
ver se encurralado por inimigos, fez da pipa uma
arma de combate, carregando--aa de fogos de artifício presos para baixo, que explodiram
explodira no ar
em direção à terra, provocando o primeiro bombardeio aéreo da historia da humanidade.
Uma das grandes invenções que remontam ao homem o desejo de voar, foi a
descoberta do brasileiro Alberto Santos Dumont quando fez o seu primeiro voo, utilizando um
conjunto de pipas-caixas,
caixas, acionadas com suas próprias forças, no qual ficou conhecido como
14 BIS.
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MATERIAIS E MÉTODOS
Como parte integrante do projeto “A Matemática das Pipas: do sonho de Ícaro ao
desenvolvimento da aviação”, as oficinas de construção
construção e compreensão aconteceram durante
aulas de Matemática da turma do 9º do ensino fundamental. Foram utilizadas 5 aulas da
disciplina e encontros extraclasses para estudo sobre a história e a construção das pipas.
Inicialmente, foram providenciados os materiais
materiais necessários para o estudo das pipas.
Buscaram-se
se textos que relataram a história, as lendas, à mitologia e sua importância para o
desenvolvimento da aviação.
Devidamente orientados pelo professor, os alunos, organizados em grupos de três ou
quatro
tro desenvolveram as atividades propostas. A cada construção testavam as pipas
empinando-as
as no campo de futebol da escola. No decorrer destas construções aconteceram as
explorações dos conteúdos matemáticos envolvidos em cada uma delas. Para a feira, levaram
levar
as pipas prontas e a abordagem histórica do seu surgimento e importância no
desenvolvimento dos meios de aviação.
O passo a passo utilizado está organizado nos quadros 01, 02 e 03.

Passo 04
O molde para a construção do
revestimento da pipa é feito a partir
da “metade” de um triângulo
equilátero
cujo
lado
tem o
comprimento do canudo, acrescentando-se
acrescentando
uma aba
de largura suficiente para encapá--lo.
Passo 06
Veja que a figura formada é um losango munido de
abas iguais as do molde. Cole tiras de fita dupla-face
dupla
em cada uma das abas e na diagonal menor do
losango

Corte um segmento de linha com tamanho igual a
16 L, onde L é o comprimento do canudo. Passe um
dos segmentos de linha por dentro dos canudos
seguindo a numeração. Puxe ao máximo as pontas
para formar a estrutura tetraédrica
Passo 05
Pegue uma das folhas de papel de
seda e dobre-aa em quatro. Encaixe o
vértice do molde, no canto em que se
encontram as dobras (centro da
folha), conforme a figura. Recorte o papel de seda
em torno do molde.
Passo 07
Coloque a aresta de uma das
estruturas tetraédricas em cima da
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Passo 03
Repita o passo anterior mais três
vezes para obter, no total, quatro
estruturas tetraédricas.
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Quadro 0101 Pipa tetraédrica de Alexander Granham Bell
Passo 02
Passo 01
Materiais:
is: 24 canudos de mesmo tamanho, 1 carretel
de linha, 4 folhas de papel de seda, 1 cartolina, 1 fita
dupla-face,
face, 1 tesoura, 1 palito de madeira.

Passo 08
Repita os passos anteriores mais três vezes para
obter, no total, quatro estruturas tetraédricas
encapadas.
Passo 09
Amarrar
as
estruturas
que
construiu. Elas serão unidas pelos
vértices, de modo que cada uma
das estruturas tem que estar ligada
às outras três.

Passo 11

fita do meio, deite-aa sobre uma das metades da folha
e envolva, com as abas, as arestas que tocam o
papel. Repita na outra parte da folha.

134

ANAIS – III FNMat

Passo 10
As pontas do cabresto são feitas
uma no vértice superior do
tetraedro de cima e a outra na
interseção entre os tetraedros que
estão na frente, como ilustra a
figura ao lado. Encaixe um palito na aresta do
cabresto.
Passo 12
Pronto!

Encaixe um palito de madeira na
aresta do cabresto para reforçá-la!
reforçá

Quadro 02 - Pipa Maranhão ou Pipa Carioca
Passo 01
Passo 02
Matérial:
Varetas de qualquer tipo, sendo: 1 de 51cm de
comprimento e 2mm de espessura. 2 de 32cm de
comprimento e 2mm de espessura. Tesoura,papel de
seda e linha 10 corrente.

as
varetas
menores
na
maior...

Passo 06
Em
cada
extremidade dê
dois cortes para
começar a colar.
Passo 09
Passe a cola
sobre a margem
e vire-aa para
dentro, aderindo

Passe a linha em
todas as pontas
da armação.

Cole
a
armação sobre
o papel, mas
deixe
uma
extremidade de fora, a menor.

Passo 07

Passo 08

Todas
as
extremidades foram
cortadas?
Muito
bem, agora é só
começar a colar sem se lambuzar.
Passo 10
Envergue a 1°
das varetas e dê
uma volta com a
linha
superior
sobre
a
extremidade da vareta.

Antes de colar,
dobre as margens e
veja se a linha esta
ajustada, o dente do papel pode
ficar solto..
Passo 11
Em seguida é
só colocar o
estirante
(cabestro) e a
rabiola.
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Amarre

bem.

Passo 05

Passo 04
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Passo 03

Envergar
a
vareta superior
de 32cm.
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Passo 12

Passo 13

Como regular o estirante:
estirante
Uma regra prática para regular
o estirante consiste em
pendurá-lo
lo e regular de modo
que a superfície "D" forme
um ângulo de aproximadamente 30º, como se vê na
ilustração.
Esta regulagem é aproximada, pois a definitiva será
feita no momento de empinar.

Estique a linha até chegar a um
ponto que esteja a dois dedos
de distância (3 cm) da
extremidade
vertical
e
horizontal e dê um nó, fazendo
o ângulo do estirante. A linha para empinar deve ser
amarrada neste ângulo.

Quadro 03 - Pipa Carambola
Passo 02
Confeccione o molde em cartolina
ou papel cartão, conforme as
formas e medidas indicadas nas
figuras
1
e
2.
Sobreponha os moldes no papel de
seda e corte com a tesoura, nas
mesmas medidas, uma peça da
figura 1 e duas peças da figura 2
(retângulo).
Passo 04
Faça a segunda pela, colando a
quarta vareta no meio do
retângulo. Repita a operação com
a outra peça. Dica: para achar o
meio, dobre os retângulos e faça
um vinco.

Passo 05

Passo 07
Você pode fazer o estirante de
duas maneiras: ou fixando a linha
no ponto entre a folha amarela
e a vareta (como mostrado nas
fotos), ou na parte da vareta
coberta pela folha amarela.Nesse
último caso, será preciso fazer um
furo no papel e atravessar a linha
por trás da vareta.

Passo 06
Caso queira colocar a cauda, então é só
colá-la
la em sua pipa. Você pode, assim
como foi feito aqui, colar quatro delas
espalhadas nas extremidades da pipa.
Passo 08
Aqui, a pipa pronta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com esta atividade proposta para a feita de matemática o professor conseguiu
importantes contribuições para o processo de ensino aprendizagem dos alunos. O professor
pode possibilitar uma atividade alternativa e prática para a turma, onde os mesmos puderam
pudera
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Os dois retângulos são colocados
nas duas extremidades de uma
vareta. No final desse processo, o
conjunto fica como mostrado na foto ao lado. A
seguir, você deve colar essa peça a
outra (a de papel vermelho) de
modo que a pipa fique como na
última foto.
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Passo 01
Material:
Papel de seda, 4 varetas de bambu ou japonesa de
50 cm, Cartolina ou papel cartão (para
confeccionar o olde),Tesoura,Cola e Linha 10
Corrente, para empinar.
Passo 03
Cole duas varetas
na vertical e outra
na transversal.

desfrutar desta atividade para explorar a matemática e suas relações fundamentais na
construção das pipas.
Abaixo na figura 01 é possível ver a interação e o envolvimento dos alunos com a
atividade proposta.
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Figura 01- Alunos confeccionando e apresentando
apresentando as pipas na feira

Fonte: dados dos pesquisadores

Os alunos trabalharam em grupos, sob orientação do professor, buscando resolver as
situações problemas propostas. Nesta perspectiva de acordo com Krulik e Reys (1997)
existem muitas razões para focalizarmos o processo de resolução de problemas em sala de
aula. Para o autor, uma aula na qual os alunos estão ajudando o professor a resolver
problemas e (pelo menos aparentemente) contribuindo ativamente para as soluções
solu
é
provavelmente com dinâmica e motivação, do que uma que siga o modelo clássico “exposição
e exercício”.
REFERÊNCIAS
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A MATEMÁTICA TRIGONOMÉTRICA QUE NOS RODEIA1
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LUNA, João Victor2; LUNA, Nayara Rochelli3.
RESUMO: A matemática trigonométrica matéria importante para o ensino fundamental - séries finais e ensino
médio, abrange o seu uso em diferentes funções que vão além das conhecidas em sala de aula. Este trabalho tem
como objetivo informar e valorizar a excepcional importância da trigonometria em nosso cotidiano, como
também conscientizar os alunos para que eles vejam a fundamental função desta ciência. Foi elaborada uma
maquete com a representação de triângulos utilizados para a demarcação de determinadas áreas, mostrando os
motivos pelos quais a trigonometria é importante e como poderia ser utilizada no dia a dia e que melhor
mostrasse o conteúdo, bem como a aplicação de um questionário com alguns alunos. A maquete foi de grande
importância e resultou em um maior entendimento dos alunos, os quais viram o real e a principal função da
matéria, ficando assim
m com maior motivação para seguir seus estudos da matéria em sala de aula.
Palavras-chave: Trigonometria. Ensino. Aprendizagem. Maquete.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter
com
outras Disciplinas; Instituição: EEB Paraíso do Saber. Itapipoca – CE.
2
Estudante do Ensino Fundamental – Anos Finais, jv.luna@hotmail.com.
3
Professora Orientadora, Centec, nayararochelli@hotmail.com.
nayararochel
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A trigonometria é um dos mais antigos ramos da Matemática e já está conosco desde a
antiguidade para medir
ir ângulos e distâncias com o objetivo de localizar pontos sobre a
superfície terrestre, a fim de resolver problemas oriundos das necessidades humanas. É o
estudo da Matemática responsável pela relação existente entre os lados e os ângulos de um
triângulo. Por isso é uma matéria que tem funções significativas e extremamente relevantes,
que tem de ser bem vista e compreendida.
Através do seu estudo podemos calcular as medidas dos elementos do triângulo (lados
e ângulos). Com o uso de triângulos semelhantes podemos calcular distâncias inacessíveis,
como a altura de uma torre, a altura de uma pirâmide, distância entre duas ilhas, o raio da
terra, largura de um rio, entre outras.
Então, quando olhados por esse ponto de vista, os estudos trigonométricos se tornam
torna
superimportantes, sendo indispensáveis na vida cotidiana e escolar de qualquer pessoa,
embora sejam complicados para alguns.
Tanto hoje como na antiguidade ela é, e foi exercida em várias funções como na
medição da altura de edifícios e também na medição da altura de pirâmides.
O ato de pensar nessas coisas já seria diferente caso não tivesse todo o conhecimento
matemático, os povos antigos não tinham a demonstração, e sim conhecimento adquirido ao
longo do tempo. A Matemática está ao nosso redor, está em nós. Quanto mais você souber,
mais conseguirá entender o mundo e nele atuar como cidadão. É fundamental obter
conhecimentos sobre determinado assunto, e mais importante que isso é sabermos transmitir
esse conhecimento adquirido a outras pessoas, para que possam aprofundar seus estudos sobre
a trigonometria.
A Trigonometria consiste num importante estudo relacionado aos princípios
Matemáticos. Em razão de sua complexa dinâmica de estudos, envolvendo inúmeras leis
trigonométricas, é responsável pelo desinteresse
desinteresse de boa parte dos alunos na matéria. E esse
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INTRODUÇÃO

desinteresse é agravado por alguns profissionais que não priorizam o ensino dos conteúdos
trigonométricos, embutindo em seus planejamentos apenas situações básicas. O aluno que não
desenvolveu certa base de estudos sobre esses assuntos, com certeza terá dificuldades
extremas no ensino médio e posteriormente, pois todos sabemos que para se ter um bom
desempenho em determinada área é necessário que se tenha um conhecimento prévio. Hoje o
conhecimento de determinadas matérias entre elas à matemática é praticamente insubstituível,
pois são úteis em tudo que fazemos.
Assim, os conteúdos que tradicionalmente compõem o currículo de matemática fazem
parte de um corpo estruturado de conhecimentos acumulados ao longo do tempo, os quais
devem ser analisados e avaliados tanto por especialistas das áreas de ensino quanto por
profissionais de matemática, a respeito de sua atualização ou adaptação às necessidades locais
e temporais. O ensino da Trigonometria sempre apresentou deficiências, entre as quais se
destacam a extensão do programa; o pouco ou quase nenhum domínio dos alunos de
conhecimentos prévios importantes como o estudo da circunferência e seus elementos, de
semelhança de triângulos e de simetria; a pouca afinidade dos professores com o conteúdo,
sua história e sua aplicação em diversas áreas do conhecimento humano.
Diante do exposto, neste trabalho foi elaborada uma metodologia para valorizar a
matemática trigonométrica, além de tirar qualquer tipo de dúvidas, através de algumas
operações matemáticas como: relações trigonométricas, a triangulação e regra de três,
expondo as principais curiosidades e peculiaridades da mesma. Dessa forma, tem o intuito de
servir como uma ferramenta para aumentar o interesse na área, trabalhando de forma simples
e estimuladora para que haja cada vez mais aprovação e aumento dos índices de interesse por
parte dos alunos, através de uma maior interação dos mesmos para com a trigonometria,
fazendo com que os educandos tenham estímulos para o estudo e compreensão desta área
fundamental para a nossa vivência.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização do projeto, foram realizadas várias pesquisas, buscando várias
formas para melhor elaboração deste trabalho.
Logo, foram criados um cartaz e uma maquete para que eles pudessem representar as
várias ações possíveis por meio da matemática trigonométrica, os dois foram apresentados em
sala de aula para 24 alunos do nono ano, além de haver a aplicação de um questionário com
os alunos. Nos questionários haviam perguntas direcionadas sobre o assunto que contia no
cartaz e na maquete, buscando ver a eficiência dos mesmos. Na maquete foram representadas
as figuras abaixo, mostrando a representação dos triângulos. Já no cartaz foram postos os
cálculos também mostrados abaixo, agindo em dupla com as imagens colocadas na maquete.
Figura 1- Triangulação para a descoberta da distância

Para o cálculo da distância é necessário tomarmos a árvore como um dos vértices,
construímos os triângulos semelhantes ABC e DEC. BC é a linha de base do triângulo
grande, AB e AC são os lados, que são as direções do objeto (a árvore) vistas de cada
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extremidade da linha base. Logo:
Da mesma forma que podemos medir os lados BC, DE e EC,, podemos calcular o
lado AB e então, conhecermos a distância da árvore até o outro lado do rio.
Abaixo temos a explicação da medida da circunferência da Terra, usando relações
trigonométricas, feitas por Eratóstenes na antiguidade.
Eratóstenes percebeu que ao meio-dia
dia de cada 21 de junho na cidade de Assuã 800 km
ao sul de Alexandria, uma vareta fincada
fincada verticalmente no solo não produzia sombra. Ele
percebeu que o mesmo fenômeno não ocorria no mesmo dia e horário em Alexandria e então:
Eratóstenes decidiu fazer um experimento. Ele mediu o comprimento da sombra em
Alexandria ao meio-dia
dia de 21 de junho,
junho, quando a vareta em Assuã não produzia sombra.
Assim obteve o ângulo A,, conforme a figura abaixo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da criação de uma enquete com os alunos sobre a representação da maquete
em relação à aplicação da trigonometria, constatou-se
constatou se a real importância da mesma. A enquete
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Eratóstenes mediu A=7°
=7° (aproximadamente). Se as varetas estão na vertical, dá para
imaginar que se fossem longas o bastante iriam se encontrar no centro da Terra. Preste
atenção na figura acima. O ângulo B terá o mesmo valor que A,, pois o desenho de Eratóstenes
se reduz a uma geometria
ometria muito simples: se duas retas paralelas interceptam uma reta
transversal, então os ângulos correspondentes são iguais.
iguais
As retas paralelas são os raios de luz do Sol e a reta transversal é a que passa
pelo centro da Terra e pela vareta em Alexandria. O ângulo B (também igual a
7°) é a uma fração conhecida da circunferência da Terra e corresponde à
distância entre Assuã e Alexandria. Eratóstenes sabia que essa distância valia
cerca de 800 km e então pensou: 7° 1/50 da circunferência (360°) e isso corresponde a
cerca de 800 km.
Oitocentos quilômetros vezes cinquenta são quarenta mil quilômetros,
quilômetros de modo que
deve ser este o valor da circunferência da Terra. Valor encontrado atualmente: cerca de
40.072 km ao longo da linha do equador. Um erro muito pequeno para uma medida tão
simples, e feita há tanto tempo.
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Figura 2- Medida da circunferência da Terra, usando relações trigonométricas, feitas por Eratóstenes na
antiguidade.

foi aplicada para alunos da sala do 9° ano do Ensino Fundamental da EEB Paraíso do Saber,
os quais foram fundamentais para que o projeto se concluísse. A porcentagem de
aproveitamento dos alunos pode ser observada nas figuras 3 e 4, apresentando o rendimento
dos alunos antes e depois da apresentação do cartaz com a maquete, respectivamente.
Figura 3 – Rendimento dos alunos antes da apresentação do cartaz com a maquete

Fonte: Próprio Autor (2014)
Figura 4 – Rendimento dos alunos após a apresentação do cartaz com a maquete

Fonte: Próprio Autor (2014)

Realizando um comparativo entre as figuras 3 e 4, pode-se observar que houve um
maior entendimento da trigonometria por parte dos alunos após a apresentação do cartaz com
a maquete, 75% dos alunos compreenderam a real aplicação da trigonometria, dessa forma a
maquete se mostrou eficiente.
CONCLUSÃO
O trabalho conseguiu de forma clara cumprir com o esperado, pois a utilização da
maquete se mostrou uma ferramenta eficiente para o melhor entendimento dos alunos em
relação à trigonometria e a utilização da mesma na realidade que nos cerca, despertando nos
estudantes um interesse maior pela trigonometria, tornando-a bem mais interessante, dessa
forma, a maquete poderá ser utilizada no cotidiano das escolas como um instrumento de fácil
compreensão para o ensino da matemática.
REFERÊNCIAS
DANTE, Luiz Roberto. Projeto Teláris: Matemática. 1.ed.São Paulo: Ática,2012.
DANTE, Luiz Roberto. Contexto e aplicações: Matemática.1.ed.São Paulo:Ática,2000.
OLIVEIRA, K., OLIVEIRA, M. Determinação de Distâncias Astronômicas, 2012.
Disponível em: http://astro.if.ufrgs.br/dist/dist.htm. Acesso em: 01 jun.2014.
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A UTILIZAÇÃO DA ARTE COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO
ENSINO DE MATEMÁTICA1
FREITAS, Fernanda Silva2; PERPÉTUO, Rafaela Augusta Nascimento3;
SILVA, Elaine Carmen4.
RESUMO: Este trabalho descreve uma experiência envolvendo matemática e arte, com a atuação dos bolsistas
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES). O tema foi escolhido devido a
proposta do Instituto Federal de Minas Gerais Campus São João Evangelista – MG para participação na I Feira
de Matemática do Vale do Rio Doce cujo tema era Arte e Matemática. Foi escolhida a Arte Linear que se
caracteriza por fios coloridos de linhas de crochê contornados em pontos feitos com pregos fixados sobre a
madeira, e permite trabalhar a geometria e o plano cartesiano obtendo-se
obtendo se a formação de triângulos e curvaturas
abstratas na ligação de determinados pontos formando imagens figurativas ou abstratas. Esta técnica além de
desenvolver a criatividade e habilidade, permite a criação de inúmeros desenhos, formas e objetos o que
possibilita resultados satisfatórios devido a sua delicadeza,
delicadeza beleza e riqueza de detalhes.
Palavras-chave:: Arte linear. Geometria em Linhas. Plano Cartesiano.

INTRODUÇÃO
A experiência relata a realização de um trabalho envolvendo a arte e a matemática
com alunos do 8º ano do ensino fundamental da Escola Estadual "Senador Simão da Cunha"
da cidade de Peçanha – Minas Gerais e objetivou-se
objetivou se motivar os educandos na aprendizagem
da geometria, dando ênfase no plano cartesiano e relacionar conteúdos matemáticos com a
arte proporcionando aos alunos uma perspectiva de construir conhecimentos. Diante do tema
proposto pelo Instituto Federal de Minas Gerais Campus São João Evangelista–MG
Evangelista
para a I
Feira de Matemática do Vale do Rio Doce, que era Matemática e Arte, buscou-se
buscou realizar um
trabalho que envolvesse a interdisciplinaridade e que o despertasse o interesse e gerassem
aprendizagens. A professora iniciou um processo de buscas por temáticas que relacionassem
a Matemática com a arte. Neste sentido, valeu-se
valeu se de sugestões de diferentes fontes, em
especial, os trabalhos de Alex Joseph depositados em seu blog denominado
artelinearte.blogspot.com.br de A matemática está em tudo, e trabalhar
trabal
com
interdisciplinaridade aproxima o aluno do mundo e o mesmo aprende com o meio em que
vive. A busca tem sido freqüente por novas praticas pedagógica, para proporcionar ao aluno
um melhor aprendizado, sendo os mesmos capazes de construir seu próprio conhecimento,
c
com criatividade e desenvolvendo suas habilidades e senso crítico.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais;
Finais Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos;
Didáticos Instituição: Escola
Estadual “Senador Simão da Cunha”.
Cunha” Peçanha – MG.
²Aluna do 8º ano do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), fernandafreitas512@hotmail.com.
fernandafreitas512@hotmail.com
3
Aluna do 8ºº ano do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), rafaelaaugusta2012@hotmail.com.
4
Professora orientadora: Supervisora Bolsista do PIBID/CAPES na Escola Estadual
Estadual “Senador Simão da Cunha”,
Cunha”
elainecarmen@hotmail.com.
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O trabalho ocorreu durante as aulas de Matemática do 8º ano e foi realizado em três
etapas, sendo que a primeira foi o reconhecimento dos elementos geométricos em desenhos
feitos no papel sulfite A4. Nesse momento foi explorado medidas, uma vez que é fundamental
funda
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MATERIAL E MÉTODOS

a distância dos pontos corretos para um resultado matematicamente exato. Estudou-se as
retas, pontos e planos e o Plano Cartesiano. Importante ressaltar que o plano cartesiano foi
criado pelo matemático René Descartes e este consiste em dois eixos perpendiculares no qual
é representado o eixo “X” na horizontal e o eixo “Y” na vertical. Este plano é utilizado, além
da representação gráfica de expressões algébricas, como forma de trabalhar a Arte e a
Matemática, pois nele pode ser representados pontos, retas, planos, curvas e círculos. Para
este trabalho, o plano cartesiano foi introduzido nas aulas e os alunos puderam perceber que a
ligação entre determinados pontos do eixo x com pontos do eixo de y obtém-se a formação de
curvas abstratas em cada um dos quatro quadrantes. Umas destas formações abstratas
formam-se estrelas. Com esta observação os alunos começaram a explorar os desenhos
formando estrelas de oito, doze e dezesseis pontas. Puderam perceber que podiam sobrepor
desenhos que obteriam outros desenhos. Sobre o plano cartesiano criou-se desenhos como
flores, círculos e efeitos visuais. Explorou-se também a Bandeira do Brasil, trabalhando cada
elemento geométrico presente nela, a bola geométrica onde se construiu hexágonos e
pentágonos, bem como cada um de seus pontos.
A segunda etapa foi a transferência do desenho escolhido pelo aluno para o isopor.
Nesse momento foi utilizado o isopor, pregos e linhas. Após a escolha do desenho foi
preciso observar a quantidade de pontos existentes e no lugar de cada ponto foi afixado um
prego com espaços entre eles de um centímetro. Passou-se a linha no primeiro ponto (prego) e
com um nó, para não desfazer, ligou-se os pontos começando sempre com o primeiro ponto
ligando ao último, o segundo com o penúltimo e assim sucessivamente obtendo o desenho
desejado.
Figura 01 – Trabalhos criados sobre o plano cartesiano

Fonte: Dados dos pesquisadores

A terceira etapa foi o momento de passagem do desenho para a madeira. Foram
providenciados recursos necessários como: Madeira de baixo custo com pedaços de 30cm por
30cm, 40cm por 40cm e 50com por 60cm, tinta para madeira, pregos e linhas de crochês
coloridas. Primeiro, a preparação da madeira com tinta branca ou preta. Com a escolha dos
desenhos afixou-se os pregos na madeira e em seguida foi feito o desenho com linhas
coloridas. Foi possível observar o interesse dos alunos ao ver o seu desenho saindo do papel e
se tornando algo concreto. Essas informações foram registradas e analisadas com a finalidade
de compreender como a arte pode proporcionar juntamente com a matemática um
aprendizado concreto, onde o aluno pode construir e aprender ao mesmo tempo, de uma
forma interessante e que o pela busca ao novo, pois o desenho pode ser criado ou reproduzido
de acordo com a habilidade e desejo de cada aluno.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Houve grande empenho e dedicação dos alunos nas atividades propostas, e a cada
novo desenho novas possibilidades de aprendizagens foram realizadas
realizadas juntamente com a
professora. A cada etapa vivenciada percebeu-se
percebeu se o maior interesse e maior comprometimento
de cada aluno na perspectiva de um desenho bonito e rico em cores e detalhes, não preterindo
os conhecimentos matemáticos.
A Arte e a Matemática possuem junto, o poder de aguçar a imaginação e a
compreensão do aluno pois:
A Matemática, não é apenas básica, mas fundamental na educação de um país que se
desenvolve (...). Não é possível uma educação intelectual, formal ou informal, sem
arte (...).Se
(...).Se pretendemos uma educação não apenas intelectual mas principalmente
humanizadora, a necessidade da arte é ainda mais crucial para desenvolver a
percepção e imaginação, para capturar a realidade circundante e desenvolver a
capacidade criadora necessária à modificação dessa realidade.(BARBOSA APUD
FAINGUELERNT, 2007, p. 14).

Ainda sobre Arte e Matemática, Fainguelernt et al. (2007), expõe que ambas possuem
o papel de inserir o homem na sociedade em que vive pois de acordo com o mesmo:
O exercício da Matemática
Matemática e Arte são fundamentais para o desenvolvimento integral
do Ser Humano, e, consequentemente é essencial para a evolução da própria
sociedade. Ele possibilita ao cidadão sua inserção no mundo do trabalho, das
relações sociais e da cultura.(FAINGUELERNT
cultura.(FAINGUELERNT ET AL, 2007,p.13)

Na disciplina de matemática é muito importante o envolvimento e comprometimento
do aluno para um trabalho eficaz e com resultados positivos e este trabalho, em especial,
possibilitou motivar o aluno para um desenvolvimento efetivo.
Abaixo apresenta-se
se algumas produções dos alunos realizadas no decorrer das
oficinas.
Figura 2. Desenhos usando plano cartesiano feito pelos alunos do 8º ano
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Fonte: Dados da pesquisadora

Figura 3. Desenvolvimento do trabalho artesanal

Fonte: Dados da pesquisadora

A arte e a geometria têm muito em comum, podendo se auxiliar mutuamente em
questões de ensino e aprendizagem e levar o aluno a um desenvolvimento de habilidades e
motivação para a construção de trabalhos que relacionem-as. Ao longo da história a
matemática e a arte foram cada vez mais se aproximando, pois aprender matemática por meio
da arte desperta o interesse do aluno tanto dentro como fora do ambiente escolar.
O trabalho de Arte em linhas na perspectiva em que foi abordado colaborou muito
para a aprendizagem e desenvolvimento do conteúdo proposto para o 8º ano do ensino
fundamental, pois despertou nos alunos o interesse e a criatividade.
CONCLUSÕES
Tendo em vista que o objetivo norteador da I Feira de Matemática do Vale do Rio
Doce consistia em desenvolver trabalhos artísticos envolvendo a matemática, percebeu-se que
os alunos demonstraram grande interesse pelo trabalho desenvolvido. A ligação da aula
conceitual e a dinâmica, contribuiu para uma melhor assimilação dos alunos pelos conteúdos
matemáticos relacionados.
A arte é uma das válvulas de escape do sentimento humano e ao se depararem com a
verídica relação entre a matemática e a arte, colocando em prática essa atividade apresentada,
o estudante encontra uma forma de expressar seus sentimentos, abrangendo o seu psicológico
e possibilitando-o a aprender simultaneamente através de uma forma criativa e estimulante.
Percebe-se também o grande desenvolvimento em suas habilidades matemáticas, além da
compreensão do conteúdo por meio do plano cartesiano, sendo que o aluno não dispôs apenas
da teoria e da prática no papel, mas teve acesso ao ato de sentir e manipular as ferramentas
utilizadas. Produziram objetos palpáveis que, alguns alunos, no começo, pensaram o quanto
seria difícil. Concluíram as atividades propostas, chegando ao desenho feito na madeira que
foi mostrado a eles pela professora e analisaram o resultado obtido.
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A UTILIZAÇÃO DE JOGOS NA RESOLUÇÃO DAS OPERAÇÕES
ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO1
SILVA, Beatriz Silva2; SILVA, Keith Diana Correa3;
PANTOJA, Iris Maciel4; SOUSA, Jaimiro Oliveira5.
RESUMO: O projeto permitirá uma aprendizagem significativa e um melhor desempenho nas atividades
escolares, para trabalhar com alunos do 2º ano do Ensino Fundamental séries iniciais da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Lúcia Neves Deniur. O referido projeto será desenvolvido com a aplicabilidade de modelos
matemáticos para contextualização dos conteúdos através de slides, jogos (dominó, bingo), material dourado,
ábaco, livros didáticos, associados à resolução de problemas com as operações de adição e subtração de números
naturais usando as classes das unidades simples: unidade, dezena e centena, com o uso de materiais concretos
(palito de picolé, tampas de refrigerantes) para resolução dos problemas matemáticos.
Palavras-chave: Educação Matemática. Jogos. Materiais Concretos.

INTRODUÇÃO
O projeto A Utilização de Jogos na Resolução das Operações Adição e Subtração visa
aprimorar o desenvolvimento da inteligência dos educandos, possibilitará uma aprendizagem
significativa de fácil compreensão e um melhor desempenho nas atividades escolares. O
referido projeto desenvolvido com a aplicabilidade dos conteúdos através de slides, jogos
(dominó, bingo), material dourado, ábaco, sopa de numerais, tiro ao alvo, livros didáticos,
ambos associados à resolução de problemas com as operações: adição e subtração de números
naturais, com o uso de materiais concretos (palito de picolé, tampas de refrigerantes).
A atividade pedagógica foi realizada no turno da tarde com 29 alunos na faixa etária
de 07 e 08 anos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Lúcia Neves Deniur, localizada
na Rua Ciriguela , Bairro Liberdade, Zona Norte, Estado do Amapá a mesma atende a
comunidade local com os Anos Iniciais do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e Educação de
Jovens e Adultos (EJA) 1ª e 2ª Etapa.
A educação matemática é uma empreitada que requer muita atenção da escola e dos
professores que atuam nessa área da ciência, por ser vista como uma disciplina mecânica e
difícil de ser entendida, isto é, seu ensino tem ficado restrito a utilização de memorização
fórmulas, expressões, algoritmos, tabelas, gráficos, etc. Causando com isso o conformismo, o
desagrado, problemas do aluno em aprender os conceitos básicos e praticá-los nas atividades
do dia a dia, visto que se distanciam da realidade sociocultural do educando.
MATERIAIS E MÉTODOS
As metodologias propostas promoverão situações desafiadoras, elucidativas e
construtivistas para o desenvolvimento da inteligência e habilidades das alunas executoras do
1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; Instituição: Escola
Estadual Ruth de Almeida Bezerra. Macapá – AP.
2
Aluna do 8º ano do Ensino Fundamental, bya_silva123@hotmail.com.
3
Aluna do 9º ano do Ensino Fundamental, keithdianadasilva@gmail.com.
4
Professora Orientadora, Escola Estadual Ruth de Almeida Bezerra, irismacielpantoja@gmail.com.
5
Professor Coorientador, Escola Estadual Ruth de Almeida Bezerra.

projeto, dos educandos beneficiados
beneficiados da referida escola, bem como da professora orientadora.
Possibilitando uma aprendizagem ordenada, de fácil compreensão e um melhor desempenho
nas atividades escolares, tornando a Matemática mais presente no dia-a-dia
dia dia com problemas
vivenciados no cotidiano.
A Fundamentação Teórica faz referência aos conteúdos disponibilizados nos sites
descritos nas referencias bibliográficas. Tem como base os Parâmetros Curriculares Nacionais
de Matemática do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, bem como livros didáticos
didáti
e
paradidáticos.
Dentre os jogos que foram analisados e utilizados no decorrer das pesquisas para este
trabalho, cinco (05) deles se destacaram: cartelas de bingo, dominó, tiro ao alvo, material
dourado e ábaco, pois trabalham números naturais, adição, subtração, as operações
fundamentais de forma precisa e eficaz, sendo de custo acessível, podendo ser confeccionados
pelos próprios alunos com o auxílio dos professores, utilizando os seguintes materiais:
papelão, caixa de sapato, isopor, EVA, e outros tipos
tipos de papéis de baixo custo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
JOGOS COMO RECURSOS DIDÁTICOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA
Segundo os PCNs de Matemática, “os jogos, por serem ações repetidas
sistematicamente, possibilita a compreensão e formação de hábitos que se estruturam num
sistema gerando satisfação”.
O jogo do bingo é trabalhado para estimular o cálculo mental e fixação das operações
dee adição e subtração. Como pode ser observado no registro abaixo.
O JOGO DO BINGO
Objetivo: Prática das operações de adição e subtração.

Material necessário:
• 50 fichas confeccionadas com papel Paraná, madeira ou cartolina, cada uma com as
operações de adição, e subtração cujos resultados com valores de 0 a 100.
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Fonte: Íris Maciel (2014)
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Figura 1 – Jogo do bingo da adição e subtração

•
•
•

Uma sacola de pano, de plástico, papel ou TNT, onde as fichas serão guardadas para
serem sorteadas;
Um tabuleiro com números de 0 a 100 onde as respostas serão marcadas depois de
sorteadas;
Cartelas, uma para cada grupo de 4 jogadores.

Procedimentos Metodológicos:
• Fazer cartelas semelhantes ao modelo acima. Pode ser de papelão, de cartolina colada
na folha de isopor, ou folha de caderno.
• Escrever nas cartelas dez números diferentes, de 0 a 100, a sua escolha, um em cada
quadro.
• Depois de prontas os alunos devem trocar sua cartela com um colega. Assim cada
jogador utilizará uma cartela confeccionada por outro.
Como jogar:
• O professor, ou um aluno, sorteia uma ficha e fala a operação para todos;
• Quem possuir em sua cartela o número sorteado coloca ali uma marca a lápis ou com
uma tampinha de refrigerante;
• A cartela que for preenchida com todos os números sorteados em linhas horizontais ou
verticais será a do vencedor.
TIRO AO ALVO
Objetivo: Que o aluno seja capaz de reconhecer números naturais e internalizá-los;
NÚMERO DE JOGADORES/AS: toda turma.
MATERIAIS:
• Fichas com números naturais;
Figura 2 – Jogo do tiro ao alvo

Fonte: Íris Maciel (2014)

MODO DE JOGAR
Formar duas filas o primeiro de cada fila joga o dado para ver quem será o primeiro a
jogar. O vencedor pega uma ficha onde terá uma operação, lê para os colegas e responde, se

acertar ganhou um ponto para seu grupo. Em seguida o colega pega uma ficha e segue o
mesmo procedimento até chegar ao último.
Ganha o jogo quem fizer mais ponto.
• Encontrar o valor de cada operação matemática solicitada;
• Fichas com a operação matemáticas (adição, subtração);
subtraç
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A IDEIA DE ADIÇÃO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Juntar, acrescentar, reunir, completar quantidades:
Exemplo: João tem 3 petecas, sua mãe lhe deu mais 2 petecas. Com quantas petecas
João ficou?
Analisando o problema: se ele tinha 3 e ganhou 2 petecas, ele ficou com 5 petecas.
Isso nos remete a ideia de juntar quantidades.
A IDEIA DA SUBTRAÇÃO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Tirar, completar e comparar quantidades:
Exemplo: Bruna tinha 10 bombons de chocolate, deu metade para sua irmã. Com
quantos bombons ela ficou?
Analisando o problema: Se Bruna tinha 10 e deu metade para sua irmã é 10 – 5 = 5,
então Bruna ficou com 5 unidades. Isso nos dá ideia de retirar quantidades.

CONCLUSÃO
Os jogos trabalhados em sala de aula evidenciaram ser eficazes para o ensino da
matemática, pois melhorou o empenho dos alunos pela disciplina resolvendo as atividades,
bem como, proporcionando interatividade. A relação que os alunos demonstraram na
utilização
ação dos jogos, confirmou o quanto é propício trabalhar conteúdos matemáticos
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O Material Dourado faz parte de um conjunto de materiais idealizados pela médica e
educadora italiana Maria Montessori. Dedicou-se
Dedicou se à educação de crianças excepcionais, que,
graças à sua orientação, rivalizavam nos exames de fim de ano com as crianças normais
norma das
escolas públicas de Roma. Esse fato levou Maria Montessori a analisar os métodos de ensino
da época e a propor mudanças compatíveis com sua filosofia de educação. Segundo Maria
Montessori, a criança tem necessidade de mover-se
mover se com liberdade dentro de
d certos limites,
desenvolvendo sua criatividade no enfrentamento pessoal com experiências e materiais.
No ensino tradicional, as crianças acabam "dominando" os algoritmos a partir de
treinos cansativos, mas sem conseguirem compreender o que fazem. Com o Material
Dourado a situação é outra: as relações numéricas abstratas passam a ter uma imagem
concreta, facilitando a compreensão. Obtém-se,
Obtém se, então, além da compreensão dos algoritmos,
um notável desenvolvimento do raciocínio e um aprendizado bem mais agradável.
agra
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MATERIAL DOURADO MONTESSORI

relacionados com material concreto na resolução dos problemas vivenciados por eles.
Através das oficinas realizadas com os alunos observamos um melhor desempenho por
meio das avaliações da Prova Brasil na disciplina matemática. Espera-se no decorrer do ano
letivo um melhor rendimento na aprendizagem dos educandos e uma melhor socialização e
integração entre os estudantes. O mais importante nesses jogos é exatamente a facilidade de
entendimento, compreensão e aprendizado que os alunos adquiriram no decorrer da aplicação,
em relação aos conceitos matemáticos que até então não conseguiam compreender.
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ANÁLISE MATEMÁTICA DO IDEB1
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DAMAZIO, Greicy de Souza2; FRANÇA, Thayna Cristina3;
CONTEZINI, Elizabeth Schroeder4.
RESUMO: A prova Brasil avalia o desempenho dos alunos no ensino fundamental nas disciplinas de língua
portuguesa e matemática e contribui para revisar as políticas públicas educacionais, orientar os profissionais da
educação quanto suas metodologias, e alertar a comunidade para a participação na vida estudantil de seus filhos.
O resultado desta avaliação é entregue as escolas através de boletins de desempenho, que por sua vez não são
facilmente compreendidos pelos alunos e comunidade. Este trabalho tem por objetivo esclarecer os boletins e
buscar através de uma análise matemática a compreensão dos cálculos matemáticos que resultam no IDEB. A
análise dos resultados do IDEB acontece através de discussões sobre: a importância do programa; os critérios de
avaliação da prova e o resultado geral. A análise possibilita ter uma visão da escola, conhecer os pontos fortes e
eficazes, bem como detectar os pontos frágeis e trilhar novos caminhos para superação dos mesmos.
Palavras-chave: Análise. Proficiência. IDEB.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Pura; Instituição: EEB Paulo Bauer.
Itajaí – SC.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora orientadora, EEB Paulo Bauer, eebpaulobauer@sed.sc.gov.br.
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Tendo em vista que o Brasil é um país em crescimento e que a educação não está
acompanhando este crescimento devido à desigualdade social, o ministério da educação criou
em 2007, o Plano de desenvolvimento com o objetivo de melhorar a qualidade da educação
recebida pelos jovens e crianças.
Foi criado um planoo de metas Compromisso todos pela educação. Que uniu a
população para superar a desigualdade de oportunidades que estudantes e cidadãos sofrem no
nosso país. As metas desse Plano contribuem para melhorar o atendimento ao aluno, de
acordo a distribuição dos estudantes na escala de proficiência de Língua Portuguesa e
Matemática, permitindo assim maior entendimento sobre os aspectos pedagógicos revelados
na Prova Brasil.
A Prova Brasil avalia o desempenho dos estudantes de 4ª e 8ª série, a Prova produz
informações
ações a respeito do ensino, nas escolas públicas municipais, estaduais e federais, com o
objetivo de fazer um diagnóstico do sistema educacional Brasileiro.
São avaliadas na prova Brasil duas disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática,
eleitas por serem conteúdos
onteúdos de base para a construção do conhecimento.
Porém o resultado desta avaliação é entregue as escolas através de boletins de
desempenho produzidos pelo MEC. Estas informações de desempenho combinadas com
informações sobre o rendimento escolar compõem a nota do IDEB. Como a nota do IDEB
está associada a tantas informações que por sua vez não são facilmente compreendidas pelos
alunos e comunidade, este trabalho tem por objetivo esclarecer estes boletins e buscar através
de uma análise matemática a interpretação
interpretação e o entendimento dos cálculos matemáticos que
resultam no IDEB.
Problemática:

III Feira Nacional de Matemática

INTRODUÇÃO

Por que é importante compreender o IDEB como um indicador que combina
informações de desempenho com informações sobre rendimento escolar?
Objetivo Geral:
Proporcionar aos educandos da E.E.B Paulo Bauer a Análise Matemática do IDEB,
bem como compreender sua importância.
Objetivos Específicos:
• Refletir e discutir sobre os resultados obtidos na prova Brasil;
• Interpretar a escala de proficiência apresentada pela Prova Brasil;
• Analisar os boletins de desempenho fornecidos pelo MEC;
• Compreender o cálculo do IDEB;
• Apresentar a análise destes resultados para a comunidade, bem como sua
importância, pedagógica e política;
• Utilizar planilhas eletrônicas para desenvolver cálculos de média e porcentagem.
MATERIAL E MÉTODOS
Os boletins de desempenho: Boletim I “Desempenho da Escola na Prova Brasil 2011”
e Boletim II “Distribuição de estudantes na Escala de Proficiência 2011” foram publicados
nos murais de nossa unidade escolar juntamente com a nota do IDEB e percebeu-se a
necessidade de explorar o tema, devido a falta de compreensão dos alunos diante das escalas
de proficiência apresentadas no boletim, ou por não expressarem importância ao resultado
obtido. Então surge o trabalho: ANÁLISE MATEMÁTICA DO IDEB, cujo desenvolvimento
permitiu a discussão sobre a importância da prova Brasil para a elaboração de Política Pública
na área da educação.
Mediante vários questionamentos foram feitas buscas a sites diversos sobre o tema.
Observou-se na escala de proficiência os níveis e suas respectivas habilidades e através de
muita análise e cálculos de porcentagens, médias, desenvolvimento de fórmulas e
levantamento de dados sobre o rendimento escolar concluiu-se a nota do IDEB.
Por fim estes esclarecimentos foram partilhados, através dos alunos da 8ª serie com a
comunidade durante a Feira de Matemática interna da escola Paulo Bauer no ano de 2013.
Sequência da Análise Matemática:
1. Análise do Boletim I “Desempenho da Escola na Prova Brasil 2011”; (Boletim
impresso entregue à escola).
2. Análise do Boletim II “Distribuição de estudantes na Escala de Proficiência 2011”;
(Boletim impresso entregue à escola).
3. Análise dos Descritores ( Habilidades concentradas em cada nível de desempenho
da Escala de proficiência);
4. Análise das questões da Prova Brasil e respectivos descritores;
5. Cálculo do IDEB.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo a sequência citada acima, os gráficos e tabelas apontam os resultados da
prova Brasil em 2011, de acordo com o Boletim I e II, fornecidos pelo MEC.
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Gráfico 1 – Media de proficiência das escolas públicas municipais, estaduais e federais

Fonte: MEC (2011)

A análise gráfica apresenta a média de desempenho da nossa escola comparada com a
média de outras unidades brasileiras, onde se visualiza um excelente desempenho nas escalas
de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática. Observa-se
Observa se ainda que as disciplinas
discip
apresentam um desempenho sempre melhor nas séries finais.
Tabela 1 – Média do desempenho dos alunos na escala de proficiência

MÉDIA DA
ESCOLA
0
0
0
29,025
63,75
83,6625
58,0125
14,725
24,4375
3,9375
0
0
0

Fonte: MEC (2011)

A tabela acima foi confeccionada com base nos boletins.Os níveis descrevem as
habilidades que compõem a matriz de referência da disciplina.Cada nível revela habilidades
específicas (descritores). Considerando a média da escola, podemos verificar que 58,1% dos
alunos se encontram em níveis ≥ nível 7 (média da escola) e 41,9% estão em níveis
inferiores.É preciso que a gestão escolar estimule estes alunos com estratégias diferenciadas
para que alcancem a média ou superem a mesma.
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ANOS FINAIS - ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA
PONTUAÇÃO MÉDIA PERCENTUAL TOTAL DE
NÍVEL
DA ESCALA
(%)
PONTOS
NÍVEL 12
412,5
0
0
NÍVEL 11
387,5
0
0
NÍVEL 10
362,5
0
0
NÍVEL 9
337,5
8,6
2902,5
NÍVEL 8
312,5
20,4
6375
NÍVEL 7
287,5
29,1
8366,25
NÍVEL 6
262,5
22,1
5801,25
NÍVEL 5
237,5
6,2
1472,5
NÍVEL 4
212,5
11,5
2443,75
NÍVEL 3
187,5
2,1
393,75
NÍVEL 2
162,5
0
0
NÍVEL 1
137,5
0
0
NÍVEL 0
112,5
0
0
MÉDIA DA
ESCOLA

Cada questão da prova Brasil apresenta um descritor. Foi feita a análise de cada questão
e utilizou-se como exemplo a figura 1.
Figura 1 – Questão retirada da Prova Brasil, Ensino Fundamental - Séries Finais

Fonte: Prova Brasil (2011)

D13 - Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. (descritor presente
no nível 8 da escala de proficiência)
Cálculo do IDEB da nossa Unidade Escolar
O Ideb é resultado do produto entre o desempenho e o rendimento escolar dado por (1):
IDEB = N ⋅ P

(1)

Conforme os boletins, nossa unidade escolar obteve as seguintes médias de
proficiência nos anos finais: Matemática: 277,83 e Língua Portuguesa: 265,59
A média de proficiência (N) deve ser padronizada entre zero e dez, de modo que 0 ≤
IDEB ≤ 10. O valor de P é retirado diretamente do Censo Escolar. Assim:
n = Média de desempenho padronizada entre 0 e 10.
ߙ = Disciplina

265,59−100
⋅10 = 5,5
N LP =
400−100
277,83−100
⋅10 = 5,9
N MAT =
400−100
5,5 + 5,9
= 5,7
N=
2
IDEB= N.P
IDEB= 5,7.0,95
IDEB= 5,5

S = Média de desempenho não padronizada
ఈ
ܵ
= Limite inferior da média de desempenho (Saeb-1997)
ఈ
ܵ௦௨
= Limite superior da média de desempenho (Saeb-1997)

N = Média de desempenho padronizada e entre 0 e 10 (Port. e
Mat.)
j = Unidade Escolar
i = Ano do exame da Prova Brasil.
P = indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa
de ensino dos alunos, onde

0 ≤ P ≤1

CONCLUSÃO
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se que a Prova Brasil além de avaliar o desempenho dos alunos, contribui para
Percebe-se
a revisão das políticas públicas e educacionais, orientação dos profissionais e também
possibilita que a comunidade visualize e compreenda a importância desses resultados, tendo
assim uma participação mais efetiva na vida estudantil de seus filhos.
É fundamental compreender que o IDEB sintetiza informações de desempenho em
exames padronizados com informações sobre o rendimento escolar, detectando assim escolas
cujos alunos apresentem baixa performance em termos de rendimento e proficiência e
monitorando a evolução temporal do desempenho dos alunos dessas escolas.
Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede cresça,
cresça, é preciso que o aluno aprenda, não
repita o ano e frequente a sala de aula.
Logo podemos concluir, com base nas estatísticas que a unidade de ensino Paulo Bauer
através da Prova Brasil mostra aos pais e a comunidade através do desempenho de seus
alunos em tempo certo a qualidade de ensino de nossa escola. A partir dessa análise
matemática é possível ter uma visão da escola, conhecer os pontos fortes e eficazes do seu
trabalho, bem como detectar os pontos frágeis e trilhar novos caminhos para superação dos
mesmos, possibilitando melhoria para os resultados futuros.
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APLICAÇÃO DA EQUAÇÃO DO SEGUNDO GRAU NO DIA A DIA,
CONFORME O DESCRITOR 311
CORREA, Daniel da Silva2; SILVA, Álvaro Klayton de Sousa3;
CORREA, Robson Andrade4.

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter
com
outras Disciplinas; Instituição: Escola Estadual Aurea Pinheiro Braga. Manaus – AM.
2
Aluno Expositor.
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Aluno Expositor.
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Professor Orientador, Escola Estadual Aurea Pinheiro Braga, robsonandradecorrea@gmail.com.
robsonandradecorrea@gmail.com
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O IV CMPM Áurea Pinheiro Braga esta localizada na periferia da cidade de Manaus na zona
leste da capital, em 2012 diante do grande índice de violência nas dependências da escola e
em seu entorno, houve uma parceria da Secretaria de Educação e a Secretaria
Secretari de Segurança
Pública transformando assim a Escola Estadual Áurea P. Braga no IV Colégio Militar da
Policia Militar. O índice de violência foi reduzido à zero, trazendo grande satisfação para a
comunidade e para a escola, mas não era somente a segurança a nossa dificuldade, o processo
de aprendizagem em matemática também nos preocupava, tendo em vista que foi
diagnosticado um grande déficit na aprendizagem o que levou a gestão da escola e os
educadores a criar um plano de intervenção com urgência para mudar
mudar este quadro crítico da
comunidade escolar, uma vez que as dificuldades encontradas não são diferentes das muitas
escolas de nosso país. Os professores identificaram que os alunos não dominavam as quatro
operações básicas, não sabiam ler e interpretar um problema por mais simples que fosse não
tinham hábito de fazer as atividades e exercícios passados como dever de casa, com isso surge
uma barreira para o professor avançar nos conteúdos. É claro que isso iria refletir nos índices
da escola, como o índice de desenvolvimento da educação, como sabemos toda escola tem sua
metas e objetivos a alcançar.

AQUI TEM MATEMÁTICA!1
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PEREIRA, Emanuelle Bazo2; CABRAL, William Rodrigues3;
PEREIRA, Juvane Elena Bazo4.
RESUMO: Aqui tem Matemática fundamentou-se
fundamentou se em situações do cotidiano para mostrar como a disciplina é
significativa e necessária à vida e teve sua aplicação e contextualização nas atividades diárias. Trabalhou-se
Trabalhou com
situações matemáticas praticadas pelas famílias desde as tarefas mais simples até a profissão dos pais que foram
trazidas à sala de aula, discutidas, registradas, analisadas sob o viés dos fundamentos matemáticos e aplicadas
aos seus conteúdos partindo do senso comum para o científico. Durante as atividades
atividades percebeu-se
percebeu
de que a
matemática está presente na maioria das tarefas realizadas pelo ser humano. Isto é, na ação mais simples de
revestir uma parede com argamassa até a geometria e balanceamento de um veículo. Assim, os resultados foram
expressivos e a aprendizagem significativa. Houve aproximação do conhecimento científico às mais variadas
atividades da vida.
Palavras-chave: Sensibilização matemática. Aplicação de conceitos. Educação matemática.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Pura; Instituição: EEB Belisário Pena.
Capinzal – SC.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora, EEB Belisário Pena, juvaneebp@yahoo.com.br.
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Ensinar e aprender matemática não pode mais ser um ato doloroso para quem ensina e
nem também para quem aprende. É de fundamental importância trabalhar o ensino da
matemática de maneira prazerosa e de fácil aplicabilidade no cotidiano dos alunos.
É importante que professor, assim como a escola,
escola, questionem sobre a utilização da
matemática nas atividades diárias de uma pessoa refletindo e mostrando aos alunos, através
dos conteúdos, onde se encontra a matemática e também contextualizá-la
contextualizá la no cotidiano da vida
familiar e social.
É importante ressaltar
ltar de que números, operações matemáticas e medidas são usados
em muitas situações da vida como: conferir troco, calcular distâncias, controlar o saldo da
conta bancária, medir a temperatura de um doente, datar fatos históricos entre outras
atividades. No dia a dia a contagem matemática estende-se
estende se desde ações simples às mais
complexas, como a elaboração de projetos de engenharia, as descobertas científicas para a
saúde das pessoas, a evolução tecnológica para o progresso das ciências e da humanidade.
Por isso, o entendimento de que a matemática faz parte da vida das pessoas faz-se
faz
necessário para que os conceitos trabalhados em sala de aula tornemtornem-se significativos e
relevantes na sua utilização para a melhoria da sociedade a exemplo da geometria e dos
gráficos.
ficos. A primeira ajuda a entender plantas baixas e mapas, a construir edifícios, objetos e
embalagens. Já os gráficos oferecem informações sobre os mais diferentes assuntos e
permitem desenvolver através deles as análises necessárias para entender dados sobre
s
determinado problema, pesquisa ou situação apresentada, enfatizando ainda mais a
importância do entendimento da matemática como fonte de recursos necessários para a
aplicação na resolução dos mais variados problemas quer sejam de ordem econômica,
política, social ou familiar.
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Assim, analisar a importância e o significado da matemática em situações do cotidiano
da vida familiar e social é desmitificar de que os conteúdos matemáticos são utilizados
somente enquanto o indivíduo permanece na escola, mas sim de que são necessários para ele
enquanto possibilidade de desenvolvimento das habilidades intelectuais assim como na sua
utilização tanto para a criação de novas alternativas como na solução de problemas.
MATERIAL E MÉTODOS
Partindo da necessidade de fazer os alunos entenderem que a matemática se encontra
nas mais diversas atividades humanas inicialmente foram motivados a conversar com seus
familiares e relatar em quais situações eles utilizam a matemática.
De posse das informações colhidas realizou-se um debate com a participação de toda a
turma. Entre os assuntos discutidos e apresentados o que se destacou foram operações
bancárias, porcentagem e construção civil.
A partir desse levantamento organizou-se uma aula com a presença de um pai de dois
alunos, que exerce a profissão de construtor, explicando a utilização da matemática na
construção civil. Iniciou-se, então, o desenvolvimento dos conteúdos de porcentagem através
do método de proporcionalidade, área e perímetro. Confeccionou-se 1m² de área com jornal
utilizando-a para medir as dependências da escola caracterizando assim a passagem do
conhecimento empírico para o formal envolvendo equações.
Na sequência, trabalharam-se as diferenças entre a geometria plana e espacial.
Construiu-se um cubo de 1m de aresta com caixas “pet” de leite para o aluno entender a
diferença entre área e volume.
Desenvolveu-se outras situações problemas envolvendo as operações aritméticas com
as despesas e receitas do orçamento familiar.
Para o desenvolvimento das atividades utilizaram-se palitos de fósforo para a
construção de polígonos com mesmo perímetro e áreas diferentes, livros, revistas, jornais,
trena, régua e quadro branco. Os custos necessários à realização das atividades como papel,
cartolina, revelação de fotos ficaram sob a responsabilidade da escola, professores e famílias
dos alunos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entender como o indivíduo aprende mantém-se como um dos grandes desafios da
educação, da escola e do professor. Por isso, muitas vezes ensinar a matemática ainda se
resume a uma tarefa difícil para o professor e dolorosa para a maioria dos alunos que
precisam aprender como participantes do processo formal de educação e não conseguem.
Abordar a matemática como algo distante da realidade do aluno tem-se comprovado,
pelos estudos já realizados, como algo inócuo e improdutivo para o desenvolvimento.
Encontramos no documento da Proposta Curricular de Santa Catarina (1998, p. 106
em MIGUEL, apud ABREU, 1994, p. 70) que ao longo do processo de ensinar é prudente o
professor entender que:
Não são os conteúdos em si e por si o que importam, mas os conteúdos enquanto
veículos de grandes realizações humanas...os conteúdos enquanto veículos de

produção de bens culturais (materiais e espirituais) de esperanças e utopia sim...mas
s
também os conteúdos enquanto veículos de produção de dominação, da
desigualdade, da ignorância, da miséria e da destruição...da natureza, de homens, de
ideias e de crenças.
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É preciso entender a matemática como disciplina viva, dinâmica, organizada que está
presente nas diferentes sociedades.
Portanto, a partir da presença da família, ao selecionar as atividades em que aparece a
matemática, como a presença do pai falando sobre
sobre sua profissão na sala de aula, observou-se
observou
o interesse da turma no desenvolvimento das atividades do início ao término do trabalho.
Pode-se
se analisar a fala de aluna que se manifestou da seguinte maneira: “A matemática está
em nossas vidas, não importa onde
onde a gente esteja a matemática vai com a gente.” (N. C. G, 12
anos). Percebe-se
se aí que houve um entendimento da importância em aprender matemática. É
claro, porém, que isso só é possível pela presença do professor como mediador entre o
conhecimento historicamente
icamente produzido e sistematizado com aquele que o aluno adquire sem
a participação da escola.
Assim,
A função do professor, enquanto mediador no processo ensino-aprendizagem,
ensino
comprometido com a construção da cidadania do aluno, consiste em criar, em sala
sa
de aula, situações que permitam estabelecer uma postura crítica e reflexiva perante o
conhecimento historicamente situado dentro e fora da Matemática. (SANTA
CATARINA, 19998, p. 107).

Por isso é importante que tanto o professor da disciplina como os alunos,
al
quebrem a
barreira da dificuldade de aprender matemática e transformem os momentos das aulas
prazerosos e de entendimento de que os conteúdos matemáticos estudados podem ser
aplicados no dia a dia e que as ações e atividades das mais simples às mais complexas têm o
significado matemático na sua execução.
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A realização do projeto vem comprovar mais uma vez a importância da participação
dos alunos e de seu envolvimento no desenvolvimento de atividades que geram interesse e
curiosidade. Percebeu-se
se que a partir das situações trazidas por eles o interesse tornou-se
tornou
maior em saber mais sobre a matemática e a importância que ela tem em nossas vidas.
Chegou-se
se à conclusão, em concordância com o que muitos estudos já comprovaram,
de que a participação
ação da família no processo de ensino veiculado na escola produz efeitos
positivos na aprendizagem do aluno. Desde o momento da coleta de dados até o momento da
presença do pai, dando a demonstração de que na sua profissão a matemática é utilizada com
muitaa ênfase, o trabalho obteve sucesso.
Percebeu-se
se também que mesmo aquelas atividades que somente exigiram a coleta dos
dados, ganharam muita importância no momento dos exercícios realizados em sala, gerando
discussões e reflexão sobre como a matemática se encontra até nas atividades mais
corriqueiras do dia a dia.
Concluiu-se
se ainda de que tudo o que tem uma aplicabilidade, que se mostra o
significado, para o que serve e onde pode ser utilizado fica mais fácil de os alunos
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assimilarem, prova disso são os depoimentos dos alunos durante a execução das atividades.
Essa observação reforça a ideia de que a formação matemática em qualquer nível propicia ao
ser humano maior facilidade em elaborar estratégias para encontrar as soluções ou vislumbrar
diferentes caminhos para a resolução de problemas, quer seja na escola ou no seu dia-a-dia.
REFERÊNCIAS
GIOVANI JÚNIOR, José Ruy; CASTRUCCI, Benedicto. A Conquista da Matemática-6º
Ano. Edição Renovada. São Paulo: FTD, 2009. (Coleção A Conquista da Matemática).
LOPES (Bigode), Antonio. Matemática. Ensino Fundamental. São Paulo: Scipione, 2012.
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ARTEMÁTICA DO JEANS1
SARTORI, Anny2; RIGO, Izabele Gemeli3; PERIN, Silvana Nesi4.
RESUMO: Sabe-se
se que as atuais diretrizes curriculares recomendam um ensino-aprendizagem
ensino aprendizagem centrado no
aprender e aprender a pensar, na capacidade de relacionar o conhecimento com as práticas cotidianas, buscando
dar sentido ao aprendizado, fazendo a ponte entre a teoria
teoria e a prática. Propomos neste trabalho um modelo
matemático que envolva conteúdos do Ensino Fundamental, sobre um tema presente no nosso cotidiano, que é a
calça jeans e sua reutilização quando fora de moda ou sem condições de uso, buscando alternativas para a
preservação do meio ambiente e reutilizando as peças de forma criativa. Sabendo que para a produção de uma
calça jeans se utiliza muita água e diversos outros recursos naturais, estamos propondo uma nova alternativa de
termos uma peça nova usando a criatividade e reinventando moda, confeccionando modelos diferenciados
através de várias técnicas. Para isso, contamos com o auxílio da matemática para fazermos uma pesquisa de
campo, confeccionando gráficos e tabelas, cálculos envolvendo matemática básica,
básica, regras de três, porcentagem,
transformação de unidades de medidas e tempo e funções para encontrar o custo de produção de uma calça jeans.
Após esta pesquisa e estudo queremos alertar a população em geral sobre a quantidade de água utilizada em sua
produção
odução e conscientizar da necessidade de reutilizar a peça. Esse projeto motivou a turma em todo processo,
pois ao visitar a empresa de nosso município, os alunos ficaram encantados com toda a tecnologia e inovações
desenvolvidas pela mesma. Contamos com a participação dos alunosdo 8 ano 01e de seus familiares, que
empolgados, doaram calças que não eram mais utilizadas e contribuíram na customização das peças, nas costuras
para serem transformadas nos mais diversos objetos. Conseguimos fazer com que o educando
educa
desenvolvesse o
prazer por aprender, favorecendo o processo ensino-aprendizagem.
ensino
Palavras-chave: Custos. Aprendizagem
prendizagem. Preservação. Artesanato.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter
com
outras Disciplinas; Instituição: EEB Governador Bornhausen. Arroio Trinta – SC.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora, EEB Governador Bornhausen, silperin0612@gmail.com.
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Atentos ao mercado da moda e preocupados com as questões ambientais envolvidas no
processo de produção de uma calça jeans os alunos do 8 ano da Escola de Educação Básica
Governador Bornhausen buscaram através desse projeto conhecer as etapas da produção de
uma calça jeans e comprovar com o auxílio da matemática os custos para a confecção da
mesma, conscientizando-os
os dos benefícios de reutilizar as peças quando fora de uso.
Para o desenvolvimento do mesmo contamos com o apoio da empresa StateOne que abriu
suas
uas portas para que os alunos pudessem conhecer pessoalmente e acompanhar um dia de
produção. Neste dia também tiveram a oportunidade de coletar todas as informações de custo,
referentes aos materiais necessários para a confecção da calça, além dos demais custos que
viessem a compor o custo final como: energia, mão-de-obra,
mão
obra, imposto, água, etc.
Verificou-se
se que a produção das peças usa uma quantidade enorme de água, logo
pensamos o que poderíamos fazer para contribuir com o meio ambiente, e não ficar com
sentimento
timento de culpa cada vez que compramos uma calça nova, pois ela é uma peça importante
de nosso guarda roupa. Juntamente com a água outros componentes estão diretamente ligados.
Os alunos então pesquisaram artesanato feito com jeans e muitas ideias surgiram.
Essas ideias foram confeccionadas e estarão sendo apresentadas durante a feira com o
propósito de informar a população em geral a quantidade de água utilizada em sua produção e
conscientizá-los
los da necessidade de reutilizar a peça de forma criativa e lucrativa. Após o
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término do trabalho as peças serão doadas para a APAE de nosso município para arrecadação
de fundos para a mesma. Como forma de incentivar o empreendedorismo juvenil.
juven
METODOLOGIA
Estamos vivendo um momento em que as novidades sempre estão presentes em nossas
vidas, buscando inovações. Gradativamente com o aumento das vendas aumenta-se
aumenta
o que é
desprezado socialmente, aumentando a circulação do que é considerado
considerado lixo. Assim também
ocorre com a moda, o que hoje é “considerado velho” pode no mesmo instante ser “novo”.
A moda no Brasil passou por várias fases até chegar ao que conhecemos hoje. A
mulher brasileira, inovadora e atenta, não deixou de sempre acompanhar
acompanhar o que acontecia lá
fora para absorver sempre o melhor do que via. Hoje, a moda é única e reflete o resultado de
várias tendências e influências. Estas tendências fazem com que no guarda-roupa
guarda
feminino
“sempre caiba mais uma calça”. Ora queremos uma cor nova, ora queremos um corte
diferente. Logo usamos uma peça por algum período e já cansamos dela e queremos algo
diferente, novo. Assim estamos vivendo a moda, vivemos em círculos, um dia volta no início.
Tendo conhecimento destes fatos resolvemos conhecer
conhecer a forma de produção de calças
jeans e utilizar a matemática para compor o seu custo sem esquecer das relações com o
meio.Inicialmente fizemos uma pesquisa de campo para verificar se realmente a população
em geral utiliza esta peça e se essa mercadoria
mercador tem um consumo grande.
Foram entrevistadas 330 pessoas sendo 192 do sexo feminino e 138 do sexo
masculino. Quando perguntamos se fazia o uso de calça jeans, obtemos os seguintes
resultados:

Sim
313
94,85%

Não
17
5,15%
Através desta pesquisa constatou-se
constatou que o assunto a ser trabalhado
balhado era de importância
para os alunos e também para toda a comunidade em geral. Perguntamos também, em média
quantas calças costuma comprar por ano:
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Idade dos Entrevistados
100

Mais de cinco

41

Quatro

72

Três

68

Duas
Uma

32

Podemos verificar que o consumo desta peça também é grande por parte dos
munícipes, logo percebemos a importância de informá-los
informá los sobre a sua reutilização.
Após esta pesquisa partimos para a ação de visitar a empresa StatOne onde tivemos a
oportunidade de conhecer todas as etapas da produção, onde a empresária nos informou como
ela é produzida, como são feitos
eitos os custos, as tecnologias empregadas.
Voltando da empresa nas aulas de matemática, muitas análises e debates foram
efetivados, muitos assuntos considerados,simulações dos custos e chegamos aos resultados:
Tabela 1: Descritivo dos valores utilizados para a confecção da calça feminina.

Quantidade Unidade Descrição do Material Preço Unitário (R$)
1,65
Metro
Tecido
13,90
0,15
Centímetro
Forro
3,42
1
Unidade
Botão
0,93
1
Unidade
Zíper
0,80
1
Cone
Linha
9,80
1
Unidade
Etiqueta
0,20
1
Unidade
Tag
0,25
1
Unidade
Cordão Tag
0,30
6
Unidade
Rebite
0,21
1
Unidade
Embalagem
2,88
TOTAL

Total (R$)
15,29
0,51
0,93
0,80
1,08
0,20
0,25
0,30
1,26
2,88
23,50

Etapa
Mapear e cortar
Costurar
Lavar e Secar
Passar e embalar

Valor do Mínimo (R$)
0,136
0,136
0,136
0,136
TOTAL
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Valor Total (R$)
0,40
3,67
0,68
0,68
5,43
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Tempo
3 min
27 min
5 min
5 min
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Tabela 2: Descritivo dos valores utilizados para a confecção da calça feminina.

Tabela 3: Custo unitário para confeccionar uma calça

Descrição
Matéria-Prima
Mão-de-obra
Energia
Imposto
Água
TOTAL

Total (R$)
23,50
5,43
0,31
5,28
0,095
34,61

Quando terminamos os cálculos fomos na comunidade e recolhemos calças que não
tinham mais condições de uso, e aplicando técnicas artesanais confeccionamos diversos
objetos úteis para uma casa. Incentivamos com o mesmo empreendedorismo Juvenil.
CONCLUSÃO
Ao término deste trabalho sobre “artemática do jeans”, contextualizado através da
modelagem matemática, pode-se afirmar que o mesmo encontrou validação, visto que os
modelos propostos responderam aos problemas adequadamente, refletindo a realidade com
grande proximidade. E a matemática é o elo de ligação entre as teorias e as práticas.
Com a intenção de calcular o custo de uma calça feminina, tamanho 40, de jeans e sua
reutilização, obtivemos a possibilidade de mostrar que se partirmos de um tema de interesse
da maioria dos alunos, com estudo e criatividade conseguiremos desenvolver os conteúdos e
ainda fazer com que o educando desenvolva o prazer por aprender, favorecendo o processo
ensino-aprendizagem, envolvendo outras disciplinas e outros professores no processo.
O que ficou bem evidente que a população de Arroio Trinta assim como o restante do
mundo usa calça jeans e muitas vezes por falta de conhecimento, conforme a pesquisa, não
sabe o que fazer com as peças que não usa. O consumismo torna muitas coisas de qualidade
em lixo. A reutilização faria diminuir os descartáveis e proporcionalmente evitar gastos.
As peças criadas pelos alunos chamaram a atenção das pessoas envolvidas motivandoas a reutilizar as calças que não usam mais, incentivando algumas famílias aumentar sua renda
familiar. O artesanato em todo país se tornou uma fonte de renda alternativa e movimenta a
economia do país significativamente de modo sustentável e econômico em favor da vida.
Como o objetivo da turma não era visar lucros a opção de doar as peças para a APAE
possibilitou também a turma uma conscientização referente a inclusão e ação social, além de
despertar a consciência para uma sociedade sem lixo e artesanalmente um luxo.
REFERÊNCIAS
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CAMPO MINADO DE MATEMÁTICA1
KOBALL, Kewin2; KNIPERS, Cleiton3; BÍSSIGO, Denise Nones4.
RESUMO: Futebol é o esporte mais conhecido e comentado do Brasil, ele faz parte de nosso dia a dia e
gostamos muito desse esporte. Os jogos ocorrem dentro de um campo, cujas dimensões são específicas. Você já
parou para pensar em quantos carros ou casas, pessoas ou bolas, cabem lado a lado dentro de um campo de
futebol? Perguntas como estas serão respondidas neste projeto. Este trabalho tem por objetivo aplicar conteúdos
matemáticos utilizando um campo oficial de futebol como base para seus cálculos. Por exemplo: Área,
perímetro, raio, circunferência, fórmulas, proporções e questionários. O campo de nossa escola serviu para os
primeiros passos deste trabalho. Todos os objetos como também as pessoas foram dispostas no campo para
aplicar as fórmulas matemáticas. Este trabalho nos proporcionou experimentar a matemática na prática, que
fazendo com que entendêssemos com mais facilidade os conteúdos matemáticos abordados neste projeto.
Palavras-chave: Campo de Futebol. Área. Matemática Aplicada.

INTRODUÇÃO
Escolhemos o título: “Campo Minado de Matemática”, porque, primeiramente
gostamos muito da matéria de matemática. Novalis von Hardenberg afirmou certa vez que
“Um matemático autêntico é um entusiasta por si só. Sem entusiasmo, nada de Matemática.”
Nos sentimos muito empolgados em desvendar o campo e conciliar matemática, nossa
disciplina preferida. O tema também foi escolhido porque gostamos muito de futebol e ele faz
parte de nosso dia-a-dia. Conhecemos muito bem esse esporte, contudo, nunca pensamos nele
como algo que tivesse tanta matemática envolvida. Como objeto de estudo, pegamos o campo
de futebol, e a partir dele desenvolvemos nosso projeto.
Nosso projeto consiste além de calcular áreas e perímetros, colocar objetos, carros,
casas, pessoas, dentro de um campo – com medidas oficiais – e observar a quantidade
máxima dos mesmos, que cabem dentro do campo de futebol. Sabe-se que um campo tem
dimensões pré-estipuladas. Para este trabalho escolhemos as dimensões máximas
recomendadas para competições a níveis internacionais, que são: 110 metros de comprimento
por 75 metros de largura. Com base nessas dimensões serão apresentados nossos cálculos
matemáticos.
Temos por principal objetivo, conhecer e desvendar o campo de futebol como um
lugar cheio de matemática. Temos por objetivos específicos: Conhecer o Campo e suas áreas
internas; Fazer cálculos de Área e Perímetro do campo e suas divisões internas; Apresentar
cálculos e comparações entre a área do campo e a área ocupada por casas, carros, bolas e
pessoas; Estudar as linhas e áreas do círculo, calculando seus raios, comprimentos de
circunferências; Demonstrar na prática as relações estudadas acima; Fazer uma pesquisa para
interagir com os alunos de nossa escola e para observar se possuem lógica matemática.
MATERIAL E MÉTODOS
1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: EEB Teófilo Nolasco de Almeida. Benedito Novo – SC.
2
Aluno da 8º ano 1, kewinkoball@hotmail.com.
3
Aluno da 8º ano 3, cleitinho.ck99@gmail.com.
4
Professora Interprete da Escola de Educação Básica Teófilo Nolasco de Almeida, denny_dede@hotmail.com.

O CAMPO DE FUTEBOL
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O futebol se joga num campo de grama natural ou sintética de forma retangular. As
medidas permitidas do terreno são de 90 a 120 metros de comprimento e de 45 a 90 metros de
largura, mas para partidas internacionais se recomenda as seguintes medidas: entre 100 e 110
metros
etros de comprimento, e entre 64 e 75 metros de largura. As duas linhas localizadas ao
longo do terreno recebem o nome de linhas laterais, enquanto que as outras são chamadas
linhas de fundo. Os pontos no meio de cada linha lateral são unidos por outra linha,
lin a linha de
meio.
Sobre o centro de cada linha de fundo e adentrando-se
adentrando se no campo ficam a grande área,
a pequena área e as balizas.. As chamadas balizas, também conhecidas como goleiras, gols ou
golos,
os, são constituídas de dois postes verticais (conhecidos como traves) de 2,44 metros de
altura localizada a 7,32 metros de distância um do outro e sobre o centro de cada linha de
fundo. As partes superiores dos postes são unidas por outro poste horizontal, conhecido como
travessão.
adentrando
As grandes áreas são áreas retangulares localizadas no centro dos golos e adentrandose no campo. As linhas que delimitam a grande área são traçadas a 16,5 metros dos postes
verticais, adentrando-se
se também 16,5 metros ao interior do campo, e unidas por outra linha
maior. O traçado da pequena área e semelhante, mas com uma medida de 5,5 metros.
Sabe-se
se que um campo pode ter algumas dimensões pré-estipuladas.
pré estipuladas. Para este trabalho
escolhemos as dimensões máximas recomendadas para competições a níveis internacionais,
que são: 110 metros de comprimento por 75 metros de largura. Com base nessas dimensões
dimensõ
serão apresentados nossos cálculos matemáticos.
Para aplicar nossos cálculos utilizamos o campo de futebol de nossa escola.
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A partir de agora explicaremos passo a passo de nosso trabalho. A primeira parte de
nosso trabalho foi aprender o conceito e a prática de como se calcula área e perímetro.
Calculamos primeiramente a área de um campo de futebol com dimensões de 110m x 75m
obtendo
btendo o resultado de 8 250m². E o perímetro: 110m + 75m + 110m + 75m=
75m 370m.
Após descobrirmos esses resultados pensamos: “Se quiséssemos saber apenas a área
da Pequena Área do campo, como faríamos?”. A partir desse tipo de pergunta, fomos
moldando nosso trabalho,
lho, nos perguntando também quais eram todas as áreas presentes no
campo (Grande e pequena área, área central, área da circunferência).
A segunda parte de nosso projeto aborda curiosidades matemáticas. Quantas casas de
70m² cabem num campo oficial? E quantas pessoas? Quantas bolas de basquete? Quantas
bolas de tênis? Quantos carros (modelo Gol, Volkswagen). Jorge Nuno Silva diz que “A
Matemática é o prazer de pensar” concordamos com ele, pois essa curiosidade matemática
nos trouxe prazer em pensar e formular como faríamos para encontrar tais resultados. O
cálculo da casa, usamos a fita métrica e no campo de futebol de nossa escola e medimos os
70m². Para calcular quantas pessoas cabem num campo, marcamos 1m² e colocamos alunos
da 8ª série dentro do 1m².
m². Esse mesmo processo foi feito com os demais objetos como as
bolas de tênis e de basquete.
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CÁLCULOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observamos que um passo muito importante foi compreender como se calcula um
metro quadrado, e a partir disso calcular, por exemplo, quantas bolas de basquete cabem neste
1m². Pegamos na sala de educação física as bolas e fomos colocando dentro de um metro
quadrado. Concluímos que cabem 20 bolas de basquete dentro desse 1m² e sabe-se que a área
total do campo é de 8250m², logo 20 x 8250 = 165 000 bolas de basquete cabem lado a lado
no campo.
Figura 1: Aplicando a matemática no campo de nossa escola:

Fonte: Local: EEB. Teófilo Nolasco de Almeida. Data: Agosto de 2013.
Quadro 1: Perguntas propostas e resultados obtidos:

Quantas bolas de Basquete cabem no campo?
Quantas pessoas cabem no campo?
Quantos carros modelo Gol cabem no campo?
Quantas casas cabem no campo?

20 bolas x 8 250m² = 165 000 bolas
10 pessoas x 8 250m² = 82 500 pessoas
46 x 28 = 1 288 carros
8 250m² / 70m² = 117 casas

A partir dos cálculos de quantos objetos, casas, pessoas cabiam no campo, tentávamos
antes de ver o resultado das contas, opinar um resultado. Após termos o resultado final,
percebemos que não tínhamos muita noção do espaço real do campo e acabávamos errando os
resultados que imaginávamos. Por esse motivo, pensamos e aplicamos um questionário, em
Google docs, com diversos alunos de distintas turmas, perguntando a eles quantas casas,
carros e pessoas cabiam no campo. Segue abaixo a pesquisa:
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A Pesquisa acima foi realizada no dia 09 de outubro de 2013, com amostra de alunos
de cada série do ensino fundamental e ensino médio de nossa escola.
Já dizia Dean Schlicter “Aprofunda suficientemente qualquer coisa e encontrarás
Matemática”. Essa frase realmente remete a algo verdadeiro, pois foi exatamente o que
observamos e aconteceu conosco, pois começamos a aprofundar os conhecimentos sobre o
campo de futebol e lá encontramos muita matemática. É interessante saber que um campo de
futebol sempre tão famoso por ser palco do esporte mais conhecido no Brasil é também rico e
cheio de matemática.
CONCLUSÕES
Percebemos que um campo oficial de futebol possui dimensões extensas e que nele
cabem diversos carros, casas, pessoas, bolas e pessoas. Surpreendemo-nos com o resultado
que obtivemos. Foi interessante também formular, aplicar e analisar a pesquisa que fizemos,
pois além de interagir com os demais alunos de nossa escola pudemos perceber a grande
dificuldade que há no raciocínio lógico as pessoas e a noção que elas têm sobre espaço versus
colocar objetos dentro.
A matemática é uma disciplina muito rica, pois ela participa de nosso a dia mesmo
sem percebermos. O campo de futebol se tornou para nos um objeto de estudo rico em
matemática, pudemos aplicá-la na prática o que tornou nosso trabalho mais interessante e
divertido. Isso é algo muito bom porque entendemos muito melhor o conteúdo, e nos
divertimos fazendo as contas e aplicando elas no campo de futebol.
REFERÊNCIAS
CORREIA, Paulo. Matemática Absolutamente: Lista de Citações. Dean Schlicter.
Disponível em: <http:// http://mat.absolutamente.net/i_citac.php>. Acesso em: 19 junho. 2014
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ESTUDANDO ÂNGULO COM ESPELHOS PLANOS1
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ROSARIO, Larissa do2; URBAN, Luana Thaís3; SANTOS, Roni Carlos Silveira dos4.
RESUMO: Nosso objetivo com esse trabalho é desenvolver estudos sobre ângulo e suas propriedades,
explorando atividades com espelhos planos. O projeto foi desenvolvido com o 8º ano para contextualizar o
estudo sobre ângulo. Envolvendo pesquisa sobre ângulos, construção
construção de um dicionário sobre o assunto e
exploração de espelhos planos. Estudaram álgebra e geometria ao deduzir a fórmula para o número de imagens.
Também exploramos caleidoscópios e periscópios. Para a confecção dos caleidoscópios foi proposta a situação
problematizadora de ter que embuti-los
embuti los em canos de PVC de diâmetros diferentes. Isso possibilitou o estudo
contextualizado do Teorema de Pitágoras e das relações entre os lados do triângulo equilátero inscrito e o
diâmetro da circunferência. O desenvolvimento
desenvolvimento deste trabalho possibilitou a instrumentalização do estudo sobre
ângulos. Percebemos que o projeto possibilitou o ensino e aprendizagem da matemática integrando prática e
teoria, agregando significado, despertando o interesse e aguçando a curiosidade durante nossas aulas.
Palavras-chave:: Ângulo. Caleidoscópio. Espelho Plano.

INTRODUÇÃO
A geometria é componente importante para a formação do conhecimento matemático.
O discurso de que devemos partir de situações concretas, cotidianas, classificando o mundo
real que nos cerca para, só então, desenvolver estudos teóricos, está presente tanto na
formação quanto capacitações dos professores. Porém na prática, ainda não é realidade em
todas as salas de aula. Por vezes a geometria é deixada para ser trabalhada
trabalh
como último
assunto e assim, quando “sobra tempo”, de maneira superficial, apenas com repasse de
conceitos prontos a serem memorizados.
Trabalhamos em uma sequência que valoriza as concepções prévias dos alunos,
passando por conceituação, uso do transferidor, nomenclatura e propriedades dos ângulos
para podermos compreender matematicamente o caleidoscópio, periscópio, tipos de espelhos
e proporcionalidade inversa entre o número de imagens e o ângulo entre dois espelhos planos.
O nosso trabalho busca
busca alternativas para essas constatações. Trabalhando com
espelhos planos podemos explorar as propriedades dos ângulos em situações nas quais os
alunos podem comprovar o que estão estudando.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter
com
outras Disciplinas; Instituição: Escola Municipal de Ensino Fundamental Max Schubert.
Schubert Jaraguá do Sul – SC.
2
Expositora, aluna do 8º ano do Ensino Fundamental
Fundament – Anos Finais, esc.maxs@terra.com.br.
3
Expositora, aluna do 8º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais, esc.maxs@terra.com.br.
4
Professor Orientador; EMEF Max Schubert, ronidossantos@brturbo.com.br.
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Estudando Ângulo com Espelhos Planos foi desenvolvido
envolvido no 8º ano do ensino
fundamental, com as turmas do período matutino e vespertino, para contextualização e
ressignificação do estudo geométrico.
Primeiramente houve uma discussão sobre ângulo com os alunos para levantarmos o
que já sabíamos e o que precisávamos avançar acerca de definições, nomenclaturas, traçado e
medição. Construímos um dicionário sobre o assunto, devido à importância de registrarmos
nossas definições.
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MATERIAIS E MÉTODOS

Na etapa seguinte estudamos as propriedades dos ângulos. As principais propriedades
estudadas foram:
• Ângulos opostos pelo vértice tem a mesma medida.
• Os ângulos complementares formam 90º, os suplementares somam 180º e os
ângulos que formam 360º são denominados replementares.
• Os ângulos alternos internos ou alternos externos, formados em feixe de paralelas
cortado por transversal, possuem mesma medida.
• Os ângulos correspondentes possuem mesma medida, são verificados em
transversal cortando paralelas.
• Em um triângulo qualquer observa-se que sempre a soma dos ângulos internos
corresponde a 180º.
• Em um polígono convexo qualquer, dividindo-o em regiões triangulares, podemos
determinar a soma dos ângulos internos pela fórmula Sn = (n -2) . 180.
Figura 1: principais propriedades dos ângulos planos

Após esta etapa os alunos tiveram contato com espelhos planos e participaram de
atividades onde formaram determinados ângulos com os espelhos e, após observação,
registraram a quantidade de imagens formadas. Então generalizaram tal situação com
geometria e álgebra, conforme figura 2, deduzindo uma fórmula para obtenção do número de
imagens. Puderam com tal fórmula verificar se a observação foi correta.
Também trabalhamos com periscópios. Com eles exploramos o ângulo de 45º e
aproveitando para revisar sobre blocos retangulares e sua planificação.
Após confeccionamos caleidoscópios com a situação problematizadora de ter que
embuti-los em canos de PVC de diâmetros diferentes. Isso possibilitou o estudo
contextualizado do Teorema de Pitágoras e das relações entre os lados do triângulo equilátero
inscrito e o diâmetro da circunferência (neste caso: de um prisma triangular dentro de um
cilindro).

Figura 2: dedução da fórmula para a determinação do número de imagens
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Nesta etapa além da pesquisa e revisão sobre o Teorema de Pitágoras, exploramos as
relações descritas acima, elaboramos um cartaz (conforme figura 3) demonstrando nosso
raciocínio.
Figura 3: Cartaz confeccionado pelos alunos usando LibreOffice Draw

No quadro abaixo citamos alguns dos verbetes constantes do nosso
nosso dicionário sobre
ângulo, com definições propostas pelos alunos e professor.

Ângulo que mede menos que 90° e mais de 0°.

Ângulos Alternos

Estão em lados diferentes da transversal e podem ser internos ou externos.

Ângulos Alternos
Adjacentes

Estão em lados diferentes da transversal, mas na mesma região e apresentam o mesmo
vértice, a soma dos ângulos é 180°.

Ângulos Alternos
Comuns

Estão em lados e regiões diferentes da transversal e não apresentam o mesmo vértice, a
soma de seus ângulos é 180°.
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Ângulo Agudo

é a região de um plano formada pela abertura relativa entre duas semirretas que possuem
uma origem em comum, chamada vértice.o
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Ângulo

Ângulos Alternos
Externos

Estão em lados diferentes da transversal, fora das paralelas e não apresentam o mesmo
vértice, os ângulos são iguais. Ângulos formados por retas cortadas por uma transversal,
quando as retas são paralelas, os ângulos alternos externos têm medidas iguais.

Ângulos Alternos
Internos

Estão em lados diferentes da transversal, entre as paralelas e não apresentam o mesmo
vértice, os ângulos são iguais. Ângulos formados por retas cortadas por uma transversal,
quando as retas são paralelas, os ângulos alternos têm medidas iguais.

Ângulo Central

É o ângulo cujo vértice é o centro da circunferência

Ângulos Colaterais Estão no mesmo lado da transversal.
Ângulos Colaterais Estão do mesmo lado da transversal, mas não na mesma região, apresentam o mesmo
vértice, a soma dos ângulos é 180°.
Adjacentes
Estão do mesmo lado da transversal, mas não na mesma região e não apresentam o
Ângulos Colaterais mesmo vértice, os ângulos são iguais. Ângulos formados por retas cortadas por uma
Correspondentes transversal, quando as retas são paralelas, os ângulos correspondentes têm medidas
iguais.
Ângulos Colaterais Estão do mesmo lado da transversal, fora das paralelas, a soma dos ângulos é 180°.
Externos
Ângulos Colaterais Estão do mesmo lado da transversal, entre as paralelas, a soma dos ângulos é 180°.
Internos
Ângulo Obtuso

Ângulo que mede mais que 90° e menos de 180°.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A matemática está presente no cotidiano nas mais diversas situações e objetos. Após o
desenvolvimento das etapas citadas houve discussão sobre a matemática dos espelhos no dia a
dia. Abordamos nessa discussão os diferentes tipos de espelhos, suas características e
utilizações. Os alunos compreenderam sua importância, desde a utilização para a segurança
no trânsito, até sua contribuição no desenvolvimento da ciência, como é o caso dos espelhos
esféricos dos poderosos telescópios. Houve aprendizagem significativa e maior empenho, por
parte dos estudantes, no estudo da matemática.
Para sequência desse estudo deixamos como sugestão o estudo dos espelhos côncavos
e a superfície parabólica espelhada de Arquimedes. Pois entendemos que poderia servir de
ponte para o estudo da equação quadrática e função do 2º grau, bem como determinação do
foco da parábola.
CONCLUSÕES
O desenvolvimento deste trabalho possibilitou a instrumentalização do estudo sobre
ângulos e pudemos perceber que os alunos, mesmo de série finais do Ensino Fundamental,
apresentam muita dificuldade em manusear o transferidor e não compreendem as
propriedades dos ângulos quando este estudo se restringe ao livro didático ou repasse de
informações e conceitos.
Durante as atividades com os espelhos planos trabalhamos com o caleidoscópio e
periscópio, mas o pano de fundo foi a geometria das propriedades dos ângulos. Comumente
durante as aulas são resolvidos problemas ou exercitados algoritmos que estão nos livros

didáticos. Com as atividades propostas neste
neste projeto, pudemos “sair do papel” e mobilizar
conhecimentos matemáticos para compreender fenômenos a partir da prática.
Estudando Ângulo com Espelhos Planos possibilitou o ensino e aprendizagem da
matemática, integrando prática e teoria, agregando significado,
significado, despertando o interesse e
aguçando a curiosidade, tudo isso durante o desenvolvimento desse trabalho. Com os espelhos
planos pudemos contextualizar o estudo dos ângulos e os alunos perceberam que é preciso
compreensão e efetiva aprendizagem para desenvolver
desenvolver atividades práticas, como as
oportunizadas, explorando fenômenos cotidianos matematicamente.
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ETNOMATEMÁTICA: UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA1
DIGA, Eder Lucas Cardoso2; FARIAS, Maylon Andrey da Silva3;
OLIVEIRA, Maria Lucidalva4.
RESUMO: Este trabalho objetiva desenvolver um estudo e análise por meio do programa em etnomatemática,
sobre as atividades desenvolvidas na comunidade de Iratapuru. Nele procuramos compreender o conhecimento
matemático envolvido nas atividades da comunidade e transformar este conhecimento para a sala de aula como
possibilidade num contexto de formação facilitadora de conhecimentos acadêmicos. Os comunitários que
fizeram parte desta pesquisa compõem o grupo social que desenvolve seu trabalho usando seu conhecimento
próprio. Interessamo-nos por estas atividades, que de certa forma são encontradas nas comunidades, sendo
acessível de ser pesquisada, objetivando a nossa proposta para a educação no contexto da matemática. O
presente trabalho teve como pontos iniciais: estudos realizados a respeito da etnomatemática e um trabalho
desenvolvido com alunos de uma turma de 7º ano do ensino fundamental II, em 2013, quando foi aplicada uma
atividade em que os alunos deveriam desenvolver uma atividade pertinente aos conhecimentos matemáticos
utilizados pelos comunitários. A partir dessa atividade demos continuidade ao trabalho, principalmente aos
conteúdos propostos, como: Razão, Proporção, Porcentagem e Sistemas de Medida. O presente trabalho objetiva
buscar novos conhecimentos inseridos na contextualização da formação do aluno. A presente pesquisa revelou
resultados em que as considerações a respeito das atividades desenvolvidas na comunidade possam ser
desenvolvidas em sala de aula e dessa forma proporcionar meios para que o aluno possa ter acesso a outras
formas de conhecimento e de maneira contextualizada.
Palavras-chave: Etnomatemática. Aprendizagem Significativa. Ensino.

INTRODUÇÃO
A etnomatemática é um ramo da matemática que busca compreender as “matemáticas”
vivenciadas pelos grupos sociais. Na escola é um método que propicia ao aluno deixar fluir o
conhecimento prévio que tem, para que a partir do senso comum chegue ao conhecimento
sistematizado. A etnomatemática é uma forma de colocar o significado dos conteúdos
ensinados na escola e sua utilidade no cotidiano dos alunos.
A proposta deste projeto é valorizar os pré-conhecimentos adquiridos pelos alunos,
ajustando o modelo de ensino para atingir os objetivos propostos pelas grades curriculares,
assim como mostrar aos comunitários da comunidade de Iratapuruque o conhecimento
matemático utilizado por eles na realização de suas atividades, podem ser inseridos no meio
escolar. Tornando a matemática mais prazerosa aos alunos ao mesmo tempo em que irá
ampliar os horizontes do conhecimento da matemática na escola.
Assim, a matemática é mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado
às estruturas de conhecimento do aluno, adquirindo um significado para ele a partir da relação
com seu conhecimento prévio. Quando isso não acontece, a aprendizagem se torna mecânica e
o conteúdo estudado pelo aluno passa a ser armazenado isoladamente.
METODOLOGIA

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: Faculdades Integradas do Tapajós. Santarém. PA.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora, Escola Raimunda Rodrigues Capiberibe, lucidalva.torres@hotmail.com.

•
•
•
•

A pesquisa será Qualitativa e quantitativa e será
será desenvolvida em etapas:
Pesquisa de campo na comunidade Iratapurua fim de verificar a aplicabilidade das
unidades de medidas usadas pelos agricultores.
Registro do Diário de Bordo.
Realização de oficinas na Escola sob a coordenação dos alunos pesquisadores
pesquisado
e
multiplicadores do conhecimento adquirido.
Retorno para comunidade Iratapuru do aprendizado adquirido através de Exposição de
vídeos, fotos, murais, retratando a importância da matemática utilizada por eles como
fonte de renda.
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CONCLUSÃO
Este projeto
eto foi de grande importância e obteve um considerável sucesso, haja vista,
que antes da aplicação dele, os alunos tinham muita dificuldade em aprender as unidades de
medida e porcentagem, principalmente porque esses conteúdos eram repassados pelos
professores
ores de Matemática sem nenhuma aplicabilidade na vida dos alunos.
Logo, os resultados almejados foram alcançados, pois os Agricultores, hoje tem
consciência da importância de sua cultura da terra, no uso de suas habilidades tradicionais
para medir seus produtos
odutos na terra.
E consequentemente na escola, os alunos aprenderam que a matemática usada em sala
de aula é a mesma usada no cotidiano dos moradores do campo. E se conscientizaram da
importância da Etnomatemática em suas vidas.
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EXPLORANDO AS ÁREAS DAS FIGURAS PLANAS PRESENTES NAS
PIPAS1
AMORAS, Bárbara da Costa2; SILVA, Diovana de Sousa da3;
AMADOR, Judenilson Teixeira4; PANTOJA, Iris Maciel5.
RESUMO: O Projeto Explorando as Áreas das Figuras Planas Presentes nas Pipas, organizado pelas alunas
Barbara da Costa Amoras e Diovana de Sousa da Silva, desenvolvido na Escola Estadual Ruth de Almeida
Bezerra com alunos do 6º ano do Ensino Fundamental. Objetivando explorar as áreas das figuras planas:
quadrados, triângulos e retângulos, medida dos ângulos presentes nas pipas. Através do estudo das relações das
figuras geométricas introduzindo um aprendizado diversificado que englobe a simetria, por meio de dobraduras
de papel reutilizável, materiais didáticos: régua, esquadro, transferidor e palestras sobre os cuidados para a
utilização das pipas. Compreendemos que nós alunos podemos contribuir com o meio ambiente reaproveitando
o papel, sacos plásticos, utilizando recursos naturais como talas extraídos da natureza.
Palavras-chave: Figuras geométricas Planas. Aprendizado diversificado.

INTRODUÇÃO
O processo educacional se constrói no campo dos valores. A pesquisa educacional será
enriquecida através do diálogo troca de experiência entre professores, alunos monitores e
alunos do 6º ano, com averiguação das informações disponíveis nos sites, nos livros didáticos,
paradidáticos, revistas, panfletos.
Neste trabalho será abordada a Exploração das formulas das Figuras Geométricas
Planas, utilizadas na construção das pipas, as normas para empiná-las com segurança,
simetria, ângulos, área do quadrado, triangulo e retângulo, objetivando promover um
aprendizado diversificado onde haja interação dos educandos desenvolvendo sua criatividade,
através da integração da matemática com disciplinas artes e temas transversais como meio
ambiente.
O ESTUDO DA GEOMETRIA ATRAVÉS DAS PIPAS
No desenvolvimento da pesquisa observamos no livro didático “Tudo é Matemática”
de 5ª série de autoria do escritor Luiz Roberto Dante no capítulo de geometria, a história das
pipas as quais tiveram origem no Oriente, mais especificamente na China, e era utilizado
inicialmente por adultos para atividades sérias, como passar avisos durante as batalhas. Por
exemplo. No Brasil, na época da escravidão, foram utilizadas por sentinelas, no Quilombo dos
Palmares, (comunidade criada para abrigar os escravos que fugiam dos seus senhores), para
anunciar que algum perigo se aproximava.
Além dos seus aspectos lúdicos e de lazer, as pipas sempre tiveram uma importância
fundamental nas pesquisas e descoberta cientifica ao longo da história e até mesmo nas
observações meteorológicas, dependendo da localização geográfica elas recebem diversos
1
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3
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4
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5
Professora Orientadora, Escola Estadual Ruth de Almeida Bezerra, irismacielpantoja@gmail.com.

nomes: papagaio, arraia, pandorga, jamanta, estrela, pecapara, califa e quadrado. O dia 9 de
setembro é o dia da pipa.
Os bombeiros alertam é possível soltar pipas sem se machucar tomando alguns
cuidados:
• Não solte pipas em dias de chuva;
• Evite brincar perto de antenas, fios telefônicos ou cabos elétricos;
• Não empine pipa em cima de lajes e telhados;
• Nunca
nca use linha metálica nem faça pipas com papel laminado;
• Fique atento em ruas, avenidas e lugares movimentados principalmente quando estiver
andando para trás;
• Tenha cuidado com ciclistas, pois a linha pode ser perigosa para eles;
• Se a pipa enroscar em fios,
f
não tente retirá-la,
la, nem mesmo utilizando canos ou
bambus;
• Ao correr atrás das pipas, tome cuidado com o trânsito;
No decorrer das atividades os alunos pesquisaram sobre a história da mesma,
construíram e registraram todos os passos observados durante
durante a construção das pipas e
organizaram relatórios das atividades desenvolvidas em sala de aula, pesquisaram as áreas das
figuras planas observadas e usaram a medida das pipas confeccionadas por eles, para calcular
a área do quadrado, retângulo e triangulo essa atividade pode ser desenvolvida com alunos do
6º ao 9º ano.
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Fonte: Iris Maciel Pantoja, Turma: 6º ano

O estudo da área de figuras planas está ligado aos conceitos relacionados à Geometria
Euclidiana, que surgiu na Grécia antiga embasada no estudo do ponto, da reta e do plano. No
mundo em que vivemos, existem inúmeras formas planas existentes, que são construídas
const
a
partir dos elementos básicos citados anteriormente. Desde a antiguidade, o homem necessitou
determinar a medida da superfície de áreas, com o objetivo voltado para a plantação e a
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Em casa, na rua, nas várias profissões, na cidade, no campo, nas várias culturas, o ser
humano necessita contar, calcular, comparar, medir, localizar, representar, interpretar, etc., e o
faz informalmente, à sua maneira, com base em parâmetros do seu contexto sociocultural. É
preciso que esse saber informal, cultural, se incorpore ao trabalho matemático escolar,
diminuindo a distância entre a Matemática da escola e a Matemática da vida.

construção de moradias. Dessa forma, ele observou uma melhor organização
organização na ocupação do
terreno. Trabalhando com ângulos retos usando esquadros que tem ângulos retos.
CÁLCULO DA ÁREA DO TRIÂNGULO
Denominamos de triângulo um polígono de três lados. Observe a
figura acima. A letra h representa a medida da altura do triângulo, assim
como letra b representa a medida da sua base.
A área do triângulo será metade do produto do valor da medida da
base, pelo valor da medida da altura, tal como na fórmula abaixo:

A letra S representa a área ou superfície do triângulo.
CÁLCULO DA ÁREA DO QUADRADO
Todo quadrado é também um losango, mas nem todo losango vem a ser
um quadrado, do mesmo modo que todo quadrado é um retângulo, mas nem todo
retângulo é um quadrado. O quadrado é um losango, que além de possuir quatro
lados iguais, com diagonais perpendiculares, ainda possui todos os seus ângulos
internos iguaiss a 90°. Observe ainda que além de perpendiculares, as diagonais
também são iguais.
Cálculo da Área do Retângulo
Por
or definição o retângulo é um quadrilátero equiângulo (todos os seus
ângulos internos são iguais), cujos lados opostos são iguais.
Se todos os seus quatro lados forem iguais, teremos um tipo especial de
retângulo, chamado de quadrado.
Por ser o retângulo um paralelogramo, o cálculo da sua área é realizado da mesma
forma. Se denominarmos as medidas dos lados de um retângulo como na figura
figur a cima,
teremos a seguinte fórmula:

SIMETRIA
É uma característica que pode ser observada em algumas formas geométricas equações
matemáticas ou outros objetos, ou atividades abstratas, relacionadas com sua invariância sob
certas transformações, movimentos
movimentos ou trocas. É por vezes definida como proporções perfeitas
e harmoniosas “ou” uma estrutura que permite que um objeto seja dividido em parte de igual
formato ou tamanho. Desenhando figuras iguais e semelhantes. Primeiro obtenha as linhas,
dobrando o papel
pel varias vezes. Depois pinte como quiser.
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Fonte: Iris Maciel Pantoja, Turma: 6º ano

COMPOSIÇÃO COM PARALELAS E PERPENDICULARES
Construção de dobraduras em papel A 4: observe o retângulo, em seguida dobre e
construa o quadrado e observe duas retas perpendiculares dobrando a folha de papel ao meio
retire o triangulo. Em seguida faça uma composição com paralelas e perpendiculares.
ARTE COM SIMETRIA
Dobre ao meio e desdobre uma folha de papel. Numa das metades ponha três pingos
de tintas. Dobree novamente a folha e aperte bem para espalhar a tinta. Desdobre. Você terá
dois borrões coloridos que são simétricos. Trace o eixo de simetria essa atividade dinâmica a
partir dessas construções organizaremos um painel para expor a criatividade e habilidades
habilida
dos
educandos.
METODOLOGIA
As atividades desenvolvidas por meio das oficinas da construção das pipas, identificar
as figuras geométricas planas presentes nas pipas, utilizar as fórmulas matemáticas para
encontrarmos a área do quadrado, triângulo e retângulo, bem como, ensinar a dinâmica da
simetria com a utilização das mãos, o uso de papel reciclado e tinta guache onde será
desenvolvida não só a matemática mais também a arte. Além das normas de segurança
ensinadas pelos bombeiros para soltar pipas com segurança.
Como forma de garantir a autonomia e o princípio das especificidades no âmbito
escolar, apresentamos atividades que poderão ser desenvolvidas no contexto escolar,
objetivando enriquecer e dinamizar a ação. Estas atividades envolverão as alunas
alu
monitoras
estudantes do Ensino Médio e os alunos dos Anos Finais do Ensino Fundamental 6º ano
envolvendo as disciplinas Artes, temas transversais como a História e Cultura AfroAfro Brasileira
e Indígena e Educação Ambiental.
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Os dados obtidos através
através da socialização e investigação das atividades
disponibilizadas por meio das oficinas nos permitem afirmar que o aluno pode aprender a
pensar, compreender e utilizar regras matemáticas: calculo das áreas das figuras planas,
conceitos referentes a Artes
es e Temas Transversais (meio ambiente e cultura). Praticando a
consciência ambiental, reutilizando papeis, sacos plásticos, pois temos dever de preservar a
natureza. Queremos um amanhã mais verde.
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ANÁLISE

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho oportunizou através de um cronograma de atividades a construção
de pipas com materiais reutilizáveis e recursos naturais extraídos da natureza, produção de
painéis e dobraduras, conhecimentos a cerca das formulas e cálculos matemáticos das áreas
das figuras geométricas planas visualizadas nas pipas e proporcionou dinâmicas para trabalhar
a integração e socialização dos educandos.
Acredita-se que através das orientações a conscientização dos alunos a respeito das
pipas podem diminuir os casos de acidentes e abrandar o índice imprevisto com vítimas fatais.
Com as diversas metodologias apresentadas constatou-se um aprendizado divertido para
internalizar e aflorar nossas habilidades.
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FILOSOFANDO E FRACIONANDO, UMA RELEITURA DO
DIVERTIDO MUNDO MINECRAFT1
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As atividades concretas devem ser trabalhadas em sala de aula para despertar o
interesse dos alunos e assim desenvolver uma nova forma de ensino da matemática. Esse
novo jeito de ensinar faz com que os educandos aprendam e guardem seus conhecimentos. O
ensino da matemática pode ser simples e divertido. Deve-se
Deve
tirar da cabeça dos estudantes
aquela imagem de conteúdo difícil e monótono. A matemática é uma ciência complexa e
exige atenção e esforço para aprendê-la,
aprendê la, por isso muitos alunos apresentam dificuldades de
aprendizagem. As atividades concretas no ensino da matemática geram descontração, fazendo
com que o aluno em vez de decorar fórmulas matemáticas somente para tirar boas notas,
realmente aprenda na prática que aquilo que estudou sirva para alguma coisa.
Muitos recursos concretos devem ser usados para transmitir
transmitir os conteúdos matemáticos
de forma prazerosa e significativa em relação à aprendizagem. O aspecto afetivo também se
encontra no próprio ato de jogar, pois existe o envolvimento de aluno que brinca. Através do
ensino aprendizagem da matemática deve-se
deve desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade e
a capacidade de resolver problemas. Portanto, novas alternativas para aumentar a motivação
da aprendizagem, desenvolver a autoconfiança e a concentração , estimulando a interação do
estudante com os outros
os colegas.
O uso de jogos no ensino aprendizagem da matemática faz com que os alunos gostem
de aprender essas disciplinas, mudando a rotina da aula e despertando o interesse. A
aprendizagem através da prática, mostrando a utilidade do conteúdo para o aluno
alu fará com
que ela seja interessante e tenha sentido para ele. Ao analisar as possibilidades do ensino da
matemática através de jogos, percebendo que as crianças e jovens praticam várias atividades
com jogos fora da sala de aula, no seu dia-a-dia.
dia
Muitos
os desses jogos apresentam-se
apresentam
incrementados com noções matemáticas que são utilizadas nos desenvolvimentos do jogo.
Sendo assim, podemos utilizar a matemática presente no cotidiano dos jogos para o
desenvolvimento do raciocínio lógico.
A matemática pode ser
er aplicada em situações muito comuns. Desta forma, o professor
deve partir deste principio utilizando recursos lúdicos para que o aluno domine o conteúdo e
goste da matemática. Muito se pensou para realização deste projeto. Queríamos uma
metodologia que transmitisse
ransmitisse os ensinamentos da matemática de forma prazerosa e
apresentasse resultados significativos em relação à aprendizagem, em querer aprender de
forma interessante e alegre. Conversamos muitas vezes com os alunos para constatarmos suas
vivências e conhecimentos,
nhecimentos, pois queríamos desenvolver um método de ensino e aprendizagem
que transformasse o modo de transmitir o conhecimento para os alunos. Talvez esta tenha
sido a etapa mais difícil de, pois nosso projeto surgiram muitas possibilidades. Além de um
projeto
rojeto que ensinasse através de forma lúdica era necessário envolver todas as áreas do
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conhecimento de forma interdisciplinar. Foi um desafio muito grande, pois dependia da
participação de outros profissionais da educação.
A motivação inicial surgiu frente ao desafio lançado aos alunos que propuseram uma
forma singular de estudar Frações, fazendo uso de material concreto. Assim, o projeto nasceu
e tomou forma como: A APRENDIZAGEM QUE QUEREMOS, FILOSOFANDO E
FRACIONANDO, UMA RELEITURA DO DIVERTIDO MUNDO MINECRAFT'. Aulas
dinâmicas e interativas e acréscimo gradual de informações, o aluno participando ativamente
do conteúdo, deixando de ser mero expectador em aula. Aperfeiçoar a qualidade no ensino
da Matemática através da transdisciplinaridade, de forma que o acréscimo de informações
seja gradual e que o aluno participe ativamente do conteúdo. O ensino de frações deve ser de
forma significativa na aprendizagem do aluno. O jogo possibilita recreação e entretenimento,
permitindo o desenvolvimento da criatividade, da iniciativa e intuição. Ensinar matemática e
desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente, a criatividade e a
capacidade de resolver problemas.
Através do jogo MINECRAFT procuramos alternativas para aumentar a motivação
para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, concentração, atenção,
raciocínio lógico, desenvolvendo a socialização e aumentando as interações dos indivíduos
com outras pessoas. Este jogo é um game de construção de blocos, uma espécie de lego
virtual, que permite ao jogador montar praticamente qualquer objeto, de pequenas casas a
grandes castelos e cidades inteiras. Minecraft é um jogo eletrônico sandbox e independente
que permite a construção usando blocos dos quais o mundo é feito. Foi criado por Markus
Notch Persson por volta de 2009. É um jogo basicamente feito de blocos, tendo as paisagens e
a maioria de seus objetos compostos por eles, e permitindo que estes sejam removidos e
recolocados em outros lugares para criar construções, empilhando-os. Além da mecânica de
mineração e coleta de recursos para construção há no jogo mistura de sobrevivência e
exploração . Não há forma de vencer em Minecraft, uma vez que não há objetivos requeridos
e enredo dramático que necessite ser seguido
A Filosofia surgiu aliada aos instrumentos de aprendizagem pela importância no
despertamento do espírito investigativo do aluno e porque faz parte do dia a dia daqueles que
coexistem nos bancos escolares, sendo ideia dos próprios estudantes, quando da leitura do
livro de Jostein Gaarder, O Mundo de Sofia, que encantou os mesmos. O tema frações é o
viés matemático, o qual se moldou singularmente, após ser envolvido em uma releitura do
dinâmico e divertido mundo MINECRAFT. Assim, a frase ilustrativa do projeto: O aluno que
pensa e cria, abraça o conhecimento com alegria, deu razão ao desenvolvimento do método
para aplicação em sala de aula da ideia central aventada: os alunos precisam ser motivados
com instrumentos que dêem significado aos conteúdos, dando norte a motivação interna do
apreendente para o saber.
Todo o trabalho com frações pode ser feito a partir de uma situação problema, isto é,
desafios para que os alunos descubram soluções de pequenos problemas. A descoberta das
soluções fica mais fácil, no início, se os alunos utilizarem material concreto. São três fases: O
1ª passo é inserir o aluno no mundo das frações despertando o seu interesse. É a fase:
“APRENDER SEM PENSAR É TEMPO PERDIDO”(CONFÚCIO). Nesta fase os alunos
conhecem o mundo Minecraft e brincam com os blocos gigantes, formando e fracionando os
objetos e observam exemplos. O importante é que se familiarizem com o conceito de fração.
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Para isso, precisam trabalhar muitos problemas, e no início, sempre com material concreto.
Pouco a pouco eles se libertarão do material concreto e resolverão problemas simples
mentalmente para descobrir novas regras que passarão a aplicar com compreensão.
No 2º passo realizam as operações básicas de frações e solucionam problemas. É a
fase : “OUSE PENSAR” ( Kant ). A priorização de práticas que favoreça a formação de
jovens capazes de desenvolver seu próprio pensamento e crítica, formando cidadãos
capacitados para enfrentar as diversas situações que poderão surgir em suas vidas. Por isso a
filosofia é fundamental
mental na vida de todo ser humano, visto que proporciona a prática de
análise, reflexão e crítica em benefício do encontro do conhecimento do mundo e do homem.
Nesta fase os alunos conhecem o tabuleiro do mundo Minecraft e exploram os biomas,
solucionando os problemas apresentados. O destaque do projeto é o jogo de tabuleiro, mas
para que os alunos o utilizem, primeiro devem conhecer o mundo minecraft, concebendo sua
releitura ( a sua ideia particular desse mundo numa visão de frações ) e dominar os cálculos.
Com o jogo é possível exercitar o raciocínio e treinar cálculos com frações.
O 3º passo é a verificação da aprendizagem. É a fase: ’ “ENSINANDO, APRENDEAPRENDE
SE” ‘(SÊNECA) Nesta fase, em equipes os alunos constroem possibilidades de operações
com frações e demonstram o conhecimento apreendido. O conhecimento relacionado a uma
aprendizagem significativa é possibilitada através de muitas formas de expressão e livre de
paradigmas de avaliação, visto que numa aprendizagem significativa, a inteligência é
associada à aptidão do aluno de organizar comportamentos, sendo descobrindo novos valores
ou inventando novos projetos. Para KÁTIA SMOLE (2009) os alunos devem participar da
aula trazendo seus conhecimentos, concepções interesses, preocupações e desejos
desejo que o façam
sentirem-se
se envolvidos num processo vivo, no qual o jogo de interações, conquistas e
concessões provoque o enriquecimento de todos. E por isso é inegável a importância da
intervenção e mediação do professor e a troca com os pares para que cada
cad um vá realizando
tarefas e resolvendo problemas, que criem condições para desenvolverem competências e
conhecimentos.
O professor exerce um papel de extrema importância e seu comportamento frente às
situações que se lhe impõe, assumindo-se
assumindo
como garantidor
or de uma postura mediadora,
resultará o desfecho positivo da experiência educadora. Partindo da premissa que falta em
salas de aula atividades que estimulem a motivação e que dêem significado ao aporte teórico
que os alunos recebem, também com o aval da própria
própria teoria construtivista, pela qual
destacamos a importância da ação do apreendente, para que então a partir daí, o conhecimento
possa ser criado, e mais se torne realidade útil e utilizável em seu dia a dia, apresentamos este
projeto, onde o aluno é o personagem destaque na ação de aprender. Ao ensinar se criam
condições para que os alunos desenvolvam todas as habilidades de domínio das linguagens e
possam expressar suas dúvidas e certezas quanto às suas descobertas e criações, o processo de
ensino aprendizagem
rendizagem encontram-se
encontram se interligados no “aprender” e “apreender”.
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FUXICANDO A MATEMÁTICA1
MAGNESKI, Eduardo2; METRING, Zayane Madalena Nardelli3;
JUFFO, Cláudia Regina Duarte4.
RESUMO O fuxico, de idade secular, tem sua criação atribuída aos escravos africanos. Um pequeno círculo
com as extremidades alinhavadas e franzidas inspiram a criação de pequenos enfeites e adereços, até a
composição de peças maiores como colchas, bolsas, vestido, etc. Confeccionou-se, com fuxicos, a bandeira
brasileira nas medidas padrões determinados pelo art. 5º, da Lei nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, utilizandose retalhos de tecidos, linha, agulha, tesoura, também foi confeccionada outra bandeira com tnt e círculos em
papel cartão. Com a mesma foram trabalhados os seguintes conteúdos: áreas de figuras planas, como círculo,
quadrado, retângulo, losango, a demonstração do valor do número PI, o comprimento da circunferência e raio,
Teorema de Pitágoras, ângulo, seno e cosseno, proporção e cálculos de área. Demonstrou-se que a matemática
está presente nos mais diversos objetos e que trabalhada de maneira concreta, o entendimento de conceitos
básicos torna-se mais eficaz e prazeroso.
Palavras-chave: Matemática. Fuxico. Teorema de Pitágoras. Pi. Bandeira Nacional.

INTRODUÇÃO
Sendo assunto e conteúdo didático, os conceitos geométricos estão presentes desde os
primeiros anos nas aulas de matemática.
Tornar o estudo dinâmico e de fácil entendimento é primordial em tempo de
informação instantânea e de alunos que por vezes são cativados pelo visual concreto.
A aplicação de projetos práticos, como a confecção da bandeira utilizando fuxicos e
todas as possíveis aplicações matemáticas, torna o saber concreto, efetivando o processo de
ensino-aprendizagem.
MATERIAL E MÉTODOS
O fuxico é uma das artes populares mais tradicionais do Brasil, existente há mais de
150 anos. Teria surgido nos tempos coloniais, no nordeste brasileiro, pela necessidade que as
escravas tinham em reaproveitar os retalhos dos tecidos das senhoras, já que na época tecido
era artefato de luxo. Não existiam fábricas de tecidos no Brasil. Os tecidos finos, vinham da
Europa. Atualmente artesanatos confeccionados com fuxicos são encontrados por todo o
território nacional, inclusive em passarelas de moda.
Círculos e circunferência estão presentes em diversas situações da vida, na natureza,
nos objetos usados, nas brincadeiras, nas construções e nas artes. Caracteriza-se
circunferência sendo uma linha fechada que divide um plano em duas regiões. A palavra
circum em latim, que dizer ao redor. Encontramos na circunferência o centro, que marca um
ponto. O raio, a medida do centro a uma extremidade. O diâmetro, a medida de uma
extremidade à outra. A reunião da circunferência com a sua região interior é denominada
círculo
1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras
Disciplinas; Instituição: EEB Expedicionário Mario Nardelli. Rio do Oeste – SC.
2
Estudante Ensino Fundamental, dudu.magneski@gmail.com.
3
Estudante Ensino Fundamental, neusa.nm@hotmail.com.
4
Professor Orientador, EEB Expedicionário Mário Nardelli, rinascere2007@hotmail.com.

Uma vez que os fuxicos são
são círculos de tecido, surgiu a ideia de se trabalhar conteúdos
de matemática, utilizando-se
se os mesmos. Confeccionando-se
Confeccionando se uma bandeira do Brasil com
fuxicos.
Para confeccionar a bandeira nacional alguns critérios foram seguidos em relação às
dimensões das figuras
iguras geométricas, das letras e estrelas. Em relação às cores, sobre o
retângulo verde ficará o losango amarelo e, dentro deste, o circulo azul, no qual estarão à
faixa branca, com as letras da legenda Ordem e Progresso em cor verde, e as estrelas na cor
branca.
Para as dimensões é tomada por base a largura, dividindo-a
dividindo a em 14 partes iguais, sendo
que cada uma das partes corresponde a um módulo. O comprimento será de 20 módulos. A
distância dos vértices do losango ao quadro externo será de 1,7 módulos. O raio
ra do círculo
será de 3,5 módulos. A largura da faixa branca será de meio módulo.
A legislação específica que para a confecção da Bandeira Nacional (Lei n.º 5.700, de
1º de setembro de 1971) não haverá margem de erro para as dimensões. Será mantido o
mesmo principio, porém, adaptando-se
adaptando se para o uso módulos circulares (fuxicos).
O projeto foi desenvolvido com alunos da 8ª série 01 do período matutino, começando
com o desenvolvimento dos conteúdos: perímetro da circunferência; área e diâmetro do
circulo; númeroo PI; área do retângulo; área do losango; ângulo; seno ; cosseno; proporção ;
Trigonometria no triangulo retângulo e o Teorema de Pitágoras.

187

ANAIS – III FNMat

Fórmulas utilizadas

௧ ௨ê
π=

ௗâ௧

O material utilizado para a confecção da bandeira foi o seguinte: tecido de malha nas
cores verde, azul, amarelo e branco; linhas nas mesmas cores; agulha de costura; 20(vinte)
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O Teorema de Pitágoras estabelece que o quadrado da hipotenusa seja igual à soma
dos quadrados dos catetos, assim a²= b²+ c².
)
AB cat.opostoC
c
Sen α =
= Sen α =
=
BC hipotenusa
a
)
AC cat.adjacenteC
b
Cos α =
=
= Cos α =
BC
hipotenusa
a
)
AB
c
cat.opostoC
Tg α =
=
) = Tg α =
AC cat.adjacenteC
b
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Algumas relações estabelecidas com o uso de π:
• Perímetro de uma circunferência: C= 2*π*r
2*
• Área do círculo: A= π*r².
• Diâmetro do círculo: D= 2r

círculos de eucatex com 8 (oito) cm de diâmetro (moldes); placa de isopor, cola de tecido,
alfinetes ; tnt verde; papel cartão nas cores verde; amarelo e azul; tnt branco; 5(cinco)
círculos, de tamanhos diferentes em eucatex .
Com o material adquirido, o módulo estipulado, o trabalho foi iniciado. Os alunos
riscaram os tecidos utilizando os moldes de Eucatex, depois de todos os fuxicos riscados, eles
os recortaram, logo a seguir costuraram cada um dos círculos de tecido formando assim os
fuxicos, nas cores verde, amarelo, azul e branco.
Todos os fuxicos verdes foram costurados um no outro, formando o retângulo da
bandeira. Logo a seguir este retângulo foi fixado com alfinetes à placa de isopor,
anteriormente forrada com tnt verde, os fuxicos amarelos foram colados sobre os fuxicos
verdes formando assim o losango da bandeira, e na sequencia os fuxicos azuis foram também
colados sobre os verdes formando o círculo e por último, foi fixado os fuxicos brancos sobre
os azuis formando a faixa branca de nossa bandeira.
Além dos fuxicos utilizados na confecção da bandeira, foram confeccionados mais
94(noventa e quatro) fuxicos que serviram para demonstrar o Teorema de Pitágoras (de forma
concreta) e a quadratura do PI.
Também foi confeccionada uma outra bandeira, esta com círculos em papel cartão,
cada um com 8 cm de diâmetro, nas cores verde, amarelo e azul, que foram colados em tnt
branco.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a confecção da bandeira em fuxico, da bandeira em papel cartão, os módulos em
eucatex (em cinco tamanhos diferentes) e mais 94 fuxicos, foi possível comprovar
concretamente todos os conteúdos citados anteriormente, alcançando dessa forma o objetivo
desse trabalho.
Usando diferentes objetos de forma circular, mede-se o comprimento C das
circunferências e o diâmetro D. Então o quociente entre C/D resultará em Pi. Quanto mais
precisas as medidas mais próximos serão os valores.
Tabela 1 - Valores da razão comprimento da circunferência e seu diâmetro:

Molde medido
Medida 1
Medida 2
Medida 3
Medida 4
Medida 5

Comprimento-cm
15,55
13,3
12,1
9,92
8,1

Diâmetro- cm
4,95
4,2
3,85
3,17
2,58

Comprimento
Diâmetro
3,14141
3,16667
3,14286
3,12934
3,13953

Fonte: Os autores (2013)

Calculando por módulos circulares
Os cálculos realizados com os módulos circulares:
• Área do retângulo (verde): A= b x h, ou seja, 20x14= 280 círculos.

•

•

Dxd 16,6 x10,6 175,96
=
=
= 87,98 círculos. Para
2
2
2
este calculo será descontado o valor de 1,7 módulos circulares de cada lado das
extremidades, assim se obtém a medida dos diâmetros do losango.
Área do circulo (azul): π*r² = 3,14 x (3,5)²= 3,14x 12,25= 38,46 círculos.
c
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Área do losango (amarelo): A=

80 círculos verdes será descontada a parte amarela, ou seja:
Logo, dos 280
*Área verde – área amarela= 280 – 87,98 = 192,02 que corresponde aos círculos
verdes visíveis.
Da área amarela será descontada a parte azul, assim:
*Área amarela – área azul= 87,98-38,46= 49,52 que corresponde ao total de
círculos amarelos visíveis.
Cálculos em centímetros
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O cálculo realizado levará em consideração o módulo circular de 8 cm de diâmetro,
usado para confeccionar a bandeira em papel cartão, então todas as medidas em módulo
foram transformadas em centímetro, assim:
20 x 8= 160 cm, correspondente a base;
14 x 8= 112 cm, que corresponde a altura;
3,4 x 8= 27,2 cm correspondente ao desconto referente a medida de 1,7 das
extremidades do losango ao lado;
3,5 x 8= 28 cm, que corresponde ao raio da circunferência.
Com isto, calcula-se:
• Área do retângulo (verde): A= b x h, ou seja, 160x112=17920 cm².
Dxd 132,8 x84,8 11261,44
• Área do losango (amarelo): A=
=
=
= 5630,72cm².
2
2
2
• Área do circulo (azul): π*r²
r² = 3,14 x (28)²= 3,14x784 = 2461,76 cm².

CONCLUSÕES
O trabalho deixa evidente que mais importante que transmitir o conhecimento é
construí-lo, e que esta construção na matemática é mais eficaz quando trabalhamos os
conteúdos curriculares de forma concreta, ou seja, com a confecção de materiais para
demonstrar e comprovar teoremas, conceitos e fórmulas matemáticas.
A construção de materiais instiga a nossa capacidade de aprender e torna este
aprendizado muito mais prazeroso.
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GEOMETRIA NO CAMPO1
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MAIA, Maylsa Souza2; SILVA, Marisa Santos3; MORAIS, Elias Ferreira de4.
RESUMO: A geometria é frequentemente utilizada pelo homem do campo para diversas atividades e é
transmitido de geração em geração para sua utilização, bem como para a demarcação de terra, construção de
casas e fazer plantios. Os alunos da Escola Municipal Francisco
Francisco de Assis do povoado Riacho da Onça vivenciam
esta matemática cotidianamente antes mesmo da sua vivencia escolar. Conhecimento esse concedido através de
seus pais, parentes e também das pessoas da comunidade, daí já trazem consigo experiências que facilitam
facilit o seu
aprendizado principalmente nas aulas de matemática, mas que também pode ser acrescido em outras disciplinas.
O projeto foi desenvolvido a partir da observação da realidade do trabalho no campo na comunidade de Riacho
da Onça do município de Monte Santo-BA.
Santo BA. A proposta do projeto foi de formalizar essa matemática genuína
contextualizando com os conteúdos da geometria a partir do reconhecimento das figuras planas, espacial, além
dos cálculos de área, volume e perímetro e suas aplicações. A sistematização
sistematização destes conteúdos se fez através de
construções de maquetes de pontos expressivos para os alunos na localidade, como a escola, usando a área
interna e externa, a horta escolar, as cisternas da escola, além de roças de diferentes dimensões na localidade,
observando a utilização daqueles diferentes espaços ora utilizadas para o plantio e ora utilizadas para criação de
animais de pequeno porte. O principal objetivo deste projeto foi de mostrar aos alunos, as famílias, a
comunidade e o público em geral que a matemática não está estacionada entre as quatro paredes da sala de aula,
mas em todos os meios de convivência e que essas demonstrações podem facilitar a realização de cálculos
matemáticos no seu próprio meio de uma maneira bem simples, evidenciando tudo aquilo que já é de
convivência de todos que mora na zona rural. Os alunos foram bastante participativos e receptivos a esta forma
de metodologia, que se caracteriza pela pesquisa-ação,
pesquisa ação, fundamentada na teoria da etnomatemática. Após a
aplicação desde projeto pode-se
se observar nos alunos uma maior participação nas aulas de matemática,
diminuindo sensivelmente a aversão a esta disciplina.
Palavras-chave: Matemática, Geometria, Etnomatemática.

INTRODUÇÃO

Esses conhecimentos não deverão restringir apenas o que se adquire em determinadas
situações formais precisamos também considerar os vários saberes que se adquire em outros
1
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Francisco de Assis. Monte Santo – BA.
2
Aluna Expositora.
3
Aluna Expositora.
4
Professor Orientador;
or; EM Francisco de Assis, eliasmorais_ferreira@hotmail.com

Salvador – BA – 24 a 26/09/2014

Ao longo da história se reconhecem esforços de indivíduos e de todas as sociedades
para encontrar explicações, formas de lidar e conviver com a realidade natural a
sociocultural. Isso deu origem aos modos de comunicação e às línguas, as religiões e
às artes, assim como às ciências e às matemáticas, enfim a tudo o que chamamos
“conhecimento”, muitas vezes também chamado “saber”. E indivíduos e a espécie
como um todo se destacam entre seus pares e atingem seu potencial de criatividade
porque conhecem (D’AMBRÓSIO, pag. 18, 1997).
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Desde os tempos mais remotos já se tem registro do uso da geometria na vida do
homem do campo, com as demarcações da terra, seja para o plantio, para a irrigação, para a
construção facilitando e melhorando os trabalhos e adquirindo competências que vai do
simples contar até a resolução dos cálculos.
cálculos Essa cultura
ra se perpetua até os tempos atuais,
onde o homem do campo faz uso de conhecimentos natos da matemática numa tentativa de
aproveitar melhor a terra e diminuir os gastos seja na plantação ou na criação de animais.
A sociedade moderna valoriza cada vez mais o conhecimento. Nesse sentido, pode-se
pode
afirmar que

contextos menos formais ou em determinadas profissões e culturas. Segundo D’Ambrósio
(1997 pag. 23) “a ação gera conhecimento, gera a capacidade de explicar, de lidar, de
manejar, de entender a realidade”. Realidade essa que trazida para escola de maneira bem
sistematizada irá facilitar no andamento das aulas tanto por parte dos alunos como por parte
dos professores e em consequência melhorará o rendimento escolar, tanto individual como
coletivamente.
Observando o conhecimento matemático dos pais e alunos da comunidade rural de
Riacho da Onça, despertou o interesse em trabalhar com os alunos do 7º ano da Escola
Municipal Francisco de Assis, situado no município de Monte Santo Bahia, a sistematização
dos conceitos matemáticos através da geometria. Através deste projeto foram trabalhos os
conteúdos de gravuras geométricas, cálculo de área, cálculo do volume e perímetro. A
relevância deste trabalho justifica-se em facilitar o manejo da terra para as pessoas desta
comunidade através dos alunos que são na sua maioria filhos dos agricultores.
O principal objetivo deste projeto foi de mostrar aos alunos, as famílias, a comunidade
e o público em geral que a matemática não está estacionada entre as quatro paredes da sala de
aula, mas em todos os meios de convivência e que essas demonstrações através de maquetes
podem facilitar a realização de cálculos matemáticos no seu próprio meiode uma maneira bem
simples, evidenciando tudo aquilo que já é de convivência de todos que mora na zona rural.
Através das construções de maquetes feitas pelos alunos baseando-se no seu meio foi
possível estudar e diagnosticar problemas encontrados na escola e pelos agricultores daquela
localidade.
OBJETIVOS
Demonstrar o uso dos conceitos geométricos na vida do campo, para os alunos do 7º
ano da Escola Municipal Francisco de Assis no município de Monte Santo-BA.
•
Trabalhar a sistematização dos conceitos matemáticos;
•
Despertar o interesse pela matemática;
•
Facilitar o aprendizado da matemática.
METODOLOGIA
A utilização dos conceitos matemáticos como ferramenta para a solução de problemas
do cotidiano ajuda os alunos a terem uma aprendizagem significativa, sendo assim os
professores de matemática buscam cada vez mais alternativas para produzir aulas
diferenciadas numa incansável busca de produção do conhecimento matemático.
Há algum tempo, a procura de alternativas didáticas que pudessem superar as
dificuldades encontradas no processo de ensino e de aprendizagem de ciências e
matemática fizeram com que alguns estudiosos da área de educação buscassem uma
relação dinâmica na qual a realidade se constituísse no elemento gerador do
conhecimento ensinado e aprendido em sala de aula. Com base nos estudos e nas
reflexões de Paulo Freire, o estudo da realidade vem sendo tomado como um
princípio teórico-metodológico para uma abordagem pedagógica tomada pelo
professor para viabilizar a produção de conhecimento matemático escolar.
(MENDES, p.3 2010)

Através das necessidades dos agricultores em demarcar seus terrenos e a possibilidade
dos alunos intermediar conhecimentos
conhecimentos entre a vida no campo e a escola surgiu a proposta de
utilizar os conceitos de geometria. O Processo iniciou com o trabalho de fotografar algumas
áreas produtivas, a escola na área interna e externa, a horta escolar, as cisternas da escola,
além de roças de diferentes dimensões na localidade, observando a utilização daqueles
diferentes espaços ora utilizadas para o plantio e ora utilizadas para criação de animais de
pequeno porte da localidade de Riacho da Onça. Com as informações os alunos deram inicio a
construção de maquetes que mostra os pontos mais importantes da comunidade, utilizando os
seguintes materiais: papelão, jornal isopor, tinta guache, pinceis, barbantes, terra e cola. As
demonstrações foram feitas para a realização de cálculos matemáticos de uma maneira bem
simples, evidenciando tudo aquilo que já é de convivência do homem do homem do campo e
dos alunos.
Segundo Menga Ludke e Marli E. D. A. André:
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O pesquisador deve, assim, atentar para o maior número possível de elementos
presentes na situação estudada, pois um aspecto supostamente trivial pode ser
essencial para a melhor compreensão do problema que está sendo estudado. (2005,
p. 12).

Baseado na teoria de aprendizagem cognitivista, os alunos foram estimulados a pensar
na situação proposta,
sta, onde de forma colaborativa, processaram as informações contidas aos
comportamentos relativos às tomadas de decisões, para juntos chegarmos a uma solução.
Usamos da teoria cognitivista justamente pela investigação que é provocada ao aluno, o que é
diferente
rente de simplesmente ensinar, pois o ensino o impede que essa exploração seja feita,
devido a tradicional forma abordada dentro das salas de aula, onde o professor mostra a
solução para o aluno, não o instigando a descobrir por si mesmo.
Esse trabalho sensibilizou
sibilizou a comunidade escolar, onde os alunos começaram a
participar constantemente da aula matemática, assim melhorando suas notas avaliativas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Os resultados desse projeto aproximam os pais dos alunos ainda mais da escola, assim
contribui
ntribui direto na aprendizagem dos mesmos tornando aptos a calcular área, volume e
perímetro através da sistematização dos conteúdos.
A experiência de trabalhar conteúdos de matemática através da elaboração de um
projeto facilita o ensino e a aprendizagem.

D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Educação matemática: Da teoria a prática -- 2ª ed. --Campinas, SP:
Papirus, 1997-- (Coleção Perspectivas em Educação Matemática)
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INCUBADORA LÚDICA MATEMÁTICA:
CUBO MÁGICO - O LÚDICO NA MATEMÁTICA1
ARAÚJO.. Josimar Cunha de2; NETO, Marcos Santiago3; SILVA, Gilvani Macedo da4.
RESUMO: Este resumo é constituído por um olhar interdisciplinar da arte aplicado ao ensino da Matemática,
contextualizada através da ludicidade, a fim de tornar a aprendizagem significativa, que precisa considerar os
nossos “saberes”, numa perspectiva artística e lúdica, possibilitando o perpassar de nossas aquisições de
conceitos matemáticos pelas vivências das nossas experiências humanas, principalmente o brincar, pois
brincando, aumenta nossa independência, estimula nossa sensibilidade visual e auditiva, desenvolve
desenvo
habilidades
motoras, exercita nossa imaginação, nossa criatividade, nos ajuda a socializar-se
socializar se mais com a comunidade escolar
e com amigos de outras escolas e vizinhança, nos ajudando a interagir com eles com mais frequência e de uma
forma melhor, nos permitindo
rmitindo reequilibrar nossas emoções nos dando domínio próprio, nascendo em cada de um
nós a necessidade de conhecer e reinventar e, assim, construir nossos conhecimentos.
Palavras-chave: Cubo-mágico. Ludicidade.
Ludicidade Geometria Espacial/Métrica.

INTRODUÇÃO
A Incubadora Lúdica Matemática (novo laboratório matemático) - oferece por um
tempo limitado seis meses, um conjunto de serviços básicos aos incubados (alunos).
Desenvolver durante todo o ano letivo, um conjunto de ações lúdicas - educacionais
intensivas no contra turno da escola com os alunos que estão com déficit de aprendizagem em
Matemática (com notas abaixo da média) utilizando uma metodologia lúdica participativa que
valoriza o encontro e o diálogo entre os saberes matemáticos e os saberes do cotidiano
cotidia a fim
de realimentar, desenvolver e aprimorar raciocínio lógico e percepção espacial envolvendo os
conceitos geométricos através do cubo mágico para assim contribuir na elaboração de ideias,
construção de estratégias e tomada de decisões visando atingir os resultados esperados:
facilitação e aprimoramento do aprendizado dos alunos para efetivar uma aprendizagem
coletivizada e eliminação da repetência, promovendo uma inclusão educacional.

METODOLOGIA

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter
com
outras Disciplinas; Instituição: Centro Educacional Municipal Luiz Eduardo Magalhães. Valente
V
– BA.
2
Aluno do 8° ano.
3
Aluno do 8° ano.
4
Professora
Orientadora,,
Centro
Educacional
Municipal
Luiz
Eduardo
Magalhães,
gilvanymacedosilva@hotmail.com.
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Ampliar as possibilidades de aprendizagens dos alunos, dando-lhes
lhes oportunidades de
reforçar, aprofundar e contextualizar o conhecimento atribuindo sentido aos conceitos
apresentado em sala de aula. Assim, aplicar esses conhecimentos através da transposição
didática em forma de projetos lúdicos, criativos e interdisciplinares
interdisciplinares oportunizará uma
transformação do conhecimento matemático em saber escolar através de ações didáticas
criativas que possibilitam o ensino e aprendizagem.
aprendizagem

III Feira Nacional de Matemática

OBJETIVO

Tomando como prioridade uma Educação Matemática aplicada às outras áreas de
conhecimento no processo-educativo, esta pesquisa procurou esclarecer, de acordo com um
processo de pesquisa-ação, mediado por reflexões teóricas, indícios de que a implementação
da contextualização de forma interdisciplinar e cultural tem importância relevante para a
construção do conhecimento matemático significativamente e o gosto por aprender entre os
sujeitos envolvidos neste processo. [...] a prática educativa, ao ser investigada, produz
compreensões e orientações que são imediatamente utilizadas em sua própria transformação,
gerando novas situações de investigação. (FIORENTINI; LORENZATO, 2006, p. 113).
Este trabalho Desenvolveu durante todo o ano letivo, um conjunto de ações lúdicas educacionais intensivas no contra turno da escola com os alunos que estão com déficit de
aprendizagem em Matemática (com notas abaixo da média) utilizando uma metodologia
lúdica participativa que valoriza o encontro e o diálogo entre os saberes matemáticos e os
saberes do cotidiano a fim de realimentar, desenvolver e aprimorar raciocínio lógico e
percepção espacial envolvendo os conceitos geométricos através do cubo mágico para assim
contribuir na elaboração de ideias, construção de estratégias e tomada de decisões visando
atingir os resultados esperados: facilitação e aprimoramento do aprendizado dos alunos para
efetivar uma aprendizagem coletivizada e eliminação da repetência, promovendo uma
inclusão educacional. Dessa forma, a Incubadora Lúdica Matemática (novo laboratório
matemático).
• Triagem dos alunos em déficit na aprendizagem matemática;
• Diagnóstico da aprendizagem através de atividades lúdicas pedagógicas;
• Levantamento dos conteúdos a serem realimentados (elementos, medidas de um
cubo). Aplicação das oficinas:
• Oficina 1: manipulação com sólidos geométricos (dobraduras, construção de
esqueletos de poliedros, o cubo, etc.);
• Oficina 2: manipulação do Cubo Mágico;
• Oficina 3: Campeonato de Cubo Mágico com os incubados e com os alunos de toda a
escola.
• Oficina 4: participação da Feira Municipal e Estadual de Matemática
o Um dos materiais a ser trabalhado nas oficinas é o cubo mágico, um quebra
cabeça, ou seja, um jogo tridimensional composto de 6 faces de cores
diferentes divididas cada uma em 9 partes de tamanhos iguais. As linhas e
colunas devem ser giradas para que o cubo seja montado de forma que as faces
possuam todas as partes de mesma cor.

Fonte: www.google.com.br

Esse quebra cabeça é conhecido mundialmente e sua criação é atribuída ao húngaro
Erno Rubik. Com base nesse cubo de dimensões 3 x 3 x 3, foram criado os cubos de
dimensões 4 x 4 x 4 e 5 x 5 x 5. Assim, o quebra cabeça foi trabalhado em sala de aula,

monitorado
orado o tempo levado para a formação individual das faces ou de todo o quebra cabeça.
O cubo mágico pode ser trabalhado com todas as idades, inclusive com alunos do Ensino
Fundamental II. É, de entre todos os poliedros, talvez o mais conhecido, dado existirem
existi
muitos objetos de uso corrente de forma cúbica, como por exemplo um dado.
A proposta deve ir além da manipulação de sólidos e da observação de figuras, a fim
de acabar de vez com a ruptura que existe entre a aprendizagem de representações planas e de
sólidos
ólidos tridimensionais, como se ambos não estivessem presentes simultaneamente na vida da
criança. Então, foi sugerida a construção de uma caixa cúbica na marcenaria da cidade
juntamente com alunos para introduzir o conceito do cubo, um poliedro regular que
qu tem as
suas faces geometricamente iguais com os seguintes elementos:: 6 faces, que são quadrados
geometricamente iguais;12 arestas iguais, que são segmentos de reta;8 vértices, que são
pontos.
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Para construir um cubo basta conhecer a medida de uma aresta. Chama-se
Chama diagonal
do cubo,, D, ao segmento de reta que une dois vértices não pertencentes à mesma face. A área
da superfície do cubo pode calcular-se
calcular se facilmente atendendo ao fato das suas faces serem 6
quadrados iguais. Sendo a o comprimento da aresta do cubo, a área de cada face será a2, e,
portanto, temos: Área lateral do cubo: é a soma das áreas das faces laterais, sendo dada por:
Al = 4a2 , onde: Al - área lateral / Área total do cubo:: é a soma da área lateral com a área das
duas bases, ou seja: At = Al + 2Ab = 4a2 + 2a2 = 6a2, onde:
At - área total
Al = 4a2 - área lateral
Ab = a2 - área da base
O volume do cubo é dado pelo cubo (terceira potência) do comprimento da aresta.
Assim, sendo a o comprimento da aresta do cubo, o seu volume é V=a
V= 3
As unidades mais usadas para expressar capacidade são as seguintes: m³ (metro
cúbico), cm³ (centímetro cúbico), dm³ (decímetro cúbico). Onde respeitam as seguintes
relações: 1 m³ = 1000 litros , 1 dm³ = 1 litro, 1 cm³ = 1 mililitro ou 1 ml Exemplos de
aplicações:
1- Usando a caixa cúbica construída com eles com 25 cm de arestas qual o seu
volume em litros? 25 cm = 2,5 dm. Então, (2,5)³ = 15,625 dm³ = 15,625L, pois 1 dm³ =
1L
2- Algumas construções e manipulações de planificações com folhas de papel e
plásticos grandes.

III Feira Nacional de Matemática

Fonte: www.google.com.br

3- Construção e manipulações com esqueleto flexíveis do poliedro / cubo:
Salientando a diferença entre o esqueleto de poliedro e poliedro, pois o esqueleto de poliedro
é o conjunto de todas as arestas e vértices de um poliedro, enquanto o poliedro é o conjunto
de todas as arestas, vértices e faces, com a caixa cúbica de madeira construída por eles. O
esqueleto foi construído com canos pvc, bolas de bolimbolacho, elástico de bicicleta para a
partir dele formar no espaço várias outros poliedros.
Oficinas de aprendizagem para formação do cubo mágico.

CONSIDERAÇÕES
A Incubadora de Base Educacional é um laboratório matemático especialmente criado
para agregar alunos do Ensino Fundamental II, cuja aprendizagem matemática apresenta
algumas dificuldades. Dessa forma, a incubadora tem uma inciativa focada na realimentação
ou retroalimentação da aprendizagem que oferece, por um tempo limitado, estrutura física,
logística e pedagógica para a implementação e consolidação de conceitos básicos
matemáticos.
REFERÊNCIAS
FIORETINI, Dario; LORENZATO, Sergio. Investigação em educação matemática:
percursos teóricos e metodológicos. Campinas, SP: Autores Associados, 2006.
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dos autores expositores

MATEMALHICE: MATEMÁTICA NA VELHICE1
SANTOS, Isabela Bueno dos2; LAURETH, Vitória Iasmin Mafi3;
PAULINO, Maria Aparecida4.
RESUMO: A pesquisa objetiva a investigação matemática, através de atividades significativas, identificando a
importância da matemática na resolução das problemáticas dos idosos no Brasil, tais como: verificar a
expectativa de vida e como vivem, a idade dos avós, moradia, doenças, ocupações, rendimentos Etc. Em
entrevista no posto de saúde verificou-se quais as principais doenças e remédios oferecidos pelo SUS e qual o
mais utilizado. Após pesquisa de preços, simulou-se o custo para manter um portador de Alzheimer. Comparouse o resultado com o salário mínimo. Finalizando fez-se visita a casa de repouso. Pesquisou-se também sobre o
estatuto dos idosos.
Pralavras-chave: Idosos. Custo. Matemática. Direitos.

INTRODUÇÃO
Buscando respostas à situação do idoso no Brasil e também na comunidade local, fezse o estudo de alguns tópicos, tais quais; a expectativa de vida dos idosos em Blumenau e no
Brasil. Políticas públicas referentes às questões dos idosos que vivem em casas de repouso;
Conhecer dados sobre a doença de Alzheimer e o custo do tratamento; pesquisas de preços
dos medicamentos comparando aos gastos com o valor do salário mínimo. Realizaram-se
cálculos aritméticos e algébricos, construção de tabelas e gráficos, o conceito de regra de três
e porcentagem, medições de ângulos, aplicação do conceito de média ponderada.
Através de pesquisas, fez-se entrevistas e visitas questionando a situação dos idosos no
Brasil e também na comunidade, sensibilizando principalmente os jovens. Mostrar que os
conteúdos matemáticos estão presentes nas as situações do dia a dia e nos ajudam nas
decisões corretas na resolução de problemas.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho está aprofundado em vários estudos, dentre eles a OMS (Organização
Mundial da Saúde) que considera idoso cidadão com mais de 65 anos, nos países
desenvolvidos e com 60 anos, em países em desenvolvimento. Com o aumento da expectativa
de vida, a população idosa vem crescendo em nosso país, conquistando o seu espaço e
qualidade de vida. Ainda há uma grande massa de idosos, em condições precárias. No Japão
é comum uma pessoa atingir 100 anos. No Brasil isso é raridade. Que se cumpra as leis
inadmissível em pleno século XXI menosprezar as pessoas que fizeram e fazem parte do
presente.
Nos próximos oito anos, a parcela de idosos na população brasileira passará dos 11%
para 14,6 % em 2040. Os indivíduos com 60 anos ou mais representarão mais de 27% dos
brasileiros. O número de idosos deixará o patamar de 21 milhões para 30 milhões em 2020,
1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: EEB Bruno Heoltgebaum. Blumenau – SC.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora, EEB Bruno Heoltgebaum, cida3105@gmail.com.

Realidade dos idosos da comunidade escolar. Os dados foram tabulados,
transformado em porcentagem, em seguida através do ângulo correspondente fizemos a
construção dos gráficos. Pesquisa com 190 alunos da escola em Agosto /2013. Turmas
envolvidas: 4º ao 8º anos. Avós ativos 559, mortos 168, sem contato 33. Foram realizados
cálculos referentes a essa pesquisa:
Faixa etária dos avós vivos:
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ultrapassando 55 milhões em três décadas. Tais projeções elaboradas pelo IPEA suscitam a
questão: O Brasil está preparado para o envelhecimento de população?
Na avaliação
valiação de Solange Kanso, doutora em saúde pública pela Fiocruz (Fundação
Oswaldo Cruz), “o país está caminhando lentamente ainda. Temos muito a avançar”, o
problema é mais grave porque o estado já está ciente do ritmo de envelhecimento da
população há anos,
os, e são poucas as políticas públicas efetivas que garanta os direitos
previstos. De acordo com a pesquisadora, o crescimento de idosos brasileiros é motivado pelo
aumento da expectativa de vida e queda nas taxas de fecundidade.
Uma das principais questões
questões é: como ocupar essa população por mais tempo? O
problema é que o mercado de trabalho considera que pessoas acima de 45 anos já estão velhas
para serem contratadas e, o governo considera 60 anos, muito cedo para aposentarem-se
aposentarem
conforme depoimento de José
sé Coutinho, engenheiro de 47 anos de idade, que teme não
aposentar-se
se quando em 2030, completar 65 anos.
De acordo com o secretário de Políticas da Previdência Social, Leonardo Rolin, outro
fator decisivo é o alto nível da informalidade e de rotatividade
rotatividade dos jovens no trabalho. “O
jovem tende a ser mais seletivo em seu emprego, assim troca mais de emprego e vive mais na
informalidade... Hoje, quase 1/3 dos trabalhadores não tem proteção previdenciária, no
entanto, a situação já foi pior. Temos a meta de até 2015 chegarmos a 77% de cobertura
previdenciária da população ocupada”.
O grande problema de ser idoso brasileiro é que, além do preconceito por parte da
maioria das pessoas, o próprio poder público não ajuda, tudo é muito lento. O Governo está
ciente dos aumentos, mas as providências para garantir saúde, lazer, bem estar, ocupação,
ainda são poucas e lentas. Somente em 2003 é que foi aproado o estatuto do idoso. Em seu
texto estabelece regras em áreas como saúde, transporte, habitação, lazer, cultura e violência,
uma das grades preocupações sentidas pelos mais velhos, motivada pelos inúmeros casos de
desrespeito e violência física e psicológica.
O Estatuto do Idoso é outro instrumento que atende o segmento idoso da sociedade. O
Congresso Nacional aprovou
ovou e o Governo Federal sancionou em 2003, o texto do Estatuto,
estabelecendo regras em áreas como saúde, transporte, habitação, lazer, cultura e violência.
Políticas públicas em Blumenau: PTO-IDOSO
PTO
– PROEP – Programa de Educação
Permanente – ASAPREV –As
Associação
sociação dos Aposentados Pensionistas e Idosos.
De acordo com o IBGE/2010 – Três de cada quatro idosos apresenta doença crônica:
Doenças Cardiovasculares, Infarto, Angina, Insuficiência Cardíaca,Cardíaca, AVCs, Câncer,
Pneumonia, Enfizema, Bronquites Infecção, Diabetes,
Diabetes, Osteoporose e outros.
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Faixa Etária
Menos de 40 anos
40 à 50
51 à 60
61 à 70
71 à 80
81 à 90
Total

Menos de 40 anos
Porcentagem
559 -------100%
6 ------- X %
 .ଵ
X=
ହହଽ
X = 1,07%

Número de avós
06
12
149
186
143
63
559

Graus
100% ------ 360°
1,07% ------ Xº
ଵ, .ଷ
X=
ଵ
X = 3,85°

%
1,07
2,14
26,65
33,27
25,58
11,27
99,98

De 51 a 60 anos
Porcentagem
559 ------ 100%
149 ------ x%
ଵସଽ .ଵ
X=
ହହଽ
X = 26,65%

Graus
3,85
7,7
95,9
119,79
92,09
40,57
359,9

Graus
100% ------- 360°
26,65% -----X°
ଶ,ହ .ଷ
X=
ଵ
X = 95,9°

O mesmo cálculo com os procedimentos anteriores foi realizado para; avós falecidos,
causas, saúde, moradia etc...
A doença de Alzheimer provoca progressiva e inexorável deterioração das funções
cerebrais, perda de memória, da linguagem, da razão e da habilidade de cuidar de si próprio.
Cerca de 10% das pessoas com mais de 65 e 25% com mais de 85 anos podem apresentar
esses sintomas. Doente, 72ano, Operador de máquinas, aposentadoria: R$ 1.356,00 + 6% de
auxílio doença = R$ 1.437,36, remédios controlados; fraldas, auxílio dos Filhos: 6 filhos
contribuem mensalmente com R$ 300,00, Totalizando R$ 1.800,00. Renda Total: R$ 1.
437,00 + 1.800,00 = R$ 3.237,36
Despesas; Cuidadora: R$ 80,00 x 30 dias = R$ 2.400,00, Medicamentos: R$ 237,00, Fraldas:
4 pacotes R$ 20,00 = R$ 80,00 ,Custo total: R$ 2.717,00, Correspondendo a 83,92% de sua
renda.
Cálculos em porcentagem, comparativo: gastos x doença:7,32% medicamentos, 2,47%
fraldas, 74,13% cuidadora, 16% outras despesas.
Casas de repouso visitadas: Ancionato Lar Elsbeth Koehler, localizado no Jardim
Blumenau. Atende aproximadamente 65 idosos. As despesas são bancadas pela família ou
próprio idoso. Mensal em torno de R$ 2.300,00. Recebem atendimento médico e
desenvolvem atividades diversificadas.
Casa de Repouso Dona Dalva, mantida por entidades: Igrejas, escolas, Rotary, Lions e
ONGs. Localização: Bairro Itoupava Central - Blumenau. Atualmente atende
aproximadamente 25 idosos.
Em estatística, a média é o valor que aponta para onde mais se concentram os dados de
uma distribuição. Considera-se o ponto de equilíbrio das frequências, num histograma.
Nos cálculos envolvendo média aritmética simples, todas as ocorrências tem
exatamente a mesma importância ou peso. Dizemos então, que elas tem o mesmo peso
relativo. No entanto, existem casos onde as ocorrências tem importância relativa diferentes.
Nesses, o cálculo da média leva em conta esta importância ou peso relativo. Esse tipo de
média chama-se média aritmética ponderada.
Ponderar é sinônimo de pesar. No cálculo da média ponderada, multiplicamos cada
valor do conjunto por seu “peso”, isto é, sua importância relativa.

Foi utilizado as médias usando os dados da Casa de Repouso Dona Dalva. Média
Aritmética masculina: somamos todas as idades e dividimos por 11. Média Aritmética
feminina: somamos todas as idades e dividimos por 14. MAh = 71 anos. MAm = 75 anos.
Média Ponderada = Cálculo da média ponderada da casa. MP = 11.71 + 14.75.
Todo ser humano possui uma cosmovisão. Aquilo que cada pessoa é, o que defende, o
que vive, é resultado da cosmovisão que permeia sua vida. Palavra de um teólogo e apologista
quanto à definição do termo cosmovisão: “modo pelo qual a pessoa vê ou interpreta a
realidade. É a estrutura por meio da qual a pessoa entende os dados da vida. Uma cosmovisão
influencia muito a maneira em que a pessoa vê Deus, origens, mal, natureza humana, valores
e destino”. Baseado neste conceito desenvolveu-se
desenvolveu se a fórmula para o cálculo da sua visão sobre
a velhice. V = i.10, onde V = velho e I = idade. 10 anos = V= 10.10 e V-3,16.10
V
V = 31,6
anos, portanto cada um tem sua própria concepção do que é ser velho.
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CONCLUSÕES
O trabalho foi muito importante em vários aspectos:
A matemática está presente em todas as situações, resolvendo problemas, tomando
decisões, e evitando enganos. A população idosa vem aumentando muito e o Brasil não está
preparado principalmente na questão da saúde publica de qualidade. O estatuto do idoso
existe, mas na prática ainda é pouco aplicado. A velhice para ALGUNS é difícil devido às
doenças e o abandono. Os idosos gostam de interagir com as pessoas. Na escola muitas
crianças não conhecem ou não sabem nada sobre seus avós. Por fim concluímos que o jovem
pode sim ajudar a melhorar a qualidade de vida dos idosos,
idosos, conforme cita Augusto Cury “O
intervalo de tempo entre a JUVENTUDE e a VELHICE é mais breve do que se imagina.
Quem não tem prazer em penetrar no mundo dos idosos, não é digno de sua juventude”.
REFERÊNCIAS
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MATEMÁTICA NA MEDIDA CERTA1
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REIS, Alisson Michael Aquino Pereira2; CRUZ, Jeanete Rodrigues da3.
RESUMO: O trabalho foi desenvolvido com alunos do 9º ano do Colégio Estadual Senhor do Bonfim, tendo
como objetivo apresentar diferentes instrumentos de medida vivenciando situações em que a idéia de medidas,
cálculo de área, volume, massa, razão, proporção, regra
regra de três e função são utilizados.Os
utilizados.
alunos tiveram
contato com diferentes instrumentos de medidas e qual a unidade de medida utilizada por cada instrumento, em
seguida partiu-se
se para a pesquisa de campo, visitaram uma construção civil, uma fábrica de bolo, uma tornearia
para ver como as medidas aparecem em cada situação. As informações adquiridas foram associadas aos
conteúdos que estão embutidos em cada atividade, proporcionando um confronto de saberes. O resultado
superou a expectativa, aguçando o interesse
interesse pelas atividades, facilitou a compreensão por parte dos alunos, e nos
levou a perceber que trabalhar com pesquisa de campo e experimentos fez o diferencial.
Palavras-chave: Sistema de medidas. Demonstração. Pesquisa. Experimentos.

MATERIAL E MÉTODOS
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O projeto matemática na medida certa apresenta ideias de associar os saberes
vivenciais aos saberes acadêmicos, desmistificando o pensamento de que a matemática é
difícil.
Ao longo da experiência como regente a autora do trabalho tem observado que o
conhecimento
cimento matemático se dá, quando muito de maneira meramente técnica e formal,
incapaz de propiciar uma leitura significativa das relações do mundo onde emerge o próprio
conhecimento matemático. A história da matemática tem sido vista como sendo a disciplina
disciplin
que mais reprova, deixa o cidadão seja ele criança, jovem ou adulto com aversão a tudo que se
refere a resolução de uma situação problema que exija cálculo.
Junto com a necessidade de contar coisas, o homem certamente percebeu a
necessidade de medir. Eraa preciso medir distâncias superfícies, pesos e capacidade. Durante
séculos, cada povo teve seu próprio sistema numérico e também suas próprias unidades de
medidas. No século XVI, o sistema de numeração indo-arábico
indo arábico foi adotado pelos países
europeus, mas ass unidades de medidas continuaram variando de um país para outro às vezes
de uma cidade para outra.
Entretanto, somente no fim do século XVIII surgiu na França um sistema de medidas
bem organizado, que segundo seus criadores, deveria servir a toda humanidade.
humanida
Era o nosso
conhecido sistema métrico decimal (IMENES, 2012, p.91)
As atividades aqui apresentadas foram desenvolvidas com alunos do 9º ano do Colégio
Estadual Senhor do Bonfim e tem como objetivo apresentar diferentes instrumentos de
medida vivenciando situações em que as ideias de medidas, cálculo de área, volume, massa,
simetria, função são utilizados no cotidiano.
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INTRODUÇÃO

Visando atingir os objetivos descritos usou-se atividades práticas na sala de aula com
construções de materiais, pesquisas, demonstrações, experiências, resolução de problemas e
apresentação de soluções, com o intuito de apresentar diferentes instrumentos de medidas e
vivenciar situações em que a idéia de medidas, cálculos de áreas, volume e massa são
utilizados, associando vivência e experiência no estudo de razão, proporção, regra de três,
representação gráfica de situações que envolvam medidas.
O trabalho foi realizado nos meses de agosto e setembro de 2013, obedecendo as
seguintes etapas:
Etapa I- Inicialmente foi feita uma roda de conversa introduzindo o estudo dos diferentes
tipos de medidas. Dando prosseguimento ao estudo foi feita uma pesquisa, sobre como a
matemática se apresenta nas atividades do dia a dia.
Etapa II - A turma foi visitar uma fábrica de bolo, no centro de Sr. do Bonfim e uma
construção civil, no bairro marista, em Sr. do Bonfim. No decorrer da visita foram
registrando, instrumentos de medida que eram utilizados, qual a finalidade de cada
instrumento, qual a matéria prima utilizada e como era utilizada.
Etapa III – Ao retornar a sala de aula, de posse do material recolhido estudaram os conteúdos
matemáticos embutidos em cada setor. Com os dados coletados na fábrica de bolo,
vivenciaram a aplicabilidade da matemática na culinária, como por exemplo: quantos gramas
de farinha de trigo são necessários para o preparo de uma receita do bolo em estudo? Quantos
ml de leite e assim por diante. E para fazer seis receitas do bolo em estudo, quanto seria
preciso de cada ingrediente? Como aplicar os conhecimentos de razão e proporção para não
alterar o sabor do bolo?
Na construção civil, o mestre de obras explicou que a massa para construção segue a
proporção de um saco de cimento para seis carrinhos de mão de areia podendo variar a
quantidade de areia de acordo com a necessidade: levantamento de parede, reboco ou
fundação de pilares. Também para pintar uma parede calcula-se a área a ser pintada e quanto
de tinta será preciso, se a tinta for de saquinho precisa tomar cuidado com a proporção de
água e tinta para não alterar a cor inicial.
Com os conhecimentos adquiridos durante essa visita na construção civil, os alunos
vivenciaram a matemática na prática. Esse trabalho de pesquisa facilitou o confronto entre
conhecimento acadêmico e o saber popular.
Etapa IV- A turma foi dividida em quatro grupos, onde cada grupo desenvolveu uma
atividade incluindo confecção de materiais, demonstração e aplicabilidade dos mesmos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estudo dos Submúltiplos do Metro
Confeccionar dez decímetros, cada um de uma cor, colar em tira de cartolina
formando um cinto, marca no primeiro decímetro os dez centímetros e no primeiro centímetro
os dez milímetros conforme figura abaixo. Em seguida Construir um passador da largura de
um centímetro e que pudesse ser movimentado pelo cinto e assim mostrar que:

Figura 1 - A referida figura foi feita em atividade na sala de aula por aluno conforme explicação acima.

1 cm = 10mm

1 dm = 10 cm

207

ANAIS – III FNMat

1 m = 10 dm

Cálculo de Volume
Construíram de papel duplex e revestiram com durex uma caixa de 1dm3, e colocaram
dentro da mesma 1000ml de água, comprovando que 1dm3 = 1L. Construíram também com
papel jornal um cubo de 1m3 de aresta, chamado metro cúbico e explicaram
explicaram a aplicabilidade
dessa medida nas contas de água.
Cálculo da área de um Círculo
Para demonstrar que a área do circulo = π r ². A equipe desenhou dois círculos de raio
5 cm cada um numa folha de EVA, azul e laranja, em seguida recortaram cada um dos
círculos em 7 setores iguais sem separar os triângulos conforme a ilustração abaixo, em
seguida encaixou – se os dois dos círculos recortados obtendo – se uma figura que parece um
u
paralelogramo.
Figura 2 - A figura acima foi retirada do livro: Matemática na vida e na escola, p.236 (referencia no final
do livro)

Confrontaram esse resultado com a atividade abaixo:
Um prato de comprimento igual a 80 cm e diâmetro 25,4, encontraram o valor de π
dividindo o comprimento pelo diâmetro, calcularam também a área do prato usando a
fórmula: A = π ².

A quantidade de leite está em função da quantidade de queijo a ser produzido. Veja a
representação gráfica dessa função:
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Para representar situações que envolvem grandezas proporcionais os alunos
recorreram a funções lineares usando o seguinte exemplo:
A produção de 1 quilograma de queijo mussarela precisa, em média de 10 L de leite.
Para calcular quantos litros de leite são necessários para produzir certa quantia de queijo,
podemos utilizar a seguinte função linear.
Chamando Leite (L) de y
y = 10 x
Queijo (Kg) x

III Feira Nacional de Matemática

Demonstrar grandezas diretamente proporcionais

Figura 3 – A figura acima foi tirada do livro: Vontade de saber Matemática, p.98 (referência no final do
livro)

Observando o gráfico pode-se notar que, se a quantidade de queijo aumenta, a
quantidade de leite aumenta na mesma proporção, isto é, se triplicarmos a quantidade de
queijo a ser produzido, a quantidade necessária de leite também triplicará.
Assim, afirma-se que essas grandezas são diretamente proporcionais, e ao calcular o
valor y, com x ≠ 0, obtem-se a constante de proporcionalidade. x
10 = 20 = 30 = 40 = 50 = 10
1
2
3
4
5
Mostraram também outros exemplos de função que aparecem no dia – a – dia a
exemplo de: conta de água, o valor a pagar na postagem de uma carta no correio, ao abastecer
no posto de combustível. Nessas situações os alunos demonstraram as variáveis dependentes e
independentes de cada situação.
Dando continuidade ao estudo de medidas os alunos aprenderam na prática a manusear
um paquímetro, instrumento usado para medir peças muito pequenas. Como atividades
determinaram diâmetro de parafusos e outras peças pequenas, conheceram também um
pluviômetro usado para medir quantidade de chuva, porém não fizeram uso de tal
instrumento.
Figura 5 – Figura retirado do seguinte site: https://www.google.com.br/search?q=figura+de+paquimetro

CONCLUSÕES
Trabalhar com pesquisa de campo e experimentos fez o diferencial, muitos alunos
confessaram ter entendido o que foi trabalhado, que não só responderam atividades, mas se
viram inseridos em meio aos problemas propostos e suas respectivas soluções. O tratamento
entre os alunos melhorou e a conversa entre eles sempre girava em torno de uma situação
onde se inseria cálculos, resolução de algum problema ou simplesmente uma troca de
conhecimentos.
Os instrumentos de medida deixaram de ser distantes possibilitando aos alunos a
familiaridade com as unidades de medida, fazendo-os enxergar a origem e a aplicabilidade

dos mesmos. Acreditamos que tivemos um bom resultado, alcançando os objetivos propostos
por este trabalho. Despertamos maior interesse por parte dos alunos,
alunos, usando uma metodologia
dinâmica e inovadora levando-os a nova forma de aprender matemática.
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MATEMÁTICA NA OVINOCULTURA1
EBERTZ, Mariéle Carolina2; BECKER, Samanta da Silva3;
CHIOCHETTA, Rozilene Sartori4, OLIVEIRA, Juliana Martins Antunes de5.
RESUMO: Na pré-história o homem já usava os ovinos. Os ovinos de lã foi uma das primeiras espécies de
animais domesticados pelo homem por se adaptar em qualquer ambiente de diversos climas, relevo e vegetação e
por servir como abrigo contra as intempéries do ambiente e sua criação proporcionava alimento. O trabalho teve
a pesquisa em um lote de 120 animais em um hectare da propriedade, o peso em média da lã, peso em média da
ovelha em corte, preço da planchada e em pé, litros de leite em média por ovelha, a mortalidade anual. Diversos
fatores nos motivaram a querer saber cada vez mais sobre ovinos, a partir deste estudo conseguimos coletar
diversas curiosidades que nos proporcionaram um conhecimento maior sobre o mundo animal, aprendemos a
evidenciar as raças, e demonstrar as mais produtivas para cada item, conseguimos explorar ainda mais a
matemática e assim evidenciar que a criação de ovinos vale a pena.
Palavras-chave: Ovinocultura. Produtores. Renda.

INTRODUÇÃO
Como à ovelha é um mamífero ruminante bovídeo e de fácil adaptação ao clima
tropical da nossa região, surgiu então em sala de aula no período de elaboração de trabalho
para feira escolar, o interesse em sabermos mais sobre a criação de ovinos. E também
demonstrar através da matemática que existem várias raças de ovelha, mas elas são
geralmente subdivididas em raças de lã, raças de carne e raças de leite. A mesma é muito
importante, pois muitas pessoas não podem tomar o leite de bovinos e acabam optando pelo
leite de ovinos pelo fato de ser mais saudável. Também fornecem a lã, que é usada para vários
tipos de roupas, cintos, calçados, etc. Ajudam a limpar os campos, alimentando-se e deixando
o lugar mais limpo. Além disso, sua carne é muito saudável para o ser humano.
Pretende-se com este trabalho relatar para as pessoas, como é possível fazer contas
fáceis para descobrir fatores de nosso interesse sobre os ovinos, como por exemplo, para saber
o peso da lã, litros de leite produzidos por dia, quilos de lã por cabeça, quantidade em nossa
região, desverminantes e sua quantidade, etc. Também pretendemos expor os cuidados que
devemos ter com as ovelhas, pois muitas pessoas usam o leite dela para tomar, outras se
esquentam com sua lã, e outras ainda comem sua carne repetidamente. Curiosidades sobre os
ovinos. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o Brasil importa 60%
da carne de ovinos e, por falta de organização no setor, dos demais 40% produzidos no País,
90% são clandestinos, ou seja, não passam por frigoríficos fiscalizados, e não têm certificação
de qualidade ou sanidade. Dessa forma, tendo que recorrer a outros países. São importados
cortes do Chile, do Uruguai, da Austrália e da Nova Zelândia. Nas fazendas, os números
também são muito pouco expressivos. Conforme dados mais recentes divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiás conta com um rebanho de 226
mil ovinos, o que representa 18% do Centro-Oeste e 1% do País. A maior queixa dos
1
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produtores de ovinos hoje em dia, é que o governo não incentiva esses produtores e eles
divulgam pouco o produto nacional.
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METODOLOGIA
O trabalho foi realizado na E.E.B
E.E. Nadir Becker - Brunópolis, no período estabelecido
pela professora com objetivo de apresentá-lo na feira escolar de matemática (junho de 2012)
realizado na U.E. Para a obtenção dos dados relativos à criação e evolução de peso, da
produção de carne e de lã, contamos com ajuda e informações do responsável pela criação dos
ovinos da propriedade escolhida
escolhida para ser pesquisada. Foram analisados lotes de
aproximadamente 120 animais cada, onde foram feitos cálculos de porcentagem, média de
peso, quantidade média de carne, leite e lã por animal de acordo com sua raça. De acordo com
os dados foram realizados cálculos
cálculos matemáticos envolvendo as operações fundamentais,
porcentagem e média aritmética.
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Para a maioria dos ovinocultores saber se realmente nossos animais são produtivos,
torna-se
se uma tarefa difícil, uma vez que para saber como produzir, temos primeiro que
conhecer o que produzimos.
De forma geral ao garantir a melhoria de seu rebanho no aspecto produtividade é
relevante estipular metas e objetivos a serem alcançados no seu sistema de produção. Dessa
forma é interessante salientar
ientar que o criador, selecionador de genética, deve seguir estratégias
distintas daqueles que são produtores de carne, pele e os que fazem cruzamento industrial.
No entanto, produtores que desempenham ou almejam um melhoramento produtivo e
reprodutivo de seu rebanho, é racional aderir ao descarte orientado de 20% a 25% a cada ciclo
de produção e uma reposição de até 30% para que de fato haja melhoria.
Outro parâmetro ou ponto de vista de desempenho produtivo está na análise dos
índices de produtividade, baseando
seando-se
se em parâmetros para avaliar o desempenho do rebanho
como todos estes índices que nos dá uma visão panorâmica do que está acontecendo no
rebanho, estipulando metas de produção, diagnosticando possíveis erros de manejo ou até
mesmo, dando a ideiaa se estamos tendo lucro ou prejuízo em nosso negócio. Esses índices são
divididos em:
• Taxa de concepção; é o percentual de fêmeas que foram expostas ao macho e
apresentaram diagnóstico de gestação positivo.
Nº Total de fêmeas em cobertura
• Taxa de natalidade;
de; porcentagem de nascimento dentro de um determinado
número de gestação.
Cálculo:
Nº de partos X 100 = % desejada de natalidade
Nº de gestações
• Taxa de mortalidade; porcentagem de mortes por todas as causas dentro de um
valor médio de animais em um determinado
determinado lote ou rebanho no período de 12
meses.
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Índices de Produtividade

Cálculo:
Nº de mortes X 100 = % de mortalidade
Nº médio de animais do rebanho ou lote
• Taxa de Prolificidade por ovelha: número de cordeiros nascidos por ovelha
incluindo inclusive os natimortos. Visão incompleta, pois desconsidera as fêmeas
que não conceberam.
Cálculo:
Nº de cordeiros paridos pela fêmea em dois anos = Nº de cordeiros por ano.
Nº de cordeiros por ano X 100 = Taxa de prolificidade por ovelha
• Taxa de Prolificidade por ovelha exposta ao macho: número de cordeiros nascidos
por ovelha exposta ao carneiro incluindo inclusive os natimortos. Permitindo a
avaliação da fertilidade, fecundidade e capacidade de manter a gestação no
respectivo lote de matrizes.
Cálculo:
Total do Nº de cordeiros nascidos
Por ano das fêmeas expostas = Média de cordeiros por ano do lote
Peso em média das ovelhas
1 ovelha grande 80 kg cada uma
1 ovelha média 40 kg cada uma
80kg + 40 kg / 2 = 120 kg/ 2 = 60 kg em média
Ovelhas: média de 20 ovelhas grandes e 30 ovelhas médias
20 (ovelhas) x 80 kg (G) +30 (ovelhas) x 40 kg M
1600 kg + 1200 kg/ 20+30 2800/50= 56 kg em média
Ovelha por hectare
110 kg de aveia
40 ovelhas
110 kg de aveia
1 hectare
1 ovelha
x
40 ovelhas
Espaço ocupado por hectare
1ha -----------10.000 m²
10.000 m²------------40 ovelhas
x------------------------1 ovelha
40x= 10000 x 1
x= 10000/ 40
x= 250 m²
CONCLUSÕES
Este projeto foi de grande rendimento para a absorção dos conhecimentos matemáticos
proporcionando por meio da interdisciplinaridade com as demais áreas do conhecimento.
Com o propósito de levar informações as pessoas a respeito de produção de matéria prima que
os ovinos nos fornecem. Acreditamos que os resultados almejados foram alcançados.
Concluímos a partir deste estudo sobre os ovinos, que é possível obter lucros com a criação de

ovelhas, através dos cuidados necessários com manejo dos animais, uma alimentação
equilibrada, cuidados no período gestacional, controle
controle de peso e espaço adequado.
.
REFERÊNCIAS
PÍFFERO,
Pedro
Pires.
Ovinos
de
Leite..
Disponível
<http://webrural.com.br/webrural/artigos/ovinos/leite.htm
http://webrural.com.br/webrural/artigos/ovinos/leite.htm>.
>. Acesso em: 16 jun. 2014.

213

ANAIS – III FNMat

em:

http://www.infoescola.com/mamiferos/ovelhas/
sistemadeproduçao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Ovinos/CriacaoOvinosAmbientesE
http://sistemadeproduçao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Ovinos/CriacaoOvinosAmbientesE
cologicosSulRioGrandeSul/racas.htm

ISSN – 2447 – 9179

Salvador – BA – 24 a 26/09/2014

em:

III Feira Nacional de Matemática

ARAGUAIA,
Mariana.
Ovelha
Dolly..
Disponível
<http://www.brasilescola.com/biologia/ovelha
http://www.brasilescola.com/biologia/ovelha-dolly.htm >. Acesso em: 13 mar. 2014.

MATEMÁTUCA1
BATISTA, Maria Eduarda Oliveira2; OLSKA, Bruno Augusto3;
POMMERENING, Flávia Regina Keiser4.
RESUMO: Atividades utilizando o netbook em sala de aula na disciplina de Matemática contribuem
significativamente para um processo ensino-aprendizagem prazeroso, divertido, interessante e cheio de
significado. Os alunos desenvolveram trabalhos, principalmente em programas de editor de texto, sobre a soma
dos ângulos internos dos polígonos, diâmetro e comprimento da circunferência, operações com Números Inteiros
(adição, subtração, divisão, multiplicação e potenciação), áreas de quadrados e retângulos , perímetros, razão
entre grandezas, equações de 1º grau com uma incógnita e sistema de coordenadas cartesianas. Inserir e formatar
tabelas, polígonos, exibir e formatar imagens, escolher cores, digitar cálculos e familiarizar-se com os recursos
digitais torna-se atraente e prazeroso. As atividades foram orientadas e idealizadas pela Professora e
desenvolvidas individualmente pelos docentes. O processo de avaliação do processo considerou criatividade,
estética, digitação e conteúdo matemático.
Palavras-chave: Educação matemática. Informática. Atividades diferenciadas.

INTRODUÇÃO
Este projeto de pesquisa apresenta uma proposta de ensino da Matemática em que
serão utilizados recursos tecnológicos como instrumentos auxiliares no processo ensinoaprendizagem nas séries do Ensino Fundamental.
Constatamos no ensino da Matemática que a maioria dos alunos apresenta dificuldade
e até certa aversão a essa disciplina, a qual muitas vezes passa como vilã de pai para filho,
quando na verdade esta matéria poderia ser aprendida de forma prazerosa em sala de aula.
Ao observarmos as crianças saindo para o recreio, percebemos o interesse com que
elas utilizam-se de instrumentos tecnológicos. Observando tal fato, indagamos porque não
trazer esses instrumentos para a sala de aula tornando as aulas de Matemática mais atraentes e
dinâmicas? As propostas são muitas e dependem exclusivamente da criatividade e interesse
do educador.
Acreditamos ser fundamental que haja uma nova visão do ensino da Matemática,
originando assim diferentes formas de trabalhá-la em sala de aula. Para isso, é necessário que
novas propostas metodológicas sejam pesquisadas e divulgadas. Desta maneira, a
compreensão dos conceitos matemáticos e o desenvolvimento do raciocínio lógico, dois dos
principais objetivos da Matemática, serão mais facilmente alcançados.
Através da utilização desses materiais tecnológicos educativos nas aulas, é possível
atender as expectativas de alunos e professores, sendo que esses materiais estão disponíveis
em algumas escolas. Ao estudar com o auxílio deles a criança dá asas a imaginação, tem
despertada a sua curiosidade e é estimulada a desenvolver suas próprias atividades.
Entretanto, não basta que a criança conheça e se familiarize com o netbook. É preciso
aliar essa atividade a um conteúdo. O educador precisa estar ciente de que forma cada
1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: E.M.E.F. Gertrudes Steilein Milbratz. Jaraguá do Sul – SC.
2
Aluno do 9º ano do Ensino Fundamental.
3
Aluno do 9º ano do Ensino Fundamental.
4
Professora Orientadora, E.M.E.F. Gertrudes Steilein Milbratz, flavia-keiser@bol.com.br.

atividade será aplicada, aproveitando os recursos tecnológicos em todas as oportunidades para
atingir seus objetivos educacionais.
O tema escolhido surgiu da necessidade pessoal da educadora, ao constatar que no
ensino da Matemática muitoss de seus alunos apresentam dificuldades e certa aversão por esta
ciência, além da falta de diversidade de atividades utilizando a informática, relacionadas aos
conteúdos matemáticos a serem explicados em sala de aula. A elaboração e aplicação dessas
atividades
idades didáticas beneficiarão a comunidade escolar e proporcionarão uma melhoria no
processo ensino-aprendizagem.
aprendizagem.
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O projeto foi aplicado com os alunos de 7º e 8º ano do Ensino Fundamental durante os
meses de fevereiro a setembro de 2013. Seu principal objetivo foi desenvolver atividades com
o auxílio da tecnologia a serem utilizadas na melhoria do processo ensino-aprendizagem
ensino
de
Matemática.
Diante da dificuldade de encontrarmos no mercado de trabalho sugestões de atividades
ativida
que possam ser desenvolvidas durante as aulas para alunos que possuem individualmente
netbook,, sentimos uma necessidade de selecionar os conteúdos didáticos a serem trabalhados
com os alunos, elaborar uma seqüência didática para cada atividade, estabelecer
estabel
os programas
do netbook disponíveis e aplicar em sala de aula.
As propostas de atividades foram explanadas pela Professora com o auxílio do
datashow.. Cada aluno optou pela estética de seu trabalho e seus cálculos. Os comandos
necessários para a digitação
ação e demais ferramentas foram explicadas pela professora.
A atividade sobre a soma dos ângulos internos de um polígono teve como principal
objetivo estabelecer a relação entre o número de lados de um polígono e o número de
triângulos existentes naa região interna, determinando a soma de seus ângulos internos. Os
conteúdos trabalhados foram polígonos e seus elementos, classificação dos polígonos de
acordo com o número de lados, diagonais de um polígono, número de diagonais de um
polígono, medidas de ângulos internos de um polígono, soma das medidas dos ângulos
internos de um triângulo e de um polígono convexo qualquer e o cálculo das medidas do
ângulo interno e externo de um polígono regular.
Estabelecer a razão entre lados, áreas e perímetros de quadrados e retângulos foi o
principal objetivo da atividade Razão entre duas grandezas. Os conteúdos trabalhados com o
7º ano do Ensino Fundamental foram o conceito de razão, razão de dois números racionais
como o quociente de a por b, razões entre grandezas
grandezas da mesma espécie e áreas e perímetros de
quadrados e retângulos.
A atividade Dominó teve como objetivo criar um dominó matemático utilizando a
adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação de números inteiros com os
alunos
os do 7º ano. Efetuar a adição de números inteiros dispostos em colunas e linhas de
uma tabela foi o objetivo da atividade Adição de Números Inteiros. Após escolherem os
Números Inteiros os alunos do 7º ano efetuaram a adição correspondente a cada linha
li
ou
coluna da tabela.
Coordenadas cartesianas buscou representar através de pares ordenados a posição dos
alunos do 8º ano em sala de aula. Os conteúdos trabalhados foram a representação geométrica
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de pares ordenados de números reais, identificação de pares ordenados como as coordenadas
cartesianas de pontos, construção de um sistema de coordenadas cartesianas, traçando o eixo
x horizontal e o eixo y vertical e a localização de um ponto no plano cartesiano, dadas as
coordenadas desse ponto.
Construir quadrados e retângulos e sobrepô-los de modo que suas áreas sejam
reduzidas à metade é o que se destina a atividade Áreas de quadrados e retângulos
desenvolvida com alunos do 7º ano. O perímetro de um polígono, problemas que envolvem
perímetro, identificação do centímetro quadrado como a medida de uma região quadrada de
1cm de lado, unidades de medida usadas para medir superfícies, associação de um número a
uma superfície que expressa a sua medida e que se denomina área e a área de figuras
retangulares e quadradas foram os conteúdos trabalhados. A atividade Número π teve com
principal objetivo identificar o comprimento e o diâmetro de circunferências utilizando latas.
Os conteúdos trabalhados com a turma do 8º ano foram o centro, o raio, o comprimento e o
diâmetro de uma circunferência, a relação entre as medidas do diâmetro e do raio e o número
irracional π.
Representar equações matemáticas através de balanças em equilíbrio foi o objetivo da
atividade Balanças x Equações. Sentenças matemáticas que são igualdades, o primeiro
membro e o segundo membro de uma igualdade, equações, elemento desconhecido de uma
equação – incógnita, conjunto solução de uma equação, equação do 1º grau com uma
incógnita, representação por meio de uma balança em equilíbrio de uma equação e a
interpretação da solução da equação de acordo com a balança foram os conteúdos aplicados
ao 7º ano do Ensino Fundamental.
As atividades Áreas e perímetros e Monômios aplicadas ao 8º ano tiveram como
principal objetivo efetuar operações algébricas entre monômios. Os conteúdos trabalhados
foram conceito de monômio, coeficiente numérico e parte literal de um monômio, monômios
semelhantes, soma algébrica de dois ou mais monômios semelhantes, multiplicação de dois
monômios utilizando as propriedades da multiplicação nos Reais e da potenciação, área e
perímetro e polinômio reduzido. Criar imagens utilizando apenas triângulos é o que objetivou
a atividade Criando com triângulos. Aplicada no 8º ano os conteúdos ministrados foram a
identificação de triângulos, vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos de um
triângulo, classificação dos triângulos quanto as medidas de seus lados e as medidas de seus
ângulos internos.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
As atividades desenvolvidas atenderam as expectativas, despertaram o gosto pela
Matemática e o conhecimento adquirido sobre digitação e formatação passou a auxiliar os
alunos também nas demais disciplinas. Atividades individuais utilizando computadores,
como algumas apresentadas a seguir, são sempre muito interessantes para o educando.
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CONCLUSÕES
A utilização de ferramentas informatizadas existentes nos processos ensinoaprendizagem de matemática não se encaixam em concepções tradicionalistas que priorizam a
aquisição de conhecimentos escritos em cadernos, a disciplina e a ordem como valores
fundamentais a serem cultivados nas escolas. As dificuldades em olhar de modo inovador
aspectos específicos e fundamentais da escola, passam a limitar o surgimento de ações que
colaborem para a efetivação de mudanças nas práticas pedagógicas.
Os professores precisam saber encarar com tranqüilidade as mudanças no seu papel de
educador. Torna-se difícil resolver o problema de inserção das tecnologias na escola, pois se
de um lado, a criança faz coisas interessantes em uma situação informatizada, de outro,
muitos educadores estão repletos de incertezas e dúvidas. Deve-se ter consciência dos limites
da utilização desses materiais educativos, rompendo assim uma visão romântica de que
seriam soluções para todos os males.
A adoção de jogos e materiais didáticos informatizados em aulas de Matemática
possibilita a exploração e manipulação, colocando a criança em contato com a tecnologia e
com situações distintas, estabelecendo relações e construindo sua personalidade. Sua
utilização no processo ensino-aprendizagem baseia-se no processo de construção do
conhecimento matemático através de suas experiências em relação a diferentes situações
problemas. O aluno deixará de lado a posição passiva diante do ensino e de acreditar que a
aprendizagem da matemática possa acontecer como conseqüência da absorção de conceitos
passados a eles por um simples processo de transmissão de informações. Eles tornam-se
ativos em sua aprendizagem matemática.
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MEDINDO LÁ NA ROÇA: PESQUISA REALIZADA PELOS ALUNOS
DO 7ºANO - C DA ESCOLA MUNICIPAL
MUNICIPAL HERCULANO ALMEIDA
LIMA1
DIAS, Jerciane da Silva2; SILVA, Stefani Castro S. da3; MURICY, Wilson Carlos Mendes4.
RESUMO: Identificar e conhecer métodos matemáticos nascidos regionalmente e adotados por culturas locais,
foi o objetivo principal deste projeto, haja vista que os conhecimentos adquiridos no espaço estudado têm uma
importância econômica
nômica sem precedentes. A realização do projeto ocorreu no distrito de Igara, pertencente ao
município de Senhor do Bonfim-Bahia,
Bahia, o estudo identificou e conheceu medidas regionais, chamadas de
cubagem de terras, utilizadas e validadas economicamente nessa comunidade. A pesquisa foi realizada no ano de
2013, pelos alunos do 7º ano-C
C da Escola Municipal Herculano Almeida Lima, que inicialmente investigaram o
histórico e a importância econômica desses métodos, através de roda de conversas com moradores locais; em um
segundo momento, catalogaram os instrumentos de medição, observaram o processo de cubagem e por fim
descreveram o método. Esse conhecimento local proporcionou aos alunos refletirem sobre a importância da
matemática “não-escolarizada”
escolarizada” na vida cotidiana
cotidia da comunidade em que vivem.
Palavras-chave: Cubagem de terras. Medidas agrárias. Medidas regionais.

INTRODUÇÃO
A matemática, em geral, nasceu das necessidades humanas encontradas no labor
cotidiano, essas técnicas eram aperfeiçoadas, estudadas e convencionadas para serem
passadas entre gerações. Como podemos observar, ainda hoje utilizamos métodos
matemáticos descobertos
bertos ou inventados por nossos antepassados, mesmo que muitos ainda
possam afirmar que “não sabem nada de matemática”, verificamos que todos nós carregamos
em nossa “bagagem cognitiva” conceitos que usamos diariamente. Barros afirma
a
que:

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter
com
outras Disciplinas; Instituição: Escola Municipal Herculano Almeida Lima. Senhor do Bonfim – BA.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, Escola Municipal Herculano Almeida Lima, wilsonmuricy@hotmail.com.
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Com isso, identificar e conhecer métodos matemáticos nascidos regionalmente e
adotados por culturas locais, torna-se
torna se importante, haja vista que esses conhecimentos
“brotados” nesses espaços têm uma importância econômica, social e cultural sem precedentes
naa vida dos moradores dessas comunidades.
Esse trabalho foi realizado no Distrito de Igara em Senhor do Bonfim-Bahia,
Bonfim
que é
caracterizado por ter na agropecuária a base de sua economia local, a qual possui
conhecimentos próprios advindos das necessidades do
do cotidiano dos moradores. Nosso foco
foi pesquisar um desses métodos utilizados, que usa uma matemática nativa, principalmente
para medição de terras agrícolas, que é chamada de “cubagem de terras”. Esse estudo
identificou e conheceu essa forma de medida regional, bem como suas unidades e
instrumentos, utilizados nessa comunidade. Através de entrevistas com os moradores, foi
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abelecidas pelo homem
O conhecimento matemático resulta das interlocuções estabe
como ellementos culturais do contexto no qual é produzido quando
q
assumido como
linguageem, esse conhecimento torna-se um recurso fundam
mental no exercício de
leituraa da realidade, voltadas à elaboração de soluções e os prroblemas cotidianos na
caminhada
nhada pela
pe melhoria da qualidade de vida. (2006, p1)

construído um vídeo-documentário onde os mesmos relataram o processo e responderam às
perguntas dos alunos da turma do 7º ano-C da Escola Municipal Herculano Almeida Lima,
situada na Rua Castro Alves, S/N no referido distrito, que conta com aproximadamente 600
alunos matriculados em três turnos de funcionamento.
MATERIAL E MÉTODOS
Essa pesquisa teve como principal viés o conhecimento local, e como atores, os
moradores da região do Distrito de Igara, que na 1ª etapa, através de roda de conversas com os
alunos do 7º ano-C, da Escola Municipal Herculano Almeida Lima, foi relatada a forma como
são feitas as medições de terras agrícolas, também chamadas de “cubagem de terras” e quais
instrumentos e unidades de medidas locais são usados no processo.
A palestra foi realizada na escola, onde também, foram feitas fotografias e filmagem,
as quais foram apresentadas em formato de documentário. Para tal, buscando-se um trabalho
interdisciplinar, utilizou-se os conhecimentos da disciplina de Artes na construção de painéis,
folders, desenhos e vídeo-documentário.
A 2ª etapa constou de discussões em sala de aula onde construíram-se os painéis e
montou-se o vídeo, expondo o que foi investigado e utilizando-se dos conhecimentos de
medidas abordados em sala construindo assim, uma ligação entre o saber local e o saber
escolar.
A 3ª etapa constituiu-se na exposição das fotos, do documentário e explanação do
processo de cubagem de terras na Feira Regional de Matemática que aconteceu na cidade de
Senhor do Bonfim-Bahia no dia 26 de setembro de 2013, sendo qualificado como trabalho
destaque.
Instrumentos e unidades de medida utilizados para "cubar"
Corda ou vara - é o instrumento de medida utilizado para medir em braças. A vara tem
2,2 m e a corda são "várias" braças em um só instrumento, para facilitar a medida de grandes
áreas.
Braça - é uma antiga medida de comprimento equivalente a 2,2 metros. Apesar de antiga,
atualmente ainda é usada e compreendida por muitos trabalhadores rurais.
Quadro - é a área formada por 1 X 1 braça (braça ²).
Tarefa - é a área formada por 30 X 30 braças = 900 quadros, equivale a 4356 m² e é a medida
base para medidas de terras agrícolas.
O processo de cubagem
O processo de cubagem de terras se dá somando os lados opostos e dividindo-se os
resultados por 2 (média aritmética), e com os resultados, faz-se a multiplicação entre si,
encontrando assim a área procurada. Como podemos observar, no esquema abaixo:

221

ANAIS – III FNMat

48
22

26

46
1º Passo: Soma-se
se os lados horizontais. E divide-se
divide por 2.
48
+ 46
94 : 2 = 47
divide por 2.
2º Passo: Soma-se os lados verticais. E divide-se
22
+ 26
48 : 2 = 24
se entre si os resultados finais.
3º Passo: Multiplica-se
47
x 24
188
94
1128 (quadros)
4º Passo: Divide-se
se os quadros por 900, para que a área seja dada em Tarefas.
1128 / 900
228 1 Tarefa
Quadros
Podemos observar que o intuito
intuito do agricultor ao fazer a cubagem é de “transformar”
os valores dos lados diferentes em iguais, para que com isso possa realizar os cálculos de
maneira mais simples com a utilização de uma “nova” figura, “quadrada ou retangular”.

(...) vejo a disciplina Matemática como uma estratégia desenvolvida pela espécie
humana ao longo de sua história para explicar, para entender, para manejar e
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A vivência de um povo com sua cultura e tradições deve ser apreciada e valorizada em
todos os seus aspectos, pois cada comunidade é detentora de uma carga de ensinamentos rica
em especificidades e técnicas, nascidas das necessidades que ali aparecem. Podemos
Podem observar,
por exemplo as técnicas matemáticas usadas no campo, com seus instrumentos e unidades de
medidas que podem variar e depender de cada região. Esses métodos, por sua vez são
validados e aceitos pela comunidade local, mesmo não sendo cientificamente
cientificamente comprovadas; o
que nos mostra o quanto a matemática é plural. D’Ambrosio coloca sua opinião sobre
matemática da seguinte forma:
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conviver com a realidade sensível, perceptível, e com o seu imaginário,
naturalmente dentro de um contexto natural e cultural”. (2001,p 7)

Nota-se também que as pessoas que detém esses conhecimentos geralmente
aprenderam com as gerações anteriores daquela cultura e as passam para as futuras numa
intenção perpetuadora, já que não podem ser perdidas por estarem diretamente ligadas,
principalmente, à economia do povo ali reunido.
Vários dos métodos utilizados por agricultores em seus trabalhos na lavoura e na
venda dos produtos, na feira, utilizam-se de técnicas que envolvem cálculos de áreas e de
capacidade, os quais convencionados por cada localidade, ou seja, por exemplo para medição
de área não utiliza-se o metro como instrumento medidor e sim a braça como unidade de
medida. Isso nos mostra o quanto a matemática está muito bem aplicada, mesmo essas
pessoas nunca tendo frequentado a escola ou aprendido esses métodos sistematizados de
medição.
O distrito de Igara na cidade de Senhor do Bonfim-Bahia é uma comunidade formada
por muitos agricultores que produzem e vendem nas feiras locais os mais diversos produtos da
terra e com isso utilizam-se de uma matemática regional em várias formas de medição em seu
dia a dia. Com isso conhecer métodos matemáticos de sua região ajudará aos alunos a
contextualizar e ver a importância no aprendizado de conceitos vistos em sala de aula,
fazendo-se assim um elo entre conhecimentos acadêmicos e os conhecimentos gerados de
necessidades advindas da produção agrícola local.
Mostrar esses saberes locais, convencionados e aceitos regionalmente se faz
importante por sua relevância econômica, histórica e social dos indivíduos que ali lidam e
dependem desses conhecimentos para a realização de suas tarefas cotidianas, as quais se
tornam essenciais para a sobrevivência das pessoas inseridas na comunidade.
CONCLUSÃO
Mostrar os saberes locais, convencionados e aceitos regionalmente se faz importante
por sua relevância econômica, histórica e social dos indivíduos que ali lidam e dependem
desses conhecimentos para a realização de suas tarefas cotidianas, as quais se tornam
essenciais para a sobrevivência das pessoas inseridas na comunidade.
Este trabalho conseguiu romper o espaço escolar, contextualizando os conhecimentos
matemáticos e o de outras áreas com o cotidiano da comunidade, promovendo uma troca de
saberes construídos ao longo do tempo em espaços diferentes. Esses conhecimentos locais nos
proporcionou refletir sobre a importância da matemática “não-escolarizada” na vida cotidiana
da comunidade de Igara, mesmo com toda tecnologia que encontramos hoje disponível, os
saberes locais ainda são validados e usados tradicionalmente, perpetuados como sendo
características inerentes ao povo que ali vive.
Entendemos, portanto, que mesmo aqueles que não frequentaram a escola, detêm
conhecimento com importância ímpar para o desenvolvimento de uma comunidade e que
muito mais do que os educadores pensam em relação ao conhecimento matemático, talvez
falte a contextualização dos conteúdos curriculares.
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Etnomatemática elo entre as tradições e a modernidade. Belo Horizonte:
D’AMBROSIO, U. Etnomatemática:
Autêntica, 2001. 112p. (Coleção Tendências em Educação Matemática)

MINIALGEPLAN1
BORGES, Alana França2; LIMA, Luana da Silva3; LEITÃO, Vânia Santos4.
RESUMO: Este relato apresenta uma experiência didática desenvolvida a partir da construção e utilização do
material didático manipulável, denominado Minialgeplan, em uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental. Sua
utilização teve como objetivo possibilitar aos estudantes um melhor entendimento sobre as operações com
representações literais por meio de variáveis, a partir da manipulação de peças que representam figuras
geométricas planas associadas à expressões algébricas. A estratégia de ensino consiste no uso de peças que
representam as figuras geométricas planas (quadrados e retângulos), confeccionadas em papeis coloridos, cujas
áreas representam os termos algébricos 1, x e x² que podem ser associadas a expressões algébricas. Os resultados
revelam que a manipulação e a montagem de expressões algébricas por meio da associação de figuras
geométricas planas, proporcionaram um melhor entendimento dos conceitos algébricos estudados, em
comparação com a estratégia tradicionalmente apresentada na sala de aula (aula expositiva seguida de
exercícios).
Palavras-chave: Matemática. Álgebra. Figuras Planas. Ensino Fundamental.

INTRODUÇÃO
Em geral, ao iniciar os estudos dos conteúdos de Álgebra, os estudantes do 8° Ano
(antiga 7ª série) apresentam algumas dificuldades com a introdução de novas notações através
da utilização de variáveis literais. Um nível maior de abstração é exigido dos estudantes ora
tão acostumados com uma Matemática mais concreta apresentada até então pela Aritmética.
O que se pode perceber é que a transição para esse nível maior de abstração pode ser
suavizada através da utilização de materiais didáticos manipuláveis. Segundo Nacarato (2005,
p. 1), a valorização do uso de materiais didáticos nas aulas de Matemática caracteriza uma
modalidade que tem se destacado ultimamente e se disseminado entre os professores. Sua
utilização tem sua importância pela valorização do concreto no ensino e na aprendizagem da
Matemática.
Observa-se na literatura da área de Educação Matemática que os materiais didáticos
podem desempenhar algumas funções como, por exemplo, a de motivar, facilitar,
mediar, fixar ou atrair, entre outras tantas que são apontadas para argumentar o uso
de materiais didáticos no processo de ensino e aprendizagem de Matemática.
(ROCCO, 2010, p.24)

A atividade aqui relatada foi desenvolvida com metodologia fundamentada na
Resolução de Problemas.
Nesse sentido, o problema é o ponto de partida da atividade matemática, e não a
definição. No processo de ensinar e de aprender ideias, propriedades e métodos
matemáticos devem ser abordados mediante a exploração de problemas, ou seja, de
situações em que os estudantes precisem desenvolver algum tipo de estratégia para
resolvê-las. (ROMANATTO, 2012, p. 4)

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos; Instituição:
Colégio Estadual Eduardo Bahiana. Salvador – BA.
2
Estudante do 9º ano do Ensino Fundamental, alana_borges1@hotmail.com.
3
Estudante do 9º ano do Ensino Fundamental, luanadslima14@gmail.com.
4
Professor Orientador, Colégio Estadual Eduardo Bahiana, vaniasleitao@gmail.com.

Nesta experiência didática, utilizamos um material didático
didático manipulável que tem
como objetivo auxiliar o ensino e aprendizagem de operações com polinômios utilizando área
de retângulos e quadrados.
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MATERIAL E MÉTODOS
O Minialgeplan aqui apresentado é uma adaptação do Algeplan que é um material
didático manipulável utilizado para auxiliar no processo de ensinoensino-aprendizagem das
operações com polinômios de grau máximo dois.
O Algeplan original é composto de 40 peças (figuras), confeccionados em material
concreto, como folhas de papel cartolina, A4 ou de outros tipos de material como o EVA, por
exemplo. O conjunto de peças é formado por quadrados e retângulos de tamanhos diferentes.
Esse material pode ser adquirido em lojas especializadas (em madeira) ou pode ser
confeccionado em cartolina ou EVA.
A criação do Minialgeplan possibilitou a simplificação do trabalho de construção e
utilização do material didático. Foi pensado principalmente para ser utilizado como
instrumento motivador na apresentação do conteúdo de expressões algébricas,
algébr
monômios e
polinômios, limitados ao 2° grau, através de problemas sugeridos em atividades trabalhadas
em grupos.
O objetivo principal do uso do Minialgeplan foi relacionar as figuras
geométricas planas (quadrados e retângulos) às expressões algébricas
algébric
(monômios e
polinômios) funcionando como um material didático manipulável de apoio na sala de aula. O
material foi confeccionado em papel A4 colorido e aplicado após a introdução da teoria de
monômios no entanto, antes da apresentação do conteúdo de polinômios
polinômios e produtos notáveis.
Para ilustrarmos como o material foi utilizado, descreveremos neste trabalho alguns
problemas apresentados durante a experiência didática. A experiência buscou auxiliar o
ensino-aprendizado
aprendizado das operações de soma e multiplicação de expressões algébricas, bem
como melhorar a compreensão dos conceitos de perímetro e área através da utilização de um
material didático manipulável.
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A experiência didática, foi aplicada numa aula de 100 minutos, no Colégio Estadual
Estad
Eduardo Bahiana, em uma turma matutina do 8º ano do Ensino Fundamental, no bairro de
Cajazeiras, Salvador, Bahia. A construção do material didático foi realizada através da
impressão e recorte das figuras geométricas planas (peças) em papéis coloridos no formato
A4. Foram impressas as seguintes figuras (Figura 1).
a)
Quadrados de lado medindo x;
b)
Retângulos com dimensões 1 e x;
c)
Quadrados de lado 1.
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Figura 1

x

x

1
x

Várias cores foram utilizadas para todas as peças, sem a preocupação de padronizar
uma cor para cada forma. Os estudantes utilizaram tesouras sem ponta para recortar as figuras
impressas (Figura 2).
Figura 2

As cópias dos problemas foram distribuídas e a leitura em grupo sugerida.
Inicialmente, foi apresentado um quadro abaixo onde os estudantes tinham que preenchê-lo
observando as figuras já em mãos.
Peças

Medidas do(s) lado(s)

Quadrado pequeno

1

Retângulo

1ex

Quadrado grande

x

Área da peça

Neste momento os conceitos de área e perímetro foram utilizados. Muitos estudantes
apresentavam dúvidas sobre a diferença entre os conceitos de perímetro e área do retângulo.
Foi destacado, a partir daí, que a área correspondente (monômio) seria a representação
nominal de cada figura plana apresentada.
Alguns problemas foram sugeridos, promovendo a manipulação das peças para que
fossem respondidos. (Figura 3)

Para a Atividade 1, foi proposto o seguinte problema: utilize três retângulos para
formar um novo retângulo maior.
a)
b)
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Quais as medidas dos lados desse retângulo?
retâ
Qual o seu perímetro?

c)
Qual a sua área?
A área da figura é única para as duas possibilidades de respostas acima e igual a 3x. A
dualidade de respostas para os itens a) e b) da Atividade 1,
1, estimulou ampla discussões sobre
quais seriam as soluções “corretas”. É importante notar que, além de promover a utilização da
adição de monômios para calcular o perímetro e área, pode-se
pode se destacar que mesmo em figuras
com áreas iguais é possível ter dimensões
dime
e perímetros diferentes.
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Nota-se
se a possibilidade da ampliação do problema sugerido para formar retângulos
com a escolha livre das peças, o que permitiria uma enorme gama de possibilidades de
respostas, podendo ampliar a discussão, inclusive,
inclusive, para o número de possibilidades
(combinatória) para as composições.
Para a Atividade 2, foi proposto seguinte problema: utilize o mínimo de quadrados
para formar um quadrado maior.
a)
Qual a medida do lado desse quadrado?
b)
Qual o perímetro desse novo quadrado?
c)
Qual a área desse quadrado?
O problema proposto deixou livre a escolha, pelos estudantes, das peças a serem
utilizadas: quatro quadrados de área 1 ou quatro quadrados de área x². Pode-se
Pode
ampliar a
atividade para a escolha
olha da quantidade de quadrados a serem utilizados. Em ambas respostas
encontradas, conforme figuras escolhidas, o professor pode destacar que as soluções
encontradas são monômios.
Para finalizar a experiência, foi proposto o seguinte problema: monte um quadrado
qu
maior utilizando um quadrado pequeno, dois retângulos e um quadrado grande.
a)
Qual a medida do lado desse quadrado maior?
b)
Qual o perímetro do quadrado maior formado?
c)
A área desse quadrado é dado pelo produto (x+1)(x+1). Então observe o
quadrado determine sua área somando as áreas de cada peça utilizada.
Neste problema, os estudantes já apresentavam mais desenvoltura em sua resolução,
mesmo não tendo sido ainda apresentados ao conteúdo de Produtos Notáveis.
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Figura 3

CONCLUSÕES
Podemos concluir que a aplicação da experiência didática foi exitosa pois promoveu
discussões, troca de informações e cooperação entre os estudantes para a realização das
atividades propostas. O uso do Minialgeplan permitiu uma melhor compreensão dos conceitos
de área e perímetro bem como proporcionou aos estudantes visualizações através de formas
concretas, das operações de adição e multiplicação de polinômios.
A manipulação e a montagem de expressões algébricas por meio da associação de
figuras geométricas planas (quadrados e retângulos) proporcionou uma maior participação dos
estudantes e um melhor entendimento dos conceitos algébricos estudados, em comparação
com a estratégia tradicionalmente apresentada em sala de aula, onde o professor está no centro
do processo através da aula expositiva seguida dos exercícios.
A partir da experiência aqui apresentada, há a possibilidade do desenvolvimento de
outras atividades utilizando os conceitos de divisão e subtração, aplicando o Algeplan
completo. Há também a possibilidade de manipular as peças através de dobras para
representar divisões de monômios por números inteiros.
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MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
POSSIBILIDADE DE INTEGRAÇÃO ENTRE MATEMÁTICA E
REFLORESTAMENTO1
OLIVEIRA, Mateus Silva de2; CRUZ, Taís Dias da3; COSTA, Adelzia Pereira4.
RESUMO: O homem diante da necessidade de sobrevivência sempre utilizou dos recursos naturais de forma
desordenada. Dessa forma, surgiu a preocupação na manutenção ecológica e na conscientização em relação às
questões ambientais. Partindo desta perspectiva foi possível elaborar e desenvolver atividades que visassem a
proporcionar na Modelagem Matemática e Educação Ambiental, pensando nas possibilidades de integração entre
matemática e reflorestamento. Então, este trabalho tem como objetivo principal despertar
desperta no educando a
preocupação na manutenção ecológica e na consciência das questões ambientais em São José da Vitória
reconhecendo a relevância e amplitude da matemática nas reflexões sobre o tema. As visitas proporcionaram aos
alunos colher os dados a respeito
ito da medida da área desmatada, o espaçamento necessário para o replantio, tanto
de árvores e plantas nativas como as frutíferas, medida de profundidade para plantação da mudas de árvores
frutíferas ou nativas. Utilizaram para isso, a proporção entre as medidas
medidas do terreno e as medidas que caberiam no
papel que pudesse representar a parte desmatada. Com isso, percebeu-se
percebeu se que é possível desenvolver atividades
de Modelagem Matemática relacionando-as
relacionando as com as questões ambientais despertando maior interesse nos
conteúdos
onteúdos matemáticos através de atividades significativas, e assim, alunos e professores envolvidos, puderam
desempenhar sua criatividade e conscientização sobre a importância de se preservar o meio ambiente.
Palavras–chave: Reflorestamento. Modelagem Matemática.
Mat
Educação Ambiental.

INTRODUÇÃO
A exploração dos recursos naturais de forma intensa coloca em risco a sua renovação.
Através dessa perspectiva surgiu a preocupação de se trabalhar o reflorestamento aliada a
matemática voltada para a conscientização em relação as questões ambientais e a recuperação
r
da área desmatada. Tendo como objetivo despertar nos estudantes e comunidade de entorno a
preocupação na manutenção ecológica e na consciência referente as questões ambientais em
São José da Vitória-Ba,
Ba, reconhecendo a relevância e a amplitude Matemática
Matemática nas reflexões
sobre o tema. Além de mostrar na prática a ação de adolescentes preocupados e empenhados
em questões referentes ao bem estar social na humanidade, tentando garantir às próximas
gerações uma vida mais saudável.

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter
com
Outras Disciplinas; Instituição: Centro Integrado Cristo Redentor - CICR. São José da vitória – BA.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora,
ntadora, Centro Integrado Cristo Redentor, adelzia.p.costa@outlook.com.
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alização deste trabalho, foi necessário sensibilizar os participantes sobre a
Para a realização
importância da preservação do meio ambiente. Os alunos começaram a pesquisar, visitando
áreas desmatadas como a margem do rio Una, rio que banha a cidade, e optaram por
reflorestar
tar uma área nas proximidades do centro de tratamento de água de São José da
Vitória-BA.
BA. Primeiramente foi feita uma visita à CEPLAC (Comissão Executiva do Plano da
Lavoura Cacaueira), onde os estudantes observaram uma explanação sobre a necessidade e a
maneira
neira eficaz de com realizar o replantio nas áreas ameaçadas ou desmatadas usando

III Feira Nacional de Matemática

METODOLOGIA

medidas de precisão quanto ao espaçamento necessário para o replantio, medida de
profundidade para plantação da mudas de árvores frutíferas ou nativas. Num outro momento
os estudantes, acompanhados pela professora, foram ao Assentamento Terra Vista em
Arataca-Ba, onde tiveram a oportunidade de conhecer na prática: viveiros, áreas desmatadas,
áreas reflorestadas, medida da área desmatada, comparando o que aprenderam na CEPLAC
com o que estavam vivenciando no Assentamento.
Após as aulas de campo dos locais anteriormente visitados, os alunos retornaram ao
local onde se iniciou a pesquisa - nas margens do rio Una. A área da represa do município é
considerada a maior área de lazer da cidade e muito visitada nos finais de semana por pessoas
de outras cidades e, estas não contribuem com a conservação deste ambiente. Além disso, os
nativos ainda lavam roupa e descartam as embalagens dos produtos utilizados no leito do rio;
outro ponto negativo está relacionado ao fato de não haver uma estação de tratamento de
esgoto na cidade, sendo o esgoto geral da cidade despejado diretamente no leito do rio. Por
isso esta localidade encontra-se ameaçada tanto pelo desmatamento na nascente como pela
poluição. O rio que atravessa nossa cidade também é responsável pelo abastecimento de água
para os Municípios de São José da Vitória e Buerarema.
Ao visitarem as margens do Rio Uma, no perímetro urbano do município, os alunos
analisaram a forma de replantio, mediram a área para verificar da quantidade de mudas que
seriam necessárias para realização do projeto, qual a profundidade necessária dos buracos de
acordo com o tipo de árvore a ser plantada no referido local. Os estudantes mediram as
árvores existentes na localidade e fizeram uma análise do tempo de existência com base na
circunferência de seu tronco. Em seguida confeccionaram cartazes com croquis onde
mapearam o espaço com os cálculos da metragem proporcionando com isso, resoluções de
problemas envolvendo os conteúdos matemáticos estudados. Uma vez feito o croqui da área
em questão, os alunos começaram a discutir e planejar o cultivo das árvores, com relação a
qualidade delas e pela qualidade saberia a distância uma da outra, definindo assim a
quantidade de árvores a serem plantadas. Para realizar os cálculos matemáticos, a medida de
comprimento e da largura do terreno, obtiveram o cálculo de quantas árvores deveriam
plantar, sabendo que de uma árvore nativa para outra, a distância e de 5 m (cinco metros) e as
frutíferas de baixo porte (pitanga, limão e laranja) a distância é de 2,5m (dois metros e meio)
de uma para outra.
Ao longo do projeto os alunos colocaram sementes para germinar, as quais foram
transformadas em lembranças, em forma de sachê confeccionado com estopa e fita rigor
verde, que foram distribuídas na feira local e na VIII Feira Baiana.
Dando continuidade ao projeto, no dia em que se comemora o dia do meio ambiente,
professores e estudantes organizaram um movimento saindo da escola em passeata até as
margens do rio nas imediações da represa. Durante a caminhada foram acompanhados por um
carro de som com músicas ecológicas e faixas com frases de incentivo a preservação do meio
ambiente. Nos pontos principais da cidade o carro de som parava e alguns alunos recitavam
poemas relacionados ao meio ambiente para que a população compreendesse a dinâmica do
movimento.

CONTEÚDOS MATEMÁTICOS E INTERDICIPLINARES TRABALHADOS:
Sistema de medidas: distância, área capacidade, volume, circunferência.
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Fotos do desenvolvimento
ento projeto:
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Introdução à geometria: ponto, reta, plano, polígonos regulares.
Conjunto dos números racionais: números decimais, proporção.
Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão.
RESULTADOS
Os estudantes perceberam e aprenderam no decorrer dos trabalhos a importância de se
valorizar o ato de reflorestar e entenderam que é preciso mudar suas atitudes e ações para
recuperar o meio onde vive, proporcionando que a comunidade local uma melhor reflexão em
relação à conservação do meio ambiente, tornado-os cidadãos conscientes e atuantes perante
as atitudes que envolvem o Meio ambiente. Foram adquiridas várias mudas de diferentes
espécies que foram plantadas no local anteriormente pesquisado, das quais algumas foram
expostas na Feira de Matemática local e também levadas para a VIII Feira Baiana de
Matemática em Salvador. Dentre as árvores plantadas pode-se incluir árvore de grande valor
comercial e histórico como o Pau Brasil. E, tratando-se de uma área de lazer foram plantadas
também mudas de árvores frutíferas (açaí, pitanga, abacate, cacau, manga) que além de
contribuir para o reflorestamento, proporcionam sombra aos visitantes e ainda darão
deliciosos frutos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Percebeu-se com isto que é possível desenvolver atividades de Modelagem
Matemática relacionando-as com questões ambientais, podendo despertar maior interesse nos
estudantes em relação aos conteúdos matemáticos do currículo regular, além de mostrar a
comunidade local que jovens estudantes estão empenhados em cuidar do ambiente em que
vivem, mostrando também o quanto a matemática é importante na vida cotidiana e que pode
ser tratada com simplicidade sem medo, sem complicação unindo aprendizagem e prazer.
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OS POLIEDROS ARQUIMEDIANOS OBTIDOS PELA TRUNCATURA
DOS POLIEDROS PLATÔNICOS: UMA ABORDAGEM
CONTEXTUALIZADA1
JULIÃO, Américo de Oliveira2; SILVA, Itamar Almeida3; ROCHA, Diana Ferreira4.
RESUMO: Como em 2014, no Brasil, aconteceria um dos maiores eventos esportivos, a Copa do Mundo de
Futebol pensou-se em um trabalho que possibilitasse o ensino de Matemática. Pretendeu-se mostrar que a
Geometria pode ser contextualizada de forma a chamar a atenção dos alunos. Assim, surge a ideia de explorar o
conceito matemático “truncatura dos poliedros platônicos”, que justifica a obtenção do poliedro que inspirou o
modelo da bola de futebol da Copa de 1970. Investigado pelo matemático grego Arquimedes (287 – 252 a. C), o
icosaedro truncado é obtido a partir de um dos poliedros de Platão, o icosaedro regular. Este trabalho foi
desenvolvido com alunos do 9º ano de uma escola rural, a partir de construções geométricas com régua e
compasso e da montagem de poliedros com faces poligonais de papelão e fita adesiva.
Palavras-chave: Geometria. Truncatura. Poliedros de Platão. Bola de futebol.

INTRODUÇÃO
Este trabalho foi concretizado por seis alunos do 9º ano do Ensino Fundamental da
Escola Municipal “Antônio Medina Cardoso”, localizada na área rural de São João
Evangelista. A intenção era apresentá-lo na I Feira de Matemática do Vale do Rio Doce,
realizado no Instituto Federal de Minas Gerais, Câmpus São João Evangelista – IFMG/SJE,
um evento organizado pelos alunos do curso de Licenciatura em Matemática do IFMG-SJE,
bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES.
A princípio, o objetivo do trabalho era construir a bola de futebol através do poliedro
platônico denominado icosaedro regular. Eles sabiam que a bola era construída por hexágonos
e pentágonos regulares e na elaboração do trabalho, um aluno questionou de onde surgiam os
pentágonos e hexágonos. Então, a professora pegou um icosaedro regular e propôs que se
fizesse um “corte” mostrando como as figuras surgiam, despertando assim a curiosidade dos
alunos envolvidos no trabalho em estudar um conteúdo não discutido por eles no ensino
fundamental: a truncatura dos Poliedros Platônicos que dão origem aos Poliedros
Arquimedianos. De acordo com Almeida, Silva e Salazar:
Os Sólidos Arquimedianos não estão presentes na matemática ensinada na Escola
Básica brasileira, embora apareçam em materiais didáticos, paradidáticos e de apoio
ao professor por meio de exemplos e exercícios, em geral, relacionados à Relação de
Euler e à convexidade, mas sem qualquer definição ou mesmo nomeação
correspondente. O icosaedro truncado é o sólido arquimediano que mais aparece,
provavelmente, por ser associado à bola de futebol. (ALMEIDA; SILVA;
SALAZAR, 2011, p.1).

Freire afirma que “o exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, às
emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do
achado de sua razão de ser.” (FREIRE, 1996, p.88).
1
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MATERIAL E MÉTODOS

235

ANAIS – III FNMat

Para a construção dos cinco poliedros platônicos (cubo, tetraedro, octaedro,
dodecaedro e o icosaedro), foi necessário construir os polígonos regulares de suas faces
(triângulos, quadrados e pentágonos) utilizando régua e compasso (FIG.1).
TRIÂNGULO EQUILÁTERO
ÁTERO
1- Trace com régua um segmento com uma medida desejada em folha de papel; em cada
extremidade desse segmento marque os pontos  e .
2- Pegue o compasso, fixe a ponta seca em uma das extremidades (ponto ) e o grafite na
outra (ponto ).
3- Com ponta em seca fixa em , faça um arco, depois com a mesma abertura fixa-se
fixa em  e
faça outro arco na mesma direção. Na interseção dos arcos marque um ponto .
4- Depois com régua una os seguintes pontos:  e ,  e .. Resultando em um triângulo
equilátero.
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PENTÁGONO
1- Trace com régua um segmento com uma medida desejada em folha de papel, em cada
extremidade desse segmento marque os pontos  e .
2- Fixando em , faça uma circunferência passando pelo ponto ,, obtendo assim uma
.
circunferência de raio 
3- Encontre
tre o diâmetro dessa circunferência, tracejando do ponto  até o outro lado da
circunferência marcando o ponto .
4- Encontre a mediatriz que passa pelo diâmetro dessa circunferência, ou seja, o segmento
 , depois marque nas extremidades da mediatriz que está sobre a circunferência os pontos 

e .
, marcando um ponto .
5- Encontre a reta mediatriz que passa raio 
6- Fixa-se
se a ponta seca do compasso no ponto e o grafite no ponto .
 Deslize o grafite
 , fazendo um arco. Na interseção
partindo do ponto  e leve o grafite até
at o segmento 
marque o ponto .
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HEXAEDRO (CUBO)
1- Trace com régua um segmento com uma medida desejada em folha de papel; em cada
extremidade desse segmento marque os pontos  e .
2- Fixando em , faça uma circunferência passando pelo ponto ,, obtendo assim uma
.
circunferência de raio 
3- Encontre o diâmetro dessa circunferência, tracejando do ponto  até o outro lado da
circunferência marcando o ponto .
4- Encontre a mediatriz que passa pelo diâmetro dessa circunferência, ou seja, o segmento
se
 , depois marque nas extremidades da mediatriz que está sobre a circunferência os pontos 

e .
5- Depois com a régua una os pontos:  e ,  e ,  e ,  e ,, encontrando, assim, um
quadrado.

8- Fixa-se a ponta seca no ponto  e o grafite no ponto . Deslize o grafite partindo do ponto
 e leve o grafite até a circunferência fazendo um arco. Na interseção marque o ponto .
9- Com a mesma abertura, fixando no ponto
faça um arco intersectando com a
circunferência encontrando o ponto . Depois fixando no ponto faça um arco intersectando
coma circunferência encontrando o ponto . Faça esse mesmo procedimento até chegar no
ponto  já encontrado.
10- Depois com a régua uma os pontos:  e ,  e J,  e , e , e .
Foram então tiradas cópias no papelão e depois coladas com fita adesiva, formando os
poliedros platônicos.
Após a construção dos polígonos regulares citados acima, os alunos partiram para a
montagem dos poliedros de Platão.
Depois da construção dos poliedros acima, partimos para a construção dos poliedros
arquimedianos. Com a truncatura dos cinco poliedros platônicos surge então, cinco dos
poliedros Arquimedianos: tetraedro truncado, cubo truncado, octaedro truncado, dodecaedro
truncado e o icosaedro truncado.
Os cinco sólidos arquimedianos obtidos por essas truncaturas apresentam duas faces
distintas (polígonos regulares), com a eliminação dos vértices dos sólidos platônicos ou pela
truncatura das arestas das faces. A partir de um vértice, sobre cada uma das arestas que o
concorrem, assinalam-se os pontos que estão a uma distância ⁄3 desse vértice. Fazendo o
“corte” como mostram as figuras 3, 4, 5, 6 e 7.
Figura 3 - Obtenção do tetraedro truncado a partir do tetraedro regular

Fonte: ALMEIDA, 2010, p.153, 154 e 155
Figura 4 - Obtenção do cubo truncado a partir do cubo regular

Fonte: ALMEIDA, 2010, p.164 e 165.
Figura 5 - Obtenção do octaedro truncado a partir do octaedro regular

Fonte: ALMEIDA, 2010, p. 156 e 157
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Figura 6 - Obtenção do dodecaedro truncado a partir do dodecaedro regular

Fonte: ALMEIDA, 2010, p. 168 e 169
Figura 7. Obtenção do icosaedro truncado a partir do icosaedro regular

Fonte: ALMEIDA, 2010, p. 158 e 159

Após a obtenção dos poliedros arquimedianos, foi pedido aos alunos que verificassem
quais eram as figuras
ras poligonais que compunham esses sólidos. Solicitando aos mesmos que
averiguassem a Relação ou Teorema de Euler para poliedros convexos, que relaciona o
número V de vértices, o número A de arestas e o número F de faces de um poliedro convexo
qualquer (como
mo é o caso dos poliedros arquimedianos) através da fórmula      2. Os
dados levantados pelos alunos foram inseridos numa tabela, como a tabela 1.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1. Relação de Euler aplicada aos poliedros arquimedianos

Poliedros Arquimedianos
Tetraedro Truncado
Cubo Truncado
Octaedro truncado
Dodecaedro Truncado
Icosaedro Truncado

Vértices
12
24
24
60
60
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Arestas
18
36
36
32
32

Faces
8
14
14
90
90
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Para o aluno não é suficiente observar uma demonstração de um material
pelo professor. O aluno tem que mexer nos materiais, interpretando as suas
características, resolvendo os problemas com a sua ajuda. (ALMIRO, 2006,
características,
p.7)
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Observou-se
se que as construções de materiais manipuláveis como os Poliedros
Platônicos e os Poliedros Arquimedianos para serem expostos na I Feira de Matemática do
Vale do Rio Doce tornou-se
se um momento propício para a transformação das curiosidades
apresentadas
adas pelos alunos em objetos que permitiram o seu aprendizado.
Neste sentido, trabalhar com o uso de materiais manipuláveis como instrumentos
didáticos possibilita uma aprendizagem significativa em Matemática, pois, através deles é
possível aos estudantes terem contato com os objetos de estudo, podendo tocá-los
tocá
e
movimentá-los.
los. E segundo Almiro:

Numa situação de aprendizagem com materiais manipuláveis, muitos sentidos dos
estudantes são despertados, sendo favorável no seu processo do desenvolvimento cognitivo.
No entanto, sabe-se que os materiais manipuláveis por si só não irá ensinar
Matemática, sendo necessário que o professor seja um mediador, e para isto é preciso que o
professor se disponha a fazer uso dessas metodologias de ensino. E de acordo com Scolaro
(2009), propor uma metodologia que permita aos alunos a construção do conhecimento com a
mediação do professor durante o processo de elaboração dos materiais didáticos manipuláveis
e na aplicação em sala de aula propicia uma abordagem de maneira clara e sucinta, tornando o
trabalho da matemática dinâmico.
CONCLUSÕES
A ideia do trabalho surgiu da curiosidade dos alunos em saber como surgiam os
hexágonos e pentágonos na estrutura da bola de futebol. Neste sentido, na tentativa de
satisfazer esta curiosidade, foi abordado um conteúdo matemático que não consta
explicitamente nos programas curriculares propostos para este nível de ensino. Este trabalho
permitiu, portanto, o contato dos alunos com uma Geometria contextualiza, através de uma
abordagem instigante acerca da estrutura da bola de futebol e dos poliedros arquimedianos.
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CONZATTI, Gabriel2; SARDANHA, Gabriel3; PIOVEZAN, Luiz Antonio4.
RESUMO: O parque Ma-temático
temático Paraíso mostra a relação dos brinquedos de um parque temático com a
matemática concreta dos números e resultados. Trata-se
Trata se de um projeto, no qual se buscou mostrar que, além da
diversão, os parques temáticos estão carregados de conteúdos e conhecimentos matemáticos.
matemáticos. São os números e
suas aplicações que possibilitam a construção, organização e a funcionalidade dos brinquedos. Para a realização
do trabalho, foi necessário pesquisar e compreender conceitos matemáticos aplicados ao movimento, distância,
tempo e aceleração. Cálculos foram realizados, considerando as características dos brinquedos selecionados. Na
prática, foram construídos mecanismos robotizados que simulam o funcionamento, dando origem a uma
representação tridimensional. As peças de Lego Mindstorms
Mindstorms serviram aos propósitos de aplicar os movimentos
aos brinquedos, permitindo testá-los
los diversas vezes, transformando brincadeira em dados. A pesquisa se
materializou na elaboração de cartazes com fórmulas e, principalmente, no entendimento dos conteúdos
conteúd
percebidos durante a exposição realizada na socialização do projeto.
Palavras-chave: Parque Temático.
emático. Robótica Educacional. Brinquedos. Funcionalidade.

1
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Um dos maiores desafios da escola é criar situações de aprendizagem em que o tema a
ser estudado seja realmente de interesse dos alunos. Isso porque, quando o aluno quer saber
sobre algo, há um maior envolvimento nas ações e um aprendizado mais significativo
significati ao final.
A robótica educacional (RE) da EMEF Alberto Bauer tem essa característica. Ao fazerem
parte do projeto, os alunos são desafiados a escolher um tema e, a partir dele, desenvolver os
robôs, pesquisar e discutir os conteúdos formais e não formais relacionados a temática numa
abordagem multidisciplinar.
Ao optarem por reproduzir as atrações encontradas em um parque de diversões, os
alunos buscavam, inicialmente, conhecer como os brinquedos funcionavam e se haveria a
possibilidade de construí-los
los e programá-los
los usando peças de Lego. As ações que se
seguiram, mostraram que para entender o funcionamento dessas estruturas, seria necessário
buscar conhecimentos em várias áreas, especialmente na Matemática.
Sendo assim, a Matemática deixou de ser teoria para ser mais um dos recursos
utilizados na montagem e programação dos protótipos. Não se tratava apenas de encaixar
peças, mas de perceber formas, medidas e ângulos em cada estrutura e de relacionar tempo,
distância e velocidade aos movimentos pretendidos.
pretendidos. Igualmente, de mostrar que a matemática
das fórmulas, cálculos e resultados, tão abstrata em sala de aula, ganha sentido quando
aplicada a explicação sobre a organização, funcionalidade e segurança dos parques.
Além de buscar soluções e respostas às questões
questões que envolviam os brinquedos
escolhidos, também coube ao grupo criar uma maquete que reproduzisse, em parte, o espaço
de um parque de diversões considerando as escalas e proporções, bem como, a realização de
uma pesquisa sobre a temática.

III Feira Nacional de Matemática

INTRODUÇÃO

Assim sendo, este trabalho pretende apresentar, de forma sistematizada, as etapas,
problemas e soluções encontradas, durante a realização do projeto Parque MA-temático
Paraíso, uma estratégia pedagógica que possibilitou integrar de forma criativa e curiosa, RE
ao ensino da matemática no EF II.
MATERIAL E MÉTODOS
Utilizou-se os kits LEGO® Mindstorms modelo 9797 e o software ROBOLAB®.
Também manuais e revistas Lego Zoom para a montagem dos primeiros robôs. Cada kit tem
828 peças, entre motores, engrenagens, eixos e outras peças articuláveis que, juntadas aos
sensores e um bloco programável, possibilitam a criação de diferentes estruturas robotizadas.
Os movimentos resultam da linguagem lógica e iconizada do programa instalado nos
computadores da escola.
Participaram do trabalho, alunos do 9º ano que frequentavam o projeto de RE, no
contraturno escolar, no ano de 2013. Os estudos aconteciam uma vez na semana, por
aproximadamente 3h.
Durante as aulas de RE, os alunos trabalham em grupos. Como as tarefas não são
efetuadas apenas por um aluno, o projeto também oportuniza lidarem com os conflitos
decorrentes de ideias e sentimentos diferentes dentro do grupo. Igualmente importante, foram
as discussões que se estabeleceram com os professores que mediavam as aprendizagens, pois
nem sempre o simples fato dos alunos envolverem-se nas atividades é suficiente para garantir
que haja o entendimento dos conteúdos implícitos no projeto.
Dessa maneira, em projetos escolares como o apresentado, a robótica pretende levar os
alunos a desenvolver o raciocínio lógico, a questionar, pensar e procurar soluções às
provocações postas, a sair da teoria para a prática, usando conhecimentos obtidos na sala de
aula e fora dela, a aprender por si próprio na interação com os recursos tecnológicos e com os
colegas.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
No decorrer do projeto, os alunos foram submetidos a várias etapas. Primeiramente,
montaram e testaram os protótipos sustentados pelas abstrações empíricas e reflexivas,
tomando por base os efeitos mecânicos dos movimentos dos robôs, “copiados” das revistas.
Na etapa seguinte, foram os idealizadores das estruturas robotizadas a partir dos
interesses do grupo, surgindo assim, a ideia de construírem um parque de diversão. Cada um
dos brinquedos foi sendo (re)construído e estudado levando-se em conta o que descobriam
nas pesquisas e discutiam com os professores, numa trajetória estimulante de
desenvolvimento do pensamento científico.
Para atribuir mais dinamismo aos brinquedos e reproduzir o espaço dos parques, a
terceira etapa envolveu a produção de uma maquete e de cartazes com informações para o
público.
A seguir são descritos os robôs e as aplicações matemáticas correspondentes:
1. Portal de Entrada - As aplicações matemáticas relacionavam-se à forma como foi
construído. São quatro vigas sustentadas por uma mão francesa conhecida por braço de
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sustentação. A mão francesa forma, junto com os lados e as colunas do portal de entrada,
formas geométricas muito presentes em construções. Dentre elas, a mais aplicada é o sólido
geométrico “cubo”, que é formado por quatro faces quadradas. Nele, é possível
possíve aplicar duas
importantes relações matemáticas. A primeira delas é a diagonal da base, que seria a diagonal
do quadrado; a segunda é a diagonal do cubo. Inicialmente, os alunos calcularam a diagonal
da base do cubo e a diagonal do quadrado, utilizando-se
utilizando do Teorema de Pitágoras. A diagonal
simbolizada pela letra “d” ao quadrado é igual a hipotenusa. Para chegar aos resultados,
desenvolveram o cálculo, determinando a diagonal da base do cubo e, em seguida, destacaram
e aplicaram a fórmula do Teorema de Pitágoras.
Pitá
2. Tapete Mágico - Para comparar a velocidade média do movimento circular uniforme
(MCU) de cada haste, os alunos desenvolveram cálculos referentes à velocidade e ao tempo.
Para tal, compararam a velocidade média do MCU das hastes, cujos diâmetros eram
diferentes. Sobre a primeira haste (maior) construíram, com o compasso, uma circunferência
marcando o ponto inicial “A” ao ponto final “B”, sendo que, o arco “AB” mede 360°, medida
de uma circunferência. Calcularam, nessa primeira aplicação, o diâmetro
diâmetro maior (42 cm) e o
intervalo de tempo necessário para dar uma volta completa. Em seguida, aplicaram a fórmula
da velocidade escalar média. Também aplicaram o conhecimento de transformação de
medidas, de metro para centímetro e vice-versa.
vice
Igualmente, desenvolveram
nvolveram o conhecimento
da regra de três simples para calcular quanto tempo leva para dar uma volta completa no giro
do brinquedo. Na segunda aplicação matemática, os alunos refizeram os mesmos cálculos
para a haste menor (30 cm).
3. Chapéu Mexicano - Com
omoo no tapete mágico, tem no MCU a ideia principal de
funcionamento. Nessa etapa do projeto, os alunos desenvolveram conhecimentos matemáticos
ao traçar uma circunferência identificando raio e diâmetro. Através da aplicação da fórmula
Δs = 2πR, foi possível calcular o comprimento de uma circunferência, assim como, o valor do
raio. Com o objetivo de determinar a velocidade média do movimento circular em uma volta,
calcularam o deslocamento a partir de um ponto da circunferência, até alcançar 360° graus.
Para determinar o tempo de uma volta completa, recorreram aos conhecimentos em regras de
três simples, vistos no 7º ano. Tomando a razão que é a velocidade média da distância
percorrida em uma volta, pelo tempo nessa volta, determinaram a velocidade média, de forma
f
aproximada.
4. Carro Coletor de Lixo Sólido - Nesse estudo, os alunos marcaram o ponto Si (distância
inicial) e o ponto Sf (distância final) para calcularem o movimento retilíneo uniforme no qual
a velocidade é constante. Utilizando a trena, mediram a distância e com um cronômetro,
mediram o tempo necessário para o carro percorrer o trajeto determinado inicialmente.
Distância e tempo são conceitos comuns às disciplinas de Física e Matemática.
5. Roda D'água – Faz
az parte do parque, fazendo alusão à geração
geração de energia renovável que,
teoricamente, seria necessária à alimentação dos brinquedos e estrutura do espaço. IniciaramIniciaram
se os cálculos a partir do princípio da divisão. A circunferência da roda é um desenho
geométrico que foi dividido em seis partes iguais,
iguais, com o uso do compasso, possibilitando o
desenho de uma circunferência de raio qualquer. Fazendo isso, os alunos produziram ângulos
de 60º. Para que ocorra o movimento constante da roda é necessário que os ângulos sejam
iguais, porém com o uso do transferidor
transferidor não foi possível chegar aos ângulos iguais, somente
com o desenho geométrico e o uso do compasso conseguiram desenhar a figura, com medidas
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de arco e simbologias de ângulos. Os conhecimentos necessários reportam ao aprendizado
pretendido no 8ºano, mas que são revistos de forma contínua no 9ºano.
Figura 1- Cálculos dos ângulos do portal do parque

Figura 2 – Cálculos velocidade média das hastes do tapete mágico.

Figura 3: Cálculos trajetória do chapéu mexicano

Figura 4: Cálculos da velocidade média da
trajetória do carro robô coletor de resíduos

Figura 5: Cálculos dos ângulos Roda d´água

Fonte: Professor Orientador (2013)

CONCLUSÕES
A avaliação do projeto mostrou resultados muito positivos, tanto em relação aos
critérios relativos aos conteúdos atitudinais, quanto procedimentais e conceituais. A
integração entre os conteúdos matemáticos e a aplicação desses à construção de protótipos
robotizados possibilitou aos alunos integrar teoria e prática.

Percebe-se
se claramente que, ao propor estudos a partir de situações concretas, tem-se
tem
alunos mais motivados, com grandes chances de transformar o que aprendem em algo mais
significativo e consolidado, pois além de desenvolverem o conhecimento matemático, têm a
possibilidade de aplicá-lo
lo em situações reais.
Aliada à Matemática, a RE favorece
favorece uma maior interação entre professores e alunos,
permitindo que ambos experimentem, através das trocas de saberes, uma aprendizagem
divertida e construtiva, levando, para dentro da escola, os princípios da ciência e da
tecnologia.
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PARTOMÁTICA1
KRAINSKI, Cauane Olivetti2; SANTOS, Henrique Bortoluzzi3; MÜLLER, Rosemari Vieira4.
RESUMO: O trabalho foi realizado na turma do oitavo ano, período em que os adolescentes estudam o corpo
humano de forma mais profunda na disciplina de Ciências. Desta forma surgiu o interesse em pesquisar mais
intensamente os tipos de partos: naturais e cesarianas. Para desenvolvê-lo, os alunos fizeram pesquisas
bibliográficas sobre os partos ao longo da história da humanidade, e em diversas disciplinas fizeram algumas
experiências práticas. O trabalho incluiu a presença de um obstetra, especialista em partos naturais, mais
especificamente, partos humanizados, que realizou uma palestra sobre sexo, contraceptivos e gravidez na
adolescência. Concomitantemente, foram realizadas pesquisas nos órgãos públicos de saúde sobre os partos
ocorridos nos últimos anos no Brasil e em nossa região. Em seguida, foram elaboradas situações-problema e
aplicados diversos conteúdos matemáticos para a resolução destas. O projeto contribuiu para desenvolver o
aprendizado da matemática de forma mais significativa, associando-a a uma situação conhecida por todos.
Palavras-chave: Partos. Naturais. Humanizados. Saúde. Matemática.

INTRODUÇÃO
O tema gerador deste trabalho partiu de um aluno da turma, cujo pai é obstetra,
especialista em partos normais (humanizados), em querer mostrar as vantagens que uma
mulher e um bebê têm com o parto natural. Diante disso, o médico Paulo Ricardo Soares
Santos, especialista em partos humanizados em nossa região, foi convidado para palestrar
sobre a importância de um parto espontâneo e natural. Segundo a Psicóloga e Doula, Eleonora
de Moraes: “A humanização proposta pela ‘humanização do parto’ entende a gestação e o
parto como eventos fisiológicos perfeitos (onde apenas 15 a 20% das gestantes apresentam
adoecimento neste período necessitando cuidados especiais), cabendo à obstetrícia apenas
acompanhar o processo e não interferir buscando ‘aperfeiçoá-lo’”. Nesse sentido, o
nascimento de uma criança deveria sempre ser a coisa mais natural do mundo, visto que
tempos atrás não existiam médicos especialistas e hospitais para a maioria da população.
Hoje, as pesquisas mostram que a maioria dos partos acontece na presença de um obstetra em
uma sala cirúrgica, com todos os procedimentos cirúrgicos. Investigando o assunto, verificouse que muitas mulheres, mesmo antes de engravidar, já decidiram como será o parto de seu
filho e até mesmo a data do nascimento.
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
OBJETIVOS

•
•
•
•
1

A realização deste projeto teve como objetivos específicos:
Desenvolver o gosto e a compreensão da Matemática e aplicar os conteúdos estudados
em sala de aula em situações-problema ligadas ao cotidiano;
Estabelecer relações/comparações entre expressões numéricas;
Transformar uma expressão aritmética em outras mais simples e vice-versa;
Criar procedimentos para realizar cálculos e interpretá-los;

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: Colégio Cultura. Brusque – SC.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora, Colégio Cultura, rosemari.muller@hotmail.com
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•
•

Estabelecer relações entre aritmética e álgebra;
Construir, ler e interpretar situações de estatísticas.
METODOLOGIA

•
•

•

•

Pesquisas em internet;
Palestra com o Médico Especialista em Partos Humanizados, Dr. Paulo Ricardo
Soares Santos, sobre gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, doenças
sexualmente transmissíveis, tipos de partos e suas diferenças;
Atividades práticas nas aulas de Ciências do Professor Alino Pedro Dada, produção de
poesias na disciplina de Português da Professora Aline Felimberti Voss, sobre o tema
maternidade; confecção de um móbile com as pesquisas realizadas na disciplina de
história; elaboração de uma enquete na aula de Matemática, que foi enviada a todos os
alunos da escola questionando-os
questionando a respeito do tipo de parto pelo qual nasceram e, em
caso de cesariana, qual havia
ha sido o motivo e se foi prematuro;
Montagem dos slides explicativos.
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A etapa inicial do trabalho consistiu em pesquisas na internet sobre os tipos de partos
que existem, logo em seguida uniu-se
uniu se o tema a diversas disciplinas. Em Ciências, os
estudantes trabalharam sobre reprodução humana e tiveram como experiência prática a tarefa
de passar uma manhã com um balão cheio sob suas camisetas, a fim de simular uma gravidez.
Assim, precisaram fazer todas as suas funções com cuidado para “não causar nenhum mal a
sua gestação”, que terminaria no final do turno escolar. Após essa gestação,
gestação, cada um levou
para casa um ovo de galinha, que os acompanharia durante toda a semana, em todos os
compromissos e obrigações. O objetivo destas práticas nessa disciplina foi mostrar as
mudanças que um bebê causa na vida de uma pessoa em todos os sentidos,
sentidos, desde o físico ao
emocional. Para dar continuidade ao trabalho, convidamos um especialista em partos naturais,
o médico obstetra Dr. Paulo Ricardo Soares Santos,
Santos, que fez uma palestra sobre educação
sexual, gravidez na adolescência e métodos preventivos
preventivos e contraceptivos. O palestrante
deixou bem claro os motivos que o levaram a ser um defensor do parto natural, mostrando a
todos os benefícios de um parto normal para a gestante e para o recém-nascido.
recém
Foi um
momento muito importante do projeto, visto que os estudantes tiveram a oportunidade de
esclarecer muitas dúvidas pertinentes à idade que se encontravam. Em Português, produziram
poesias sobre a maternidade e os sentimentos por ela despertados. Em seguida, organizaram
um livro com os poemas produzidos e ilustrados. Na disciplina de História, estudaram sobre
os partos na antiguidade e como eram realizados. Na sequência, confeccionaram um móbile
com as principais informações. Em Matemática, iniciaram suas atividades por meio do envio,
para a casa de cada estudante do colégio, de uma enquete com questões referentes ao tipo de
parto de cada um. Ao mesmo tempo, foram realizadas pesquisas nos órgãos de saúde
competentes sobre os partos ocorridos nos últimos anos no Brasil e em nossa região. Diante
das respostass da enquete e das informações obtidas junto aos órgãos de saúde, foram
elaboradas questões e situações-problema
situações
envolvendo diversos conteúdos matemáticos,
como: expressões numéricas e algébricas, equações do primeiro grau, função do primeiro
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grau, sistemass de equações, regra de três simples e direta, frações, estatística, tabelas e
gráficos, função do 1º grau e progressão aritmética. Após essas atividades, o trabalho foi
digitado e foram feitos slides para a apresentação, que aconteceu em todas as turmas do
d
ensino fundamental do Colégio Cultura. O trabalho foi exposto nas feiras regional e estadual,
recebendo troféu destaque em ambas. Seguem abaixo, algumas dessas situações, sem os
cálculos desenvolvidos, apenas para exemplificação.
1ª) Quando você nasceu, sua mãe teve qual tipo de parto?
Tipos de partos das mães do
Colégio Cultura
2
38
Cesariana
Normal
172

Humanizado

Em nossa escola assim com em todo o mundo, verifica-se
verifica se um grande aumento de
nascimentos por via cirúrgica, o que é chamado por alguns de "epidemia de cesáreas". O
fenômeno refere-se
se ao descumprimento das recomendações da Organização Mundial da
Saúde,, que preconiza com base em evidência científica que cerca de 15%
15 dos partos
necessitem de intervenção cirúrgica, sendo as outras 85% em média gestações de baixo risco
que podem ser levadas a termo pelo parto vaginal - comprovadamente mais seguro e menos
invasivo, com menores taxas de morbidade para a mãe e o bebê.
Quanto custa um parto?
Dados atualizados (agosto de 2013) de valores financeiros de um parto:
Sem Risco
Parto Cesáreo com 2 dias de
Parto Normal com 2 dias de
internação
internação
SUS (repassa)

R$ 545,73

R$ 443,40

Convênio (repassa)

R$ 3700,00

R$ 3000,00

Segundo os dados fornecidos por um plano de saúde de nossa região, a média de partos dos
últimos 2 anos foram:
27
Cesarianas/mês
Normais/mês
4
Total
31
Nesta empresa, qual o valor gasto com serviços de partos por mês?
27 . 3700 + 4 . 3000 = 111 900
A média é de R$ 111 900,00 ao mês.
Podemos representar a situação mensal com a seguinte expressão algébrica:
N = 3700 . x + 3000 . y

Onde: N é o valor gasto ao mês; x é o nº de partos cesáreos e y é o nº de partos naturais.
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CONCLUSÃO
A realização deste trabalho oportunizou a todos os envolvidos um maior
esclarecimento sobre a importância de um parto natural na vida do recém-nascido
recém
e da
gestante. Esse projeto contribuiu, portanto, para comprovar por meio da matemática o real
motivo do crescente número de partos cirúrgicos desnecessários, o que tem gerado atualmente
um problema de saúde nacional. O propósito foi de trabalhar diferentes conteúdos
matemáticos ligados a fatos reais a fim de se atribuir um verdadeiro significado ao que se
ensina
sina na sala de aula e, por conseguinte, tornar o aprendizado mais prazerozo ao educando.
Os estudantes abraçaram a ideia e de forma determinada alcançaram um maior desempenho
nos conceitos estudados. Do mesmo modo, o desenvolvimento de um projeto como este
est
possibilitou a aplicação de uma didática mais eficiente no estudo desta disciplina que,não
raro, parece tão distante do cotidiano. Os alunos tiveram a oportunidade de utilizar o
raciocínio lógico dedutivo, o qual muitas vezes fica engessado nos problemas matemáticos
dos livros didáticos, que estão longe de suas realidades.
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RECICLANDO, CALCULANDO, APRENDENDO E PRESERVANDO1

1

CARVALHO, Camila Fernandes2; CONTI, Dulce Carmen3; GRIPPA, Rafael4.
RESUMO: O projeto “Amigos da Natureza” teve início em 2010 e foi idealizado pelas professoras Vera e
Adriana. Elas viam no lixo riqueza de materiais pedagógicos e oportunidades de conscientização. A turma do 6º
ano participou ativamente do projeto sendo responsável pelo seu sucesso. Houve oportunidade de transformar o
projeto em renda destinada à melhorias para a escola como a construção do parque escolar. O projeto é
desenvolvido de maneira interdisciplinar, tornando as aulas dinâmicas, interessantes e com ótimos resultados. O
projeto despertou nos alunos pensamentos e atitudes mais conscientes, tendo a percepção de que reciclar é um
grande negócio, mas ainda pouco realizado na comunidade escolar.
Palavras-chave: Matemática. Reciclagem. Sustentabilidade.

INTRODUÇÃO
O projeto “Amigos da natureza” realizado pela E.E.B. Bruno Hoeltgebaum teve início
em 2010 com as turmas do ensino fundamental. Sua relevância é socializar um projeto
multidisciplinar com o objetivo voltado para a consciência ecológica, além de estimular a
reciclagem de resíduos e mudança de hábitos da comunidade escolar. Busca também
promover a integração entre disciplinas de Matemática, Geografia, Português, Arte, Ciências
e História.
O projeto ressalta e comprova a importância da matemática apoiada em outras ciências
desenvolvendo nas pessoas o exercício da cidadania e contribuição para a construção de um
mundo melhor e sustentável.
A renda arrecadada com o projeto é totalmente revertida em prol da comunidade
escolar, respeitando suas necessidades e desejos. A construção do Parque sonhado por mais
de 10 anos pelos alunos só foi possível graças ao projeto desenvolvido, saindo de um sonho
tornando-se realidade. O parque agora é um sonho concretizado.
Essa geração que hoje faz um trabalho de “formiguinha” reciclando o lixo de uma
micro região (sua casa), no futuro já terá incorporado essa consciência, na certeza de que todo
o seu empenho valeu a pena.
MATERIAL E MÉTODOS
O projeto é coordenado pela professora Adriana (Educação Física) e conta com a
colaboração dos professores: Nair Soethe Kessler (Língua Portuguesa), Rafael Grippa
(Matemática), Roseli I. G. Reinert (Matemática), Luciana (Arte), Maria Aparecida (Diretora)
Fabiana e Rosângela (coordenadoras), Antônio (Servente), pais, alunos e outros professores.
Procedimentos:
• Recolhimento e venda de material reciclável;
1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: EEB Bruno Hoeltgebaum. Blumenau – SC.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, EEB Bruno Hoeltgebaum, grippa@pop.com.br.

249

ANAIS – III FNMat

•
•

•
•
•
•
•

Pesquisas bibliográficas nas aulas;
Nas aulas de Matemática é coletado dados referentes a quantia de reciclados
arrecadados, preços pagos, custo do parque, custo da pintura, medições de área e
perímetro do parquinho, da quadra, dos brinquedos, da lata de tinta, cálculo da
densidade demográfica, entre outros;
Elaboração dos desenhos da planta baixa, observando o parque com vista superior,
frontal e lateral;
se o diretor Ilton Fiebig e o catador de reciclado Sr. Tristão;
Entrevistou-se
Oss alunos assistiram ao vídeo “Destino do lixo de Blumenau” e debateram;
Participação da campanha do lacre de latinhas para doação de cadeira de rodas;
Levantou-se
se o total de itens arrecadados e os comparado com dados científicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base nos dados do projeto os alunos construíram uma tabela comparativa da
quantidade de material recolhida nesses quase 4 anos de projeto,
Tabela comparativa – Coleta de resíduos sólidos (Quantidade em kg)
Período de 2010 a 2013.
Gráfico de coluna.
ANO

Papelão Papel Plástico
Garrafão de
PET (kg)
Metal Latinhas
Vidro –
(kg)
(kg)
(kg)
vinho (unid)
(kg)
(kg)
Caco (kg)
2010
1371
1528
659
390
193
183
246
25
2011
7172,7
3762
1495
3056,9
640
808,3
1389
257
2012
8715,6
1915
540,5
2910
513
672,15
1047,1
708
2013
3997,5
304
98
1198,1
256,9
422,1
717,6
240
Fonte – Relatório do projeto “Amigos da Natureza” – Professora Adriana Nair da Silva Carvalho

Vidro de
conserva
333
8015
9760
4995

O gráfico evidencia o sucesso do projeto em todos os itens de forma gradativa. Com
base nesse gráfico os alunos partiram para a elaboração do estudo sobre a porcentagem desse
aumento, para isso foi utilizada a regra de três, comparando o ano de 2010 com 2012, visto
que a arrecadação de 2013 ainda não havia terminado.
a) PAPELÃO – Passou de 1371 kg para 8715 kg, ou seja, teve aumento de 7344 kg:
1371 kg ------------------------ 100%
7344 kg (aumento) ----------- X%


=




= 535,6% de aumento.

b) PLÁSTICO – Passou de 659 kg para 540,5 kg, houve queda
queda de 118,5 kg então a
porcentagem de queda foi de:
540,5 kg --------------------------100%
-------------------------118,5 kg (queda) ---------------- X%
X=

, .
,

=

 
,

= 21,9% de queda.
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X=

c) VIDROS DE CONSERVA – Com a gincana para estimular as arrecadações,
obteve-se um recorde de arrecadação; Passou de 333 unidades para 9.760 unidades, houve
aumento de 9.427, então em porcentagem:
333 unidade --------------------------- 100%
9427 unidade ------------------------- X %
X=

  .


=

 


= 2.830,9% de aumento.

Para sentir o impacto social os alunos fizeram um levantamento do total de itens
arrecadados e compararam com dados científicos, vejamos:
Total geral de resíduos reciclados em três anos e meio de projeto:
MATERIAL RECICLADO
QUANTIDADE (KG)
Papelão
21 256,85
Papel
7 509
Plástico
2 792,5
Pet
7 555,1
Metal
1 611,95
Latinhas
2 085,55
Vidro
3 399,1
Garrafão
1230 unidades
Vidros de conserva
23 103 unidades
Fonte – Relatório do projeto “Amigos da Natureza” – Professora Adriana Nair da Silva Carvalho

A “Equação” da reciclagem
1000 kg de papel reciclado = 20 árvores poupadas.
1000 kg de vidro reciclado = 1 300 kg de areia poupada.
1000 kg de plástico reciclado = milhares de litros de petróleo poupados.
1000 kg de alumínio reciclado = 5000 kg de minérios poupados.
1000 kg de vidro reciclado = 1000 kg de vidros novos.
1000 kg de papel/papelão reciclados = 140 kg de petróleo poupados.
1000kg de papel/papelão reciclados = 900 kg de CO2 (Dióxido de Carbono) a menos na
natureza.
O CO2 é um dos principais gases causadores do efeito estufa, que é preocupante.
Nestes anos de coleta seletiva:
•
•
•
•
•
•

Poupou-se cerca de 28 x 20 = 560 árvores, pois reciclou-se em torno de 28000 kg de
papel/papelão.
Poupou-se energia de 24 000 lâmpadas de 100 w, pois já se reciclou em torno de
24 000
unidades de vidro.
Cerca de 3 900 kg de areia foi poupada, pois já reciclou-se em torno de 3 000 kg de vidro.
Milhares de litros de petróleo, pois já reciclou-se em torno de 10 000 kg de plástico.
Poupou-se cerca de 10 000 kg de minério, pois só com as latinhas reciclou-se em torno de 2
000 kg de alumínio.
Evitou-se que cerca de 25 200 kg de CO2 não fossem lançados na atmosfera pois reciclou-se
28 000 kg de papel/papelão.

Enfim, foram muitos os ganhos, entretanto o maior ganho foi a tomada de consciência.
Tabela dos valores em dinheiro arrecadados nestes anos de coleta.

ANO
VALOR ARRECADADO (EM REAIS)
2010
1.781,00
2011
5.824,80
2012
7.892,36
2013 (até julho)
3.482,40
18.980,56
TOTAL
Fonte – Relatório do projeto “Amigos da Natureza” – Professora Adriana Nair da Silva Carvalho
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Os cálculos foram realizados com base em uma tabela de preços que teve mudanças ao
longo do período, colocamos aqui os valores utilizados na última venda, ocorrida em
julho/2013.
MATERIAL
Papelão
Papel
Plástico
PET
Metal
Latinhas
Vidro
Garrafão
Vidro de conserva

VALOR (R$) AO KG
0,18
0,06
0,15
0,50
0,15
1,80
0,03
0,50 (a unidade) a partir de julho R$ 1,00
0,20 (pequenos), 0,50 (médios) e 0,80 (grandes)

Fonte – Relatório do projeto “Amigos da Natureza” – Professora Adriana Nair da Silva Carvalho
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Ficou evidente a tomada de consciência entre os alunos e suas famílias e também a
ideia de que os materiais descartados geram lucro, sustentam famílias e além
além de tudo preserva
o meio ambiente.
Todo esse movimento é visível quando acontece a coleta de matérias na escola, onde
todo um cronograma pré-estabelecido
estabelecido com datas, horários, pessoas envolvidas em receber,
separar, organizar, pesar e vender com o envolvimento
envolvimento efetivo dos alunos, pais e professores
nesse processo na busca de um mundo mais sustentável e ecologicamente correto, dando o
destino devido a cada material arrecadado.
Percebeu-se
se a importância da interdisciplinaridade na aprendizagem, relacionando
relacionand os
conteúdos sobre vários aspectos. Os conteúdos matemáticos estudados em sala de aula foram
aplicados em situações práticas durante o recebimento, a separação, a pesagem, a embalagem,
carregamento e até o destino final, ficando dessa maneira mais fáceis
fáceis de serem entendidos
pois foram estudados e vivenciados na prática de cada etapa pelos alunos.
Através de cálculos, análises e estimativas os alunos ficaram impressionados e
motivados a fazerem sua parte e colaborar com a sustentabilidade do planeta e que
q todas as
disciplinas envolvidas principalmente a matemática se faz presente na realidade do seu
cotidiano, não sendo algo inatingível.
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SANTANA, Saulo Ferreira de Jesus2; SILVA, Janiel Cunha3;
NASCIMENTO, Valdenora Macedo da Silva4.
RESUMO: A Sociedade Matemática das Abelhas foi desenvolvida com os alunos do 7º Ano do turno matutino
do Colégio Estadual Wilson Lins, que visa ampliar as possibilidades de aprendizagens através da modelagem
matemática. A sociedade tem grandes expectativas sobre a escola, e no que se refere ao ensino de
d matemática,
começou-se
se a perceber a influência crescente que a utilização da mesma exerce sobre a vida das pessoas da
comunidade. Com isso, concordamos com D’Ambrósio (1993, p.16), que defende a matemática como “um fator
de progresso social, como fator dee liberação individual e política, como instrumento para a vida e para o
trabalho”. Nesse sentido, a atividade de modelagem matemática possibilitou o aluno a ir além das estritas
fronteiras da disciplina através de atividades desenvolvidas na EFA (Escola Família
Família Agrícola). Na primeira fase
do trabalho foi realizadas pesquisas de campo com os alunos da EFA, aproveitando para conhecer um pouco da
apicultura, como os alunos colhiam o mel e o procedimento na casa de mel. Na segunda fase os alunos visitaram
os estabelecimentos
stabelecimentos comerciais para analisar o composto de mel. Nesta atividade, foram construídas tabelas e
gráficos. Na pesquisa feita nos estabelecimentos comerciais verificou-se
verificou se que dos seis supermercados que se
encontram no centro da cidade, somente um vendiam
vendiam mel puro e dois compostos de mel. Nesse caso, fica claro
que o açúcar de cana e os adoçantes químicos artificiais estão em alta e que o mel de abelha caiu em desuso.
Entre outros relevantes aspectos, as atividades possibilitaram a análise de questões relacionadas à alimentação,
renda familiar e a necessidade de definição de políticas públicas que incluam na alimentação o mel de abelha.
Com os questionários foi possível constatar que as atividades de modelagem matemática influenciaram as
percepções de conhecimentos de porcentagem, razão e proporção, expressões algébricas, equações, figuras
geométricas, estatística e leitura de gráficos. Desta forma, ampliando a visão do significado dos conteúdos de
matemática.
Palavras-chave: Modelagem Matemática.
Matemática Apicultura e hábitos alimentares.
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Por acreditar que a apicultura é uma atividade capaz de melhorar a renda de nossa
região semiárida, este projeto propôs confrontar realidades diferentes realizando intercâmbio
com a comunidade da EFA (A Escola Família Agrícola Avani de Lima Cunha). Por que
escolhemos o nome Sociedade Matemática das Abelhas? Sociedade,, por pesquisar a EFA que
é composto por 20 (vinte) municípios que traz em si uma história de organização dos
movimentos sociais e de articulação de ações visando à implantação de um processo de
desenvolvimento do meio rural. Matemática,, porque tem o objetivo geral de oferecer aos
alunos oportunidades de conhecer a realidade humano-social
humano social da EFA e juntos construírem
cálculos através dos dados adquiridos
adquirid na pesquisa. Abelha,, por estudar a casa de mel da EFA
que oferece suporte às atividades de criação de abelhas, coleta, beneficiamento, envasamento
e comercialização do mel produzido pelos apicultores locais.
O aluno através do projeto vislumbrou uma realidade
realidade concreta de vida abrangendo os
aspectos social, técnico (processamento do mel), pedagógico (assistindo como o aluno da
EFA interliga os momentos de trabalho e de estudo), cultural e ecológico. Diante dos fatos
expostos achamos viável desenvolver um projeto que possibilitasse aos alunos a construção
de cálculos matemáticos através do paralelo com diferentes realidades, favorecendo a
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interdisciplinaridade e ampliando o gosto, o interesse e a visão do significado dos conteúdos
de matemática.
METODOLOGIA
A apresentação do tema Sociedade Matemática das Abelhas, surgiu em discussões na
sala sobre a importância da apicultura na nossa região. Uma realidade surgiu na discussão:
Como os alunos da EFA colhem o mel e as vantagens do corpo em consumir o mel de abelha.
Os alunos pesquisaram a importância e os benefícios do mel.
As atividades de modelagem matemática foram propostas em forma de situações-problemas:
Atividades realizadas no decorrer do projeto
A primeira situação-problema
Como os alunos EFA utilizavam porcentagem para coletar o mel.
A – Coloca-se ao lado da colmeia, sem alterar o movimento das abelhas campeiras;
B – Esvaziar a bandeja de pólen e colocá-la novamente em seu lugar;
C – Contar o número de abelhas com pólen que chegam as colmeias;
D – Quando 100 abelhas com pólen atravessarem a barreira, 200 bolotas deverão ter sido
carregados, retirar a bandeja e contar as bolotas.
NB = Número de bolotas encontradas.
200 – 100
NB – X
Ex: Se forem encontrados 20 bolotas
200 – 100
200 x = 20.100
20 – x
200 x = 2000
X = 200
Neste exemplo a eficácia do coletor é de 10%, portanto as abelhas estão retendo 90%
do pólen coletado. Este teste deve ser repetido várias vezes. O ideal é que o coletor tenha 70%
de eficácia.
Como os alunos da EFA prepara a alimentação das abelhas no tempo de estiagem.
1 litro de água e 60% de açúcar, fazendo um melaço.
60 ----------- 100
X ----------- 1000g
100X = 60 .1000g
100X = 60000
X = 60000/ 100
X = 600 g
Flores que as abelhas visitam na EFA: as quixabeiras, jurema preta, pau-de-rato,
umbuzeiro, alecrim de boi, unha de gato...
A quinta parte de um enxame de abelhas pousou na flor do alecrim de boi, a terça
parte numa flor de pau de rato, o triplo da diferença entre estes dois números voa sobre uma
flor de umbuzeiro, e uma abelha adeja sozinha, no ar, atraída pelo perfume da jurema preta e
de uma quixabeira. Qual o número de abelhas?
x/5 + x/3 + 3.(x/3 - x/5) + 1 = x
Basta multiplicar os dois membros pelo mmc dos denominadores.

Uma abelha produz 5 gramas de mel por ano! Quantas abelhas em média são
necessárias para a produção de 1 kg por ano?
1 kg = 1000 g, fazendo regra de três:
5g ---------- 1 abelha
1000g ------ x abelhas
5x = 1000
x = 1000/5
x= 200
Comportamento das abelhas
As abelhas quando vão
vão buscar alimentos nas flores, quando voltam “contam” para
suas companheiras onde estão às flores com pólen e néctar com uma dança. Essa
dança é uma linguagem que elas indicam a distância da florada em relação à colmeia.
Crane (1983) apresenta o número de vezes que a abelha perfaz o circuito “dançando”.
Quando as flores estão a menos de 100 metros de distância da colmeia, a dança é circular.
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Vamos calcular o valor de x na figura
x+ 20 + 3x + x – 10 = 90
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Se o alimento está a mais de 100 metros, a abelha corre para frente por uma pequena
distância, retomando ao ponto
ponto inicial por um semicírculo, e volta descrevendo um outro
semicírculo na direção oposta.

Porque os ângulos da figura são complementares, isto é, a soma é igual a 90°
Então fica:
5x + 10 = 90
5x = 90 – 10
5x = 80
X = 16
Pesquisa de campo
A segunda situação-problema: Pesquisa com mel composto e Mel Puro.
Visita ao centro da cidade nos estabelecimentos comerciais para analisar o composto
de mel. Nesta atividade, foram construídas tabelas e gráficos.
Supermercados
composto de mel
Porcentagem
Casa São José
0
0%
Tio Bila
0
0%
Supermercado Batista
3
25%
Supermercado Lima
10
83%
Cesta do Povo
0
0%
Posto de Venda APAEB
12
12 -------- 100
3 -------- X
12X = 3 . 100
X = 300/12
X = 25%

12 -------- 100
10 -------- X
12X = 10. 100
X = 1 000/12
X = 83%

Variedades de compostos de mel

Composto de Própolis
Composto de Hortelã
Composto de Agrião
Composto de Alho
Composto de Babosa
Composto de Eucalipto
Composto de Acerola
Composto de Limão
Composto de Gengibre
Composto de Catuaba
Composto de Ervas
Composto de Marapuama

12 --------- 100
12 -------- X
12X = 12. 100
X = 1200/12
X = 100%
Casa
São
José

Tio
Bila

Sup.
Batista

Sup.
Lima

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Cesta
do
Povo

Posto
de
Venda
APAEB
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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COMERCIALIZAÇÃO DO MEL COMPOSTO EM
VALENTE
VALENTE-BA
VARIEDADES 12 TIPOS
20

0
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A sociedade tem grandes expectativas sobre a escola, e no que se refere ao ensino de
matemática, começou-se
se a perceber a influência crescente que a utilização da mesma exerce
sobre a vida das pessoas da comunidade. Com isso, concordamos com D’Ambrósio
(1993,p.16), que defende a matemática como “um fator de progresso social, como fator de
liberação individual e política, como instrumento para a vida e para o trabalho”.
tra
Nesse
sentido, as atividades de modelagem matemática possibilitaram o aluno a ir além das estritas
fronteiras da disciplina através de atividades desenvolvidas na comunidade. Não somente o
aluno, mas também vivenciei a descoberta das possibilidades
possibilidades oferecidas para vislumbrar a
utilidade de vários conteúdos de Matemática. Por meio dessa estratégia de ensino, contudo,
vislumbra-se
se a possibilidade de aproximar a realidade escolar da vida comunitária.
Certamente, muito do que acontece em nossa comunidade
comunidade marcou nossas ações como
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Pesquisar mel puro nos estabelecimentos comerciais da cidade de Valente.
Em 16 pontos comerciais da cidade, foi avaliado a redução do preço do mel
puro observando-se
se a distribuição de frequência
Número de pontos comerciais
5
3
2
6
Preço Mel Puro
12,10
14,20
11,80
15,00
Encontrando a Média:
X = 5 . 12,10 + 3 . 14,20 + 2 . 11,80 + 6 . 15/ 16
X = 60,50 + 42,60 + 23,60 + 90/16
X = 216,70/16
X = 13,54
Agora vamos encontrar a Moda (Mo)
Mo = 15
Agora vamos encontrar a Mediana (Me)
Me = 11,80; 12,10; 14,20; 15. Logo temos que ter a mesma quantidade de numeros para
direita e para a esquerda, assim teremos:
Me= 12,10 + 14,20 / 2
Me = 26,3 / 2
Me = 13,15
CONSIDERAÇÕES FINAIS

professores e como seres humanos. Não somos professores, independentemente do contexto
em que vivemos. Mas como situar nossas aulas na história presente que de algum modo
estamos inseridos? Que conexões podem fazer através deste projeto entre a matemática e
comunidade? Começamos a notar uma pequena mudança nas respostas obtidas no
questionário dos alunos. Verificou-se o interesse dos alunos em aulas de matemática em que
transpareçam mesmo superficialmente, a utilidade dos conteúdos matemáticos na vida da
comunidade. As atividades de modelagem matemática permitiram retomar conhecimentos de
porcentagem, equação, geometria e introduzir os conceitos de estatística. Entre outros
relevantes aspectos, as atividades possibilitaram também a análise de questões relacionadas à
alimentação. Com os questionários foi possível constatar que as atividades de modelagem
matemática influenciaram as percepções dos alunos, ampliando o gosto, o interesse e a visão
do significado dos conteúdos de matemática.
REFERÊNCIAS
BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática: uma nova
estratégia. São Paulo: Contexto, 2002. 389p.
BASSANEZI, Rodney Carlos. Modelagem Matemática como Método de EnsinoAprendizagem. Editora Contexto, 2002.
BATSCHELET, Edward. Introdução à matematica para biocientistas. Rio de Janeiro:
Interciência; São Paulo: USP, 1978 596p.
BIEMBENGUT, Maria Salett; HEIN, Nelson. Modelagem matemática no ensino. São Paulo:
Contexto, 3 ed, 2003, 127 p.
D’AMBRÓSIO, U. Etnomatemática: Um Programa. Educação Matemática em Revista,
Blumenau, n. 1, p. 16, 1993
CRANE, Eva. O livro do mel. São Paulo: Nobel, 1983, 226 p.
BIEMBENGUT, Maria Satele; Hein Nelson – Modelagem Matemática no Ensino – São
Paulo: Contexto, 2000.
HTTP:// WWW.projetos.unijui.edu.br/matematica/modelagem (visto em 02/II/2007)
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UMA VIAGEM PELOS RIOS DA ETNOMATEMÁTICA: UMA
ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE BARCOS PELOS POVOS
RIBEIRINHOS PARA UM APRENDIZADO SIGINIFICATIVO1
RODRIGUES, Carlos Gabriel Malafaia2; SANTOS, João Ruy Cardoso3;
RÊGO, Renilza Ribeiro4.
RESUMO: Este projeto apresenta uma pesquisa com análise da construção de barcos pelos povos ribeirinhos
para um aprendizado significativo buscando proporcionar uma aplicabilidade da Matemática no contexto social,
identificando em práticas culturais e as intuições geométricas intrínsecas de moradores ribeirinhos usando o
aprendizado significativo. Objetivando uma apreciação dos tipos e formatos de barcos amazônicos, bem como
proporcionar aos alunos uma visão mais ampla da disciplina, por meio de fórmulas estudadas em
e sala de aula de
forma a tornar o ensino mais dinâmico e prazeroso, desta forma surgindo um aprendizado pelo conhecimento
cotidiano ao conhecimento científico pela competência e habilidade dos envolvidos, apresentado com ponto de
vista ausubeliano. Metodologicamente,
logicamente, o projeto – evidencia uma quali-quanti,
quanti, analisando os diferentes modos
de se fazer Matemática, através dos saberes matemáticos no Estado do Amapá. O material foi coletado com um
grupo de pessoas com baixa escolarização em suas atividades profissionais.
profi
Este segmento da Matemática
aborda as leis das figuras e as relações das medidas das superfícies e sólidos geométricos. São utilizadas relações
de medidas como as amplitudes de ângulos, volumes de sólidos, comprimentos de linhas e áreas das superfícies.
super
Espera-se
se que a Etnomatemática, a partir de seu enfoque transdisciplinar permita gerar novas possibilidades no
processo de ensino e aprendizagem com melhoria na relação afetiva entre estudantes e conteúdos, promovendo
assim, um estudo sobre os processos
essos de pensamento, os modos de explicar, de entender e de atuar na realidade,
dentro do contexto cultural do próprio indivíduo, passando a existir um questionamento reconstrutivo de suas
ações.
Palavras-chave: Construção de barco. Educação Matemática. Etnomatemática.
E

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter
com
outras Disciplinas; Instituição: Escola Estadual Irmã Santina Rioli. Macapá – AP.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora, Escola Estadual Irmã Santina Rioli, renilza@csfx.org.br.
5
Surgiu na década de 1970, com base em críticas sociais acerca do ensino tradicional da matemática, como a
análise das práticas matemáticas em seus diferentes contextos
cont
culturais. O conceito passou a designar as
diferenças culturais nas diferentes formas de conhecimento.
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A Matemática é considerada uma das ciências mais aplicadas em nosso cotidiano. Um
simples olhar ao nosso redor e observamos a sua presença nas formas, nos contornos, nas
medidas. As operações básicas são utilizadas constantemente,
constantemente, e os cálculos mais complexos
são concluídos de forma prática e adequados de combinação com os princípios matemáticos
postulados.
São esses princípios matemáticos que a educação atual analisa por um momento de
reflexão acerca das possibilidades de um ensino
ensino mais significativo, na tentativa de superar
velhos processos de ensino que não atendem às expectativas e que precisam se ensinadas de
forma contextualizada.
Por ter este olhar sobre a necessidade de contextualizar o que precisamos aprender é
que alicerçamos
erçamos nosso estudo na Etnomatemática5 que segundo D’Ambrósio (2009) visa
novas formas de pensar e aponta um ensino que prepare o sujeito para o mundo, desta forma
surgindo um aprendizado pelo conhecimento cotidiano.
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Neste projeto de pesquisa foram investigados os saberes matemáticos presentes nas
práticas sociais de moradores ribeirinhos1 no que diz respeito à construção de barcos.
Propondo uma viagem pelos rios da Etnomatematica, analisando o aprendizado significativo
dos envolvidos.
UMA ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DE BARCOS PELOS POVOS RIBEIRINHOS
PARA UM APRENDIZADO SIGINIFICATIVO
Enveredar pelo referencial teórico da Etnomatemática foi nossa maneira de investigar
as aplicabilidades do ensino de geometria enfaticamente cultural, direcionado para situações
experimentais e problemas desafiadores poderemos perceber de que maneira o aprendiz vai
estruturar seu pensamento. Construir conceitos, através das observações dos ribeirinhos na
hora de construir os barcos, permitindo a capacidade de estruturação cada vez mais complexa
do pensamento geométrico.
Ao relatar os caminhos que nos levaram a desenvolver um projeto de pesquisa
vinculado à educação matemática atentando para aspectos culturais, deparamo-nos com a
necessidade de buscar estruturar em algo que pudéssemos contextualizar a investigação.
Logo, acreditamos que as ideias da teoria de Ausubel (1980) contribuíram para melhorar o
processo de ensino e aprendizagem escolar, pois sua teoria converge para pesquisas
relacionadas ao contexto escolar.
DO PONTO METODOLÓGICO AO PONTO: CONSTRUINDO CONHECIMENTO
POR MEIO DA ETNOMATEMÁTICA
Primeiramente foi aplicado um questionário estruturado em cinco escolas públicas do
município de Macapá/AP. Solicitando anuência das direções das escolas para aplicar o
questionário ROSE2 (The Relevance de Science EducatIon) (ROSE, 2004), com os alunos das
sétimas séries do ensino fundamental destas escolas.
Este questionário destinou-se a delimitar um perfil das primeiras constatações sobre o
fluxo investigativo da alfabetização científica nos estudantes, serviu como uma “fotografia”
buscando conhecer as concepções de ciência dos estudantes. Foi analisado estatisticamente e
observou-se que no item “H” que trata sobre as experiências fora da escola, percebe-se que os
alunos valorizam bastante o seu cotidiano e que não querem muita aproximação com os
cálculos. Com base no perfil, elaboramos as estratégias para o desenvolvimento dos projetos
de pesquisa com a construção dos barcos pelos ribeirinhos explorando a Etnomatemática.
O projeto apresenta uma pesquisa quali-quantitativa por combinar a utilização de
procedimentos quantitativos e qualitativos, um delineamento integrado com investigação
Etnomatematico, uma vez que as duas abordagens possuem aspectos fortes que se completam
no que diz respeito a pesquisa da construção de barcos por povos ribeirinhos.

1

É uma população tradicional que residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal
atividade de sobrevivência e praticam atividades extrativistas.
2
Um projeto de pesquisa comparativa internacional, que busca iluminar os fatores vistos pelos estudantes como
importantes no aprendizado de ciência e tecnologia.

O estudo foi realizado no estaleiro de um bairro de Santana, no município de MacapáMacapá
AP, com moradores ribeirinhos, com idade entre 30 e 58 anos, no período de março a abril de
2014, o nome dos indivíduos foram preservados por motivo de ética e sigilo.
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ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES
O barco é um objeto construído, capaz de flutuar e se deslocar sobre a água que
envolve vários princípios da Física e da geometria bem antes de Arquimedes aos antigos
compreendiam a importância da relação entre o peso e deslocamento, as formas geométricas e
cedo perceberam a utilidade da Matemática aplicada nesse tipo de transporte.
Pelo aporte alicerçado na Etnomatemática usamos a Geometria,
Geometria um ramo
da matemática preocupada com questões de forma, tamanho e posição relativa de figuras e
com as propriedades do espaço. A geometria surgiu independentemente em várias culturas
antigas como um conjunto de conhecimentos práticos sobre comprimento, área e
volume, Arquimedes desenvolveu técnicas engenhosas para calcular áreas e volumes,
antecipando em várias maneiras o moderno cálculo integral.
A partir da experiência, ou, eventualmente, intuitivamente, os construtores de
embarcações caracterizam de forma empírica
empírica certa qualidades fundamentais, que são
denominadas conceitos matemáticos de ponto, linha reta, linha curva, superfície e sólido para
chegar a conclusões lógicas, chamadas de teoremas, na Matemática escolar.
A influência da geometria sobre o ensino da Matemática é enorme. Como exemplo,
citaremos abaixo uma atividade para explorar conceitos de geometria a partir da figura do
“regatão” encontrado no Museu Sacaca na cidade de Macapá/AP.

Este segmento da matemática aborda as leis das figuras e as relações das medidas das
superfícies e sólidos geométricos. São utilizadas relações de medidas como as amplitudes de
ângulos, volumes de sólidos, comprimentos de linhas e áreas das superfícies.
Algumas questões para serem analisadas:
1. Quantos segmentos de reta existem na figura? Existe alguma semi reta na figura?
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Fonte: Os autores
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Figura 01 – Análise do barco “regatão” para estudos Etnomatemático.
Etnomatemátic

2. Qual a soma dos ângulos internos da figura podemos explorar?
3. Qual o módulo, direção e sentido do vetor velocidade?
4. Calcule a área e o perímetro de cada figura e também o comprimento de cada segmento de
reta.
MAPA CONCEITUAL
A utilização dos mapas conceituais favorece a aprendizagem significativa, no alcance
em que realça o sentido de unidade, a articulação, subordinação e hierarquização dos
conhecimentos referente determinado tema, permitindo, assim, a visão unificada e
compreensiva dos diversos saberes disciplinares, bem como das suas aplicabilidades.
Figura 2 – Ligando ideias de Ensino da Etnomatemática a teoria de Ausubel num mapa conceitual
(organizado com o apoio do programa CMap Tools)

Fonte: Os autores

Novak (1998) reforça que os MCs possuem competência a ser analisadas como
recursos essenciais para a aprendizagem (aluno) tanto quanto para o ensino (professor). Como
uma ferramenta de aprendizagem, o mapa conceitual é útil para o aluno, pois no processo de
ensino e de aprendizagem, consegue:
• Resolver problemas e construir um raciocínio;
• Planejar o estudo;
• Preparar-se para avaliações;
• Perceber as relações entre as ideias de um dado conteúdo.
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CONSIDERAÇÕES
A proposta apresentada analisou o ensino da Etnomatemática através das matemáticas
empregadas na construção de barcos pelos ribeirinhos e posteriormente observando a teoria de
Ausubel. Acredita-se
se que é através da aprendizagem
aprendizagem significativa que as novas ideias
aprendidas ficarão por mais tempo disponíveis na estrutura cognitiva do aluno. Sem receio de
ser excessivo, aprender a aprender de forma significativa nada mais é do que aprender a
aprender com sentido, ou com significado,
significado, esse tipo de aprendizagem permite o ancoradouro
do conceito aprendido quando eles se fizerem necessárias, devido ao fato de serem mais
estáveis e disponíveis na mente do sujeito.
Desta forma, possibilita que o aluno aprenda os conteúdos conceituais do
d componente
curricular, contribuindo para sua alfabetização científica e para formação de um cidadão
ativo.
A realização de pesquisas que enfoquem a materialização de ideais pedagógicos
essencialmente transdisciplinares, sem desconsiderar a criação disciplinar,
disciplinar, no caso a
construção matemática realizada pelos pesquisadores, foi de extrema importância para ações e
reflexões sobre um ensino de matemática que seja atuante em extensão (além da disciplina) e
em profundidade (através da disciplina).
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VOANDO COM AS CALOPSITAS E A MATEMÁTICA1
LEITEMPERGHER, Bruna Laila2; SPECKORT, Leandro Rafael3;
ZATELLI, Andreia Sheila4.
RESUMO: Os alunos do 6º ano da Escola Municipal Maurício Germer desenvolveram o trabalho tendo como
tema a calopsita, uma bela ave que encanta com seu belo assobio, a capacidade de imitar sons e a beleza das
cores de suas penas. Este trabalho tem por objetivo a pesquisa sobre a vida e os hábitos da calopsita, bem como
trabalhar a Matemática, na construção de gráficos e tabelas exemplificando as conclusões tiradas a partir de
estudos realizados. Realizamos uma pesquisa nas agropecuárias da cidade de Timbó sobre o preço do quilo da
ração e, com isso, construímos uma tabela para fazermos a comparação dos preços, bem como calcular a média
dos mesmos. Trabalhamos com a composição da ração em conteúdos como frações, porcentagens, razões e
proprorções. Utilizamos a compostagem com a sobra dos alimentos e fezes desta ave, conscientizando a todos da
conservação do meio ambiente.
Palavras-chave: Calopsita. Matemática. Meio ambiente.

INTRODUÇÃO
A calopsita é uma bela ave originária da Austrália e que ganhou grande popularidade
no mundo todo, sendo hoje um dos pássaros mais criados do mundo; devido ao seu belo
assobio, a capacidade de imitar sons, a beleza das cores de suas penas. Essa ave encantadora
nos incentivou a desenvolver o nosso trabalho para a Feira de Matemática. Este projeto foi
realizado com alunos do 6º Ano da Escola Municipal Maurício Germer. A Matemática, por
décadas vem sendo vista como um “bicho de sete cabeças”, principalmente pela dificuldade
encontrada pelos alunos em interpretar situações problemas. A prática é o caminho mais fácil
para buscar um novo olhar para a disciplina, pois os alunos têm essa dificuldade de
comparação da teoria com a prática.
Buscou-se relacionar as informações do tema com os conteúdos abordados em sala de
aula na disciplina de Matemática, bem como fazer um trabalho interdisciplinar. Com isso, a
iniciação das pesquisas de dados, a coleta dos dados, bem como sua organização relacionada
com conteúdos matemáticos, foram os pontos culminantes que contribuíram para a iniciação
do trabalho. A abordagem das pesquisas teve como principal objetivo a assimilação mais
prazerosa dos conteúdos matemáticos, buscando um processo de ensino-aprendizagem mais
concreto e produtivo.
A Matemática, de maneira geral, tem contribuído para a melhoria da vida das pessoas,
mas muitas vezes não é percebida dessa maneira, pois existe a dificuldade de comparação
teoria e prática.
MATERIAL E MÉTODOS

1

Categoria: Ensino Fundamental – Anos Finais; Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com
outras Disciplinas; Instituição: Escola Municipal Maurício Germer. Timbó – SC.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora, Escola Municipal Maurício Germer, as-zatelli@tpa.com.br.

Originária da Austrália, a calopsita é hoje um dos pássaros mais criados do mundo,
sendo o mais indicado para quem quer uma relação mais íntima com uma ave, pois são muito
ativas, divertidas e inteligentes, e sentem a necessidade de interagir com o seu dono. A
calopsita é uma ave que vive em média 25 anos, o tamanho em média da calopsita quando
adulta é de 30 cm e seu peso varia de 85 a 120 gramas. A alimentação é um dos fatores mais
importantes para a saúde da calopsita. Diariamente deve-se
deve se oferecer uma mistura encontrada
pronta, que é composta
sta por 20% de alpiste, 50% de painço, 15 % de arroz com casca, 10% de
aveia e 5% de sementes de girassol. Este trabalho tem por objetivo a pesquisa sobre a vida e
os hábitos da calopsita, bem como trabalhar a Matemática com a construção de gráficos e
tabelas
elas para exemplicar conclusões feitas a partir de pesquisas realizadas com os alunos, além
de comparar e conscientizar os alunos da importância da pesquisa de preços, trabalhando-se
trabalhando
economia doméstica. Com relação à Matemática, realizamos uma pesquisa nas agropecuárias
da cidade de Timbó sobre o preço do quilo da ração e, com isso, construímos uma tabela para
fazermos a comparação dos preços, bem como calcular a média dos mesmos. Também
realizamos uma pesquisa com os alunos dos 6º anos da escola, cujo o objetivo
objetivo era saber qual o
tipo de pássaro que os alunos mais gostam. Esses dados foram apresentados em um gráfico de
colunas e a última pesquisa realizada com os mesmos foi para saber quantos alunos têm um
pássaro calopsita de estimação, sendo estes dados transformados
transformados em porcentagem para a
construção de um gráfico de setores. Trabalhamos com os dados da composição da ração,
transformamo-os
os em frações, e estudamos alguns conceitos relacionados às mesmas, como
razão e proporção. Na Geometria, trabalhamos com o Tangram (que é um quebra-cabeça
quebra
muito antigo, de origem chinesa, composto por 7 peças; sendo elas, 5 triângulos, 1 quadrado e
1 paralelogramo) e a construção de pássaros. Pensando no tema reciclagem, trabalhamos com
as sobras dos alimentos e fezes da ave, que ao passarem por um processo de compostagem,
voltam em forma de adubo, conscientizando a todos sobre a conservação do meio ambiente.
Realizar este trabalho foi muito importante. Resumindo, esta ave encantadora nos ensinou, de
forma interdisciplinar, conteúdos
nteúdos de suma importância, dando ênfase ao estudo da
Matemática.

265

ANAIS – III FNMat

ISSN – 2447 – 9179

Salvador – BA – 24 a 26/09/2014

Desenvolver este trabalho, além de ampliar nossos conhecimentos matemáticos,
também nos proporcionou a interdisciplinaridade, aprendemos sobre essa ave encantadora e
pudemos relacionar assuntos com várias disciplinas. Na construção da tabela e dos gráficos,
gráficos
transmitimos os dados com clareza e objetividade, podendo assim fazer uma melhor
interpretação dos mesmos. Para interpretar notícias veiculadas em jornais, revistas, livros,
internet ou na TV, às vezes precisamos interpretar gráficos, sejam eles de setores,
setor
(popularmente conhecido gráfico de pizza), gráfico de barras, e gráfico de segmentos.
Precisamos saber que cada tipo de gráfico tem as suas indicações, como por exemplo, o
gráfico de coluna é muito usado para comparar quantidades. Já o gráfico de setores
setor é usado
quando se quer mostrar quantas partes algo ocupa de um todo, e, sempre na forma de
porcentagem, realizar uma melhor interpretação dos mesmos. No cálculo da média aritmética
do preço do quilo da ração, os alunos conseguiram entender o termo média,
média que apresenta de
maneira resumida um conjunto de dados, bem como fizeram a comparação dos preços das
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agropecuárias e, com isso, desenvolveram a situação-problema. No cotidiano usamos muito o
termo porcentagem, porém muitas vezes não se tem o entendimento do termo. Para essa
compreensão ser possível, relacionamos a alimentação da calopsita com o conceito de fração,
razão e resolvemos uma situação problema extraído do livro didático envolvendo conceitos de
porcentagem e fração. Trabalhando as medidas da gaiola, os alunos puderam ter, no concreto,
o cálculo do perímetro e da área onde as calopsitas ficam, onde, com o auxílio da régua,
realizar as medições e converter as medidas, aprendendo assim, na prática, conteúdos que
muitos alunos têm dificuldade. “A comparação de grandezas de mesma natureza que dá
origem à idéia de medida e o desenvolvimento de procedimentos para o uso adequado de
instrumentos, tais como balança, fita métrica e relógio conferem a este conteúdo um
acentuado caráter prático.” (PCN, 1998 p.129). As noções entre grandezas e medidas são
muito utilizadas no cotidiano de cada aluno. Utilizando a Geometria, construímos o Tangran,
(que é um quebra-cabeça muito antigo, de origem chinesa, composto por 7 peças, sendo elas 5
triângulos, 1 quadrado e 1 paralelogramo ), onde o aluno pode usar a imaginação e montar
diferentes figuras, bem como diferentes figuras de pássaros.
“O pensamento geométrico desenvolve-se inicialmente pela visualização: as crianças
conhecem o espaço como algo que existe ao redor delas. As figuras geométricas são
reconhecidas por suas formas, por sua aparência física, em sua totalidade, e não por suas
partes ou propriedades” (PCN, 1998 p. 127). Trabalhar o prático enriquece muito o
conhecimento do aluno sobre formas geométricas que os cercam. Por fim, trabalhamos a
conscientização do meio ambiente, sendo os restos de alimentos e fezes que sobram no fundo
das gaiolas reaproveitados, passando primeiramente por um processo de compostagem e
depois de seis meses voltando ao meio ambiente em forma de adubo. Fizemos as
lembrancinhas do nosso trabalho utilizando tampinhas de garrafa pet e sobras de cartolina,
transformando-as em pássaros e conscientizando da importância da reciclagem em prol do
meio ambiente. Voar com as calopsitas é também aprender a Matemática.
CONCLUSÕES
Desenvolver este trabalho foi de suma importância, pois tivemos a oportunidade de
estudar e conhecer uma ave tão encantadora. Além de desenvolvermos de forma prática e
produtiva conceitos matemáticos, fizemos um trabalho interdisciplinar, o que contribuiu de
forma significativa para todos.
A Matemática está presente em tudo, nas tarefas mais simples do dia-a-dia, até nos
trabalhos que exigem mais conhecimento técnico. As atividades desenvolvidas durante a
realização deste trabalho nos mostraram justamente isso, nos proporcionaram a ampliação dos
conteúdos, bem como a compreensão necessária dos mesmos.
No decorrer do trabalho vivenciou-se o interesse pelo tema, pudemos relacionar a
disciplina diretamente com a vida e os hábitos da calopsita, e assim concluírmos que essa ave
nos ensinou de forma interdisciplinar conteúdos de suma importância. Resumindo, voar com
as calopsitas é também aprender Matemática.
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RESUMOS ESTENDIDOS
ENSINO MÉDIO

A GEOMETRIA NO COTIDIANO1
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Este trabalho consiste no relato de uma experiência sobre Geometria Espacial no
ensino médio e a aplicação prática da atividade número 13 (questões geradoras), elaborado
pelo programa (Ensino Médio em Ação) realizado com os alunos da terceira série vespertino,
vespert
do Ensino Médio no Colégio Polivalente governador Antônio Carlos Magalhães – Direc 21 –
Irecê-Bahia.
Após diagnósticos já dominados pela turma o professor pode repassar em sala de aula
o conteúdo adaptando aos conhecimentos dos alunos, tendo como base o conhecimento que os
mesmos já traziam consigo, foram desenvolvidos métodos demonstrativos através do uso
us de
materiais concretos para amainar as dificuldades de cada alunos nos conceitos básicos da
geometria. No decorrer do estudo dos sólidos e da geometria euclidiana surgiu, devido a
questionamentos, a necessidade de ampliar o aprendizado na geometria fractal,
fract assim, o
reforço no aprendizado veio como resposta para diversas limitações do estudo das formas
sólidas.
Com o bom andamento dos trabalhos, os alunos foram orientados para que, em duplas
formadas levando em conta a afinidades entre eles, sistematizassem
sistematizassem o conteúdo aprendido nas
aulas para posterior socialização com os demais colegas e a devida apreciação pelo professor.
Com a oportunidade de inscrição na Feira Baiana de Matemática, tendo como tema principal a
geometria e os seus diversos usos no cotidiano,
cotidiano, pela análise, os melhores trabalhos
apresentados foram selecionados para nova etapa de estudos e reforço dos saberes, ao fim da
qual, um único trabalho foi escolhido para representar a escola a nível estadual.
Devido a apresentação diversos estudos foram
foram feitos, tanto nos conceitos históricos
que envolviam a geometria quanto as suas aplicações, percebendo-se
percebendo se as limitações para
representar a geometria fractal de forma sólida, optou-se
optou se pelo uso da computação gráfica,
visto ser por meio desta, possível a representação de uma repetição infinita de imagens
permitindo a demonstração dos mesmos. Com um estudo cada vez mais esmiuçado dos
fractais percebesse não serem eles de aplicação única na matemática, mas com abordagens
tanto em importantes áreas da física, como das artes gerando imagens abstratas capazes de
iludir a mente humana criando o efeito de pareidolia, o que possibilita uma nova e única
interpretação da imagem para cada novo espectador, visto que os fractais possuem grande
congruência no campo da física
sica através da interpretação de sistemas caóticos representando
de forma gráfica diversos fenômenos os quais a geometria euclidiana não conseguiria relatar
com tamanha precisão.
Foi trabalhado assunto com referência aos sólidos geométricos, com a necessidade
necessid
de
relacionar com equações do primeiro grau, geradas com as relações dos vértices e arestas. A
proposta era manter um debate com os conhecimentos adquiridos com uso de recursos digitais
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mediando o diálogo com os conhecimentos prévios diagnosticados. Houve a observação,
interpretação e síntese, com isso detectamos a experiência e a importância da atividade
proposta, para assim estimular o desenvolvimento do estudo da geometria com eficácia.
Dos debates acontecidos emergiram muitos questionamentos, destacando-se: Haveria uma
outra geometria diferente desta que estamos acostumados à estudar? Surge à ideia de
pesquisar e estudar a geometria não Euclidiana ou a geometria ‘‘Irregular”, a geometria do
FRACTAL.
Buscando aprofundar as ideias no ramo da geometria, esse trabalho foi a realização do
conjunto de pesquisas e questionamentos tratado em sala de aula. Os entendimentos das
aplicações se revelam na geometria Euclidiana, na Geometria Irregular ou a Geometria dos
fractais, com desvelo pelo contexto histórico, mas com ênfase para as aplicações em nosso
cotidiano, abordando conceitos de sólidos, formas definidas e indefinidas de áreas.
E com isso percebesse que através dos fatos que foram idealizados durante as aulas sobre os
fractais, elas se propagam de modo, onde surgiram posicionamentos onde gerou a questão de
se debater as formalidades de uma nova geometria associando a relação do trabalho exercido
em nosso cotidiano, quanto a eficácia dos cálculos de sólidos empregada principalmente nas
áreas da construção civil, nos avanços tecnológicos da informática. Portanto neste contexto
une-se a objetividade relacionada pelo francês Mandelbrot que os conjuntos de pontos no
plano complexo cuja borda constitui-se em um fractal, e retratam as dimensões, complexidade
infinita características que possibilitam as considerações reais de interpretação de um espaço
em comum para os alunos que se baseiam na geometria euclidiana.
Esta geometria do fractal estuda partes menores, dentro de outras partes menores, que
por sua vez se envolve em outras partes muito menores e assim sucessivamente.
Traçando os dinamismos dos fractais é possível obter relações com a teoria do caos, a
qual trata de sistemas nos quais uma pequena mudança ocorrida no inicio do evento pode ter
consequências desconhecidas no futuro, conjuntos constituídos de partes que se interrelacionam com um determinado objetivo e/ou função. Um sistema é dito complexo quando
não se resume simplesmente ao conjunto de elementos que o constituem, apresentando
propriedades decorrentes da interação não linear entre partes.
Os fractais estão ligados a áreas da física e da matemática chamadas Sistemas
Dinâmicos e Teoria do Caos, porque suas equações são usadas para descrever fenômenos que,
apesar de parecerem aleatórios, obedecem a certas regras - como o fluxo dos rios. Eles não
são explicados pela geometria euclidiana (aquela que você aprende na escola), pois possuem
dimensão fracionária. "Essa fração está relacionada com a quantidade e a escala de ampliação
das cópias da figura contidas dentro dela mesma", diz Colli. Outra característica é que
possuem complexidade infinita: um zoom em um detalhe da imagem revela novos detalhes.
A Geometria Euclidiana inicialmente tinha como objetivo representar as formas vistas na
natureza, a partir delas Euclides criou postulados responsáveis por organizar todo o
conhecimento a respeito das formas da natureza, estes postulados eram vistos como absolutos
até o século XIX, quando alguns cientistas em estudos encontraram formas que na época
foram catalogadas como “Demônios”, pelo fato de não aparentarem nenhuma lógica em sua
construção, com isto foram encontrados os primeiros fractais, mas que neste período não
foram vistos com grande valor cientifico, somente a partir do advento da computação nos
anos 60 tornou-se possível representar melhor estas figuras já que era impossível para uma

pessoa representar graficamente equações com tantas variáveis, um dos pioneiros nesta
técnica foi Benoit Mandelbrot, ele foi responsável por criar o termo fractal e também
també pela
descoberta de um dos fractais mais conhecidos o conjunto de Mandelbrot.
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A geometria euclidiana tem ainda hoje grande importância, em áreas como as
engenharias, pelo fato de ser bem mais fácil construir formas regulares, facilitando também os
cálculos necessários, porém ela se tornou inviável ao seu objetivo inicial que era representar
as formas da natureza.
Em relação a aplicabilidades da Geometria dos Fractais podemos citar a Teoria do
Caos, a Computação Gráfica e também as Artes.
A Teoria do caos trata desistemas
de
complexos edinâmicos rigorosamentedeterministas,
rigorosamente
onde uma pequena alteração em qualquer de suas variáveis pode mudar drasticamente o
resultado da ação da natureza, Isso significa que certos resultados determinados são causados
pela ação e aiteração de elementos de forma praticamente aleatória, por exemplo, a formação
de uma nuvem pode ser desencadeada por diversos fatores como o calor, o frio, a evaporação
da água, os ventos, o clima, condições do sol, os eventos sobre a superfície e inúmeros outros.
outros
Na física clássica podemos descrever o comportamento de um sistema de forma geométrica
através de gráficos, ao tentar fazer o mesmo com equações caóticas podemos obter figuras
fractais com auto semelhança e complexidade infinita, sendo assim os fractais, possibilitam
interpretar mais facilmente os dados de uma equação caótica.
Na Computação gráfica os fractais são utilizados para criar objetos em 3D, a partir da
subdivisão de uma forma geométrica solida é possível, por exemplo, modelar a superfície de
uma montanha, criar terrenos ou simular ambientes chegando o mais próximo possível da
realidade, esta tecnologia é muito utilizada na indústria de games e de filmes animados, com o
uso dos fractais na computação gráfica a indústria dos games evoluiu drasticamente
drasticam
já que
não era mais necessário criar a imagem bit a bit, era possível apenas definir uma regra para a
formação da imagem e aguardar que o próprio computador formaria a imagens, assim tornoutornou
se possível criar objetos cada vez mais detalhados graças aos gráficos poligonais, resultantes
da subdivisão das formas geométricas básicas.
Os fractais são utilizados na arte na criação de imagens sons ou sequências animadas,
A partir de cálculos matemáticos ou da repetição geométrica são criadas as imagens, quando
bidimensionais os fractais encontram aplicação artísticas em variadas áreas, como gerar
texturas, simulação de vegetação e representação de paisagens, nas musica são utilizados para
representar os sons naturais, sons gerados por fractais apresentam uma incrível
in
semelhança
com os sons naturais, semelhança a qual não se pode atingir de nenhum outro meio.
Com todos os estudos e considerações com relação à geometria euclidiana e a
geometria fractal foi possível compreender melhor diversas aplicações das mesmas,
mesmas e assim
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entender as especificações de cada uma delas concluindo então que cada um dos tipos de
geometria apresentam peculiaridades que lhe possibilitam um melhor estudo de determinado
tipo de objeto como as euclidianas para objetos planos, ou dos fractais para formas
irregulares.
Mesmo com aparentes diferenças entre suas funções e aplicabilidades em nenhum
momento a geometria euclidiana entra em conflito com as geometrias não euclidianas, mas se
completam sendo que os objetos irregulares são mais bem interpretados pela nova geometria
já os objetos planos pela geometria euclidiana.
Palavras-chave: Geometria espacial. Sala de Aula. Equação do Primeiro Grau. Geometria Fractal. Computação
Gráfica. Arte Fractal. Teoria do Caos.

A MATEMÁTICA PROVA: UMA DÚZIA QUE NÃO É DOZE!1
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RESUMO: A matemática é algo indispensável em nossas vidas. Muitas vezes aprendemos teorias na sala de
aula, mas não conseguimos aplicá-las
aplicá las na vida. Isso acontece porque muitas vezes a matemática é dada
abstratamente, mas com esse projeto comprovaremos a veracidade de que a matemática pode ser muito útil,
bastando apenas enxergá-la.
la. Para provar isso, desenvolvemos nosso projeto em uma Serraria. Além de ser um
ambiente que nos proporcionou um ótimo vínculo com a matemática, nos trouxe uma curiosidade intrigante. As
serrarias
errarias do oeste de SC, sentindo a ausência de um sistema que as fosse eficaz, criaram o seu próprio: A dúzia
que não é doze, que almeja facilitar o trabalho de funcionários ao manusear as madeiras, definindo dúzias de
madeiras de acordo com suas respectivas
respectivas medidas e não com a quantidade, criando assim uma nova dúzia,
extraordinariamente diferente da qual conhecemos.
Palavras-chave:: Novo sistema; Inovação trabalhista; Colaboração Matemática; Nova dúzia.

INTRODRUÇÃO
Com a curiosidade de conhecer e entender
entender a matemática de uma serraria, os alunos
do ensino médio da EEB Carlos Fries buscaram por meio deste projeto apresentar para a
comunidade escolar a importância e o grande uso da matemática em uma serraria e em nosso
cotidiano, com o objetivo de mostrar
mostrar para alunos de diversos anos que a matemática vista em
sala pode facilmente ser posta em prática.
Um meio de tornar esse entendimento realidade foi agendar uma expedição escolar
na serraria da cidade. Nessa visita, os alunos puderam ver o funcionando
funcionando de uma serraria e de
seus maquinários e funcionários. Além disso, puderam conhecer toda a matemática e todas as
fórmulas que lá eram aplicadas, incluindo uma sessão de perguntas e respostas com o dono da
serraria para esclarecer dúvidas restantes.
Apóss a visita, o professor orientador distribuiu temas matemáticos de diversos níveis
e dificuldades já trabalhados em sala para que os alunos desenvolvessem uma situaçãosituação
problema envolvendo o tema ganho com a serraria.
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Objetivos
•
Incentivar e facilitar o entendimento matemático dos alunos com aulas
feitas em prática baseadas nas aulas teóricas.
•
Melhorar a capacidade lógica e crítica de desenvolver e resolver
problemas.
•
Criar procedimentos para criar e interpretar cálculos.
•
Converter operações difíceis em operações fáceis, de modo a facilitáConverter
facilitá
las, desenvolvendo o raciocínio.
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MATERIAL E MÉTODOS

•
Interpretar gráficos, tabelas e estatísticas, aprendendo cálculos básicos
sobre os mesmos.
•
Reforçar e/ou relembrar conceitos matemáticos já aprendidos ou em
fase de ensino.
•
Desenvolver a compreensão das ideias apresentadas no trabalho.
•
Mostrar os danos ecológicos que uma serraria causa e os procedimentos
que algumas serrarias tomam para evitar tais danos.
•
Despertar a curiosidade matemática e ecológica da comunidade da
cidade.
•
Realizar um projeto ecológico dentro da escola para reciclar os papéis
de todas as salas e converte-los em lucros para a compra de livros.
•
Provocar mudanças nos hábitos ecológicos na comunidade escolar.
Metodologia
•
Coleta de dados sobre uma serraria através de especialistas sobre o
assunto, contando com diversas visitas em diferentes serrarias;
•
Discussões e debates nas aulas de Matemática e Artes com os alunos e
professores;
•
Visita na serraria da cidade durante seu funcionamento.
•
Atividades matemáticas envolvendo a serraria para os alunos utilizarem
como exemplo para a próxima atividade.
•
Com a coordenação do professor de matemática, elaboração de
situações – problemas pelos alunos.
•
Confecções de desenhos com a coordenação da professora de Artes.
•
Desenvolvimento de uma maqueta de madeira mostrando a serraria com
uma visão detalhada, para melhor entendimento na explicação do projeto.
•
Pesquisa sobre toda a história da serraria usada como base para o
projeto.
•
Elaboração de fotografias que registraram a visita dos alunos na serraria
e os momentos de aprendizado na mesma.
Etapas
Após a escolha do tema, os alunos da Escola Carlos Fries começaram suas
pesquisas. As pesquisas tiveram várias fontes, tais como: internet, revistas, livros didáticos e
estabelecimentos. Após todos os materiais básicos de pesquisa serem recolhidos o projeto
teve seu início. Com a revelação do tema do projeto, houveram vários debates com alunos e
professores, onde várias opiniões e ideias foram aceitas. Ao final dos debates, foram tomadas
as decisões posteriormente usadas para o desenvolvimento no projeto, assim começando a
etapa de coleta dos últimos dados necessários.
Durante a coleta dos dados, várias informações e curiosidades foram sendo
incorporadas ao projeto, sendo que uma dessas curiosidades acabou se tornando o título do

projeto. O título foi rigorosamente e cuidadosamente escolhido para despertar o interesse e a
curiosidade sobre o projeto, além de relacionar completamente a serraria com a matemática.
Ainda
da com a coleta de dados, foram desenvolvidos alguns cálculos usados na
serraria:
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Cubagem das madeiras
Os donos da serraria cubam a madeira e a partir disso é que eles calculam o quanto
pagarão pela madeira ou par a serrá-la,
serrá
sabendo que o aproveitamento de uma madeira (tora) é
de 78,5%
Exemplo: Antônio levou uma tora para a serraria, sendo que essa tora tem 4 metros
de comprimento e 50 cm de diâmetro, assim como mostra a representação abaixo. Sabendo
que a serraria cobra R$ 100,00 por metro
metro cúbico serrado, qual o valor Antônio pagou para
serrar essa madeira?”

50 cm

50cm
4 metros

100%
78,5%

1m³
100,00
0,785
x
1x = 78,5
x =78,5
1
x = 78,50

Antônio pagou R$ 78,50 para serrar a madeira.
- Como última etapa de nosso projeto, resolvemos fazer entrevistas e pesquisar sobre a
história da serraria,
raria, para usar a mesma como complemento para o projeto:
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1m³
x
100x = 78,5
x = 78,5
100
X = 0, 785
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Cálculo matemático aplicado pela serraria:
50.50.4 = 10000 = 1m³
10000
Cálculo matemático aplicado em sala de aula:
50 = 0,5m
100
50 = 0,5m
100
0,5. 0,5. 4 = 1m³

História da Serraria
A madeireira teve início aproximadamente no ano de 1968 quando o senhor José
Ziliotto que morava em Arroio Do Meio – Peritiba comprou este terreno, no qual havia esta
serraria que pertencia ao senhor Otávio Koch. O senhor José Ziliotto trouxe a serraria do
terreno que hoje é da senhora Inês Maltauro em Linha Capelinha – Ipira.
Essa serraria funcionava com água coletada na cascata próxima ao parque de exposições em
Linha Capelinha.
A empresa foi registrada com o nome de serraria José Ziliotto e funcionou ate
aproximadamente no ano de 1982, quando o senhor José Ziliotto após recuperar-se de um
grave acidente sofrido em 1980 resolveu parar com a madeireira.
Após alguns anos, no ano de 1997 seus três filhos Claudino, Vilmar e Délcio com
incentivo de seu pai reabriram a madeireira com o nome de: Serraria Irmãos Ziliotto.
No ano de 2007 Vilmar, um dos membros da empresa retirou-se da sociedade e a
empresa passou a se chamar Serraria e Transporte Ziliotto Ltda ME.
Hoje atende o mercado local e regional com madeiras brutas, beneficiadas e fábrica de
cavaco. Também conta com máquinas e equipamentos modernos para desenvolver a atividade
com rapidez e precisão.
Infelizmente o senhor José Ziliotto hoje já não está mais entre nós, mas com certeza
esteja onde ele estiver deverá estar sentindo muito orgulho dos seus filhos e de tudo que ali já
construíram.
Primeira foto da serraria, no ano de 1968.

RESULTADO E DISCUSSÕES
O projeto fundamentou a importância da aplicabilidade dos assuntos estudados em
sala, mostrando que todos podem ser aplicados em nossa vida.
Os resultados do projeto foram positivos, apontando que boa parte da comunidade
estudantil conseguiu ter uma melhora significativa no quesito entender matemática, já que
grande parte conseguiu aperfeiçoar seus conhecimentos com uma aula prática e diversificada.
Além disso, conseguiu trazer uma curiosidade que poucos sabiam: A dúzia que não é doze.
Pelo fato de o oeste de Santa Catarina ter uma grande concentração de serrarias e ter uma

significativa parcela de sua economia vinda desse ramo, era de se esperar que a população da
região soubesse das curiosidades das serrarias que os envolviam, mas não foi isso que o
projeto nos mostrou. Muito pelo contrário. As pessoas ficaram surpresas com algumas
informações - como o método de dúzia adotado por algumas serrarias – dando ainda mais
ênfase para o trabalho e mostrando realmente que muitas vezes não prestamos atenção às
coisas ao nosso redor, atitude essa que nos leva a pensar erroneamente que sabemos tudo
sobre algo que conhecemos.
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CONCLUSÕES
Acreditamos que o principal objetivo que o projeto propôs no inicio deste trabalho
foi atingido: Desenvolver os conteúdos matemáticos
matemáticos trabalhados em sala de aula, com dados
coletados através da realidade vivida no cotidiano de uma serraria.
Aproveitando o assunto para falar também da conscientização ambiental, que é um dos
fatores mais importantes e discutidos atualmente.
Nosso objetivo é mostrar para vocês que a matemática, pode ser aplicada em qualquer
área do mundo real, e por isso terminamos com o pensamento do matemático Lobachevsky:
“Não há ramo da matemática, por, mas abstrato que seja que não possa um dia vir
a ser aplicado aos fenômenos do mundo real”
REFERÊNCIAS
GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO. José Roberto; GIOVANNI, José Ruy Junior.
Matemática Completa. 3ed. São Paulo: FTD, 2013.
FILHO, Benigno Barreto; da SILVA, Cláudio Xavier. Matemática Aula por Aula.
Aula São
Paulo: FTD, 2005
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Projeto Araribá Português. Editora Moderna.

A MATEMÁTICA VISANDO A SUSTENTABILIDADE A PARTIR DO
CONSUMO CONSCIENTE DE ENERGIA ELÉTRICA1
LISBOA, Davi Bruno Baptista2; SANTOS, Isleno Luis Dantas dos Santos 3;
SOUZA, Nildete Luz4.
RESUMO: A sustentabilidade torna-se cada vez mais importante em nossa sociedade, pois a relação entre o
homem e a natureza constitui uma questão vital para a sobrevivência do nosso planeta. Abordar o tema da
sustentabilidade a partir do consumo de energia elétrica se faz necessário, visto que o Brasil desperdiça bilhões
de dólares em luzes desnecessariamente acesas, longos banhos, máquinas desreguladas e equipamentos
obsoletos. E com base nos resultados das pesquisas, encontramos a real necessidade de conscientizar a população
sobre o consumo racional da energia elétrica nas casas populares. A partir de uma visita a Companhia de Energia
Elétrica de Paulo Afonso–CHESF, foram obtidos dados para o desenvolvimento de um material de apoio a
comunidade escolar no sentido do desperdício de energia elétrica. Também ocorreram pesquisas em sites, análise
de algumas contas de energia e pesquisa de hábitos de consumidores.
Palavras-chave: Energia. Conscientização. Consumo.

INTRODUÇÃO
No ambiente escolar, “o currículo engloba diferentes formas de pensamento, de
conhecimento, de (re) produção”. É nesse espaço democrático que pessoas distintas
convivem, se alegram, aprendem e vivem. Por isso, propomos que o aluno compreenda a
matemática como instrumento de análise da ação do homem no mundo, visando à
sustentabilidade e desenvolva tratamento numérico, analítico e gráfico de situações-problemas
contextualizadas - o consumo consciente de energia elétrica.
Para o enfrentamento do problema, é preciso a iniciação cientifica dos alunos a partir de
pesquisas realizadas e a participação ativa de pais, professores, comunidade e sociedade civil
organizada, que juntos, irão buscar os meios para impedir que o mal uso da energia elétrica
venha ser um dos entraves para um mundo sustentável.. Para tanto, é preciso que a
comunidade escolar tenha informação segura, incentivo a conscientização e a mobilização
para participarem de projetos interdisciplinares, como o que estamos desenvolvendo, para que
os resultados esperados apareçam. Assim, cabe aos segmentos da escola, em especial, dos
professores, o preparo adequado das ações que serão utilizadas para que elas sejam realizadas
a contento.
A medida de intervenção proposta foi o projeto interdisciplinar intitulado: A
matemática visando a sustentabilidade a partir do consumo consciente da energia elétrica. A
proposta exigiu um gerenciamento integrado de professores, por meio de métodos interativos,
integrados ao currículo, e que promovam conscientização social e a valorização de práticas
sociais:
A conscientização do uso de energia de forma sustentável – mediante a sensibilização, a
educação e a ação – é de fundamental importância para que se obtenha êxito no projeto .
1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
Instituição: Colégio Estadual Professora Simone Simões Neri. Inhambupe – BA.
2
Aluno do Ensino médio, brunolis-12@hotmail.com.
3
Aluno do Ensino Médio, isleno97@gmail.com.
4
Professora Orientadora, Colégio Estadual Professora Simone Simões Neri, nilluz01@hotmail.com

Dentre os objetivos principais, têm-se:
têm se: implantar na escola ações preventivas quanto
ao uso consciente de energia elétrica para a população; desenvolver tratamento numérico,
analítico e gráfico de situações-problema
situações problema contextualizadas; conscientizar a comunidade
c
escolar e a população sobre a importância da sustentabilidade e do consumo consciente de
energia; valorizar a autoestima e conhecimento científico dos alunos, formação de parcerias
com a escola, os pais e a comunidade; compreender
c
a matemática como
mo instrumento de
análise da ação do homem no mundo, visando à sustentabilidade.
O projeto pretende ser uma “luz” a romper o mau uso da energia elétrica e um passo
para a iniciação cientifica de nossos educandos. Através de medidas socioeducativas e
apoiado
ado por uma rede de parceiros, espera sensibilizar os estudantes, comunidade escolar e
toda população de Inhambupe, para a prática de uma vida saudável, com o consumo
sustentável da energia elétrica.
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MATERIAL E MÉTODOS
Encontro formando parcerias, por intermédio da sensibilização da direção,
professores, pais, funcionários, representantes das instituições de transporte escolar,
e
comércio,
representantes da Companhia de Energia – CHESF, comunidade escolar e população para
discutir a importância do tema
tem “Sustentabilidade
Sustentabilidade a partir do consumo consciente de energia
elétrica”.
A visita à Companhia de Energia elétrica ocorreu tendo questões definidas, dentre as
quais, análises de como se dá a geração de energia pela hidrelétrica, entrevistas a partir dos
questionários
estionários e registro por escrito.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
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1. Qual o impacto ambiental causado pela usina, quais mediadas foram tomadas para
reduzir esse impacto?
A inundação da área onde a usina foi construída, devido à formação do reservatório teve
impacto na cultura, fauna, flora e habitação das pessoas que precisaram ser desapropriadas e
remanejadas para outro local.
2. Qual a vazão de água da CHESF ?
A vazão do Rio é variável média de 2.200m/s.
3. Quantos kWh essa usina produz/
A Usina Paulo Afonso IV produz 2.460.000 kwh
4. Como ocorre o processo de produção de energia, como é transportada e quais regiões
são beneficiadas? Quais etapas são feitas para a ocorrência desse transporte?
A energia elétrica pode ter origem da água (hidráulica), fóssil (térmica), nuclear
(fissão do átomo, eólica (vento), solar (fotovoltaica), etc.). Essa energia primária é convertida
em energia elétrica através dos alternadores. Os transformadores
transformadores das usinas elevam o valor da
energia que vai ser transportada através das linhas de transmissão. Todas as regiões do Brasil
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Questões para entrevista na Companhia de Energia Elétrica de Paulo Afonso-CHESF
Afonso

são beneficiadas, pois o sistema elétrico é interligado. As etapas são as seguintes: Geração,
Transmissão, Distribuição e Comercialização.
5. Qual o papel da ONS (Operador Nacional do Sistema) no setor elétrico? Quais etapas
das
ações
dessa
entidade
para
a
sociedade
?
É É uma instituição sem fins lucrativo, que opera e monitora todo sistema elétrico
brasileiro (rede básica, equipamento de usina e subestações e linhas de 500 e 230KV).
6. Existe algum projeto associado à empresa para conscientizar a s pessoas sobre o
consumo moderado de energia elétrica?
Para empresa existe o projeto CECAPA Centro de Eficientização da APA Eletrobrás –
PROCEL.
7. Recentemente, no dia 28/08, houve um apagão em que atingiu nove estados do
Nordeste. O (a) senhor (a) poderia nos explicar as causas desse apagão? Por que o
estado do Maranhão não foi atingido e quais medidas tomadas para normalizar a
produção de energia?
O apagão foi devido a uma queimada em baixo da linha de transmissão no Piauí, a
linha não era da CHESF. O Maranhão é abastecido pela usina de Tucuruí, no Pará que não foi
afetada. A CHESF agiu rapidamente com suas equipes e o sistema foi reposto o mais rápido
possível.
8. Para que serve o horário de verão? Quais estados que não aderem a ele e por quê?
Para economizar energia devido o horário geralmente o nordeste não adere.
9. Essa medida tem mostrado resultados satisfatórios?
Sim, pois se comprova estatisticamente que se economiza um percentual de energia de 10 a
15%.
10. A energia elétrica é uma fonte de energia renovável, mas existe outra energia mais
renovável, que a energia elétrica?
A energia elétrica de origem hidráulica é mais rentável do que a energia elétrica de
origem fóssil (óleo diesel, carvão, querosene, gás e etc.)
11. Qual a diferença entre as energias, elétrica, nuclear, eólica e solar?
Energia elétrica é uma forma de energia baseada na geração de diferenças de potencial
elétrico. Nuclear através da fissão nuclear (bombardeamento do núcleo do átomo). Eólica
utiliza a força dos ventos. Solar utiliza a luz do sol (fotovoltaica).
12. Tem algum meio de tornar a energia elétrica mais econômica a população?
Conscientizado a população a usar a energia de forma racional, ex.: PROCEL nas escolas.
13. O que é alterador, e de que é construído?
Máquina elétrica que transforma energia mecânica em energia elétrica. Constituição do
alternador, rotor, estator e excitatriz.
14. Quais as formas finais de uso direto da energia elétrica?
Luz (lâmpada), calor (ferro, chuveiro,etc), movimento (ventilador, motor), som, etc.
15. Por que a energia elétrica é uma das energias que a humanidade mais utiliza na
atualidade?
Porque é muito versátil, pode ser transformada em diversas formas de energias.
16. Qual a função dos transformadores instalados nos postes de energia elétrica?
Os transformadores tem a função de elevar e abaixar as tensões e correntes. No caso
dos transformadores dos postes, eles servem para abaixar a tensão de 13.800volts para uma

tensão de 110 ou 220 volts, que chega na tomada das residências e alimenta os aparelhos
elétricos.
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Region Paulo Afonso.
Regional
Rede de distribuição
ão de energia:
Fontes de Pesquisa:www.chesf.gov.br. Acervos Chesf : Biblioteca

Subestação de transmissão: É a primeira parte do caminho da energia logo após sair da
usina de energia, essa subestação eleva a energia elétrica nas mais altas tensões, visando não
ter perdas para longas viagens.
Linhas de transmissão: Linhas de transmissão de alta tensão são inconfundíveis , elas
são constituídas de enormes torres de aço .
Para essa energia chegar de forma útil em sua
casa, passa pela subestação de energia, onde os transformadores abaixam a tensão da energia
para um nível “usável”.
Os Relógios de Energia
Os relógios de energia são os equipamentos utilizados para medir e registrar o consumo
de energia elétrica além de ter a função de controlar o uso ou não da energia, ou seja, é
possível cortar a energia da casa a partir dele.
Medidor Analógico

Nesse tipo de relógio de luz, os números que
aparecem no visor já indicam o valor da leitura.
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Medidor Digital
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Nesse tipo de relógio para se conseguir
o número de kWh (kilowatts) utilizados, se
subtrai o número atual pela última leitura
feita, que consta na sua conta de energia.

A partir da leitura é calculado o valor do consumo de energia elétrica a ser pago pelo
consumidor (boleto da conta de luz).
CONCLUSÕES
Como proposta de intervenção na problemática do uso excessivo de energia tem-se o
refletir sobre o consumo, estratégias simples de se haver um consumo consciente de energia
elétrica, tendo em vista que uma grande soma de recursos é desperdiçada em luzes
desnecessariamente acesas, longos banhos, máquinas desreguladas e equipamentos obsoletos.
A partir das pesquisas, entrevista, coleta de dados para leitura do consumo de energia e
o funcionamento do relógio medidor, os estudantes, juntamente com os professores
orientadores, organizaram e confeccionaram livretos contendo dados da pesquisa, bem como
dicas e orientações para o consumo consciente de energia elétrica .
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A RAZÃO ÁUREA E OS PADRÕES MATEMÁTICOS1
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LEPECK, Augusto2; OLIVEIRA, Leonardo Junior de3; JESKE, Marlon4.
INTRODUÇÃO
A razão áurea foi muito utilizada pelos povos antigos, como gregos e egípcios e, por
sua vez, dela é obtido o número de ouro. Esse é também conhecido como número de Deus,
número da perfeição ou número de  (pronuncia-se phi)) pois é a inicial de Phideas - um dos
principais matemáticos e arquitetos da época, o qual construiu o Partenon entre outros
monumentos utilizando a razão áurea. O número de ouro, representado por , equivale a
1,618... e pode ser encontrado em muitos outros ramos até mesmo fora das ciências exatas,
por exemplo podemos citar o grande cientista Leonardo Da Vinci, o qual pintou o "Homem
Vitruviano" e a "Monalisa" utilizando a razão. Outra aplicação é em uma sequência
matemática denominada sequência Fibonacci, desenvolvida por Leonardo de Pisa. A
sequência e a razão áurea são encontradas constantemente na natureza, no crescimento de
plantas, em proporções do corpo humano, e até na estrutura de galáxias espirais. A razão
áurea tem por si só uma característica muito forte de padrões de beleza,
beleza, fazendo com que seu
número representativo receba o nome de número de ouro.
OBJETIVOS
Como objetivo temos a demonstração do número de ouro, onde pode ser encontrado e
qual é sua relação com a sequência Fibonacci.
METODOLOGIA
O estudo se inicia com
m a pesquisa sobre o surgimento do número de ouro, onde não
encontramos dados exatos de seu surgimento, mas podemos afirmar que aproximadamente a
razão áurea está presente na construção das pirâmides de Gizé no Egito, onde a altura de uma
face dividida pelaa a metade do lado da base resulta no número de ouro. Outro exemplo é a
proporção no papiro egípcio escrito pó Ahmes, datado em aproximadamente 1650 a.C.
Séculos depois, os Pitagóricos se surpreenderam ao desenvolver a estrela pentagonal,
segundo BELUSSI ett al (2012, p.3):

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter relação com outras Disciplinas,
Instituição: EEM Yvonne Olinger Appel. Brusque – SC.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, EEM Yvonne Olinger Appel, marlon_jeske@hotmail.com.
marlon_jeske@h
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Os pitagóricos não conseguiram exprimir como quociente entre dois números
inteiros, a razão existente entre o lado do pentágono estrelado e o lado do pentágono
regular inscritos numa circunferência como mostra a figura 1.

Figura 1. Estrela pentagonal

Mais tarde, Phideas em aproximadamente 440 a.C., com o intuito de fazer uma obra
harmoniosa, construiu o Partenon Grego procurando evidenciar proporções áureas em sua
fachada. Mais tarde o número de ouro receberia o nome de  (Phi - letra grega maiúscula),
inicial do nome de Phideas.
Figura 2. Partenon Grego construído por Phideas em 440 a.C. em proporções áureas.

Assim, o número de ouro foi denominado como o primeiro número irracional que se
têm conhecimento. Posteriormente muitos outros matemáticos estudaram esta proporção
tomando como base o retângulo de ouro, no qual pode-se demonstrar a proporção áurea
sabendo que os retângulos formados na figura 3 são semelhantes, desta forma:
Figura 3. Retângulo de ouro e suas proporções áureas.

+ 
= ⟺  +   = .  ⟺  +  =  ⟺ −² +  + ² = 0



Em seguida isolamos o  dividindo a equação por ², resultando em:

−²  ² 0


+
+ = ⟺ − ² + + 1 = 0
²
² ² ²



Substituindo  pela letra grega , temos a seguinte equação do segundo grau:

−² +  + 1 = 0

Nesta equação, podemos dizer que  = −1,  = 1 e  = 1,, assim sendo, podemos encontrar o
valor de ∆:
∆= ² − 4 = 1² − 4. −1 . 1 = 1 + 4 = 5
Como ∆ é maior que zero, a equação terá duas raízes, sendo ′ e ′′:
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−²  √∆ −1  √5 −1  √5
=
=
2
2. −1
−2
−1 + √5 −1 + 2,2360
2360 … 1,2360 …
′ =
=
=
≅ −0,6180 …
−2
−2
−2
−1 − √5 −1 − 2,2360
2360 … −3,2360 …
 ′′ =
=
=
≅ 1,6180 …
−2
−2
−2
Como estamos tratando de medidas de segmentos, eliminamos a raiz de valor negativa
e adotamos a de valor positiva, chegando aproximadamente ao número de ouro:
 = 1,6180 …
Também verificamos quais são as aplicações da razão áurea nas diversas áreas, como
artes, arquitetura e até mesmo na natureza. Nas artes, podemos citar duas obras de Leonardo
da Vinci, as quais foram criadas utilizando a razão áurea. São elas: o "O
"O Homem Vitruviano",
de 1490; e a "Monalisa", de 1503.
=
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Na arquitetura podemos citar a construção do Partenon Grego, de Fídeas, onde existem
formas aproximadas
imadas a retângulos áureos entre as colunas de sua fachada, conforme pode ser
verificado na figura 2. Na engenharia, temos o design de construção da aeronave comercial
Boeing 747 onde são encontradas formas aproximadas da proporção referente ao número de
ouro,
uro, conforme indicado na figura 5, o autor DOCZI mostra todas as proporções do modelo
desenvolvido. Na natureza, é encontrada aproximadamente a razão áurea no crescimento de
plantas como nas folhas do abacaxi, na semente do girassol conforme aumenta o diâmetro
di
das
espirais, na Achillea Ptarmica com o crescimento de seus galhos, na proporção com que as
folhas de árvores diminuem conforme subimos a altura, entre outras. Também podemos
encontrar aproximações do número de ouro na construção dos favos de mel e na espiral da
concha do caramujo Nautiluss marinho. No corpo humano, a proporção áurea pode estar na
altura do corpo e a medida do umbigo ao chão, altura do crânio e a medida da mandíbula até o
alto a cabeça, a medida do ombro até a ponta do dedo e do cotovelo á ponta do dedo, e até
mesmo nas mãos.
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Figura 4. "Monalisa", de Leonardo da Vinci, e as proporções áureas em algumas análises geométricas.

Figura 5. Projeto do Boeing 747.

Outra importante questão abordada neste trabalho é a sequência de Fibonacci,
publicada em seu livro Liber Abacci em 1202. Leonardo de Pisa (1170-1250), filho de
Bonacci - assim se tornando conhecido como Fibonacci, foi um matemático italiano, tido
como o mais importante divulgador da matemática árabe na Europa. Nessa pesquisa
observamos como Leonardo de Pisa resolveu a sua questão de "Quantos pares de coelhos
serão produzidos num ano, começando com um só par, se em cada mês cada par gera um
novo par que se torna produtivo a partir do segundo mês". Leonardo encontrou um padrão na
reprodução de coelhos: no primeiro mês há 1 casal de filhotes; no segundo mês existe esse
mesmo casal, porém adulto; no segundo mês há o casal de adultos do mês anterior e mais um
casal de filhotes; no terceiro mês são 2 casais adultos e 1 de filhotes,... e assim
sucessivamente.
Figura 6. Ilustração sobre a reprodução dos coelhos segundo Fibonacci.

Por fim, o resultado é uma sequência numérica em que cada um dos números é obtido
pela soma dos números imediatamente anteriores, representada pelo conjunto:
= {1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, … }
Sendo assim, a expressão que encontra um elemento da sequência de Fibonacci é:
∗
% = %&' + %& sendo que ( ∈ ℕ e ( > 1
Com a sequência Fibonacci, é possível também criar um retângulo de ouro iniciando a
partir de dois quadrados de lado 1, assim podemos obter um retângulo de lados 2 e 1; ao
adicionarmos a esse retângulo um quadrado de lado 2, obtemos um novo retângulo 3 por 2;
Em seguida, ao adicionarmos agora um quadrado de lado 3, obtemos um retângulo 5 por 3, e
assim sucessivamente. Se traçarmos o quarto de circunferência inscrito em cada quadrado
deste retângulo, encontraremos uma espiral formada pela concordância dos arcos, cujos raios
são os elementos da sequência.

Figura 7. O retângulo de ouro formado a partir de retângulos de tamanhos seguindo a sequência
Fibonacci e seus quartos de circunferência formando uma espiral.
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A razão entre um número de Fibonacci com seu antecessor leva ao número de ouro
quando se avança para valores cada vez maiores na sequência, podemos dizer que:
-.

-./0

tende para  quando ( tende para o infinito.
RESULTADOS

Neste trabalho de pesquisa foi verificado que o número de ouro pode ser encontrado
aproximadamente em construções de civilizações antigas com o intuito de obter harmonia e
beleza - como, por exemplo, as pirâmides de Gizé e o Partenon Grego. Também foi mostrado
mos
como aproximações do número de ouro aparecem fora do ramo das exatas conforme
podemos observar na perfeição das obras de Da Vinci. Por sua vez, é encontrada inúmeras
vezes a proporção áurea na natureza, desde plantas e animais até galáxias. Um tema
relacionado foi a abordagem da sequência Fibonacci, sendo enfocado o problema dos coelhos.
CONCLUSÃO
É intrigante a presença da proporção áurea na natureza e como ela traz uma grandiosa
harmonia nas obras artísticas e arquitetônicas. Um necessário estudo
estudo aprofundado sobre o
número de ouro traz muitas perguntas, mas, por outro lado, deve solucionar questões sobre
como houve seu surgimento na antiguidade e como sua geometria pode nos auxiliar nos dias
atuais aplicando-se
se em outras áreas desconhecidas.
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ÁGUA: UMA FONTE INESGOTÁVEL?1
VASSELAI, Maria Eduarda Fontana2; SPRICIGO, Maylana 3; KIST, Gilmar Antônio4.
RESUMO: A água é um recurso indispensável à vida, apesar da água doce ainda ser encontrada em uma
quantidade razoável no planeta, mesmo com sua extrema importância, as chances desses recursos hídricos
tornarem-se escassos é grande em algumas regiões, nas quais suprir a demanda de água já está se tornando um
problema em função do acelerado crescimento populacional, principalmente urbano. Diante dessa preocupação,
este projeto teve como objetivo principal ajudar os alunos no trabalho de conscientização da população em
relação à preservação desse meio indispensável à sobrevivência. Analisaram-se amostras de faturas de água de
toda a área residencial, industrial, comercial e de prédios públicos de nosso município. Após a constatação de um
consumo exorbitante e desnecessário, foram realizadas palestras alertando toda a escola para um consumo de
água consciente. Assim, analisando nosso projeto, concluímos que nosso principal objetivo foi alcançado: a
redução do consumo de água.
Palavras-chave: Água. Vida. Consumo. Conscientização. Redução.

INTRODUÇÃO
O trabalho que se propõe aqui apresentou para os alunos uma visão ampla que envolve
inúmeros problemas que o mundo atual vem enfrentando com relação à falta de água.
O projeto foi desenvolvido visando proporcionar aos alunos uma grande diversidade
de experiências, com participação ativa, para que possam ampliar a consciência sobre as
questões relacionadas à água no meio ambiente, e assumir de forma independente e autônoma
atitudes e valores voltados à sua proteção e conservação.
Através das experiências já vividas pelos alunos no seu âmbito familiar, a principal
função desse projeto foi de contribuir para a formação de cidadãos conscientes, aptos para
decidirem e atuarem diante da realidade em que o mundo vem enfrentando com a poluição e a
escassez de água. Para isso, é necessário mais do que informações e conceitos, mas atitudes e
formação de valores, que serão apreendidos na prática do dia-a-dia, no meio social.
Diante desta problemática, promoveu-se o desenvolvimento de atitudes e de
habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade ambiental da água. Além de
gerar interdisciplinaridade, o presente projeto visou sensibilizar e mobilizar a comunidade
escolar para a importância e responsabilidade do uso racional da água e cuidados com o meio
ambiente, bem como desenvolver ações práticas na Escola de Educação Básica Benjamim
Carvalho de Oliveira como forma de educar e mudar comportamentos referentes às práticas
nocivas aos recursos hídricos.
MATERIAL E MÉTODOS

1
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2
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3
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4
Professor Orientador, FEAUC – Fundação Educacional do ALTO Uruguai Catarinense, Ciências Biológicas;
FACEPAL – Faculdades Reunidas de Administração Ciências Contábeis e Econômicas de Palmas-Paraná,
Licenciatura em Matemática; Especialização latu SENSUS em Matemática.eebbenjamimcarvalho@hotmail.com

Através de pesquisas bibliográficas iniciamos nosso estudo em junho de 2013,
pesquisando em livros e artigos científicos que evidenciaram a problemática citada: escassez
da água. No decorrer da pesquisa pudemos observar que havia uma relação entre a
consciência de economia e desperdício de água. Buscamos então referências que
qu nos
mostrassem índices em que poderíamos nos basear para realizar uma pesquisa em nosso
município para podermos verificar se nossa comunidade possuía ou não uma consciência de
preservação e utilização da água potável.
Num segundo momento nos dirigimos a Estação de Tratamento de água de nosso
município, CASAN (Companhia Catarinense de Águas e Saneamento). Coletamos a água
tratada dos tanques e identificamos cinco elementos que são analisados pela estação de
tratamento de nosso município. Após a verificação destes elementos constatamos que as
análises estão dentro do padrão recomendado pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância
Sanitária).
Num terceiro momento em sala de aula, determinamos 23 alunos para que
fornecessem faturas de água de suas residências para
para que fossem analisadas. Com a avaliação
das faturas, e a identificação de um grande consumo de água, fizemos palestras, dentro e fora
da escola, e principalmente para os 23 alunos que nos forneceram as faturas, conscientizandoconscientizando
os sobre a redução de água e maior aproveitamento da mesma com menor quantidade.
Já em 2014, visitamos novamente a CASAN de Ipumirim, para uma nova coleta de
dados e amostras. Visitamos também uma empresa de grande porte em nosso município a
JBS-SEARA
SEARA ALIMENTOS e a prefeitura de Ipumirim
Ipumirim para verificar elementos e dados sobre
o consumo de água das mesmas.
Em um último momento iniciou-se
iniciou se uma nova coleta de faturas com as mesmas
famílias do ano anterior, para verificar sobre ou aumento ou diminuição dos gastos de água
mensais.
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Tendo como referência as recomendações ONU (Organização das Nações Unidas),
analisamos os dados de consumo de cada família e constatamos através de cálculos
matemáticos, as seguintes situações:
Das 23 famílias de 2013 constatamos que 21 (91,30%) estavam acima do limite
imposto pela ONU de 110 litros de água/pessoa/dia e somente 2 (8,70%) estavam abaixo.
Analisamos também as médias destas 23 faturas de água. O número de pessoas
aproximadamente é de 4 pessoas por família, o consumo 23m³, o total de litros 21608L,
720litros/família/dia, 207 litros/pessoa/dia, valor mensal de R$ 87,62, valor per capita de R$
0,80 e o volume médio diário 0,72m³. O menor valor encontrado por litro/pessoas/dia foi de
66L e o maior de 444L.
E observou-se
se que nas mesmas famílias analisadas em 2013, em 2014 ouve uma
drástica redução de água. Sendo que das 23 famílias, o consumo por m³ diminuiu em 19
famílias(82,6%), permaneceu igual em 2 famílias(8,7%) e somente 2 famílias(8,7%)
aumentaram o consumo. As médias encontraram-se
enco
se em aproximadamente em 4 habitantes por
família, 18m³ mensais por ligação,
18166L por mês, 605 litros/família/dia, 176
litros/pessoa/dia, R$ 74, 47 o valor mensal, R$ 0,70 o valor per capita e 0,60m³ o volume
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

médio diário. O menor valor encontrado
encontrado em litros/pessoa/dia foi de 55,5L e o maior de 400
litros/pessoa/dia. Também se constatou que 18 famílias estão acima dos limites estabelecidos
pela ONU (110/litros/pessoa/dia) e 5 famílias estão abaixo (110/litros/pessoa).
Esse resultado positivo se deu
deu em virtude do processo de conscientização citada
anteriormente feita com os alunos que nos disponibilizaram as faturas, satisfazendo as
expectativas do trabalho, o que incentiva ainda mais a realização desses processos.
Consumo de água m³ de 2013
(Dentro da taxa mínima)
4,34% 8,69%
4,34%
4,34%
4,34%
8,69%

8,69%
4,34%

4,34%

4,34%

4,34%

4,34%

4,34%

4,34%
8,69%

17,39%

10 m³
11 m³
12 m³
13 m³
14 m³
15 m³
18 m³
20 m³
23 m³
25 m³
26 m³
28 m³
30 m³
36 m³
40 m³
50 m³

Fonte: Faturas de água CASAN (2013).

Consumo de água m³ de 2014
(Dentro da taxa mínima)
4,34%
4,34%
4,34%
35%

8,69%
4,34%
4,34%
4,34%
4,34%
4,34%

8,69%

10m³
11m³
15m³
16m³
17m³
18m³
24m³
25m³
28m³
31m³
36m³
51m³

13,04%
Fonte: Faturas de Água CASAN (2014).

CONCLUSÕES
Com as 23 faturas de água coletadas na escola em junho de 2013 concluímos que das
vinte três famílias solicitadas 2 estão abaixo do valor indicado pelas ONU(110/litros/pessoa) e
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21 estão acima do padrão estabelecido. Já na coleta de faturas de 2014 observou-se
observou
que 18
famílias estão acima dos limites estabelecidos pela ONU e 5 famílias estão abaixo. Sendo que
das 23 famílias analisadas em 2013, o consumo por m³ diminuiu em 19 famílias
famíl
(82,6%),
permaneceu igual em 2 famílias(8,7%) e somente 2 famílias(8,7%) aumentaram o consumo.
Esse resultado se deu através de muito esforço por parte dos alunos e das famílias que
resolveram mudar sua rotina para maior aproveitamento da água. Aproveitamento
Aprove
esse que
resultará em um futuro melhor para os nossos futuros filhos, com água em quantidade
suficiente e qualidade amena para todos.
De qualquer modo, o preço da água pode ter um custo significativo para as
corporações desses e de outros setores, aumentando custos operacionais, reduzindo margens
e, consequentemente, afetando o seu valor de mercado. A eficiência na utilização dos recursos
hídricos e investimentos em pesquisa e desenvolvimento podem ser fatores de diferenciação
consideráveis em um futuro
uturo próximo.
O desafio da adaptação dos recursos hídricos às mudanças climáticas envolve uma
intrincada rede de ações que vão desde a criação e manutenção de unidades de conservação,
passando pela proteção direta aos recursos hídricos, até o aumento da eficiência
eficiência energética e
introdução de outras fontes renováveis de eletricidade, para além das hidrelétricas, garantindo
cada vez mais rios de fluxo livre e, portanto, maior resiliência aos ecossistemas aquáticos e
sua fabulosa biodiversidade.
É muito improvável
ável que lançando mão apenas de artifícios da mesma natureza
daqueles que levaram à contínua depredação dos recursos naturais é que o problema do uso
excessivo desses recursos seja resolvido. Faz-se
Faz se necessária uma profunda revisão da questão
do hiperconsumoo e da ideia de desenvolvimento ilimitado, não condizente com um planeta de
recursos finitos, o que envolve uma mudança de cultura e educação importantes.
Além disso, é vital a criação de instrumentos que tragam considerações éticas, morais
e estéticas para
ra a determinação do uso dos recursos naturais, incluindo a imposição de limites,
definidos após extensa análise dos impactos em comunidades locais, fauna e flora. A solução
deve ir além dos simples incentivos econômicos que têm se provado, em sua maioria,
insuficientes.
A Escola de Educação Básica Benjamim Carvalho de Oliveira em sua prática
educacional, e com o envolvimento e colaboração de toda a comunidade escolar, visou
desenvolver um trabalho com Matemática Aplicada e Inter-relação
Inter relação com outras Disciplinas
Discipli
de
conscientização ambiental, tendo como tema norteador: “Água: Uma fonte inesgotável?”.
Uma convocação para debater as questões relacionadas a esse bem tão precioso, buscando
estratégias para diminuir as agressões ao meio em que vivemos, bem como desenvolver
dese
ações
que contribuam para a preservação e manutenção dos recursos hídricos e também, para
melhoria da qualidade de vida na comunidade local e da própria escola.
É importante ressaltar que a luta pela água será ainda mais grave do que a luta pelo
alimento.
limento. E falta de água é também carência de conforto e segurança. Entre muitas outras
coisas. Poucos dão crédito às advertências. A imprudência de agora custará muito caro
amanhã. É uma dor silenciosa. Assim tratamos o futuro, matando o presente.
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ALIMENTANDO O FUTURO: A MATEMÁTICA MOSTRANDO OS
INSETOS COMO BASE ALIMENTAR1
JUNIOOR, Celso Menegussi2; ALMEIDA, Willians Cordeiro de3;
LUCAS, Maria Madalena4.
RESUMO: Atualmente, vivemos em uma sociedade consumista baseada em muito luxo, prazer e extrapolação
dos recursos primários. Mas até onde vamos? Qual o sentido desse luxo exacerbado? Dentro dos problemas
causados pela raça humana, enfatizamos a alimentação desregrada
desregrada que é prejudicial ao nosso corpo e mente.
Vivemos na busca de satisfazer nossos desejos e não nossas necessidades. Com o aumento da população mundial
nossas fontes de alimentação se extinguirão; tendo em vista este fato, o nosso projeto busca abordar novos
n
conceitos alimentícios baseados na sustentabilidade sem a necessidade de criação de produtos artificiais e sim de
recursos naturais já existentes em nosso planeta. Portanto, este projeto tem por objetivo alertar para a escassez de
alimentos que o mundoo sofre e sofrerá demonstrando uma nova alimentação baseada no consumo de insetos, que
é uma das indicações da ONU, para o bem estar humano, provando que os insetos são mais nutritivos do que a
carne vermelha, O projeto foi desenvolvido no decorrer do ano utilizando-se
se das disciplinas de Biologia,
Historia, Geografia e principalmente da Matemática, buscando através destas, apresentar aos alunos de nossa
escola os mais diversos costumes alimentares demonstrando que é possível ter novas formas de alimentação
benéficas ao ser humano e ao meio ambiente, baseada na criação de insetos para alimentação como o Bicho-daBicho
farinha (tenebrio-molitor)) e desta forma eliminar o tabu social. O grande foi o problema o pré-conceito
pré
criado
pela nossa cultura, a qual vê os insetos
insetos como algo repugnante e nojento, um pensamento controverso visto que
estes não são sujos por natureza, tudo depende do modo com que são criados. Através dos cálculos realizados
encontramos o custo/benefício desta proposta; estes apontam que esta proposta é uma excelente alternativa de
substituição da carne de gado pela carne de insetos. Então, através da Geometria analítica, Estatística, Funções e
pesquisas, pudemos comparar dados, fazer inferências, analisar resultados, e provando matematicamente que
teremos
emos inúmeros ganhos desde a longevidade corporal, como tempo, espaço, dinheiro, saúde e, principalmente
equilibrando a relação homem-natureza
natureza a qual há a necessidade para que não tenhamos a degradação total de
nosso planeta.
Palavras-chave: escassez de alimentos.
limentos. Matemática. bicho-da-farinha (tenebrio-molitor).
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O referido trabalho foi desenvolvido na E.E.B Maria Salete Cazzamali, onde
buscávamos responder uma simples pergunta. O que a humanidade irá comer no futuro? Na
busca de soluções para essa questão utilizamos das disciplinas do currículo escolar, onde a
Matemática entrou como umas das ferramentas principais para comprovação e esclarecimento
de que precisamos urgentemente termos atitudes que beneficiem o meio ambiente e o ser
humano, pois não somos seres isolados, vivemos em sociedade e pelo bem comum que
devemos lutar.
Estatísticas mostram que por volta do ano de 2050 a população mundial chegará a
cerca de 9 bilhões de pessoas. Como será a qualidade da vida destas pessoas? Devemos desde
de
já pensar em alternativas para garantir a qualidade na vida terrestre. É nato que a matériamatéria
prima faz parte de um ciclo, porém, não é necessário que o homem adiante o processo de
degradação do meio ambiente.
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A partir dessa reflexão, o projeto demonstra uma das alternativas para a solução dessa
problemática. Alertando para a escassez de alimentos que o mundo sofre e sofrerá,
demonstrando uma nova alimentação baseada no consumo de insetos que são mais nutritivos
do que a carne vermelha. Utilizando-se da Matemática para comprovar que esta nova forma
de alimentação atende as necessidades básicas do homem e contribui para preservação
biodiversidade.
MATERIAL E MÉTODOS
Um dos primeiro passos foi a leitura e reflexão do comunicado da ONU que alerta
sobre a escassez de comida que está-se passando e ainda vai-se passar a humanidade. Em
seguida, com um grande debate em sala de aula, onde surgiu a proposta do projeto que é
mostrar uma alternativa para a alimentação humana.
Estudamos então a Entomofagia que é a prática de comer insetos. Isso não é um
distúrbio ou doença, mas uma prática bastante saudável, mais comum do que se pensa e que
se vencesse as barreiras culturais poderia diminuir consideravelmente a fome no mundo.
Várias pesquisas foram realizadas para se conhecer os povos cujas culturas alimentares
são baseadas nos insetos
Tabela 1. Número de espécies de insetos conhecidas e que são consumidas pelos seres humanos nos
continentes e a quantidade de países que as comem.

Continente
África
Ásia
Oceania
Europa
América

Espécies comestíveis
524
349
152
41
679

Países que consomem
62%
58%
56%
21%
41%

Pesquisamos quais as substâncias que podem ser absorvidas pelo organismo humano
com a alimentação à base insetos e qual a quantidade de proteína diária necessária para uma
pessoa adulta.
Tabela 2. A quantidade diária necessária de proteínas para adultos por peso corporal.

Categoria
Adultos até 60 anos
Adultos acima de 60 anos
Atletas de força
Atletas de resistência

Quantidade diária necessária por peso
corporal (g/kg)
0,8g
1,6 g
1,6g a 1,8g
1,2g

Vendo todas as vantagens deste novo modelo de alimentação buscamos dados para
compararmos a produção da carne bovina com a produção de insetos para a alimentação.

Tabela 3. Proteína encontrada nos insetos comestíveis para cada 100 g de alimento cru.

Insetos
Barata
Larva de mosca
Brilo preto
Larva de tenébrio
Tanajura/iça
Larva de coquinho
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Quantidade de proteína em g
60
50
48
47
44,6
33

Tabela 4. Proteína encontrada nos alimentos para cada 100 g de alimento cru.

Alimento
Feijão
Carne de boi
Carne de frango
Carne de porco
Peixe
Arroz
Brócolis
Couve

Quantidade de proteína em g
21,5
20,2
19,7
18,5
16,6
7,2
3,3
1,4

Fomos então conhecer um confinamento bovino em nossa cidade, onde encontramos
várias respostas para as nossas duvidas. Foi uma etapa muito importante, pois levantamos
dados reais, conhecemos as instalações e refletimos sobre os custo e lucros dessa produção.
Tabela 5. Previa de levantamento de Dados para a visita ao confinamento do município.

Itens a serem avaliados em um confinamento
- Preço do boi magro
- Preço do boi gordo
- Ganho de peso
- Consumo de Ração
- Consumo de água
- Custo manutenção
Tabela 6. Dados obtidos durante o estudo sobre confinamento bovino

Analisamos então a criação de tenébrio em nossa cidade que serve para o consumo de
pássaros. Foi uma visita com o mesmo peso de importância da visita ao confinamento bovino,
pois também conhecemos a realidade que estamos estudando cientificamente. Levantamos
dados, e refletimos sobre os custos
custo e lucros dessa produção.
Em uma área de 231 m² é possível produzir 600 kg de tenébrios em uma semana.
Analisamos os dados das pesquisas teóricas e da pesquisa a campo, fizemos várias
inferências e foi então preciso fazer uma comparação entre a criação das
das duas espécies num
mesmo ambiente para confirmarmos nossas analises.
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Quantidade de proteína em g
F(x) = 7,725 . x
F(x) = 11 . x
F(x) = 1,8 . x
F(x) = 0,164 . x
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Funções
Função gasto animal (R$/ dia)
Função quantidade de comida (Kg/dia)
Função ganho de peso (Kg/ dia)
Função emissão gás metano (kg/dia)

Tabela 7. Mapa da localização do Bairro Adolfo Correa da Silva espaço escolhido para a produção de
gado e tenébrio.

Mapa

Cálculos utilizados
- Distância entre dois pontos
- Área de figuras irregulares
- Transformações métricas

Após todos os estudos, levantamentos de dados, reflexões, questionamentos e análises.
Juntamos nossas ideias e informações para fazermos debates à comunidade escolar,
demonstrando e conscientizando da importância desse projeto.
Crescer sim, essa deve sempre ser a meta, mas com compromisso, em um modelo
econômico sustentável, que não é só um sonho e pode seguramente ser alcançado, com a
participação de todos os atores envolvidos na sociedade e não só dos órgãos governamentais.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Calcula-se que 120 países diferentes consumam insetos variados. Entre as vantagens
estão o fato de serem alimentos ricos em nutrientes, de baixo custo e sustentáveis. São
necessários 2 quilos de ração para produzir 1 quilo de insetos, enquanto o gado requer 8
quilos de alimento para produzir 1 quilo de carne.
Na criação bovina é preciso grandes áreas de pastos além de exigir também água em
abundancia em conseqüência preservá-la e conservá-la em quantidade e qualidade é
estratégico para a manutenção da competitividade e para a sustentabilidade da produção de
proteína animal.
Alertamos, no entanto, que não podemos sair por aí coletando e consumindo todos os
insetos que vemos. Muitos são tóxicos e outros podem estar contaminados. O que queremos é
criadouros credenciados e fiscalizados.
Quando bem projetado à produção e o consumo de insetos é uma boa alternativa. O
maior bloqueio é cultural. No entanto é bem provável que as futuras gerações ultrapassem
esta barreira, como já aconteceu com o consumo do camarão, do peixe cru, do queijo
gorgonzola entre outros.
Assim, a nossa proposta é a alimentação através do bicho-da-farinha (tenebriomolitor), desidratado em forma de farinha, para ser acrescentada na alimentação carente de
algumas populações do Brasil e também mundial.
CONCLUSÃO
Após os cálculos matemáticos realizados constatamos que, o consumo de insetos como
base alimentar seria muito mais vantajoso para a humanidade em vários aspectos e
principalmente, como uma alternativa para acabar com a fome, que se sofre e sofrerá nos
próximos anos. Através de nossas palestras e debates conseguimos conscientizar a

comunidade da necessidade de mudarmos nossos hábitos culturais e alimentares, quebrando
tabus.
Desse modo, desenvolver o projeto nos possibilitou trabalhar com
com a disciplina de
matemática de uma forma mais clara, empregando os conceitos teóricos na busca de soluções
para os problemas que tínhamos. Compreendendo de forma clara os fatos e os conceitos
matemáticos e científicos pesquisados. Assim, desenvolvemos nosso
nosso raciocínio lógico na
busca de soluções. Entendemos como empregar as fórmulas e conteúdos de sala de aula na
busca de propostas para o bem comum, já que o estudo deve proporcionar sentido na vida do
discente, entendendo que esse é o principal objetivo na
na construção de um projeto de estudo.
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ANÁLISE DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UTILIZANDO O
TEOREMA DE PITÁGORAS1
ARAÚJO, Clara Maria de Abreu2; CAVALCANTE, Lucas de Souza3;
SANTOS, Michael Gandhi Monteiro dos4.
INTRODUÇÃO
Nos dias atuais é comum encontramos – em praças públicas, escolas, delegacias,
hospitais, propriedades privadas e etc. – rampas de acessibilidade. A rampa é um plano
inclinado que se utiliza para a circulação de pessoas, de cargas ou de veículos. As inclinações
máximas das rampas são determinadas por normas, de acordo com o seu uso/destino na
edificação.
Segundo a NBR 9050/2004 as rampas de acessibilidade para deficientes devem ter
uma inclinação de 8,33% para desníveis até 80cm, de 6,25% para desníveis entre 80cm e 1m
e de 5% para desníveis com mais de 1m.
Para inclinação entre 6,25% e 8,33% devem ser previstas áreas de descanso nos
patamares, a cada 50 m depercurso. A largura das rampas deve ser estabelecida de acordo
com o fluxo de pessoas. A largura livre mínima recomendável para as rampas em rotas
acessíveis é de 1,50 m, sendo o mínimo admissível 1,20 m.
Do Decreto Nº 5.296 de 02 julho de 2004 p. 21, que regulamenta as leis 10.048 que dá
prioridade às Pessoas com Necessidades Especiais (PNE) e também da lei Nº 10.098 que
estabelece critérios básicos para a promoção e acessibilidade para as PNE, e também outros
benefícios, ressaltamos o seguinte:
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OBJETIVOS
Existe lei que obriga, e normas técnicas que orientam os projetos para a acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiências ou com mobilidade reduzida.
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Diversas mudanças têm sido feitas em estabelecimentos
estabelecimentos privados e públicos, mas falta
a fiscalização por parte dos órgãos públicos, pois se é lei deve ser cumprida. As escolas,
principalmente as públicas precisam de investimentos para que possam se adequar às normas
e a fim de receber os alunos deficientes em suas instalações. Segundo GABRILLI (2009), a
meta é que qualquer indivíduo independente de sua capacidade física possa desfrutar
des
de todos
os lugares.
As rampas formam triângulos retângulos, logo podemos utilizar um dos principais
teoremas de geometria ensinado no ensino médio, O Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um
grande matemático grego que entre inúmeras descobertas, solucionou
solucionou o problema da relação
entres os lados de um triângulo retângulo, ou seja, o maior lado (hipotenusa) ao quadrado é
igual à soma do quadrado dos lados menores (catetos).
Em nossa pesquisa analisaremos as rampas da EEFM José de Alencarverificando se a
inclinação das rampas para deficientes estão de acordo com a NBR 9050/2004.

III Feira Nacional de Matemática

De acordo com a Lei nº 10.098, p. 1, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece
normas, critérios e exigências para
para a promoção e acessibilidades das PNE em qualquer lugar,
que possuem mobilidade reduzida, seja ela adquirida ou nata, devem ser eliminadas “[...] a
supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na
construção e reforma
eforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação”.
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Temos certeza hoje à população em geral e empresários estão mudando a maneira de
ver e perceber as pessoas com necessidades especiais (PNE), pois presenciamos o direito
sendo executado em diversos locais públicos como na aceitação perante o mercado de
trabalho.
A locomoção em geral poderia ser facilitada, com rampas menos inclinadas,
lembrando também que levar a cadeira por locais extensos, causa exaustão aos braços.
Portanto, o local de acesso e locais que devam ser frequentados pelo paraplégico, por
exemplo, deve ser próximo de banheiros, bibliotecas, laboratórios, refeitórios entre outros.
Portanto, o objetivo é realizar um levantamento e analisar a escola e suas estruturas
existentes para que possam receber e atender com qualidade os alunos com deficiência física.
Posteriormente, mediante os resultados, se necessário, propor possíveis soluções de projetos
que incluem, na fase de detalhamento, pisos, degraus, escadas, elevadores, portas, sanitários,
entre outros que se fizerem necessários, para isso calcularemos as inclinações usando o
teorema de Pitágoras ensinado no 9ºano do ensino fundamental e 1ºano do ensino médio
como forma de aplicar os conhecimentos matemáticos a situações diversas do cotidiano.
JUSTIFICATIVA
A EEFM José de Alencar é considerada uma das maiores e melhores escolas estaduais
da 6º região de Fortaleza. Todos os anos a procura por vaga, cresce constantemente, está
demanda é fruto do reconhecimento do ensino de qualidade oferecido pela instituição.
Diante deste cenário e visando a adoção da inclusão de pessoas com deficiências nos
espaços educacionais e o surgimento de legislações que ampliam a estas pessoas a
oportunidade de inserção nos campos educacionais, torna viável este projeto.
A permanência destes alunos no interior da escola requer medidas que possam igualar
as oportunidades de aprendizagem entre estudantes com e sem deficiência, medidas estas que
envolvam: adaptações arquitetônicas e de materiais didáticos, capacitação do corpo docente e
o uso de recursos tecnológicos.
METODOLOGIA
O trabalho será desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica, de caráter
descritivo-exploratório sobre acessibilidade e o Teorema de Pitágoras. Em relação a estudos
descritivos, Gil (1999, p.44) afirma que “(...) têm como objetivo primordial a descrição das
características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis”.
Gil (1999, p.43) afirma que, “As pesquisas exploratórias têm como principal
finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação
de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”.
Serão medidas “in loco” todas as rampas da escola EEFM José de Alencar,calculando
através do Teorema de Pitágoras suas inclinações para comparar com a NBR 9050/2004,
norma brasileira que orienta sobre o assunto.
1ª ETAPA: Levantamento bibliográfico da legislação de acessibilidade e dos

principais pressupostos da Norma NBR 9050 da ABNT.
2ª ETAPA: Delimitação dos pontos de observação que serão
serão fotografados:
- escadas, deraus, desníveis de portas, etc
3ª ETAPA : Medição de todas as rampas, larguras de portas, escadas e degraus.
4ª ETAPA : Cálculos das inclinações usando o Teorema de Pitágoras.
5ª ETAPA : Comparação com a norma da ABNT.
6ª ETAPA
APA : Elaboração de projeto para inserir a escola como modelo de acessibilidade.
Caso as rampas estejam em desacordo com a norma, orientaremos segundo os critérios
aqui explorados a melhor forma de nossa escola atender aos anseios de portadores de
necessidades especiais.
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AS RELAÇÕES GEOMETRICAS PRESENTES NOS
HIDROCARBONETOS CICLANOS1
OLIVEIRA, Daniela Pantoja de2; ASSUNÇÃO, Darah Klyssia Mendonça3;
CASTRO, Márcio Getúlio Prado de4.
RESUMO: Tomando como referência a Teoria das Tensões analisada por Baeyer, assim como a idealização de
um ensino de qualidade e interdisciplinar proposta por inúmeros pensadores da Educação brasileira e mundial,
este projeto de pesquisa tem por objetivo principal a dinamização do estudo teórico, além de inter-relação das
mais diversas componentes curriculares, a fim de proporcionar uma diferente análise, mais crítica ao aluno, na
qual apresente, portanto, as relações geométricas matemáticas, através de seus conceitos e suas observações,
além de demonstrações no cotidiano. Também oferece o estudo de proporcionalidades e angulações, sendo estas
vistas durante o ensino básico fundamental e médio, e incorporando neste a interdisciplinaridade dos conteúdos
de matemática e Química Orgânica Fundamental ao Ensino Médio, especificamente Hidrocarbonetos, com
ênfase no estudo aplicado aos Ciclanos, que determinam formas diferentes a novas tensões que lhe são aplicadas,
modificando assim sua estrutura espacial, que lhe oferece novos ângulos e novos meios de equilíbrio. A partir
das relações encontradas com os conteúdos já citados, pretende-se interligá-los a fim de despertar ao observador
o interesse por tais assuntos explorados, utilizando-se para estes fins meios não-tradicionais, porém lúdicos e
pragmáticos, como a demonstração física do corpo geométrico molecular dos hidrocarbonetos, além de suas
angulações formadas dentro da cadeia, e o mesmo corpo, porém tencionado conforme a teoria de Baeyer, através
de “maquetes” com materiais de baixo custo e fácil manuseio e acesso – para que possam ser aplicáveis
facilmente em sala, numa aula -, a fim o observador possa sentir-se parte da construção do exercício que visa a
demonstração e entendimento da Teoria das Tensões associando ao conteúdo de cálculo de área de figuras
planas.
Palavras-chave: Matemática. Química Orgânica. Geometria do Carbono.

1 – A MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para a área de Matemática: a
matemática é um componente importante na construção da cidadania, conforme utilizada cada
vez mais pela sociedade na produção de conhecimento científico e recursos tecnológicos, dos
quais os cidadãos se apropriam (BRASIL, 1997).
1.2 – MATEMÁTICA DO DIA-A-DIA RELACIONADA A OUTRAS DISCIPLINAS
O ensino da disciplina matemática consiste na relação entre as observações do mundo
real com representações (esquemas, tabelas, figuras); e em relacionar tais representações com
princípios e conceitos matemáticos. Com isso, torna-se importe o estimulo ao processo
comunicativo através da “fala” e “escrita” a respeito da matemática tal como as
representações gráficas, desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar dados
(BRASIL, 1997).
2 – QUÍMICA ORGÂNICA

1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá – IFAP – Campus Macapá. Macapá –
AP.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, IFAP – Câmpus Macapá, marcio.castro@ifap.edu.br.

A Química Orgânica é o ramo da Química que estuda estruturas formadas por
moléculas de carbono. O carbono é encontrado em seres vivos, portanto a Química Orgânica
também passou a ser chamada de “a química da vida” (PATRÍCIA, 2014).
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2.1 – HIDROCARBONETOS NO DIA-A-DIA
DIA
Os hidrocarbonetos, são compostos que apresentam constituição exclusivamente de
hidrogênio e carbono. (BOSQUILHA, 2003). As principais fontes de hidrocarbonetos são:
petróleo,
óleo, xisto betuminoso, carvão mineral (hulha) e madeira. Dentre estes compostos, o
presente trabalho dará ênfase aos derivados do petróleo.
Segundo Bosquilha (2003) o petróleo é utilizado principalmente como combustível em
meios de transporte, no entanto sua derivação também abrange os campos domésticos e
industriais, produção de eletricidade, iluminação, plásticos, borracha etc., materiais os quais
são utilizados diariamente no mundo inteiro. Entretanto, apesar de ser um importante
composto que auxilia a produção de muitos produtos, a combustão de petróleo para tais
produções libera uma grande quantidade de CO2 (dióxido de carbono) na atmosfera,
aumentando os problemas de poluição como o efeito estufa e chuvas ácidas.
Destacando a importância do petróleo,
petróleo, alguns de seus derivados utilizados no dia-a-dia
dia
de grande parte da população mundial: combustíveis, plásticos, comida, tecidos sintéticos,
asfalto, produtos de limpeza, remédios, lubrificantes, borracha sintética e cosméticos.
(HYPESCIENCE, 2014)
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3 – A MATEMÁTICA
EMÁTICA NA QUÍMICA
A principal idealização deste projeto é interligar tais componentes curriculares –
Química e Matemática -,, de forma que facilite ao aluno o entendimento conjunto das
disciplinas. Para isso, se faz necessário vários métodos que busquem chamar
ch
a atenção e
despertar a curiosidade de tais observadores, a fim de provocar os anseios por respostas, que
sejam excitados e aguçados seus hábitos de pesquisa.
Vale ressaltar que há inúmeros pensadores que acreditam na interdisciplinaridade, ou
até mesmo
smo a transdisciplinaridade como sendo o caminho ideal para uma educação de
qualidade, formadora de cidadãos pensantes e curiosos, e a partir desta idealização que se
propõe este projeto, partindo do princípio unificador das mais diversas componentes que se
s
formam observadores capazes de formar críticas e proposições muito além do que se é
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2.2. – TEORIA DAS TENSÕES DE BAEYER
A teoria das tensões proposta por Adolf Von Baeyer é muito importante para o
desenvolvimento desde projeto de pesquisa, sendo este a base norteadora que fundamenta o
mesmo. Baeyer observou anéis de ciclanos e notou que os ciclanos são constituídos de átomos
de carbono todos saturados, híbridos sp³ e tetraédricos e considerou o valor de 109º28’ de
angulação entre as ligações. Segundo as notas de Baeyer, em alguns Ciclanos, um dos ângulos
de ligação, cada átomo de carbono não possui o valor normal do ângulo tetraédrico, já que
estas ligações são forçadas a se comprimir, de modo a fechar o ciclo. Portanto, o ciclopropano
é um triângulo equilátero, com ângulos de 60°, e o ciclobutano é um quadrado, com ângulos
de 90°.

esperado, saindo da inércia e indo rumo à educação libertadora, citada inúmeras vezes por
Paulo Freire e outros grandes pensadores.
4 – OBJETIVO
Promover uma aprendizagem significativa através da interdisciplinaridade do ensino
de matemática e química referente aos conteúdos de química orgânica e geometria plana e
analítica, proporcionalidade e operações fundamentais da matemática.
5 – METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho é feita a busca por diversos artifícios para promover a
atenção que se é almejada, como a observação da molécula do Carbono apresentada através
de uma representação/protótipo feita com materiais de baixo custo. Ademais, também será
demonstrado substancias resultantes desta cadeia carbônica, que podem ser encontradas
facilmente no dia-a-dia, como forma de expor ao observador que a Matemática, ligada à
Química, é encontrada nos mais diversos meios do cotidiano.
Serão realizadas análises pragmáticas relacionadas aos hidrocarbonetos,
especificamente os compostos ciclanos (ou cicloalcanos) - hidrocarbonetos de uma cadeia
fechada – e que apresentam apenas ligações simples entre os seus átomos de carbono –
representados por meio da utilização de bolinhas de churrasco e palito de churrasco.
O palito de churrasco representa das ligações entre as moléculas carbônicas, (tendo em
vista que serão apresentados e demonstrados apenas os carbonos, as moléculas de hidrogênios
ficarão subentendidas ao observador), na forma de ligações simples (apenas uma ligação entre
os carbonos, denominada ligação sigma), se tratando apenas de cicloalcanos – ciclos
carbônicos saturados de moléculas de hidrogênio.
Primeiramente serão quebradas as pontas pontiagudas dos palitos, para evitar riscos de
possíveis acidentes e também facilitando seu manuseio, serão postos todos da mesma medida
com o auxílio de uma régua (exercitando o trabalho com medidas). As bolas feitas a partir de
isopor serão utilizadas para a representação dos átomos de carbono, sendo elas pintadas com
tinta para dar-lhe uma visualização que seja mais atrativa, além de chamar a atenção do
observador para as estruturas.
Posteriormente, a cola de isopor será utilizada para fixar os palitos de churrascos
(ligações do carbono) nas bolas de isopor (moléculas carbônicas), fazendo primeiramente um
ferimento nas bolas de isopor, para poder fixar os palitos. E por fim estarão prontas as
moléculas estruturais de baixo custo para nos dar suporte na explicação e demonstração dos
ângulos e formatos das estruturas, bem como as fórmulas de área das estruturas que formam
figuras geométricas sejam elas normais ou tensionadas. Vale ressaltar que as figuras serão
produzidas apenas a título de observação e entendimento, não em formas de medidas precisas,
já que este não é o foco principal do projeto a ser explanado.
6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES
A finalidade do estudo de ciclanos consiste na representação do comportamento destes
compostos, mas também associar conteúdos matemáticos como: as relações de
proporcionalidade, diferença entre os ângulos formados pelas moléculas em comparativo com

os 109º28’ estipulados por Baeyer como sendo o máximo de afastamento entre as moléculas,
e as figuras geométricas por elas formadas e o cálculo de área destas figuras.
A proporcionalidade pode ser compreendida nos ângulos formados pelas cadeias que
definem as tensões por elas sofridas, estabelecendo que os ângulos
ângulos internos são indiretamente
proporcionais em relação as tensões. Tais tensões são as forças repulsivas, ou seja, uma
tentativa de aproximação ao ângulo de 109º28’ definido como o limite de afastamento entre
as ligações. Quanto menor o ângulo, maior as
as tensões sofridas devido o afastamento do
ângulo limite.
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Quando menor a distorção, maior a estabilidade.
É utilizado um cálculo simples de subtração para encontrar a diferença entre o ângulo
limite de 109º28’ e o ângulo formado pelas moléculas para se chegar a proporcionalidade das
tensões.

Ciclopropano
109º28’ – 60º = 49º28’

A=bxh
2

.

No ciclopropano os ângulos formados são de 60º o qual se assemelha a um triângulo
equilátero, possibilitando ao aluno também relembrar o conteúdo matemático do cálculo da
área de um triangulo e suas propriedades: o triângulo é um polígono de 3 lados e como
propriedade apresenta
resenta a soma dos ângulos internos como 180º, no caso do triangulo a cima,
pode ser classificado como triangulo equilátero, com os três lados iguais e os ângulos todos
no valor de 60º. Para o cálculo da área é preciso saber o valor da base, no caso, como todos
são iguais, pode ser utilizado o valor de qualquer um dos lados, representado pela letra b da
fórmula anterior, e o valor da altura que é um segmento de reta que sai do vértice e forma
dois ângulos retos na base, como demonstrado na imagem.

O ciclobutano é formado pela ligação de quatro moléculas de carbono, os quais se
organizam em forma de um quadrado obtendo um ângulo de 90º entre suas moléculas
podendo ser associado ao quadrado e suas propriedades: um quadrado é um quadrilátero que
possui todos os lados
os iguais e formam quatro ângulos retos, ou seja, quatro ângulos de 90º. O
cálculo da área de um quadrado é bem simples, pois o quadrado é uma figura que possui
apenas duas dimensões (base e altura) basta apenas multiplicar a base pela altura.

Ciclopentano
Ciclope
109º28’ – 108º = 1º28’
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A = l²
Onde l é o valor do lado do quadrado
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Ciclobutano
109º28’ – 90º = 19º28’

O ciclopentano apresenta em suas estruturas cinco moléculas de carbono que se
organizam em forma de pentágono regular que na matemática é definido como um polígono
de cinco lados e ângulos iguais.
Ciclohexano
109º28’ – 120º = 119º60’ – 109º28’ = 10º32’
O ciclohexano é a única exceção encontrada entre os cicloalcanos, no qual Baeyer
considerou que ele deveria ter angulação interna de 120º e teria maior tensão que o anterior,
pois afasta-se mais do valor ideal de 109º28’. E Baeyer propunha que ele seria menos estável
que os demais. Porém comprovou na prática que o comportamento é contrário. Tal
comportamento é justificado por sua forma não ser plana, como na ideia de um hexágono, e
sofre distorções passando a ser de forma espacial para atingir o valor angular de 109º28’.
Contudo, a pesquisa também se estenderá para a busca de objetos e substâncias,
comumente utilizados no cotidiano da sociedade em geral, na qual sua composição molecular
haja a presença de ciclanos para demonstração, como forma de demonstrar que nosso objeto
de análise não está fora ao que presenciamos, e demonstrando que a matemática e a química,
estão contidas em objetos do dia-a-dia.
7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através do projeto de pesquisa proposto, que visa principalmente métodos alternativos
de análises de cadeias hidrocarbônicas, interligando este ao estudo aplicado da geometria
plana e espacial fundamental aos ensinos fundamentais e médios de maneira objetiva e
dinâmica, pode-se obter conhecimentos em relação às moléculas de ciclanos, na qual pode-se
encontrar com grande facilidade no dia-a-dia da sociedade mundial, além de poder viabilizar e
demonstrar ao observador, que com materiais simplórios, ou seja, de fácil acesso, e de baixo
custo, é possível criar métodos lúdicos e atrativos de conhecimentos químicos, aliando-os aos
conhecimentos matemáticos que geralmente são explanados de maneira metódica.
Com isso, poderemos demonstrar aos observadores os formatos que as moléculas
assumirão na sua forma original e na sua forma tensionada, assim como seus ângulos, os
quais determinam as tensões produzidas dentro do ciclo carbônico. Um fator de importante
análise é que os observadores terão oportunidade de observar as estruturas que se comportam
em formato espacial em sua verdadeira forma, já que serão vistas em formato espacial e
tridimensional ao ambiente, e não no formato plano como se é demonstrado comumente nos
livros. Pode-se demonstrar, então, o comportamento geométrico que formam estas estruturas
moleculares, partindo assim para o princípio da análise a fim de ser conquistado a
visualização matemática ali presente.
Sobretudo, é importante ressaltar que ao demonstrar métodos alternativos da
Matemática, como a excitação da utilização visual prática, é possível analisar que o
aprendizado surge muito além de apenas leitura, desde que estes métodos alternativos sejam

implementados com o fim de auxiliar, unindo-os
unindo os ao aprendizado conceitual, não substituindosubstituindo
o, mas oferecendo alternativas
ternativas para a construção pedagógica do discente, exemplificando e
justificando assim, a idealização da promoção de materiais que auxiliem o ensino, buscando
atrativos que elevem o desempenho de alunos.
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BARRAS DE NAPIER: UM RESGATE HISTÓRICO DA
MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO NA MATEMÁTICA1
MOREIRA, Amanda Vitória Constâncio2; LOPES, Gabriella Farias3;
MARTINS, Eugeniano Brito4.
RESUMO: Esta pesquisa começou com o interesse em conhecer quem criou e como foram criados os
logaritmos. Ao longo da pesquisa, conheceu-se uma nova forma de realizar a multiplicação, a divisão e a
radiciação, apresentadas neste artigo. No século XVII, John Napier inventou um método de realizar
multiplicações e divisões utilizando barras, denominadas Barras ou Ossos de Napier. A técnica surgiu para
ajudar astrônomos e outros profissionais que lidavam com cálculos extensos. Essa ferramenta simplifica as
contas e minimiza os erros, podendo ser utilizadas para motivar pessoas na resolução de contas matemáticas,
favorecendo o aprendizado de crianças que estão aprendendo a multiplicar e dividir. A partir de várias estudos
observou-se a praticidade e a mobilidade das barras, trazendo-se a curiosidade da elaboração das mesmas. Com a
apresentação desse trabalho na Feira de Ciências do colégio, foi possível identificar interesse e questionamentos
a respeito das barras.
Palavras-chave: Barras de Napier. Multiplicação e Divisão. Método de ensino. Ensino Médio. Resgate
Histórico.

INTRODUÇÃO
O tema surgiu a partir da curiosidade sobre a origem e criação dos logaritmos, um
assunto estudado, geralmente, no 1º ano do Ensino Médio e que é considerado complicado
por muitas pessoas. Com essa dificuldade procurou-se descobrir o seu inventor.
John Napier (1550-1617) foi um matemático escocês, que atuou em várias áreas das
ciências, e mesmo com o grande destaque que obteve na época, acabou sendo esquecido na
história. Napier após a criação dos logaritmos em 1614, apresentados em sua obra Mirifici
logarithmorum canonis descripitio (Uma Descrição do Maravilhoso Cânon de Logaritmos),
procurou auxiliar os astrônomos, proporcionando uma redução no tamanho dos cálculos e
consequentemente dos erros cometidos pelos mesmos.
Durante a pesquisa sobre os logaritmos, foi realizado um estudo sobre as contribuições
de Napier para a Matemática. Em 1617, ele apresenta o seu trabalho Rabdologiae onde
apresenta a construção e utilização de um método para simplificar cálculos de multiplicação,
divisão e radiciação longos.
Essa forma de calcular consiste no uso de barras móveis, com números marcados
nelas, onde é possível encontrar os resultados das multiplicações e das divisões devido à
mobilidade das barras. Pode-se movimentá-las conforme a vontade do calculador e com isso,
é possível realizar qualquer cálculo desejado.
Apresenta-se então um processo prático e interessante de utilização das Barras de
Napier, também chamadas de Ossos de Napier, por algumas vezes serem feitas de marfim,

1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Colégio Militar do Corpo
de Bombeiros do Estado do Ceará (CMCB-CE). Fortaleza – CE.
2
Aluna do Ensino Médio do CMCB-CE, amandah-vitoria@hotmail.com.
3
Aluna do Ensino Médio do CMCB-CE, farias_gaby.lops@hotmail.com.
4
Professor Orientador, Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará;
eugenianobm@yahoo.com.br.

com isso, parecendo ossos. Essa técnica permite uma aprendizagem mais dinâmica da
tabuada, sem que seja necessário todo o processo de decorar a tabuada de multiplicar.
Esses mecanismos podem ser práticos porque depois que se aprende
apre
a usar esse
método, este passa a ser simples e fácil de ser aplicado na resolução de contas de multiplicar e
dividir. E também interessantes porque para aqueles que gostam ou se veem utilizando a
matemática, esse meio pode trazer a curiosidade de aprender
aprender e saber um pouco mais sobre
essas formas de multiplicação e divisão.
A utilização das barras pode ter importância na alfabetização de crianças que estão
aprendendo a multiplicar e dividir. As barras seriam empregadas como algo extra, para
mostrar para as crianças outra forma de encontrar valores usando multiplicação e divisão, mas
de uma forma divertida, diferente e bastante interessante. Portanto, além de melhorar a
desenvoltura na realização de cálculos matemáticos, seria outra forma de aprender e
memorizar a tabuada.
O uso das barras pode ser empregado não só com pessoas que gostam de matemática,
mas principalmente com as que não gostam, fazendo com que desperte nelas o interesse de
conhecer as barras e mais ainda, se interessem ao ponto de pesquisar um pouco mais sobre
esse projeto de cálculo.
O objetivo da pesquisa é mostrar a utilização das Barras de Napier para as operações
de multiplicação e divisão ajudando pessoas que tenham dificuldades de desenvolver tais
operações.
MATERIAL E MÉTODOS
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Durante a pesquisa procurou-se
procurou se entender o processo para realização de multiplicações
e divisões. Sendo estas as operações abordadas neste artigo. As barras apresentam números
marcados nelas, ou seja, em cada uma existem os múltiplos dos números de 0 a 9, na
n qual
estas são feitas em colunas.

Como construir as barras
A construção das barras é bem simples podendo ser utilizado qualquer material como
papel, cartolina, papelão; os números e a disposição deles nas barras podem ser realizados por
lápis ou caneta.
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Fonte: Fatos Matemáticos; postado por: Paulo Sérgio (2009)
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Figura 1: Exemplo das Barras de Napier

Na construção das barras apresentadas na feira de ciências do Colégio Militar do
Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, a construção foi realizada com os seguintes
materiais:
• Caixa de papelão de teclado de um computador;
• Tesoura, Lápis, Caneta, Régua.
A construção das barras desenvolveu-se
desenvolveu nas seguintes etapas:
• Marcar no papelão um retângulo com 21 cm de largura e 34 cm de
comprimento;
• Dividir a largura em 10 colunas, cada uma com 2,1 cm de largura;
• Cortar as colunas de forma cuidadosa;
• Enumerar as barras de acordo com o desenho apresentado na figura 1 para a
multiplicação;
Essas barras podem ser utilizadas para a multiplicação de números inteiros com
qualquer quantidade de algarismos.
É importante lembrar que até mesmo na produção das barras há o uso de
conhecimentos matemáticos como: na medição da largura e comprimento de cada coluna da
barra, na contagem da divisão em 10 colunas e no conhecimento básico
básico sobre a tabuada.
Agora, apresenta-se
se o processo de multiplicação com barras.
Como multiplicar utilizando as barras de Napier
As multiplicações são feitas colocando os números do multiplicando lado a lado, e
então, são destacadas as linhas das barras que possuem os múltiplos dos algarismos que
formam o multiplicador. Nas filas do multiplicando, diagonais são puxadas de baixo para
cima, da direita para a esquerda, de modo a somar nessa mesma ideia, os valores que
compuserem cada diagonal.
Figura 2- Multiplicação

Fonte: http://wikiimages.qwika.com/images/en/3/3f/Napier-example-2.png
http://wikiimages.qwika.com/images/en/3/3f/Napier

Quando o número encontrado diagonalmente for maior que nove, ou seja, composto
por dois algarismos, o algarismo da unidade desse número permanece como resultado da
diagonal e o algarismo da dezena são acrescentados ao resultado da próxima diagonal. Os
valores
ores obtidos diagonalmente e da esquerda para a direita compõem o resultado da
multiplicação. Quando a multiplicação envolver números decimais, ocorre o mesmo processo
e a contagem do número de casas após a vírgula, como é feito na multiplicação usual.

Após
ós apresentar o processo de multiplicação, aborda-se
aborda se agora o método de divisão.
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Como dividir com as barras de Napier
As divisões são realizadas de maneira parecida com a multiplicação, porém há
diferenciações na estrutura de realização dos cálculos, que nessa operação terá como base
valores específico. Inicialmente, são destacadas as colunas que compõem o divisor e
acrescentadas às barras que numeram as colunas de 1 a 9, que serão muito importantes para
facilitar a procura do número que irá para o quociente.
quociente. Em seguida, em cada linha calcula-se,
calcula
da direita para a esquerda e separadamente, a soma dos números que formam as diagonais. Se
o resultado obtido na diagonal for maior ou igual a 10 ocorre o mesmo procedimento
explicado na multiplicação.
Os valores obtidos compõem da esquerda para a direita, os resultados de cada linha.
Esse método gera a coluna dos múltiplos do divisor. No dividendo, da esquerda para a direita
e mantendo as posições dos algarismos, marca-se
marca se o menor número, levando em consideração
o divisor, por enquanto, os dois últimos algarismos devem ser esquecidos. Procura-se
Procura agora
nas barras, o resultado que mais se aproxima do dividendo, esse resultado pode ser igual ou
menor. Quando igual, o primeiro número, na ordem, que havia sido esquecido, deve descer
como uma forma de resto, formando uma nova divisão e dando continuidade ao processo.
Quando menor esse valor, deve ser subtraído do valor do dividendo, formando um
resto que será acrescido do primeiro número, na ordem, que havia sido esquecido,
esquecid formando
um novo valor e continuando o processo já explicado. Os valores correspondentes na barra
numerada até nove, que indicam um número igual ou menor ao dividendo devem ser
colocados no quociente e posteriormente será o resultado da divisão. A mobilidade
mobil
das barras
é um fator que muito contribui para a sua facilidade e praticidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Fonte: Blog do Bira; postado por: Ubirajara Favilli(2014)
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Figura 3 - Divisão

Por meio de pesquisas, os alunos do Ensino Médio puderam conhecer um pouco sobre
a história, a criação dos logaritmos e seu inventor, como consequência descobriu-se um
método de multiplicação e divisão, que desperta interesse por ser mais dinâmico.
Apresentada na Feira de Ciências do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do
Estado do Ceará houve o interesse de alunos, professores e militares a respeito da construção
e da utilização das barras. Os alunos dessa instituição insistiam em testar com diversos
números até conseguirem fazer com desenvoltura as operações. Eles interessaram-se pela
história de John Napier, dos logaritmos e do método de multiplicação e divisão. Este processo
foi considerado mais fácil do que a forma normalmente utilizada pelos estudantes.
Os professores e militares questionaram o possível uso desse dispositivo nas salas de
aula, pois as barras podem ser utilizadas como um auxiliar no domínio da tabuada ao gerar os
conceitos da multiplicação, de divisores e múltiplos e da divisão.
CONCLUSÕES
Neste trabalho é feito um resgate histórico de um importante matemático, que com
suas obras contribuiu em várias áreas do conhecimento e com o trabalho de muitos outros
profissionais, desenvolvendo uma forma de realizar um cálculo grande com números longos
de uma maneira interessante.
O uso dessas barras pode ser empregado desde pessoas que gostam de se aprofundar
na disciplina de matemática e conhecer maneiras novas; pessoas que não admiram muito essa
disciplina, sendo agora uma forma de mostrar uma realidade que pode ser interessante; até
jovens ou crianças, que entram em uma fase inicial de aprendizados mais aprofundados e já
podem ter o conhecimento de como esse ensino pode ser melhorado.
A busca por informações inicialmente motivadas com o surgimento do tema do
trabalho e depois para o desenvolvimento permitiu o aprofundamento de conhecimentos, não
se contentando apenas com o que é passado de forma pronta. Com esse interesse
desenvolveu-se atividades para divulgar a utilização das barras para os alunos utilizarem-nas
para aplicações em sala de aula.
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DESCOBRINDO A INCLINAÇÃO DE UM TELHADO POR MEIO DO
VICMÊTRO1
FERNANDEZ, José Felipe2; MIRANDA, Diego3; PAIM, Marcio Antonio Souza4.
RESUMO:: Este trabalho tem o propósito de apresentar o exemplo de uma atividade de ensino sobre a
trigonometria no triângulo retângulo que pode feita com o auxílio de um material manipulável denominado
vicmêtro,, para uma turma da 2ª série do ensino médio do curso de eletromecânica do Instituto Federal da Bahia,
Bahi
campus de Santo Amaro. Para isso, pretende-se
pretende se determinar o ângulo de inclinação do telhado de um galpão que
se encontra na instituição. De posse do material, os estudantes da turma terão que associar parte das dimensões
do galpão com as medidas de um triângulo
iângulo retângulo. Espera-se
Espera se que as informações contidas nos registros feitos
pelos estudantes, com a ajuda do vicmêtro,, os aproximem da prática cotidiana despertando o interesse pela
aprendizagem da matemática.
Palavras-chave:: Materiais Manipuláveis. Trigonometria no triângulo retângulo. Vicmêtro.

1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos,
Didáticos Instituição: IFBA - Campus Santo
Amaro. Santo Amaro – BA.
2
Estudante do Curso técnico em Eletromecânica do IFBA, campus Santo Amaro, manudog360@hotmail.com.
manudog360@hotmail.com
3
Estudante do Curso Técnico em Eletromecânica do IFBA, campus Santo Amaro, dbmiranda97@gmail.com.
dbmiranda97@gmail.com
4
Professor Orientador, IFBA, campus
ampus Santo Amaro, maspaim@hotmail.com.
maspaim@hotmail.com

Salvador – BA – 24 a 26/09/2014

São variados os instrumentos e as estratégias utilizadas por alguns professores para dar
suporte às suas aulas práticas de matemática. Para muitos profissionais da Educação
Educa
Matemática, uma grande quantidade desses materiais contribui significativamente no processo
de ensino e aprendizagem da matemática, conectando o conhecimento matemático abstrato ao
usual e prático, e, consequentemente, relacionando aquilo que é ensinado
ensinado na escola com o que
acontece fora dela.
Numa Instituição de ensino técnico e profissionalizante, por exemplo, a presença das
disciplinas técnicas no currículo escolar sugere o uso de materiais feitos propriamente para o
ensino básico, que devem ser orientados
orientados por professores e manuseados pelos seus alunos na
busca da transmissão de conhecimentos e da aprendizagem de conteúdos específicos. Mesmo
abrangendo o conhecimento puro e teórico, ou atingindo diversos campos científicos, é
possível que a matemática,, assim como as demais disciplinas práticas, relacione o
conhecimento teórico adquirido na sala de aula à vida diária de cada estudante por meio dos
materiais manipuláveis.
Muitos pesquisadores definem o que são materiais manipuláveis, entre eles se destaca
Lorenzato (2009) ao afirmar que representam qualquer instrumento útil ao processo de
ensino-aprendizagem.
aprendizagem. Por outro lado, o próprio autor chama a atenção ao modo como utilizáutil
lo, devendo ser feito com planejamento, sem substituir o papel do professor como mediador.
Além disso, através das suas pesquisas sobre a estruturação dos manipuláveis para os
professores de matemática, menciona a necessidade de investigação para o surgimento
sur
de uma
educação qualitativa. Sustenta que é um grande catalisador para o aluno construir o saber
matemático. Mesmo não substituindo o professor, é um requisito para se fazer uma
aprendizagem eficaz.
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Com o propósito de mostrar situações matemáticas mais reais, são válidas as criações
de subsídios e de ferramentas de ensino capazes de transformar conceitos abstratos em
concretos que aproximem o estudante da educação profissional. Para Fiorentini (1995),
quando essa proposta não é realizada, a aprendizagem acaba sendo direcionada ao tecnicismo
mecanicista, repleto de regras, técnicas e algoritmos repetitivos, sem preocupação de justificar
ou mostrar o funcionamento de importantes conteúdos para os discentes.
Percebe-se também que, ainda hoje, algumas das metodologias utilizadas nas salas de
aulas estão distantes da prática do cotidiano escolar. Segundo Lorenzato (2009, p. 55), há uma
baixa conexão entre os conteúdos de matemática e as aplicações práticas do dia a dia que
inibem a agilidade e a capacidade de organização do pensamento dos alunos.
Este trabalho sugere uma atividade de matemática sobre trigonometria no triângulo
retângulo para uma turma da 2ª série do ensino médio de um curso técnico em
eletromecânica, com o auxílio de um material manipulável criado para o ensino de
matemática e denominado vicmêtro. Este material foi desenvolvido por Vicente Parra Filho,
ex-funcionário da empresa Volkswagen do Brasil, sediada em São Bernardo do Campo, São
Paulo, que o define como sendo:
Um instrumento tecnológico de medição e aferição de ângulos, catetos, hipotenusas
e cálculos trigonométricos. Proporciona a leitura direta dos elementos matemáticos
acima elencados, ou seja, possibilita respostas imediatas aos exercícios sem o uso de
calculadoras, tabelas de seno, cosseno, tangente e cotangente, apresentando grande
eficiência para medir, aferir, conferir e transferir ângulos (FILHO, 2010).

O material é de fácil manipulação para os estudantes, dentre outras potencialidades, é
formado por uma régua graduada, em centímetros, com um eixo fixo e preso a um material
em acrílico e que pode ser rotacionada nos sentidos horário e anti-horário, mais informações
podem ser encontradas através do site: www.vicmetro.com.br. Ainda de acordo com o autor, a
utilização do vicmêtro permite a determinação de grandezas desconhecidas no triângulo
retângulo, como as suas medidas das hipotenusas e dos catetos.
Uma imagem do vicmêtro pode ser vista logo abaixo:
Figura 1 – Representação do vicmêtro:

Fonte: Filho (2010)

Objetivamos a determinação do ângulo de inclinação do telhado de um galpão do
Instituto a partir do vicmêtro, material mencionado acima. Levando em consideração algumas
medidas dadas e representadas na figura do galpão, pretendemos levar o aluno a compreensão
do significado das principais razões trigonométricas obtidas a partir das medidas do triângulo

retângulo, em particular, o seno, o cosseno ou a tangente de um ângulo agudo (menor que
90º).
Partindo do pressuposto de que nem sempre o ser humano pode medir
me
e calcular
naturalmente grandes distâncias, se torna importante o uso de objetos e materiais
manipuláveis feitos para o ensino na explicação de conceitos trigonométricos que auxiliem na
obtenção de medidas inacessíveis.
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METODOLOGIA
A atividade consiste
iste em determinar o ângulo x de inclinação de um telhado de um
galpão do Instituto Federal da Bahia, campus de Santo Amaro, por estudantes de uma turma
do 2º ano do curso de eletromecânica. Com parte das dimensões do galpão já especificadas
previamente, como
omo a largura e a altura, teremos:
Figura 2 – Galpão:

Fonte: Elaborada pelo autor

Observando a figura, é possível perceber a representação de um triângulo retângulo e a
altura do galpão igual a 7,22m, contornados por linhas esbranquiçadas. As medidas dos
catetos (menores lados) do triângulo foram especificadas por 4,04m e 1,22m,
respectivamente. Caso seja necessário, a medida da hipotenusa (maior lado) ainda pode ser
descoberta. O triângulo possui a seguinte configuração:

Cada aluno poderá ajustar o seu vicmêtro na folha de papel ofício que contém a figura do
triângulo retângulo. A finalidade do trabalho é determinar o ângulo x de inclinação do
telhado, o aluno deverá associar as medidas que se encontram no objeto com as medidas que
estão na folha da atividade, para que o aluno movimente parte da régua do vicmêtro até o
ângulo desejado, por exemplo:
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Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 3 – Triângulo retângulo

Figura 4 – Vicmêtro associado ao triângulo retângulo

Fonte: Elaborada pelo autor

Para a comprovação do ângulo descoberto, o professor pode sugerir ao aluno que
calcule através de uma razão trigonométrica que dependa das medidas dadas. Como temos
4,04m (cateto adjacente ao ângulo x) e 1,22m (cateto oposto ao ângulo x), podemos usar a
tangente do ângulo x (tg x ) , ex:

tg x =

cateto oposto a x 1,22
=
≅ 0,30
cateto adjacente x 4,04

Dessa forma, com o auxílio da tabela trigonométrica, o aluno estará ciente de que o
ângulo de inclinação x possui, com duas casas decimais, a tangente aproximada igual a 0,30,
ou seja, que x = 17 o .
Portanto, para atingir o objetivo, o aluno poderá estar de posse do vicmêtro, caneta,
lápis, borracha, tabela trigonométrica e do papel com a atividade. É indicado que o professor
registre outras imagens de locais que caracterizem distâncias longas, difíceis de serem
alcançadas ou de difícil acesso para justificar o uso deste e de outros materiais manipuláveis
feitos para o ensino da trigonometria.
RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se que após a realização das tarefas, os alunos se sintam mais motivados no
estudo da trigonometria, que desmistifiquem o estigma de que a trigonometria é um conteúdo
inalcançável e difícil de ser entendido. Geralmente, costumam possuir claras dúvidas de
entendimento quanto às definições e aos conceitos relativos às funções trigonométricas no
triângulo retângulo.
Entende-se que o material manipulável, no caso o vicmêtro, seja útil na solução dos
problemas cotidianos. Caso sejam, iremos destacar os fatores que levaram ao sucesso do uso
deste ou de outro material, além dos conceitos matemáticos que foram responsáveis pela
formação das estratégias de construção do conhecimento, tornando a aprendizagem mais
significativa.

CONCLUSÃO
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A utilização dos materiais manipuláveis pode fazer parte do ambiente escolar. Para
isso, é preciso buscar estratégias de ensino que estimulem a produção de conhecimentos nos
quais os alunos absorvam informações que sejam mais acessíveis e entendidas por eles.
el Em
muitas ocasiões, o que se tem visto é um ensino libresco (CACHAPUZ, 2005), em que a
transmissão dos conhecimentos é repetitiva, sem formas experimentais e que as poucas
práticas escolares nos laboratórios fazem com que toda a riqueza do trabalho experimental
exp
permaneça escondida.
É importante então que haja na escola uma visão empírica do ensino da matemática,
para existir clareza na ligação entre a teoria dada e as práticas, para que todos os envolvidos
tenham liberdade e habilidade para aprender com estas ferramentas. Nesse contexto, os
componentes formados pelos manipuláveis podem servir como parte integrante dessa
conjuntura, sendo possível buscar na sua construção, a interseção da matemática com as
outras áreas do conhecimento do ensino fundamental
fundamenta e médio.
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ESTATÍSTICA: VÍCIOS VIRTUAIS1
REIS, Joice Ramos Reis2; RAMIRO, Milena de Liz3; LOVISA, Ana Rosiclei Rambo4.
RESUMO: Vive-se em um mundo tecnológico, onde quase tudo que se faz está voltada à tecnologia. Existe uma
grande necessidade de ter um limite dentro do mundo virtual, pode-se se viciar sem perceber, e tornar o mundo
real um mundo desinteressante, as conseqüências de estar viciado na internet são graves. A situação é um
problema que deve ser tratado, pois o vício na rede é um fenômeno crescente e já pode ser considerada uma
patologia. Sabe-se que o mundo avançou muito tecnologicamente, mas tudo que é exagerado não é bom.
Portanto fazemos o seguinte questionamento: Até que ponto esta conexão é saudável? Cujo objetivo foi realizar
uma pesquisa, verificando se existem viciados na internet, na comunidade escolar, informando os resultados e
realizando uma conscientização sobre o uso consciente da internet. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, em
seguida se realizou uma entrevista através de um questionário, com alunos, professores e pais da Escola de
Educação Básica Irmã Irene de Santa Cecília – SC. Com os resultados obtidos será conscientizada a comunidade
escolar sobre a importância de saber usar a internet de maneira consciente. Os resultados da pesquisa foram
representados em tabelas e gráficos, para interpretação dos resultados foram utilizadas as medidas de tendência
central e medidas de dispersão. Concluiu-se que o vício é perigoso, pois ele prejudica em vários aspectos como,
nos estudos e na sociabilidade, isso significa que as pessoas tendem a sofrer de solidão o que pode desencadear a
depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar, os viciados no mundo virtual sofrem abstinência, o que pode
gerar uma irritabilidade e até mesmo intolerância. . O conhecimento sobre o assunto pode ajudar os alunos,
professores, direção e pais a evitar que mais adolescentes se tornem viciados virtuais. Portanto o objetivo foi
alcançado e observamos que o maior número de pessoas conectadas são os adolescentes, portanto deve-se ter um
olhar mais rigoroso em relação a eles. Para se obter um melhor resultado com os adolescentes, fazendo com que
percebam a importância de se usar a internet com moderação é necessário saber como usar a internet, que veio
ajudar e facilitar nossas vidas.
Palavras-chave: Internet. Adolescentes. Vícios.

INTRODUÇÃO
A tecnologia vem crescendo muito nestas últimas décadas e praticamente está se
vivendo em um mundo tecnológico e quase tudo que se faz está voltada à tecnologia. Vive-se
aproximadamente 24 horas dentro do mundo virtual e segundo o IBGE a população mundial
chega a sete bilhões de pessoas, e destes 2,3 bilhões de pessoas estão conectada a internet.
Dentro das escolas, no trabalho, na rua em todos os lugares as pessoas estão sempre de
alguma maneira conectadas seja pelo celular, computador, ou qualquer outro aparelho que
possibilite o acesso à internet. Porem sabe-se que cada vez mais jovens como você se
interessam pelo mundo virtual, deixando o real de lado. Internet em excesso, assim como
álcool e drogas, pode viciar, causando abstinência.
Sabe-se que o mundo avançou muito tecnologicamente; porém sabemos que tudo que
é exagerado não é bom. Por tanto fazemos a seguinte pergunta: até que ponto esta conexão ao
mundo virtual é saudável?
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Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-Relação com outras disciplinas,
Instituição: Escola de Educação Básica Irmã Irene. Santa Cecília – SC.
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Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora, Escola de Educação Básica Irmã Irene, anarrambo@yahoo.com.br.

Para dentar responder a este questionamento o principal objetivo da pesquisa, foi saber
se dentre as pessoas entrevistadas, se existia o caso de viciados, e identificar qual a idade dos
que podem estar viciados, e analisar que consequências que esses viciados poderiam
desenvolver, diante desta situação foi realizar uma pesquisa bibliográfica, em seguida se
realizou uma entrevista através de um questionário, com alunos, professores
professor e pais da Escola
de Educação Básica Irmã Irene de Santa Cecília – SC, com os resultados obtidos
conscientizar a comunidade escolar sobre a importância de saber usar a internet de maneira
consciente. De modo que a internet que é algo que veio para o nosso
nosso bem, não se torne nossa
grande inimiga e não nos prejudique.
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MATERIAL E MÉTODOS
O presente projeto contará com uma fundamentação teórica e pesquisa bibliográfica,
por proporcionar a investigação, conclusão e análise da realidade do tema abordado.
O projeto será aplicado na Escola Educação Básica Irmã Irene, pertencente a 11a
GEREI (Gerência Regional de Educação e Inovação) e integra a Rede Estadual de Educação,
localizada à Rua Pedro Driessen, 166, centro, do município de Santa Cecília, estado
e
de Santa
Catarina.
A Escola de Educação Básica Irmã Irene oferece a educação básica composta pelo
Ensino Fundamental e Ensino Médio Atende 1244 alunos matriculados na educação básica,
que são distribuídos em 42 turmas, sendo destas 18 turmas de Ensino
Ensi
Médio, Ensino
Fundamental, Ensino Médio e Curso de Magistério com funcionamento em três turnos:
matutino, vespertino e noturno. A clientela é oriunda de classes sociais diversificadas, onde a
domina a classe média e alguns necessitam de transporte escolar,
escolar, pois, residem no interior.
O projeto será baseado na realidade da escola, serão entrevistados alunos, professores
e pais de alunos. Essa escolha será aleatória.
Tendo em mãos as pesquisas e os dados coletados com a entrevista aos alunos,
professores e pais somados as posições da escola em relação ao nosso tema, serão analisados
profundamente os resultados obtidos, para então elaborar as estatísticas, para alcançar mais
um dos objetivos, o de apresentar aos alunos nossos resultados em relação aos vícios virtuais.
Os alunos entrevistados são de primordial importância, pois, sem eles não se poderá conseguir
dados reais, nem um panorama que se encaixe a nossa realidade. Consequentemente, os dados
conseguidos são resultados concretos
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Tendo consciência dos sintomas, fomos a campo na nossa cidade entrevistar pessoas
foram entrevistadas 50 pessoas, entre alunos, professores e pais, sendo a idade de 10 a 50
anos e a média de idade dos entrevistados e de 29,42 anos. As perguntas foram as seguintes:
1. O que você sente quando passa mais de 5 horas desconectado?
2. Quantas redes sociais você possui?
3. Quantos amigos virtuais, que você nunca viu você conversa?
4. Quantas horas você tira para estudar?
5. O que você já deixou de fazer para ficar
fi conectado?
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

6. Há quantos anos você usa a internet?
O que você sente quando passa mais de 5 horas desconectado

Fonte: alunos do 3º ano do Ensino Médio da EEB Irmã Irene.
O que você já deixou de fazer para ficar conectado

Fonte: alunos do 3º ano do Ensino Médio da EEB Irmã Irene.

Os principais atingidos são os jovens de 10 a 20 anos, que sem perceber caminham
para o vicio. Dentre os entrevistados os de 10 a 15 anos são os que apresentam os principais
sintomas do vicio. Entre eles, ter mais de cinco amigos que não conhecem; sair menos; ficar
irritado quando fica mais de uma hora sem acesso a internet; tirar menos tempo para estudar;
dentre outros sintomas apresentados.

Os de 25 a 30 anos, não podem ser enquadrados como viciados,
viciados, apesar de ficar um
bom tempo na rede. Até porque são adultos e tem mais responsabilidades e menos tempo para
ficar conectado. Os de 35 a 50 anos usam a internet como uma forma especialmente de lazer,
ou de trabalho, sem exageros.
Os resultados obtidos
idos dentre as 50 pessoas entrevistadas, 32% são jovens e 25%
podemos dizer que são sim viciados no mundo virtual.
Existe uma grande necessidade de ter um limite dentro do mundo virtual, você pode se
viciar sem perceber, e tornar o seu mundo real um mundo desinteressante, as consequências
de estar viciado na internet podem até levar a morte. De uma forma lenta, e gradativa.
Enquanto alguns utilizam a tecnologia para trabalhar, outros tem nele uma alternativa de vida
diferente e viciante. Porem o que muitos não sabem, é que o uso em excesso da internet pode
ser perigoso.
A situação é um problema que deve ser tratado para que não se agrave, segundo alguns
especialistas o vicio na rede é um fenômeno crescente e já pode ser considerado uma
patologia. É necessário
rio saber como usar essa ferramenta chamada internet que veio para
ajudar e facilitar nossas vidas, mas não fazer o uso correto desta ferramenta pode ter
consequências trágicas.
A importância de se ter um limite dentro do mundo virtual, é muito grande. Pois o
mundo real deve ser sempre mais interessante e mais atraente do que o mundo virtual. Em
hipótese alguma devemos deixar nossa vida social, amigos e família, de lado para viver dentro
de um mundo que pode sim, nos oferecer muita diversão, mas pode ser muito perigoso se não
usado com moderação.
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Concluímos que o vicio é perigoso, pois ele prejudica em vários aspectos como, por
exemplo, dentro dos estudos, até
até a sociabilidade, isso significa que as pessoas tendem a sofrer
de solidão o que pode desencadear, depressão, síndrome do pânico, e transtorno bipolar, e que
assim como os dependentes de drogas, bebidas alcoólicas, os viciados no mundo virtual
sofrem abstinência,
tinência, o que pode gerar uma irritabilidade e ate mesmo intolerância.
O que poucas pessoas sabem, é que existem tratamentos para quem está viciado no
mundo virtual. As principais consequências de quem estar viciado é se desligar das pessoas
que os cercam para viver uma realidade inexistente, a principal coisa a ser feita é
primeiramente ter consciência se sou um viciado ou se o meu uso pode ser considerado
moderado. Não devemos transformar a internet em uma vilã, afinal sabemos que o mundo
sem ela, seria muito sem graça. Mas devemos ficar atentos a forma de usá-la.
usá la.
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EXPLORANDO OS CONCEITOS MATEMÁTICOS NA DUPLICAÇÃO
DA BR 470!1
MULLER, Júlia Fernanda de Andrade2; FRONZA, Vitória Raíssa Prada3;
FLORIANO, Daniele Brígida Borges4.
RESUMO:: O presente trabalho teve como objetivo mostrar a necessidade da duplicação da Rodovia BR 470, já
que possui grande importância socioeconômica para o estado de Santa Catarina. Estudou-se
Estudou qual o asfalto mais
viável: convencional ou de borracha. Realizou-se
Realizou
uma pesquisa sobre a rodovia e uma coleta de dados
estatísticos. A partir destes dados, fez-se
fez se uma previsão do número de mortes e acidentes dos próximos anos,
através de uma curva de tendência. Utilizou-se
Utilizou se uma função polinomial do 4° grau, determinantes, teorema de
Laplace e regra de Cramer. Calculou-se
Calculou se a quantidade necessária de pneus e de asfalto para pavimentar 1 km de
rodovia. Concluiu-se
se que a duplicação da rodovia é extremamente necessária, pois diminuiria o número de
acidentes e traria mais segurançaa para às pessoas que nela trafegam. Quanto aos tipos de asfalto, constatou-se
constatou
que o ecológico é mais viável e ao utilizar pneus velhos, a empresa estaria colaborando com a natureza.
Palavras-chave: Duplicação. Asfalto. Rodovia BR 470.
470
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O presente
esente trabalho consiste em um estudo sobre a BR 470, onde aspectos como sua
história, construção, índices de acidentes e possibilidades de duplicação foram considerados.
A rodovia BR 470, além de servir toda a região econômica do Vale do Rio Itajaí – Açú, onde
se destacam cidades de importância como Itajaí, Blumenau e Rio do Sul, dá acesso
pavimentado aos Portos de Itajaí e São Francisco do Sul através de conexão com outras
rodovias do estado, a toda à região do planalto e oeste Catarinense, constituindo-se,
constituindo
juntamente com segmento da BR 282 de Campos Novos à Dionísio Cerqueira, na mais
importante rodovia do sistema federal para o Estado de Santa Catarina.
O trabalho teve como objetivos fazer a previsão de mortes, feridos e acidentes para os
próximos anos, descobrir o custo médio da duplicação, em relação à camada de CBUQ, da
rodovia e comparar os dois tipos de asfalto, demonstrando e comprovando qual o mais viável.
Para tanto, foram utilizados dados obtidos com a Polícia Rodoviária Federal e DNIT
(Departamento
nto Nacional de Infra-Estrutura
Infra
de Transportes).
Procurou-se
se saber quanto custaria, em média, para que a duplicação dos 360 km de
rodovia que existem em nosso estado (SC) se concretizasse, pois a duplicação já vem sendo
falada há vários anos, mas existem muitos problemas de ordem burocrática e financeira que
devem ser resolvidos. Buscou-se
Buscou se na Polícia Rodoviária Federal dados estatísticos sobre a
quantidade de acidentes e mortes que aconteceram nos últimos anos na rodovia. Com base
nesses dados foi possívell realizar uma previsão de mortes e acidentes para os próximos anos.
Estudou-se
se o asfalto de borracha, ou asfalto ecológico, que já vem sendo utilizado em
alguns estados do Brasil. Ao final, comparou-se
comparou se os dois tipos de asfalto e analisou-se
analisou
a
relação custo
to x benefício de ambos. O trabalho foi realizado no Instituto Maria Auxiliadora
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INTRODUÇÃO

pelos alunos do clube da matemática do Médio com ajuda do professor orientador, com
duração de aproximadamente 5 meses.
MATERIAL E MÉTODOS
PREVISÃO DE MORTES - AJUSTE POLINOMIAL DE 2° GRAU
Para o ajuste dos pontos a uma reta com função de 2º grau, utilizou-se três pares
ordenados da tabela, para o cálculo das incógnitas a, b e c. A função que descreve o
comportamento dos pontos é do tipo y = ax2 + bx + c.
Tabela 1: Quantidade de mortos na BR 470.

Tempo em anos (x) Qtd. de mortes (y)
4
146
6
128
8
122
Fonte: Polícia Rodoviária Federal.

 y1 = ax12 + bx1 + c1

2
 y 2 = ax 2 + bx 2 + c 2
 y = ax 2 + bx + c
3
3
3
 3

de acordo com os valores da tabela:

146 = 16a + 4b + c

128 = 36a + 6b + c
122 = 64a + 8b + c


Para resolver esse sistema linear usa-se a Regra de Cramer e para obter o determinante
a Regra de Sarrus. Efetuando-se os cálculos, obteve-se a função y = 1,5x2 – 24x + 218 que
descreve a quantidade de mortos por ano.
PREVISÃO DE FERIDOS - AJUSTE POLINOMIAL DE 3° GRAU
Para o ajuste dos pontos a uma reta com função de 3º grau, utilizou-se quatro pares
ordenados da tabela, a fim de descobrir as incógnitas a, b, c e d. A função que descreve o
comportamento dos pontos é do tipo y = ax3 + bx2 + cx + d.
Tabela 2: Quantidade de feridos na BR 470.

Tempo em anos (x)
4
6
8
10

Qtd. feridos (y)
1523
1706
2323
2405

Fonte: Polícia Rodoviária Federal.

 y1 = ax13 + bx12 + cx1 + d 2

3
2
 y 2 = ax 2 + bx 2 + cx 2 + d 2

3
2
 y 3 = ax3 + bx3 + cx3 + d 3
 y 4 = ax 43 + bx 42 + cx 4 + d 4

ou seja,

1503 = 64a + 16b + 4c + d
1706 = 216a + 36b + 6c + d


2323 = 512a + 64b + 8c + d
2405 = 1000a + 100b + 10c + d

Para resolver esse sistema linear utilizou-se
se a Regra de Cramer e para obter os
determinantes o Teorema de Laplace. Obteve-se
Obteve a função y = –19,77x3 + 407,63x
407,63 2 – 2472x +
6135 que descreve a quantidade de feridos dos anos de 2005 a 2011.
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PREVISÃO DE ACIDENTES - AJUSTE POLINOMIAL DE 4° GRAU
Para o ajuste dos pontos a uma curva polinomial do 4° grau, utilizou-se
utilizou
cinco pares
ordenados da tabela, para o cálculo das incógnitas a, b, c, d e e.. A função que descreve o
comportamento dos pontos é do tipo y = ax4 + bx3 + cx2 + dx + e.
Tabela 3: Quantidade
Qua
de acidentes na BR 470.

Tempo em anos (x)
2003
2005
2007
2009
2011

Qtd. de acidentes (y)
1640
2186
2701
5066
5495

Fonte: Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com os valores da tabela, tem-se
tem que:
 y1 = ax14 + bx13 + cx12 + dx1 + e1
1640 = 16a + 8b + 4c + 2d + e

2186 = 256a + 64b + 16c + 4d + e
4
3
2
 y 2 = ax 2 + bx 2 + cx 2 + dx 2 + e2

4
3
2
 y3 = ax3 + bx3 + cx3 + dx3 + e3
2701 = 1296a + 216b + 36c + 6d + e
5066 = 4096a + 512b + 64c + 8d + e
 y = ax 4 + bx 3 + cx 2 + dx + e
4
4
4
4
4

 4
5495 = 10000a + 1000b + 100c + 10d + e
 y5 = ax54 + bx53 + cx52 + dx5 + e5
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A partir de dados repassados por uma empresa de asfaltos comuns, foi possível
calcular o volume de 1 tonelada do mesmo, chegando ao valor de 512.707,82 ml (0,512
(0,
m3).
Considerando que para a duplicação da BR 470 serão construídas duas novas faixas de
rodagem medindo, juntas, 7m de largura e que a altura da camada de CBUQ é de 5 cm.
Levando em consideração os cálculos anteriores, onde uma tonelada equivale a 0,512
0,5 m3,
calculou-se
se quantos metros lineares de estrada é possível pavimentar. Sabendo que: V= c·h·l e
que c = comprimento, h = altura e l = largura, chegou-se
chegou se ao valor de c = 1,46m.
Considerando que a tonelada de CBUQ custa, em média, R$ 520,45, que uma tonelada
de CBUQ asfalta 1,46 m e que o trecho catarinense possui 360 km de extensão, pode-se
pode
calcular o custo médio do assentamento da camada de CBUQ na duplicação. Através de uma
regra de 3 simples, conclui--se que para asfaltar os 360 km de rodovia
via são necessários
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Para resolver esse sistema linear utiliza-se
utiliza se a Regra de Cramer e para obter os
determinantes o Teorema de Laplace. Efetuando-se
Efetuando
os cálculos obteve--se a função y = –
4
3
2
14,75x +334,34x – 2540,22x + 7923,63x –6485
6485 que descreve a quantidade de acidentes por
ano.
CUSTOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE A DUPLICAÇÃO

246.575,34 toneladas de CBUQ. Assim, o custo para asfaltar a rodovia será R$
128.330.136,99.
Sabendo que o asfalto ecológico é aproximadamente 20% mais caro que o asfalto
comum, pôde-se calcular o valor gasto para a duplicação com asfalto ecológico, nos 360 km
de rodovia pertencente ao estado de Santa Catarina. Assim, o custo para asfaltar a rodovia
com o asfalto ecológico será de aproximadamente R$ 153.996.164,39.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir dos modelos obtidos foi possível efetuar previsões. A figura 1(a) apresenta o
ajuste obtido para a quantidade de mortes, enquanto que a figura 1(b) indica a quantidade de
feridos e na figura 1(c) tem-se a quantidade de acidentes na BR470.
Figura 1: Modelos utilizados nas previsões

Fonte: dos autores.

Para o cálculo da previsão de mortos para 2013, basta substituir x por 9 na função y =
1,5x2 – 24x + 218. Em 2013 a previsão é de que ocorram 124 mortes na BR 470.
Para a previsão de feridos para 2013, basta substituir x por 12 na função y = –19,77x3
+ 407,63x2 – 2472x + 6135. Em 2013 a previsão é de que 1.008 pessoas sejam feridas na BR
470.
Para realizar a previsão de acidentes para 2013, basta substituir x por 12 na função y =
–14,75x4 +334,34x3 – 2540,22x2 + 7923,63x – 6485. Em 2013 a previsão é de que aconteçam
5310 acidentes na BR 470.

COMPARAÇÃO ENTRE ASFALTO COMUM E ECOLÓGICO
Pode-se perceber que o asfalto ecológico é mais viável que o comum, pois embora seja
mais caro, ainda é considerado mais durável que o asfalto comum. Isso faz com que sua
relação custo x benefício seja mais vantajosa, visto que questões ambientais estão envolvidas
no estudo.
CONCLUSÕES
No início deste trabalho elencamos alguns objetivos, tais como fazer a previsão de
mortes, feridos e acidentes para os próximos anos, calcular o custo médio da duplicação da
rodovia em relação ao CBUQ e comparar os dois tipos de asfalto.
Após a conclusão do trabalho, justifica-se a necessidade da duplicação da rodovia BR
470 no trecho de Santa Catarina:
• Em 2011 ocorreram 181 mortes, em 2012 ocorreram 122 e em 2013 ocorrerão 124.
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•

Em 2011, 2405 pessoas foram feridas na BR 470, em 2012, 2085 e em 2013 a
previsão é de que 2008 pessoas sejam feridas na BR 470.
• Em 2011 aconteceram 5495 acidentes na BR 470. Em 2012 o número foi de 4762
acidentes e em 2013 estima-se
estima que aconteçam 5310 acidentes.
• Uma tonelada de asfalto pode-se
pode se asfaltar 1,46m de estrada (7x1,46m).
• Para asfaltar os 360 km de rodovia (SC) é necessário 246.575,34 toneladas de CBUQ.
• O custo para asfaltar a rodovia com asfalto comum é de R$ 128.330.136,99.
• O custo para asfaltar a rodovia com asfalto ecológico é de aproximadamente R$
153.996.164,39.
se que o asfalto de borracha, embora mais caro, é mais resistente às
Constatou-se
intempéries, possui maior elasticidade e coesividade, além de uma vida útil maior que a do
asfalto convencional. Assim conclui-se
conclui se que a duplicação da rodovia é extremamente
necessária,
ia, pois as previsões de mortes e acidentes podem ser acompanhadas nos gráficos e
demonstram um aumento significativo. Uma vez duplicada, acredita-se
acredita se que esses números
diminuam e tragam mais segurança e conforto para as pessoas que trafegam na BR 470.
Quanto
to à opção dos tipos de asfalto, constatou-se
constatou se que a relação custo x benefício torna o
asfalto ecológico mais viável que o convencional, pois exige menos manutenção e ao utilizar
os pneus velhos, a empresa estaria colaborando com a natureza.
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FOGÃO ALIMENTADO POR ENERGIA SOLAR1
MOLIN, Bruna Campos2; VIEIRA, Gabriel Wesley Gastino F.3;
SILVA, Pedro Henrique da Conceição4.
RESUMO: Já se imaginou cozinhando com energia solar? Imagine evitar desmatamento, economizar gás ou
lenha. O sol é uma fonte inesgotável de energia térmica e no Brasil há energia solar disponível em todo o seu
território. No mundo há pessoas que vem aproveitando esta energia de forma ecologicamente correta: Fogão
solar; coletores solares (aquecimento de água) e usando painéis solares para transformar tudo isso em energia
elétrica. Será que você já fez isso, ou pelo menos tentou deixar de lado o microondas, fogão a gás ou forno
elétrico? O Sol está esperando para ser aproveitado. Este trabalho tentará “abrir a mente” das pessoas para uma
importante fonte de energia que não está sendo bem aproveitada, construindo assim, um fogão de cachorroquente solar para aqueles lanches da tarde e mostrar que a matemática e física podem ser muito bem
aproveitadas e estudadas em sala de aula de forma divertida e interessante.
Palavras-chave: Sol. Inesgotável. Fogão. Energia. Matemática.

INTRODUÇÃO
O foco de uma parábola é um ponto que situa ao longo o eixo que irá atuar como um
ponto fixo a fim de concentrar os raios paralelos de luz refletidos pelo espelho, assim como se
funciona nos espelhos côncavos, formando um espelho perfeito para cozinhar um cachorro
quente.
A parábola tem uma forma de espelho côncavo que coleta os raios de sol e o foca em
um ponto, o foco, no centro da parábola, local onde o cachorro quente é colocado, e por meio
da radiação solar todos os raios do sol batem no espelho e refletem passando pelo foco, de
acordo com o que se aprende em Física da óptica Geométrica.
Matematicamente podemos entender como parábola o conjunto de pontos do plano
eqüidistantes a um ponto fixo e a uma reta, que não contém o ponto. Ao ponto fixo dá-se o
nome foco, e a reta, diretriz da parábola.
A parábola é uma curva plana cujos pontos P são eqüidistantes a uma reta R e a um
ponto fixo F. O ponto F é o foco e a reta R é a diretriz da parábola. A distância p do foco F à
diretriz R é o parâmetro da parábola. O ponto V da parábola mais próximo do foco F é
o vértice. A distância do vértice V ao foco F é igual à metade do parâmetro p.
Destes conhecimentos adquiridos acima, podemos fazer uma relação de matemática
usando triângulo isósceles e depois usando geometria Analítica e fazermos alguns cálculos
mostrados na feira para chegarmos a deduções incríveis usando uma parábola na construção
de um espelho côncavo.
Contudo, podemos momentaneamente colocar nossas ideias em prática e enfim
conseguir utilizar um fogão solar feito à base de cálculos matemáticos e físicos e obtermos
um fogão perfeitamente ecológico que funcione de uma maneira eficiente sem prejudicar a
natureza.
1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
Instituição: Instituto Federal do Acre (IFAC) – Câmpus Xapuri. Xapuri – AC.
2
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3
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4
Professor Orientador, IFAC – Câmpus Xapuri, pedro.silva@ifac.edu.br.

Este trabalho tem o intuito de mostrar que a interdisciplinaridade entre duas disciplinas
tais como Física e Matemática
atemática têm o objetivo de facilitar o entendimento dos alunos e brincar
de forma divertida na construção de pensamentos e análise do cotidiano, levando os alunos a
aprenderem a sustentabilidade e a interdisciplinaridade entre as disciplinas.
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Para construir um fogão alimentado por energia solar você irá precisar de: caixa de
papelão, folha de alumínio, cartolina, tesoura, estilete, fita, cola, lápis, régua
égua e salsichas.
1. Usando o papel e um lápis ou caneta, desenhe o gráfico da parábola, é necessário que
esteja correto, ou seja, todos os cálculos estejam precisamente na medida;
2. Corte-oo ao longo da linha da parábola para que você tenha um modelo da curvatura.
Calcule o foco da parábola usando todas as fórmulas descritas;
3. Remova a tampa da caixa, deixe-a
deixe a de lado e em sua lateral trace a curva da parábola
com um lápis;
4. Para facilitar, grude o papel com cola ou fita, depois risque de ponta a ponta com
algum marcador e em seguida retire e corte a forma da parábola na caixa;
5. Grude a cartolina perfeitamente com fita no espaço recortado na curva da parábola da
caixa, em seguida, meça os lados com um marcador, logo após, retire o material e use
uma tesoura para cortar o pedaço da cartolina que esteja marcado.
6. Cole a folha de alumínio pelas
pelas bordas no pedaço de cartolina recortado e com o lado
brilhante para cima, pois é o maior condutor de calor. Tente manter a folha o mais
suave possível. Sem que a mesma amasse para que não ocorra muita dispersão do
foco.
7. Insira cuidadosamente a cartolina coberta de papel alumínio que foi previamente
colado pelas bordas na caixa de papelão utilizando fitas para que facilite o trabalho, e
cole-os no lugar. Certifique-se
Certifique se se o lado brilhante da folha está voltado para você.
8. Reutilize a tampa da caixa de papelão,
papelão, faça duas dobras para que fique firme e cole-as
cole
com fita e cola. A tampa servirá como longos pedaços de papelão e servirá como
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suporte para segurar os espetos. Lembrando que esses devem ficar na altura da medida
do foco.
9. Cole os suportes no centro da parábola e utilizando algo perfurante e faça furos no
ponto focal para a fixação dos espetos.
10. Anexe uma salsicha em um longo espeto e coloque no ponto focal. Direcione a
parábola em direção ao sol, apoiando um pouco um lado.
11. Vire a salsicha de vez em quando
quan para cozinhá-la uniformemente.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tendo em vista que já foram citados todos os métodos e materiais para se fazer a caixa
em forma de uma parábola, agora passemos a pensar no que será explicado pelos alunos,
tendo em vista que o nosso trabalho visa um bom aprendizado de óptica geométrica em Física
e um excelente aprendizado de parábolas em Matemática.
A parábola é a cônica mais simples, ela representa o conjunto de pontos em torno de
um único foco, o qual estabelece uma relação de simetria com uma diretriz. A parábola é
resultante de uma equação puramente quadrática. Resta-nos
Resta nos saber quais as relações desta
equação com a definição de foco e diretriz.
diretriz
Observemos o gráfico a seguir:

Relacionando os pontos da parábola a seu foco
e sua diretriz. Observemos o ponto
e a
reta , diz-se
se que os mesmos são o foco e
a diretriz da parábola quando se estabelece a
relação

.

Parábola, foco e diretriz.
Logo abaixo do foco, o ponto
é conhecido como vértice, que se estabelece como o
ponto mínimo
mo absoluto no gráfico da parábola.
A distância entre o foco e o vértice é a mesma do vértice para a diretriz, os pontos na
parábola mantém a mesma distância do foco e da diretriz.
A simetria nos sugere que podemos encontrar uma relação simples para uma parábola
cujo vértice está no ponto
simetria temos:
;

e que possui foco no ponto

. Fazendo a relação de
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;
.
O que nos permite fazer:

E eis nossa equação quadrática para esta parábola primária estabelecida nos eixos.
Esta relação é meramente funcional para o foco no eixo das ordenadas, se quisermos
fazer uma equivalência de variáveis e estabelecê-la
estabelecê la para as abscissas teremos:
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A principal vantagem do uso do fogão solar é a disponibilidade de energia gratuita e
abundante, além da ausência de chamas, fumaça, perigo de explosão, incêndios, etc. A energia
calorífica concentrada na zona focal do fogão é suficiente para fornecer as calorias
necessárias para preparar o cachorro-quente.
cachorro
O uso sistemático do fogão solar somente trará
trará benefícios para o usuário,
principalmente os de baixa renda que habitam as zonas rurais. Por outro lado a sua freqüente
utilização representa uma contribuição inestimável a fauna e a flora, hoje tão comprometidas
com o desmatamento inconseqüente e predatório
predatório na busca de lenha, gravetos e outros
materiais destinados a produção de energia térmica.
Diferentemente dos sistemas que operam segundo a conversão térmica da radiação
solar, o fogão exige para o seu funcionamento a presença da radiação solar direta,
diret isto é, céu
claro e muito pouca nebulosidade, já que se trata de um sistema que opera segundo a reflexão
dessa radiação.
Vale a pena dizer que o recebido por nós ao estudar esse conteúdo, trouxe-nos
trouxe
um
aprendizado muito amplo em medidas matemáticas, parábola,
parábola, óptica geométrica e todo o
trabalho que tivemos nos levou a aprender Matemática e Física de uma forma muito mais que
divertida e sensacional. O que nos leva a acreditar no que disse há cerca de cem anos o
alemão Wilhelm Roentgen, quando recebeu o primeiro prêmio Nobel da Física: "O físico
precisa de três coisas para o seu trabalho: matemática, matemática e matemática".
matemática"
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FORMAÇÃO DE CONCEITOS DA GEOMETRIA ESPACIAL
ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DOS “ESQUELETOS” POLIÉDRICOS
DE PLATÃO1
ARAÚJO, Jônatas Targino2; RIFANE, Larissa Magalhães3;
AGUIAR, Jonathan Haryson Araújo4.
RESUMO: São bastante visíveis as dificuldades encontradas atualmente no aprendizado da matemática, em
especial na construção e interpretação dos sólidos geométricos pela maioria dos alunos no ensino básico. E estas
dificuldades seguem ainda mais acentuadas no que diz respeito ao ensino da geometria espacial. As estruturas
regulares, planas ou espaciais, sempre fascinaram o homem em todas as épocas. E Platão, por volta do século VI
antes de Cristo, já havia analisado inúmeras propriedades sobre os poliedros e mais especificamente aquelas
cujos ângulos poliédricos eram formados com o mesmo número de arestas e todas as faces formadas por
polígonos regulares ou não, mas com o mesmo número de lados. Esses poliedros, hoje em dia, passaram a serem
chamadoss de os Poliedros de Platão. E São eles: Tetraedro, Hexaedro, Octaedro, Dodecaedro e Icosaedro.
Pensando na dificuldade que muitos dos professores têm em ministrar conteúdos de geometria espacial, e ainda
na maior dificuldade que os alunos têm em compreender
compreender o que o professor fala (ou desenha), este referido
trabalho de pesquisa está voltado para professores de matemática (desde o ensino fundamental I ao ensino
médio), e estudantes, com o objetivo de mostrar e incentivar o professor, para que ele faça uso de
d materiais
concretos para trabalhar com geometria espacial em sala de aula e minimizar o grau de abstração dos alunos que
veem os objetos tridimensionais em uma região planar, como mais habituais a lousa (quadro negro) e/ou o papel.
A proposta é utilizar materiais simples (de baixo custo) e de fácil acesso como, por exemplo, alguns canudinhos
e barbantes (ou fitilhos de plástico), o professor poderá construir com seus alunos, o que chamamos de
“esqueletos” de sólidos geométricos. E partindo da discussão sobre
sobre os sólidos regulares de Platão, o professor
iniciará a atividade de construção dos poliedros, e partindo do concreto, explorar os elementos (vértices, faces,
arestas) dos sólidos e suas propriedades (área das faces, comprimento das arestas, volume do poliedro,
p
paralelismos, perpendicularidades). Com isso, espera-se
espera se que os alunos tenham a possibilidade, de desfazer a
abstração da figura que estava no papel, e de fato compreendam as características dos sólidos. Com o uso do
material concreto, pretende-se tornar o ensino da geometria espacial atrativo e motivador para ambos (professor
e aluno).

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: E.E.F.M Heráclito de
Castro e Silva. Fortaleza – CE.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, E.E.F.M Heráclito de Castro e Silva, jonathan.corgan@bol.com.br.
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Palavras-chave:: Geometria Espacial. Poliedros de Platão. Esqueletos. Propriedades.

INCREMENTO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA MELHORIA
DO PROCESSO DE GESTÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES
RURAIS1
CARVALHO, João Gabriel2; SOUZA, Fredson3; SOBREIRA, Josegleide de Almeida Lima4.
RESUMO: No Brasil, as políticas de incentivo ao agronegócio têm, como pilares, o desenvolvimento da
agricultura nacional, principalmente a de sustentabilidade das produções de pequena escala. A estas, por sua vez,
são destinados créditos a taxas inferiores que as cobradas no mercado e facilidade para o acesso aos subsídios.
Verifica-se que os produtores rurais têm, de forma genérica, incentivos à sua disposição. No entanto, o que se
observa também, é que o uso das tecnologias não é uniforme nas propriedades, o que poderia constituir-se num
fator limitador ou num risco para o sucesso das políticas públicas. Serão construídos como forma de combate a
seca, barragens subterrâneas, silos, utilização de calhas e reservatórios para coleta da água da chuva. Será
instalado, ainda, um sistema de reaproveitamento de água de banho para utilização na sanidade das edificações
dos animais. Será verificado a possibilidade da instalação de sistema hidropônico, através do reaproveitamento
das águas. Será instado construir-se edifícios rurais mais tecnológicos, tais como aprisco e/ou currais anti-stress e
sala de ordenha. Haverá a instalação de pastos rotacionados. Por fim, serão reservadas, áreas para fins ambientais
visando futuramente a exploração econômica da apicultura. O presente trabalho tem como objetivo potencializar
o planejamento das atividades agrícolas nas pequenas propriedades rurais, que será comprovado através da
aplicação de cálculos ou estudos matemáticos que irão confirmar a rentabilidade e eficiência produtiva do
negócio. O gerenciamento da pequena propriedade rural é um trabalho coletivo de proprietários, técnicos e
funcionários, através do qual se busca atingir metas previamente estabelecidas. Serão consideradas as
características próprias do ambiente agropecuário, como as condições climáticas, que serão aferidas através de
cálculos pluviométricos, e de solos. Iremos utilizar o processo de compostagem, como forma de
reaproveitamento do lixo orgânico produzido na propriedade, que trará como principal beneficio, a produção de
adubo orgânico, propiciando economia e, por conseguinte geração de renda. Também poderá ser implementado
na propriedade a instalação de biodigestores para a produção de gases que poderão ser utilizado em máquinas,
motores e fogões.

1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
Instituição: IF Baiano – Campus de Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim – BA.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, IF Baiano – Campus de Senhor do Bonfim, josegleide@hotmail.com.
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INVESTIGANDO O USO DOS MATERIAIS LÚDICOS E JOGOS
MATEMÁTICOS NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM1
FACUNDO, Eric de Araújo2; OLIVEIRA, Francisco Rael Parnaíba3; LIMA,Vania Teixeira4.
RESUMO: Desde pequeno utilizamos a matemática como uma forma de representação e assimilação, porem
com o passar do tempo isso vai ficando de lado e introduz-se
introduz se uma matemática mais teórica e dessa forma
cansativa, e cada vez mais desmotivadora para os alunos, com isso
isso complica a compreensão e dificulta o
raciocínio. Ao longo dos tempos estudiosos vem discutindo a ciência matemática, e também no que se diz
respeito aos lúdicos e sua capacidade ajudar os alunos a compreender a matemática das salas de aula. A
investigação
ção dos jogos Matemáticos e materiais lúdicos veio com o intuito de ajudar a buscar novamente o gosto
dos alunos pela matemática, melhorando a compreensão e o desempenho dos mesmo, pois o índice de
reprovação na matéria é elevado no que diz respeito ao meio
meio intra e extra escolar, dai a importância de saber se
os jogos e materiais lúdicos ajudam ou não no desempenho. Realizamos uma investigação qualitativa com 50
alunos considerando seus conhecimentos e concepções no que diz respeito à matemática. A investigação
investi
nos
mostrou que apesar dos alunos gostarem da matemática sentem um grande dificuldade com a metodologia
tradicional usada nas escolas, e perdem o gosto, e de certa forma tendo um aprendizagem sem significado na
matemática. Partindo desse pressuposto, se faz necessária aplicação de aulas com jogos matemáticos e materiais
lúdicos para que aja uma melhoria no ensino da matemática e com isso possa diminuir o alto índice de
reprovação nessa matéria, fazendo com que assim possamos melhorar a aprendizagem da matéria nas escolas e
dar gosto novamente ao ensino da matemática e que os alunos no vejam mais a matéria como se fosse um
monstro.
Palavras-chave: Matemática. Jogos Lúdicos. Aprendizagem.

1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Materiais e;/ou Jogos Didáticos, Instituição: EEEP Deputado José
Walfrido Monteiro. Icó – CE.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, EEEP Deputado José Walfrido Monteiro, vania-jora@hotmail.com.
vania jora@hotmail.com.
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A matemática é a parte da ciência capaz de ser compreendida
compreendida em diversas situações do
cotidiano. Desde a infância os objetos ou materiais lúdicos são utilizados para representar
cálculos, conforme ocorre na Educação Infantil, onde crianças aprendem manipulando objetos
e fazendo associações.
No entanto, nos diversos ambientes escolares, a utilização de materiais concretos em
sala de aula é deixada
da de lado, predominando simplesmente o ensino teórico, fazendo com
que o educando tenha uma aprendizagem com pouco significado, muitas das vezes até
dissociado da prática e sem aplicação.
Os educandos sentem dificuldade ao utilizar os conhecimentos matemáticos básicos
adquiridos na sala de aula para solucionar problemas do cotidiano, deixando de entender a
natureza e os aspectos importantes da matéria e com isso, interagir
interagir nos trabalhos coletivos.
Com isso, passam a ter dificuldade no processamento e na organização das informações, que
o auxiliariam para a resolução de problemas.
Para D’Ambrósio (1996), “a Matemática abstrata, desenvolvida nas academias e nas
universidades,
sidades, é aquela contemplada por estudos de definições, axiomas, provas e postulados
e chega à escola em forma de uma ciência pronta e fechada, ensinada a partir de listas de
exercícios que não fazem sentido para os alunos”. Com isso, esses educandos, por diversas
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INTRODUÇÃO

vezes, não conseguem compreender as fórmulas e os algoritmos apresentados na lousa ou nos
livros didáticos, o que, possivelmente, leva-os a terem um desempenho insatisfatório quando
submetidos à resolução de exercícios ou diante de alguma avaliação.
Torna-se necessário trabalhar os objetivos das diretrizes escolares de forma que os
alunos consigam superar suas dificuldades e acreditem que são capazes de aplicar os
conhecimentos matemáticos na resolução de problemas comuns e outros que requerem um
maior empenho para uma resolução adequada, e com isso, acreditem na possibilidade de estar
preparados para enfrentar problemas em aberto e consigam trabalhar em grupo.
“Em nosso país o ensino de Matemática ainda é marcado pelos altos índices de
retenção, pela formalização precoce de conceitos, pela excessiva preocupação com o
treino de habilidades e mecanização de processos sem compreensão”. (PCN, 1998,
p. 19)

Outros pesquisadores como: Lorenzato, D’Ambrosio, Bezerra, Lellis, Imenes, Miorim
e Fiorentini acreditam que os recursos didáticos podem ser uma das possibilidades para
trabalhar a Matemática levando o aluno se colocar como protagonista da aprendizagem,
promovendo reflexão e propiciando aulas participativas, onde todos podem manipular e fazer
descobertas.
Segundo Lorenzato (2006,p.22) “para se chegar no abstrato, é preciso partir do
concreto”. Nessa perspectiva pode se observar que o uso de alguns jogos matemáticos e dos
materiais lúdicos torna a aula mais prazerosa, levando os alunos a se interessar mais pela
disciplina e dessa forma contribui para o aperfeiçoamento dos conhecimentos.
Daí surgiu o interesse em investigar o uso de jogos matemáticos e materiais lúdicos,
que servirão de base para conquistar os alunos para as aulas de matemática e dai verificar por
meio de um levantamento se a utilização desses materiais pode vir a contribuir para uma
melhoria na aprendizagem.
METODOLOGIA
Esta investigação é de natureza qualitativa, e a sua realização se deu inicialmente com
a construção de alguns materiais lúdicos e de jogos matemáticos que, posteriormente foram
utilizados em uma aula com a turma 1º ano do curso técnico em Mecânica. Em seguida foi
aplicado um questionário aos alunos com o propósito de saber se ao utilizarem estes
materiais, os mesmos poderiam favorecer a aprendizagem. O projeto tem a duração de um
ano, durante esse período sentimos a necessidade de realizá-lo também no ensino
fundamental, ministramos 6 aulas com os alunos da EEF. Castelo Branco, no Município de
Icó-CE. Utilizando os materiais lúdicos e jogos matemáticos, durante as aulas foi aplicado um
questionário com os mesmos, no intuito de verificar se realmente a utilização desses materiais
pode levar os alunos a ter mais interesse pela Matemática, com isso melhorar sua
aprendizagem. Após a coleta dos dados, foram avaliados os resultados encontrados e
apresentado propostas diante da análise dos mesmos.
RESULTADOS

TURMA 1º ANO DO CURSSO TÉCNICO EM MECÂNICA
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1. Você reconhece que a matemática está presente
no nosso cotidiano?Dê um Exemplo
33%
Comercio
Tecnologia
Mecânica
Construção Civil
Em Tudo

47%

3%
10%

7%

No levantamento dos dados acima podemos perceber numa amostra de 30 alunos do 1º
ano do curso técnico em mecânica que, 47% deles reconhecem que a matemática está presente
no comercio, 33% em tudo, 7% na mecânica e 3% na construção civil. Dessa forma
observamos
amos que eles reconhecem que a matemática está no nosso cotidiano.
2. Você gostou do conteúdo da aula
de Matemática hoje?

Sim
Não

100%

Diante do que foi apresentado na sala de aula100% dos alunos gostaram do conteúdo
apresentado na aula do projeto. Portanto, podemos observar que com a utilização dos
materiais lúdicos e jogos matemáticos, a aula fica mais compreensiva e prazerosa, tendo
assim um maior índice de aproveitamento e aprendizagem.
4. Você conseguiu aprender Matemática na aula de hoje?
7%

Através dos dados obtidos podemos concluir que dos alunos, 93% conseguiram
aprender na aula do projeto e 7% não. Isso quer dizer que com os materiais lúdicos o processo
de aprendizagem é mais proveitoso.
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Sim
Não

TURMA 9º ANO EEF. Castelo Branco
você gosta da disciplina de matemática?
Gosto e não
tenho
dificuldades
Gosto mas tenho
dificuldades
Não gosto e não
tenho
dificuldades
Não gosto e
tenho
dificuldades

100%

Analisando os dados colhidos com 20 alunos do 9º da EEF. Castelo Branco, pode-se
observar que 100% deles gostam da disciplina de matemática, porem se tem dificuldades na
aprendizagem da mesma. Um motivo pode ser a metodologia utilizada pelos professores que
consistem aplicar uma matemática teórica e não buscam formas mais atrativas.
você conseguiu aprender matemática da maneira
que foi trabalhada nas aulas do projeto?
10%

Sim
Não

90%

Mediante dados coletados, 90% dos alunos afirmaram que conseguiram aprender
Matemática da maneira que foi trabalhada nas aulas do projeto, 10% dos alunos não
compreenderam a metodologia utilizada. Dessa maneira dá-se a\ entender que com os jogos
os alunos aproveitam mais a aula e têm-se maiores resultados.
3. Você concorda que a utilização dos materiais manipuláveis
ajudaria você a aprender melhor a matemática?

Sim
Não

100%

Com a obtenção dos dados concluímos que 100% dos alunos concordam que a
utilização dos materiais manipuláveis ajuda a compreender melhor a matemática. E com isso

pode-se
se concluir que a utilização dos materiais pode ser um saída para amenização dos altos
índices
dices de reprovação e notas baixas na disciplina.
disci
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4. Como você considera seu conhecimento em
Matemática quando utiliza os materiais manipuláveis?
20%
30%
ótimo
bom
regular
insatisfatório

50%

Dos alunos, 30% se consideram ótimos em Matemática com a utilização dos materiais
manipuláveis, 50% bons e 20% regulares.
regulares. Com isso apesar de deles terem dificuldades em
matemática, com o uso dos materiais manipuláveis, facilita a aprendizagem, pois nem um
deles considera insatisfatório seu conhecimento na disciplina com os jogos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os materiais manipuláveis vêm sendo estudados ao longo dos anos pela sua
importância para o processo ensino aprendizagem. Mediante exposto, fizemos a utilização dos
jogos Matemáticos e materiais lúdicos nas salas de aula onde observamos a sua capacidade de
melhoria no ensino da Matemática, onde tivemos resultados positivos pois com a utilização
dos mesmos a aula fica mais dinâmica, participativa, fácil e com um melhor desempenho.
Portanto para que haja um melhor aproveitamento dos conteúdos aplicados na sala de aula é
necessária a busca de novas metodologias, pois a que está sendo aplicada nas salas de aulas
do nosso cotidiano não estão mais atendendo as necessidades atuais, a utilização dos materiais
lúdicos e dos jogos matemáticos podem ser um forte aliado nesta busca.
busca
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KING’S DOME (DOMO REAL)1
SILVA, Endrel Wesley Silva e2; TRINDADE, Loany Sabriny Cortes3;
, Márcio Getúlio Prado de4. SOUSA, Emanuel Thiago5; CASTRO
RESUMO: O projeto irá abordar a cúpula geodésica, uma estrutura construída a partir dos 5 poliedros regulares,
que como sabemos são: tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. A partir deles, para construir uma
cúpula geodésica de ordem N é necessário dividir as arestas de cada lado em N partes iguais. O número de vezes
que os cantos dos poliedros são subdivididos resultando em triângulos menores é chamado de frequência da
cúpula geodésica. Isso geralmente originará cúpulas de frequência um(v1)à sexta (v6). No projeto, será utilizada
uma cúpula geodésica V1 elaborada a partir de um icosaedro regular para demonstrar um exemplo de edificação
que vem sendo \utilizada desde a antiguidade, até os dias atuais, por ser resistente à ações da natureza, como
furacões e terremotos, e devido a sua grande estabilidade e resistência mecânica, bem como outras características
matemáticas e arquitetônicas, assim trazendo uma proposta de um projeto perfeito a qualquer região, o Domo
Real.
Palavras-chave: Cúpula Geodésica. Icosaedro. Frequência. Ações da Natureza. Domo.

INTRODUÇÃO
É comum ter-se nas diversas áreas de engenharia e construção civil a relação direta
com a matemática, o que é facilmente comprovado, já que se mostra implícita na sua
composição e em todos os tipos de cálculos estruturais; Outras áreas que,tal como a
matemática podem também relacionar-se na compreensão das estruturas, porém sempre
resultando em um cálculo matemático. Por consequente traremos a aplicação a respeito dessa
área das exatas, que dar-se em uma estrutura que vem sendo utilizada por eras, e que
sobreviveu por sua própria qualidade, a cúpula geodésica, embora seu conceito não seja tão
antigo, sua utilização deixou marcas despercebidas na história, e sua futura utilização - como
proposto no projeto - trará evoluções ainda maiores ao que diz respeito à engenharia e meio
ambiente.
OBJETIVO
O objetivo do projeto é fazer a interrelação entre a matemática e a construção civil
aplicada a conceitos da engenharia civil e física, tendo como objeto de estudo/trabalho a
cúpula geodésica, no projeto será utilizado uma cúpula de frequência v1, com objetivo de
trazer à tona um projeto arquitetônico que, de certa forma, pode ser considerado perfeito à
qualquer região do mundo resistindo à ações da natureza.
METODOLOGIA

1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
Instituição: Instituto Federal do Amapá. Macapá – AP.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, Instituto Federal do Amapá.
5
Professor Co-orientador, Instituto Federal do Amapá.

O projeto surge a partir da análise
lise de conceitos matemáticos, físicos, e de engenharia a
respeito da cúpula geodésica, que como proposto é apontada como uma estrutura com
qualidades físicas excepcionais, além de ser, em diversos casos, uma opção economicamente
viável por poder ser feita a partir de diversos materiais, como: bambu, madeira, concreto, até
aço, entre outros materiais conhecidos que também são opções rentáveis. Com a aplicação
dessa estrutura nos maiss variados sentidos, por exemplo: casas para regiões extremas, casas
sustentáveis, estufas, teatros, bases militares, projetos futuristas, etc. A importância dessa
estrutura para a matemática se dá pela sua composição, que é feita a partir dos cinco sólidos
sólido
platônicos(tetraedro, cubo, octaedro, icosaedro e dodecaedro), que são as estruturas mais
importantes da geometria espacial, segundo Euclides em seu livro Os Elementos,
Elementos são as mais
importantes por serem as únicas realmente regulares, e também tem sua contribuição
con
significativa na área de construção civil, por todas as edificações serem feitas a partir desses
poliedros.
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Cúpula Geodésica – Icosaedro e Frequência
A cúpula geodésica que vem
a ser utilizada no projeto será uma
cúpula de frequência v1, que como
mostrada na figura ao lado é feita a
partir do icosaedro, que é um
poliedro regular.

Cúpula Geodésica - Frequência 1 a 4

Icosaedro

Domos e esferas geodésicas aparecem em diferentes frequências. A frequência de um
domo está relacionada com o número de triângulos no qual sua superfície está subdividida.
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Frequência
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O icosaedro é um os únicos
poliedros regulares pode ser encontrada nos Elementos de Euclides. Os Elementos de
Euclides é um tratado matemático e geométrico consistindo de 13 livros escritos pelo
matemático grego Euclides em Alexandria por volta de 300 a.C... Ele engloba uma coleção de
definições, postulados (axiomas
axiomas), proposições (teoremas e construções) e provas matemáticas
das proposições. Euclidess reuniu três grandes descobertas do seu tempo: a teoria das
proporções de Eudoxo (Livro
Livro V),
V a teoria dos irracionais de Teeteto e a teoria dos cinco
sólidos regulares, que ocupava um lugar importante na cosmologia de Platão.
Platão
Área e Volume:A
A área da superfície A, e o volume V de um icosaedro regular, com o
comprimento do lado de cada face a são:

O website GeodesicsUnlimited(2006) explica as bases poliédricas de uma superfície
geodésica podem ser divididas ou mapeadas em padrões planos, ou faces, que serão a célula
básica da estrutura.
Cúpula Geodésica – História
A palavra geodésica vem do termo geodesia, é a ciência geológica que trata do
tamanho e da forma da terra. Na prática define-se como uma linha Geodésica a que define o
menor segmento entre dois pontos pertencentes à superfície de uma esfera.
Uma superfície ou estrutura geodésica pode ser composta apenas por polígonos
regulares, como triângulos, onde as linhas tem a mesma dimensão, ou também por polígonos
irregulares de diferentes conformações.
Eden Project, Reino Unido, a maior estufa
O domo geodésico foi a obra prima de
BuckminsterFuller, que trabalhou em
sua
popularização e aplicação comercial na construção de
habitações ou para cobrir grandes espaços. O domo
destaca-se por ser a estrutura mais resistente por
quantidade de material já inventada, além de não
possuir colunas de sustentação, ser de fácil
montagem e tão leve que em muitos casos pode até
ser transportada por helicóptero. Atualmente já foram
construídos mais de 300.000 domos ao redor do
mundo.
Fuller defendia que uma estrutura de um Domo esférico pode se transformar em uma
eficiente atmosfera interior para ocupação humana uma vez que o ar e a energia circulam sem
obstrução, o que promove uma natural ventilação e aquecimento.
Cúpula Geodésica – Cálculos
Frequência: é dada por quantas vezes é dividida o lado de um Icosaedro, como:v1=l/1,
v2= l/2, etc.
A resistência mecânica máxima ao vento só pode ser medida tendo os dados do domo
(raio e diâmetro) e a velocidade máxima do vento de determinada região a ser aplicado. O
material utilizado também influencia nessa resistência.
A resistência à neve(ao peso acumulado sobre a cúpula) é determinada a partir dos
dados da cúpula, como raio e também à espessura da neve.
Aplicações
A cúpula geodésica vem sendo utilizada desde a antiguidade, pode ser percebida ao
olhar atento, pois está presente em vária obras, mesmo que não diretamente o conceito da
cúpula está envolta nas construções, como nas cúpulas de castelos, guaritas de fortalezas,
entre outras utilizações através do tempo.

Na atualidade temos a estrutura da cúpula feita de vários materiais diferentes, e nos
mais variados conceitos,, a cúpula utilizada como jardim botânico, base de militar dos EUA no
ártico, estufas, estrutura para shows, agricultura, etc.
Em caráter futurístico o objetivo do projeto visa casas sustentáveis, com captação de
energia solar, captação de água, uma agradável
agradável habitação humana com condições criadas pelo
próprio domo, também projetos que abrem mão de materiais prejudiciais ao meio ambiente e
assim tornando-oo viável economicamente.
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ANÁLISE
O projeto analisa a possibilidade da construção que seja favorável não só ao meio
ambiente assim como economicamente, sendo estruturado a receber alguns parâmetros
sustentáveis, assim como: captação de energia solar, captação de água da chuva.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este projeto proporcionou grande avanço pessoal e intelectual,
intelectual, sobre conceitos
matemáticos, físicos, e da área de construção e elaboração de estruturas, tal como o
conhecimento de geometria espacial, ação de intempéries sobre estruturas, etc.
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LEONARDO 4X5, MATEMÁTICO?1
WACHHOLZ JÚNIOR, Dagwin2; RAHN, Felipe André 3;
MEIER, Elisângela Luciane Modjewski4.
RESUMO: O presente trabalho foi inscrito na Feira Catarinense de Matemática, na modalidade “Matemática
Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas”, e é direcionado a entender os estudos e obras de um dos
maiores gênios de todos os tempos: Leonardo Da Vinci. Leonardo dedicou-se à anatomia, física, química,
matemática, engenharia e pintura, por exemplo. Após uma vasta pesquisa sobre a vida, as invenções e
descobertas desse gênio e graças a todo esse arsenal de estudos, foi possível o desenvolvimento e a exploração
de vários conteúdos matemáticos, alguns deles já teorizados por Da Vinci e outros concluídos através das ideias
propostas pelo renascentista. Não se tem como objetivo principal aprender, diretamente, sobre a vida de Da
Vinci. Ao contrário, busca-se tirar proveito de seu genial raciocínio para a inclusão da matemática em situações
cotidianas que, apesar de triviais, tem enorme e importantíssima influência do gênio.
Palavras-chave: Análise Combinatória. Geometria Analítica. Polígonos.

INTRODUÇÃO
Nos dias atuais desfrutamos de uma infinidade de tecnologias e máquinas que tornam
a nossa vida mais fácil e simples. Apesar do frequente uso, muito pouco se sabe sobre a
origem e funcionamento dos mesmos. Grandes inventos, como, por exemplo, a bicicleta e o
paraquedas têm sua origem num ponto comum.
Esse ponto é considerado por muitos um dos maiores gênios da história: Leonardo da
Vinci. Baseados na certeza de que ele foi um dos que mais contribuiu para a evolução da
sociedade, decidimos nos aprofundar em seus estudos e invenções. Muito do que temos hoje
em dia, em várias áreas, teve início com Da Vinci.
A partir disso, apresentaremos a importância do trabalho de Da Vinci no mundo atual.
Com a ajuda da matemática, faremos uma análise de diversos pontos dos estudos de Leonardo
Da Vinci, buscando em cada invento e obra o desenvolvimento de aspectos matemáticos,
como a geometria analítica, a análise combinatória, o estudo de polígonos e demais cálculos.
Focaremos a atenção na importância dos inventos e na relação deles com a matemática.
Objetivos:
- Compreender a importância dos estudos de Leonardo da Vinci para nossa atual
sociedade;
- Aprofundar nossos conhecimentos sobre os estudos desse gênio, descobrindo o que
estudou e como estudou;
- Trazer curiosidades sobre a mente, os estudos e as invenções de Leonardo;
- Mostrar a matemática desenvolvida por Da Vinci, além da criação e do
desenvolvimento de novas situações- problema baseadas em suas invenções.
MATERIAL E MÉTODOS
1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
Instituição: Colégio Sinodal Doutor Blumenau. Pomerode – SC.
2
Estudante de Ensino Médio, dagwinjr@gmail.com.
3
Estudante de Ensino Médio, f.rahn@zipmail.com.br.
4
Professor Orientador, Colégio Sinodal Doutor Blumenau, elisangela@colegiodoutor.com,br.
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O presente trabalho foi elaborado, basicamente,
basicamente, através de pesquisas, tanto na internet
como em livros. Com base, principalmente, nos livros de Fritjof Capra, foi possível
estudarmos muitas das coisas vistas por Da Vinci. Após reunirmos o material, elaboramos
problemas matemáticos que tivessem
tivessem conexão com os estudos de Leonardo, como análise
combinatória e o número de ouro em seus quadros, balística na catapulta inventada por ele, e
sistema de transmissão por correntes em sua bicicleta, por exemplo. Além disso, temos
miniaturas de suas invenções,
es, entre as quais uma construída por nós, com a qual pudemos
comprovar e atestar nossos cálculos de forma analítica e empírica. Curiosidades sobre seus
estudos também não faltam.

Peso da Bola: 30 N

Braço de Alavanca da Bola: 0,3M
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O estudo da anatomia exigiu de Leonardo 41 anos de sua vida. Da Vinci foi um grande
precursor dos escritos e desenhos anatômicos.
A Anatomia antiga preocupava-se
preocupava se principalmente com a dissecação de animais.
Leonardo, ao contrário, partiu para a anatomia humana, conhecendo-a
conhecendo de forma mais
aprofundada que os melhores anatomistas de sua época. Leonardo costumava dissecar
cadáveres humanos com o objetivo de estudá-los.
estudá
Leonardo observou o feto no útero de mulheres que morriam grávidas. Foi o primeiro
a desenhar um feto na posição exata.
Outro órgão que despertou
despertou o seu grande interesse foi o coração. Estudou a relação do
coração com os órgãos vizinhos e as partes que compõe o sistema circulatório. Reconheceu
ainda que o coração tem 4 cavidades, e não 2, como os anatomistas da época afirmavam.
A visão também foi minuciosamente estudada pelo gênio. Uma das primeiras coisas
que Leonardo observou quando estudou a estrutura do olho foi a capacidade da pupila de
mudar de tamanho conforme a exposição à luz. Ele afirmou, corretamente, que os raios de luz
entram no olho e formam a imagem na retina. Como conhecia bem os princípios da luz, até
mesmo afirmou que a imagem se inverte ao entrar no olho.
O estudo da anatomia exigiu de Leonardo 41 anos de sua vida. Da Vinci foi um grande
precursor dos escritos e desenhos anatômicos.
anatômicos. Enquanto estudava os corpos Leonardo trocava
os músculos e articulações por cordas e roldanas para descrever especificamente como o
corpo funcionava. Uma das áreas que da Vinci mais se destacou foi o de braço de alavanca.
Um dos 3 tipos de braços de alavanca existente é o interpotente, no qual a força
potente está localizada entre a força resistente e o ponto fixo. Um exemplo é o nosso cotovelo.
Quando seguramos uma bola, esta exerce uma força potente para baixo. Os nossos músculos,
que atuam como força
ça resistente, mantêm o braço em equilíbrio.
Momento é uma grandeza associada ao fato de uma força fazer com que um corpo
gire. Para que um corpo permaneça em equilíbrio, é necessário que ∑   0. O momento de
uma força é dado por   ,, onde "F" é a força exercida
exercida e "B" é o braço de alavanca (em
metros).
Qual seria, por exemplo, a força nos músculos caso tivéssemos os seguintes dados?
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Peso do Braço: 10N
Braço de Alavanca do Braço: 0,1M
Braço de Alavanca do Músculo: 0,02M
∑  0
       +   
  0,02  30  0,03 + 10  0,1
  500
Portanto, a força dos músculos seria igual a 500 N.
Partindo para a engenharia, podemos destacar as armas com vários canos que
disparavam em veloz sucessão, a ceifeira militar, que tinha por objetivo eliminar cavalos
inimigos, um veículo blindado, e uma besta gigante (espécie de arco para atirar flechas).
Leonardo desenhou ainda sistemas de irrigação e de desvio de água, e também o
sistema de correntes articuladas, que mais tarde daria origem às correntes de bicicleta.
A maior contribuição de Leonardo no campo matemático com certeza é a obra
“Homem Vitruviano”. Leonardo inscreve um homem de braços e pernas estendidos num
círculo e num quadrado, descrevendo abaixo proporções do corpo humano e como elas se
relacionam.
Da interação do quadrado e do círculo, surge um pentágono, que contém em si o
número de ouro, proporção também explorada em outras obras de da Vinci, como a própria
“Mona Lisa” e “A Última Ceia”.
Por muito tempo, também se considerava que Leonardo havia resolvido, com o
“Homem Vitruviano”, um dos três problemas da antiguidade: a quadratura do círculo, que
consistia em achar um quadrado com a mesma área de um círculo. Leonardo teria
supostamente encontrado esse quadrado e esse círculo. Anos mais tarde, porém, foi provado
pelo Teorema de Lindemann-Weierstrass que o número  é transcendente, ou seja, não é raiz
de nenhuma equação. Logo, como a área de um círculo é dada por     , nunca
chegaremos a um quadrado exatamente com a mesma área de um círculo, até porque o
número  é irracional.
²  ²
²

²  





√
 √


Leonardo, por mais surpreendente que seja, também já havia projetado uma
calculadora, embora a invenção da máquina seja atribuída a Blaise Pascal, 150 anos mais
tarde. A calculadora de Da Vinci, movida por rodas dentadas, seria capaz de fazer somas e
subtrações de números com até 13 algarismos.
A área em que mais se tornou famoso, porém, foi a pintura, com três das obras mais
conhecidas no mundo (Mona Lisa, A Última Ceia e o Homem Vitruviano), além de inúmeras
outras também de grande prestígio, como a Madona das Rochas.

Na obra "A Última Ceia", foi trabalho a permutação, o arranjo, a combinação e a
probabilidade.
Da Vinci dispôs em sua obra exatamente 12 discípulos e mais Jesus em um lugar fixo.
Se os lugares, todavia, se alternassem, em quantas posições diferentes
diferentes seria possível sentar os
12 personagens?
  12!
  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1
  479001600
Teríamos, portanto, 479001600 formas diferentes de organizá-los.
organizá
Baseados nesses estudos de Da Vinci, elaboramos, depois de uma minuciosa pesquisa
bibliográfica, problemas matemáticos que abordassem suas ideias. Constatamos alguns
quesitos sobre os sólidos platônicos, matematizamos a sua bicicleta (sistema de transmissão
transmissã
por correntes), suas lentes (equações de Gauss) e sua catapulta (lançamento oblíquo e alcance
máximo). E, obviamente, o número de ouro e suas vertentes não poderia ser deixado de lado.
Um dos principais temas nas obras de Leonardo, o número de ouro, foi alvo de grande
atenção, sendo explorado de diversas formas, como pela dedução da sua fórmula, modos de
aplicação e coincidências que o envolvem.
A seguir demonstraremos cálculos relacionados ao alcance de uma catapulta, um dos
mais famosos inventos de Leonardo
Leonardo e também um dos conteúdos explorados no presente
trabalho. Num lançamento oblíquo, sabemos que o ângulo que tem o maior alcance é o de 45º.
Queremos, porém, provar o porquê disso:
Desprezando a resistência do ar, temos que Vx é constante e Vy é variável.
vari
#$ 

∆$
∆&

e
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#-  #-. / 0,

Temos ainda, pela decomposição vetorial, que:
#$  #  cos *
e
#-  #  sin *
Queremos descobrir ∆+
+, o alcance máximo. Isolando ele na primeira equação temos
∆+  #$  ∆,
∆, é o tempo que o corpo permanece no ar. Podemos isolá-lo
isolá lo na forma de #- . Quando
o corpo atinge a altura máxima, ele para por um breve momento, ou seja, sua velocidade é
zero. Nesse instante, portanto:
#-. / 0,  0
,

123
4

Substituindo na equação anterior:

∆5 
∆5 

4
13789 :;<3 9=> :
4
13 ² ?@A B ACD B
4
1E ;

F ACD B
4

Como ∆5 e sin2θ são diretamente proporcionais, sin2θ deve ser máximo
m
para que o
alcance também seja máximo. O maior seno possível é 1, seno de 90º. Como se trata de um
arco duplo, concluímos que *  45º.
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∆5 
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CONCLUSÕES
A presente pesquisa fez com que, acima de tudo, conhecêssemos um gênio. Apenas
pelo número de invenções de sua criação já se pode ter uma ideia da genialidade de Da Vinci:
cerca de 300. E como pudemos ver, não foram “quaisquer” invenções. Bicicleta, paraquedas,
catapulta, entre tantas outras tão interessantes quanto estas.
Leonardo inovou. Soube o que estudar, como estudar e porque estudar. Além de
aprender sobre a vida desse super-homem, adquirimos também inúmeros conhecimentos
sobre os seus inventos, seus estudos e suas obras. A perfeição do seu trabalho é inacreditável.
Seus estudos ainda servem de base para pesquisas hoje em dia.
Além do conteúdo teórico, o presente trabalho ainda fez com que pudéssemos edificar
nossos conhecimentos matemáticos, através de pesquisas, observações e constatações. Além
de estudarmos o que ele mesmo pensou, ainda criamos situações novas, nas quais usamos
nossa criatividade e chegamos a novas ideias.
Foi fantástico aprender mais sobre a vida de Leonardo da Vinci, sobre suas obras, e,
claro, inserindo e explorando a matemática. Esperamos que com esse trabalho possamos ter
mostrado um pouco da herança desse gênio para a comunidade.
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LOGARITMOS: PARA QUE SERVEM?1
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NEPONUCENO, Gabriella2; LIRA, Josiel3; NETA, Darvina Ribeiro4.
RESUMO: O estudo da Matemática está passando por diversas transformações e isto se deve ao fato da
sociedade estar exigindo do homem, conhecimentos matemáticos suficientes para levá-lo
levá
a desempenhar
atividades, compreender fenômenos que fazem parte do nosso dia-a-dia.
dia dia. Estudar e entender os logaritmos
tornou-se
se uma tarefa necessária para a compreensão do mundo em que vivemos A partir desta ótica, elaboramos
uma sequência de estudo sobre aplicação desta ferramenta da Matemática na Biologia para verificar os níveis de
pressão sonora emitidos por diversos agentes ao condutos auriculares dos seres humanos é o que esta pesquisa
procurou desenvolver. Para tanto, foi preciso seguir duas linhas de investigação: uma produzida por entrevistas a
pessoas que sofreram perdas auditivas
tivas em seus trabalhos, por falta de uso de equipamentos de proteção à
poluição sonora; entrevista a profissionais da saúde que estão diretamente ligados à área específica de
otorrinolaringologia, cuja contribuição foi de suprema importância para este projeto.
projeto. De acordo com os
especialistas a escala de medida da audição é feita em decibéis e o teste normalmente varia entre zero e 120
decibéis, sendo que a audição normal escuta até um mínimo de 25 decibéis (às vezes menos). Se o ouvido
começa a ouvir apenas aos 50 decibéis, diz-se
diz se haver uma perda auditiva leve; se entre 55 e 70 decibéis, diz-se
diz
perda moderada; entre 75 e 90 decibéis, perda severa; acima de 90 decibéis, perda profunda. Certas técnicas e
condições práticas especiais, bem como uma tabela própria
própria de valores, têm de ser estabelecidas para o exame de
crianças. A outra linha investigativa foi baseada em textos de pesquisas escritas por estudiosos da problemática
da perda auditiva, cujas obras refletiram leituras de aparelhos que permitiram identificar
identific o nível de perda
auditiva por fatores externos e evitáveis. Para obter os parâmetros sonoros de intensidade e frequência, foram
analisados resultados de exames feitos com pacientes desses profissionais da saúde, que revelaram entre outros
dados a importância
ância da prevenção para orientação e erradicação dessa problemática. O nível de pressão sonora
em decibéis dB(A) e a frequência, em hertz (Hz) também teve seus estudos ligados aos conhecimentos de
logaritmos. Sons de frequência constante, cujas intensidades
intensidades físicas variam em progressão geométrica, produzem
sensações cujas intensidades subjetivas variam em progressão aritmética. Lei de WeberWeber-Fechner - Para sons de
mesma frequência, a intensidade da sensação sonora cresce proporcionalmente ao logaritmo da intensidade
int
física. Entre as etapas deste projeto de pesquisa, destacamos o estudo sobre o emprego dos conteúdos
matemáticos em situações práticas. Neste caso, o uso dos logaritmos para obtenção de diagnósticos nos exames
audiométricos.
Palavras-chave: Medição
ção de ruído. Poluição sonora. Logaritmos.
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Perda Auditiva Induzida por Ruído (Pair) é a perda provocada pela exposição por
tempo prolongado ao ruído. Configura-se
Configura se como uma perda auditiva do tipo neurossensorial,
geralmente bilateral, irreversível e progressiva com o tempo de exposição ao ruído (CID 10 –
H 83.3).
Alguns estudiosos dessa problemática propuseram a utilização do termo “perda
auditiva ocupacional”, por ser mais abrangente, considerando o ruído, sem dúvida, como o
agente maiss comum, mas sem ignorar a existência de outros, com todas as implicações que
estes pudessem originar em termos de diagnóstico, medidas preventivas, limites de segurança,
legislação, etc.
Consideram-se
se como sinônimos: perda auditiva por exposição ao ruído no trabalho,
perda auditiva ocupacional, surdez profissional, disacusia ocupacional, perda auditiva
induzida por níveis elevados de pressão sonora, perda auditiva induzida por ruído
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ocupacional, perda auditiva neurossensorial por exposição continuada a níveis elevados de
pressão sonora de origem ocupacional.
Quando se estudam as perdas auditivas de origem ocupacional, deve-se levar em conta
que há outros agentes causais que não somente podem gerar perdas auditivas,
independentemente de exposição ao ruído, mas também, ao interagir com este, potencializar
os seus efeitos sobre a audição. Entre outros, podem ser citados a exposição a certos produtos
químicos, as vibrações e o uso de alguns medicamentos.
A avaliação audiológica periódica permite o acompanhamento da progressão da perda
auditiva, que pode variar de acordo com a intensidade e com o tempo de exposição a ruídos,
além da suscetibilidade individual. A velocidade da progressão da perda auditiva determinará
a eficácia das medidas de proteção tomadas e a necessidade da aplicação de outras. Quando o
profissional da área de otorrinolaringologia precisa determinar o índice de uma perda auditiva
recorre aos cálculos com uso de logaritmo. Pois o logaritmo simplifica as equações feitas
nesta determinação ou parecer clínico. Neste processo, o estudo de logaritmos é fundamental,
permitindo-nos ver, na prática, o uso da matemática.
OBJETIVOS
*Realizar levantamento bibliográfico sobre logaritmos e sua aplicabilidade,
*Relacionar os dados de perdas auditivas, baseados em relatórios médicos, aos estudos de
logaritmos,
*Explicar, através do uso de logaritmos, os resultados dos exames audiométricos,
*Investigar, junto aos profissionais de saúde especialistas, como se dá a perda auditiva e de
que forma pode-se demonstrar o antes e o depois de uma audição comprometida;
* Pesquisar como a forma de disputa musical denominada de Paredão Hit’s pode prejudicar os
tímpanos;
*Verificar, sob ótica médica, como o uso excessivo de fones de ouvidos acarreta danos à
audição.
METODOLOGIA
Estudos bibliográficos e pesquisas em sites especializados em Logaritmos e PAIR.
Criação de jogos didáticos, número musical, peça teatral e HQ, tendo como base a história e o
uso dos logaritmos no cotidiano.
Produção de vídeos com as entrevistas a médicos especialistas em Otorrinolaringologia e o
depoimento de um trabalhador sobre sua perda auditiva.

Visitas a uma Clínica Especializada para conhecimentos in loco de instrumentos de
audiometria e exames específicos.
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Análise
se de resultados de exames com base no uso de logaritmos.
Realização de miniconferência com o tema: LOGARITMOS: PARA QUE SERVEM?
Exposição em stand de todo material produzido durante a realização do Projeto de Pesquisa.

CONCLUSÕES
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Os estudos sobre logaritmos
logaritmos e sua aplicabilidade em exames de análises de
audiometria, como a reflexão da perda auditiva induzida por ruídos, foi um dos marcos da I
Feira de Matemática do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães. A proposta foi alcançada
com sucesso, pois através de entrevistas e visitas ao Hospital Especializados em Garganta e
Ouvidos de Juazeiro-Ba,
Ba, nós pudemos conhecer a importância de EPI (Equipamento de
Proteção Individual), que cada trabalhador precisará possuir para não ter perda auditiva em
locais onde o nível
ível de decibéis esteja acima do suportável pelo ouvido humano.
Para exposição desses dados estudamos modelos de instrumentos de audiometrias,
bem como, analisamos in loco o aparelho que permite este procedimento, e assim fizemos
uma leitura matemática dos dados.
A equipe responsável pela exposição do stand apresentou aos visitantes a realidade da
matemática no cotidiano nas análises dos exames audiométricos através de vídeos, jogos,
banners, HQ e amostras de objetos com alta emissão de ruídos que, bem explorados,
expl
transmitiram o objeto de estudo ora organizado.
As gravações das entrevistas também foram apresentadas e comentadas em debate
junto aos que visitaram o Stand. Em cada entrevista realizada foi possível observar a
preocupação entorno do surgimento de uma futura geração de indivíduos com danos
irreversíveis nos ouvidos.
Foi desenvolvido um protótipo de fone de ouvido, para servir de alerta aos
interessados sobre a problemática da PAIR. O mesmo foi construído por um grupo de colegas
em parceria com graduandos
uandos de Engenharia Elétrica da UNIVASF. O objetivo desse modelo é
alertar aos que utilizam fones de ouvidos em excesso, e em alto volume, e àqueles que gostam
de paredões de som, para as futuras complicações que poderão acometer sua audição pela
exposiçãoo exagerada a essas situações.
Assim, o sucesso dessa pesquisa foi a ampliação dos conhecimentos matemáticos em
logaritmos e sua aplicabilidade no cotidiano, observados nos exames audiométricos. E, como
consequência, o estudo aprofundado da PAIR, suas implicações
implicações na saúde do aparelho auditivo
e a possibilidade de construirmos um modelo de fone de ouvido capaz de alertar ao seu
usuário os níveis de decibéis suportáveis, assim evitando danos ao mesmo.
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RESULTADOS

Ao término da realização das pesquisas e apresentações, concluímos que o uso da
Matemática está presente em todo nosso cotidiano. Encontramos a prática do uso dos
LOGARITMOS na simplificação das equações nos cálculos de decibéis (Unidade de Medida
de Emissão Sonora) necessários para obtenção de resultados dos exames de audiometria.
Portanto, a execução desse Projeto de Pesquisa promoveu excelente ampliação do
conhecimento matemático e, por consequência, maior domínio sobre PAIR (Perda Auditiva
Induzida por Ruídos), suas causas e prevenção.
E ainda estamos melhorando o protótipo do fone de ouvido adaptado. Esse modelo é
capaz de alertar, por sinal luminoso, quando o volume do som atingiu o índice suportável pelo
ouvido humano que, segundo a OMS, é de 85 decibéis.
REFERÊNCIAS
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MATEMÁTICA DA SOBREVIVÊNCIA
RESPONSABILIDADE LEGAL X CONSCIÊNCIA SOCIAL E
HUMANA1
SILVA, Bernardo Fortunato Francalacci da2; GÖDEL, Letícia3; MORESCO, Daiane4.
RESUMO: A turma do 1º ano do ensino médio desenvolveu um trabalho interdisciplinar para a sensibilização
da consciência social e humana das pessoas. Osobjetivos foram de refletir qual o papel da sociedade civil na
construção de um Estado mais eficaz e mais fiscalizador e recriar a boate Kissda tragédia de Santa MariaMaria RS.
Atividades desenvolvidas: simulação de incêndio, simulação de saída de ambiente e cálculo de densidade
demográfica. Conceitos de razão e proporção. Progressão Aritmética e geometria analítica para calculode
evacuação
ão da boate. Gráficos e tabelas relacionando a estatística de mortos e estimativa de vazão das pessoas.
Média para calcular a quantidade de pessoas por metro quadrado. Sistema respiratório, Estado X Sociedade
Civil, conceitos de Liberdade e Decisão, pirâmide
pirâmide etária. Nossa conclusão é de que como cidadãos jovens não
devemos evitar estes tipos de lugares, mas devemos cobrar das autoridades e órgãos públicos que cumpram seu
dever.
Palavras-chave: Boate Kiss. Consciência social. Cidadão.
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Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-Relação
Inter Relação com outras Disciplinas;
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O trabalhoo interdisciplinar em determinados momentos se caracteriza como uma
atividade importantíssima quando se quer atingir de alguma forma com maior intensidade e
rapidez um determinado grupo. Desta forma o trabalho coletivo e integrado entre as diferentes
áreas do conhecimento é fundamental, pois, a articulação entre as áreas envolve uma sintonia
de tratamentos metodológicos e pressupõe a composição de um aprendizado de
conhecimentos disciplinares com o desenvolvimento de habilidades comuns.
O caso da Boate Kiss,, Santa Maria/RS, um incêndio que vitimou centenas de jovens
trouxe a tona questões que reverberaram na mídia nacional. Em que medida a noção que o
povo brasileiro tem de um Estado paternalista não influencia em acidentes como o da Boate
Kiss? Esperar do Estado
stado nas suas esferas municipal e estadual as medidas cabíveis de
segurança é questão de responsabilidade legal, porém é importante lembrar que o Estado não
é um ser abstrato sem cara, sem sentimento e sem consciência, ou seja, o Estado é constituído
por homens de carne e osso que dentro de suas incumbências e de suas responsabilidades
devem eleger o ser humano como centro de suas políticas. Qual o nível de responsabilidade
dos organizadores do evento e dos proprietários do estabelecimento onde ocorreu a
catástrofe?
atástrofe? Como medir esse nível de responsabilidade, já que é difícil medir o nível de
consciência social e humana das pessoas envolvidas no incidente?
Para matematizar alguns acontecimentos da tragédia a partir de simulações e
construções em escala apresentamos estudos estatísticos, utilizamos a probabilidade para
relacionar a quantidade de pessoas e a possibilidade de sobrevivência além utilizar a média
para tentar explicar as causas da tragédia. Metas comuns envolvendo disciplinas de todas as
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áreas foram essenciais para o desenvolvimento humano dos alunos e também dos professores
e equipe pedagógica envolvida.
METODOLOGIA
O acidente em Santa Maria/RS na boate Kiss foi avaliado de forma interdisciplinar no
primeiro ano do Ensino Médio, tendo como referência principal dois textos extraídos da
internet. “Tragédia em Santa Maria- O que a balada tem a ver com cidadania” de José Renato
Salatiel e “Jeitinho Brasileiro” de Pedro Nadaf que abordavam a “tolerância ou conivência das
autoridades com pequenos delitos” o tão popular “jeitinho brasileiro”.
Inicialmente simulamos um incêndio na escola com a participação do Corpo de
Bombeiros que apresentou técnicas e equipamentos necessários para o combate e prevenção à
incêndios. Também ocorreram simulações de saídas com alunos de todo ensino médio de uma
área calculada em escala para representar o ambiente da boate para realizações de cálculos e
estimativas de sobrevivência do local. A Sociologia trabalhou a educação para o espaço
público- preservação do patrimônio público e necessidade de conhecimento mínimo sobre as
condições mínimas exigidas para um espaço urbano receber um coletivo de pessoas para uma
festa ou outro evento qualquer. A Geografia analisou dados estatísticos de pirâmides etárias,
estudamos a média de idade das vítimas chegando a conclusão que era um grupo de pessoas
bastante jovens, que por sua vez tem a idade da maioria da população brasileira. Fizemos
comparações com pirâmides passadas, atuais e futuras e com base em dados do IBGE,
percebemos que esta população jovem e principalmente do sexo masculino, são considerados
um grupo mais suscetível a serem vítimas de tragédias como estas, a homicídios e acidentes
automobilísticos. Filosofia refletiu os conceitos de Conhecimento, Decisão e Liberdade dentro
do conceito de Indústria Cultural, explicando como as propagandas influenciam e estimulam
desejos de maneira inconsciente nos jovens, não permitindo uma conscientização e
conhecimento mais adequados no que diz respeito às questões de segurança da Boate Kiss.
Biologia apresentou explicação científica da morte por asfixia. Sabendo que o fogo se
espalhou rapidamente e a fumaça não demorou muito para se alastrar e que a boate lotada
dificultou ainda mais a circulação de ar que é tão importante para a respiração das pessoas
trabalhamos a anatomia e fisiologia do sistema respiratório, através de trajeto de circulação do
ar através dos órgãos chegando até os alvéolos. O processo respiratório é muito rápido, dura
menos de 1 segundo. Quando inalamos fumaça, ela faz o mesmo caminho do oxigênio, e
demora o mesmo tempo para chegar aos pulmões. As células de defesa começam a liberar
enzimas, só que elas atacam as próprias células do pulmão onde estão as substâncias tóxicas.
A parede do alvéolo se rompe e onde deveria haver ar passa a ter sangue. Dificilmente uma
pessoa resistirá pouco mais de 4, 5 minutos e morreria por asfixia. Médicos afirmam que além
do fator tóxico também existe o calor, pois a fumaça quente aumenta os danos das vias
respiratórias, e os sobreviventes que não foram hospitalizados devem ficar atentos com sinais
de irritação.
Trabalhando com gráficos e tabelas foram relacionadas à estatística de mortos à má
condição do estabelecimento, bem como a estimativa de vazão das pessoas. Calculamos a
média utilizando como recurso simulação e maquete devido à quantidade de pessoas por
metro quadrado que ocupavam o espaço.

RESULTADOS

355

ANAIS – III FNMat

Dados apresentados a partir da planta da boate.boate. 1:100 onde cada centímetro da planta
correspondeu a 100 do local ou um metro. Utilizando-se
Utilizando se da fórmula A = l2aplicamos
considerando 4000= l2, como resultado lado igual 63,5cm2. Na boate Kiss= 0,40m² ocupado
por uma pessoa com aproximadamente 70kg, portanto transformamos as unidades de
0,4m²=4000cm².
Na probabilidade e estatística consideramos que 1 pessoa – 0,4m² / 691 pessoas –
276,33m²

Á 

°   

. Considerando a quantidade de pessoas percebemos que a probabilidade

de sobrevivência com o número desejado de pessoas que era de 691 seria de:
,


= 0,400x100=40%

e a probabilidade de sobrevivência com o número real de pessoas: 1200 foi de :
,
 

= 0,230x100=23%

Com a simulação feita no colégio obtivemos os seguintes resultados:1ª
resultados: simulação:
40m², duas portas abertas, com 100 pessoas, foram necessários 20 segundos para evacuação
de todas as pessoas;2ª
2ª simulação:
simulação: 20m², uma porta aberta, com 100 pessoas, foram
necessários 80 segundos para evacuar todas as pessoas; Aplicando esses valores na
Progressão Aritmética obtivemos os seguintes valores:1ª simulação:20s – 100 pessoas; 40s –
200 pessoas;X – 1200 pessoas; r=20 e a1=20
A12=a1+11.r
A12=20+11.20
A12=20+220
A12=240
Na 2ª simulação tivemos 80 – 100 pessoas; 160 – 200 pessoas; X – 1200 pessoas
obtendo como resultados A1=80 e r=80
A12=a1+11.r
A12=80+11.80
A12=80+880
A12=960

80s – 100 p.
X – 1200 p.
100x=96000
 
X= 
X=960
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20s - 100 p.
x- 1200 p.
100x=24000

X= 
X=240
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Os mesmos dados também foram comprovados aplicando Regra de três:
1ª simulação:
2ª simulação:

Novamente confirmamos os valores na Geometria Analítica onde a 1ª simulação
temos: A (100, 20);B (200, 40);C (1200, T)

100

20

1

100

20

200

40

1

200

40

1200

T

1

1200

T

4000+24000+200T-48000-100T-4000=0
100T=24000
T=




T= 240
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com os resultados em mãos refletimos o seguinte: qual o papel da sociedade civil na
construção de um Estado mais eficaz e mais fiscalizador? Não cabe apenas a indignação
posterior à catástrofe, cabe antes de tudo à tomada de consciência de que é a sociedade civil
que luta por melhores condições de segurança pública. Assim, a responsabilidade da
catástrofe é também da sociedade civil e de cada um de nós que no dia a dia de nosso
cotidiano deixamos de expor com exemplos uma consciência mais social e preocupada com
as questões públicas. Qual a responsabilidade individual de cada um dos participantes do
evento fatídico ocorrido na Boate Kiss? Evidente que a dor dos familiares está acima de
qualquer reflexão, porém, não podemos continuar endossando uma visão de Estado
paternalista onde cada cidadão é um individuo infantilizado precisando da tutela de um pai
irresponsável e relapso. As propagandas influenciam e estimulam desejos de maneira
inconsciente nos jovens, não permitindo uma conscientização e conhecimento mais
adequados no que diz respeito às questões de segurança. Decisão e liberdade são conceitos
importantes quando refletimos a participação dos jovens na festa na boate Kiss. Poderiam ser
considerados livres já que a falta de conhecimento e o desejo de participar influenciaram na
decisão de participar de uma festa em um local inadequado para a integridade física dos
mesmos.
Nosso dever como cidadãos jovens não é evitar estes tipos de lugares, mas devemos
cobrar das autoridades e órgãos públicos que cumpram seu dever, que é o de zelar pela
segurança de todos... não aceitar o descaso, a falta de compromisso e a lei da vantagem e do
lucro.
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MATEMÁTICA EM TODA PARTE1
NASCIMENTO, Liciane Lima do2; FERREIRA, Luiz Felipe Oliveira 3;
SANTOS, Ozemar Oliveira dos4.
RESUMO: A matemática e a Arte se faz presente em meio a sociedade desde muito tempo. Seja através de
cálculos, medidas, formas geométricas e simetria que sempre estiveram nos desenhos, projetos artísticos,
pinturas, esculturas, monumentos, proporções, composições modulares, abstração geométrica, além de
construções civis. Tudo isso são exemplos destas áreas do conhecimento para a sociedade, independente da
época. Este trabalho tem como objetivo apresentar um lado divertido dessas ciências proporcionando aos
estudantes uma metodologia mais coerente com a realidade de vida encontrada, além dos muros da escola,
proporcionando assim, um aprendizado mais consistente e contextualizado, fazendo com que os dissentes
vivenciem na prática os conhecimentos, que muitas vezes, ficam retidos em sala de aula.
Palavras-chave: Matemática. Realidade. Contextualizado. Arte.

INTRODUÇÃO
A Matemática e a Arte juntas exercem um papel muito importante para a sociedade,
tanto é que sua aplicabilidade se reflete em praticamente tudo o que está ao nosso redor.
Somos pessoas que precisamos, inclusive, atualizar os nossos conhecimentos, com relação a
esta ciência, que é tão importante para as nossas vidas, quanto para o nosso lado intelectual.
Este trabalho veio com o intuito de levar os alunos a um amplo conhecimento, de
medidas, e de formas geométricas, onde perceberam que a matemática os cerca de todas as
formas. Levar ao aluno a calcular coisas em sua própria casa, o levou a pensar de forma ampla
na sua vida. A dificuldade de cálculos vista no estado do Acre, foi a grande problemática a
qual nos levou a pensar: Por que tanta dificuldade em resolver multiplicações e divisões?
Contudo, essa dificuldade foi facilmente retirada ao levar os alunos para observarem e
posteriormente calcularem todas as formas e desenhos geométricos que os cercam, usando
assim, as multiplicações e divisões que são abordadas, no dia a dia, e também propondo novas
divisões em suas casas, para um melhor aproveitamento do terreno e de toda a planta da casa.
Um grande exemplo de que matemática pode ser facilmente introduzida em outras
disciplinas, foi Pitágoras, que de acordo com seu teorema é possível calcular o lado de um
triângulo retângulo, conhecendo os outros dois. Desta forma, ele conseguiu provar que a soma
dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa.
Atribui-se também a ele o desenvolvimento da tábua de multiplicação, o sistema
decimal e as proporções aritméticas. Sua influência nos estudos futuros da matemática foi
enorme, pois foi um dos grandes construtores da base dos conhecimentos matemáticos,
geométricos e filosóficos que temos atualmente.
MATERIAL E MÉTODOS

1
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Tudo começa quando ao perceber a dificuldade que os alunos da instituição de ensino
têm em resolver multiplicações e divisões, posteriormente, analisar todas as possibilidades de
se resolver este grave problema. Problema este que levou a este trabalho, pois ao relatar em
uma aula de Artes que normalmente tudo se tem forma, leva o aluno a interagir as disciplinas.
Posteriormente, levam-se
levam se os alunos para fora de sala de aula, somente com uma fita
fit
métrica e também com lápis e borracha, e daí, começa-se
começa se a fazer perguntas para eles, do tipo:
Qual é a área desta porta? E seu perímetro? Contudo vale ressaltar, que áreas e perímetros, já
haviam sido vista e estudada por eles, então é feita uma revisão rápida do assunto.
Os métodos utilizados para a execução do projeto serão ilustrativos através de banner,
fotografias, telas e objetos de figuras geométricos que tenham a ver com o suposto tema, para
que haja um melhor interesse do publico. A explicação será
será desenvolvida de forma que, quem
assista esteja interligado com quem apresenta o projeto de tal maneira que este envolvimento
trega bons resultados como a compreensão do tema.
Começa-se
se a fazer com que eles usem as tuas habilidades para fazer medições e
calcular usando multiplicações, e imaginando algumas possíveis divisões do que eles estão
medindo em partes iguais ou em mais partes, daí entra a aula de artes, onde eles verificam
também, sobre simetria e geometria, onde todos eles começam depois dos cálculos
cálc
feitos a
aprenderem também a reduzir, com medidas na forma de escala, aprendendo assim também,
uma nova forma de dividir e calcular em forma de brincadeira.
Perceber que com esses exercícios extraclasse, leva o aluno a pensar mais, e a começar
a desenvolver
volver o que antes era um problema grave para ele, em respeito as multiplicações e
divisões. O aluno também começa a descobrir a matemática por toda a parte, e descobrir que
se pode calcular em diversos lugares.
Posteriormente foi proposto ao aluno, ir todos
todos eles para uma casa em construção, e
calcular quais as medidas das janelas, das portas, da pia, do banheiro e de todos os outros
cômodos. Daí entra a questão novamente da matemática de uma forma mais aprofundada,
quando um aluno pergunta o seguinte: Como calcular o volume da água que caberia dentro de
uma piscina que estava sendo feita ao fundo da casa, daí o professor dá mais um passo em
ensinar matemática e multiplicação, e ensina os mesmos a calcular alguns volumes, de
diferentes formas geométricas.
Para
ra interagir ainda mais as disciplinas, a professora de Artes pede para eles em
escalas reduzirem o tamanho da piscina e também os ensina a desenharem figuras em três
dimensões.
Para finalizar a proposta, foi feita uma viagem a Rio Branco, capital de nosso
noss estado,
Acre, onde a professora da disciplina Artes os levou a perceberem os principais monumentos
da cidade, e observaram que os mesmos são compostos por formas geométricas, simétricas e
que a cultura em sua maioria em nosso estado, é a cultura indígena.
indígena. E também ao levar nossos
alunos a uma escola de dança, balé, os alunos perceberam como a simetria na dança também é
de grande importância, pois a mesma junto com o equilíbrio corporal da bailarina, leva a
verificar a perfeição matemática apresentada em movimentos
movimentos corporais sobre um eixo
simétrico mostrando a simétrica tanto nas coreografias quanto nos gestos estruturados dos
bailarinos, movimentos estes que são a translação e rotação, fazendo com que os mesmos
alunos dêem mais valor na matemática e também que solicitem mais aulas extraclasse como a
que foi proposta para eles trabalharem.
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Tudo isso é basicamente uma pura matemática, que sem que percebamos esta
constantemente sendo calculada em nosso subconsciente, desde das coisas mais simples,
como por exemplo: as medidas do leite para por no café, o sal necessário para temperar o
arroz, os ml de creme dental na escova de dente, medidas, proporções, tudo isso nos cerca
constantemente todas as horas do dia e em qualquer que seja a situação, ou seja matemática
em toda parte.
A matemática se faz presente na musica através da simetria, que marca o ritmo de cada
nota a acorde, além disso, a matemática também pode aparecer de outras formas como por
exemplo: a organização dos acordes, em um determinado tempo e espaço, pela oscilação do
som, os campos harmônicas, a representação proporcional de notas e o ritmo estabelecido
simetricamente em toda a música.
Depois disso, percebe-se que o interesse deles pela matemática só teve a crescer e que
a cada aula viria uma proposta diferente, solicitada por eles mesmos. Percebe-se também, que
a dificuldade em fazer cálculos de multiplicação e de divisão, diminui de forma gradativa, e
junto com a disciplina de Artes em que os mesmos alunos fizeram desenhos de magníficos,
eles desenvolveram de forma exemplar todas as dúvidas que foram apresentadas no começo
deste trabalho.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultado, percebemos que com simples idéias e propostas pode-se levar a tirar
a dificuldades dos alunos e também a interdisciplinaridade entre matérias pode levar o aluno a
uma melhor compreensão. Os resultados foram vistos e analisados em sala de aula, onde as
mesmas perguntas feitas aos alunos antes das aulas foram as mesmas feitas depois, com um
aproveitamento bem mais satisfatório.
As discussões começam a ser atribuídas a questão da interdisciplinaridade, que levou
os alunos a aprenderem tanto geometria, como cálculos, como também em Artes. Isso fez
com que a direção desta instituição de ensino, a abrir portas para a interdisciplinaridade, e
também a um bom desempenho destes estudantes que vão apresentar este trabalho em outros
lugares e também levar os resultados obtidos aqui em nossa cidade, aos governantes deste
estado e de nossa cidade, afim de que eles abram seus olhos para este tipo de trabalho feito
pelos mesmos alunos que já passaram pelo ensino desta cidade e do estado.
CONCLUSÕES
As questões apresentadas, através das dúvidas e a dificuldades dos alunos, foram
completamente respondidas, visando um aproveitamento mais favorável e um melhor
desempenho dos alunos em Matemática e em diversas áreas. Visto que a interdisciplinaridade,
pode melhorar e muito o ensino em diversas áreas, promovendo uma participação mais efetiva
dos alunos, e mostrando a todos que a matemática realmente está em toda parte.
REFERÊNCIAS

COSTA, Cristina. Questões de arte: belo, a percepção estética e o fazer artístico. São
Paulo: Moderna, 2004.

361

ANAIS – III FNMat

SCHILICHTA, Consuelo. Mundo das ideias: arte e educação, há um lugar para a arte no
ensino médio?, Curitiba: Aymará, 2009.
http://cmup.fcup.pt/cmu/arte> Acesso: 04 de maio de 2014
http://wikipedia.org/wiki/Simetria> Acesso: 16 de maio de 2014

Salvador – BA – 24 a 26/09/2014

III Feira Nacional de Matemática

http://franciscodepaulo.pbworks.com/w/page/69238339/IV%20Feira%20de%Matem%
C3%A1tica> Acesso: 04 de junho de 2014.

MATEMÁTICA NA SAÚDE1
SOUZA, João Victor Paiva2; MARTELLET, Marina Gomes3;
SOUZA, Carlos Roberto Schweger4.
III Feira de Matemática
“O conhecimento da Matemática não só vos alcançará mais glória e utilidade nas coisas
humanas, mas tornará o vosso espírito mais inteligente e mais próprio para os assuntos que
dizem respeito à Medicina.” (Hipócrates)
Tema: Matemática na Saúde
Objetivo: O trabalho traz a preocupação com o grande número de crianças e
adolescentes nas escolas sobre a questão da obesidade que está diretamente relacionada com a
alimentação. Nessa apresentação utilizaremos a Matemática em favor da saúde buscando uma
vida saudável em benefício do bem estar, valorizando e adotando hábitos saudáveis como um
dos aspectos básicos à sua saúde e à saúde coletiva.
Esse trabalho poderá ser aplicado na comunidade escolar, na disciplina de Matemática,
Física, Química, Biologia, entre outras, como recurso didático tornando assim as aulas mais
dinâmicas, descontraídas e mais saudáveis, visando também à interdisciplinaridade, pois, a
matemática inserida em situações cotidianas, fazendo relação com os conteúdos em sala de
aula, dá novo significado à aprendizagem, no sentido de aprender investigando, questionando,
criando, etc. E também favorecer a pesquisa, quebrando os vínculos com a matemática
tradicional e estimular a fluência de ideias e fazer com que as pessoas entendam que a
Matemática tem a sua devida importância e que ela está presente em todos os lugares, e que
sem ela talvez não pudéssemos ter chegado aqui, com trabalhos de cálculos precisos que
ajudarão na conscientização de uma mudança de hábito alimentar, como será relatado nesse
trabalho, sobre a importância de cuidar da sua saúde e como a matemática tem autoridade
nesses assuntos. E um melhor entendimento de forma simples e básica, para que possamos
aplicar no dia-a-dia sem complicação.
Conhecimentos prévios: Cálculos matemáticos envolvendo as quatro operações
básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão), razão e proporção, cálculo de
porcentagem e teoria dos conjuntos, coleta de dados, interpretação e análise de fórmulas,
tabelas e gráficos.
A Matemática está presente em todas as situações do nosso dia-a-dia, se olhar ao
nosso redor pode-se perceber sua presença nos contornos, nas formas dos objetos, nas
medidas de comprimento, em nossas atividades mais simples, na escola, em casa, no lazer, no
1
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Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, Colégio Estadual Barão do Rio Branco, crsschweger@hotmail.com.
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trabalho, nas brincadeiras. Seu desenvolvimento está ligado à pesquisa, ao argumento,
argumento ao
interesse por descobrir o novo, investigar situações. É a ciência do raciocínio lógico.
Atualmente, a Matemática consiste na ciência mais importante do mundo moderno, sendo
abordada desde as séries iniciais. Algumas de suas aplicações estão relacionadas
relacionad
a
financiamentos, compras parceladas, operações comerciais de compra e venda, construções,
investimentos financeiros, aplicações bancárias, cálculos operatórios básicos, entre outros.
Tendo em vista, há uma grande importância do estudo e do conhecimento Matemático
em qualquer área dessas atividades, particularmente no campo das ciências vinculadas à
saúde. Existem assuntos específicos na saúde que causam grande polêmica. Sejam eles
citados na mídia, redes sociais, e até no próprio dia a dia das pessoas. Uma vida saudável
depende de vários fatores e um dos mais discutidos atualmente diz respeito à alimentação
saudável e ao peso ideal.
A Matemática permite abordagens diversas nesse contexto, que diz respeito ao teor
calórico dos alimentos, a queima de calorias,
calorias, índice de massa corporal e adiposidade corporal,
frequência cardíaca, entre outros demais temas que abordaremos neste presente trabalho. Os
objetivos principais do Ensino da Matemática é que busquemos respostas de situaçõessituações
problemas presentes em nossoo cotidiano.
A alimentação saudável consiste na ingestão de alimentos benéficos à saúde, não
somente para manter o peso ideal, até porque tem que se conscientizar e compreender que é
de extrema importância saber calcular o peso ideal para um viver saudável,
saudável mas também para
garantir uma saúde plena. Para ser considerada saudável, a alimentação deve ser balanceada.
Contendo proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, minerais e vitaminas. Além de uma boa
alimentação é necessário exercícios físicos, a frequência
frequência cardíaca é um bom auxiliar para a
prescrição e controle dos seus treinos, ela é um indicador do trabalho cardíaco, geralmente
expresso como o número de batimentos cardíacos por minuto, é essencial alcançar bons
resultados nos exercícios físicos, calcular,
calcular, atingir e manter o número recomendado de
batimentos do coração, a chamada zona alvo de frequência cardíaca, que evita também riscos
de parada cardíaca. Podem-se
se vigiar os valores em repouso, recuperação ou após esforços
máximos e pode ser usada para diferentes
dife
fins. A fórmula mais utilizada pelos profissionais de
educação física para calculá-la
calculá
é o chamado modelo de Karvonen1, para isso usa-se
usa
a
matemática e suas operações básicas, na qual a frequência cardíaca é a quantidade de vezes
que o coração bate por
or minuto e, por isso, ela é um bom indicador do funcionamento do
coração e o condicionamento físico do indivíduo.
Para saber se um sujeito está com seu peso ideal, precisa-se
precisa se calcular o seu Índice de
Massa Corporal (IMC), pois é um parâmetro bastante utilizado
utilizado para classificar o indivíduo de
acordo com seu peso e altura. Ele é utilizado principalmente entre profissionais que trabalham
com o corpo, como médicos, fisioterapeutas e profissionais de Educação Física. Ele é um
importante indicador de obesidade ou desnutrição, como qualquer índice, esse também
apresenta problemas, esse índice apenas serve para alertar: caso você esteja acima do peso
ideal, é importante que tenha um maior cuidado com a sua saúde, pois os riscos de doenças
cardiovasculares e de diabetes,
betes, por exemplo, são maiores em pessoas localizadas nas faixas do
sobrepeso e posteriores. Para determinar o IMC, basta dividir o peso do indivíduo (massa)
pela sua altura ao quadrado. A massa deve ser definida em quilogramas (kg) e a altura em
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metros. O IMC trata-se de uma medida do nível de gordura de cada pessoa. O Índice de
Massa Corporal é uma medida utilizada para medir a obesidade adotada pela Organização
Mundial de Saúde (OMS). É o padrão internacional para avaliar o grau de obesidade.
Usa-se o Índice de Adiposidade Corporal (IAC) para medir a gordura do corpo. O IAC
ele diferencia a massa gorda (gordura) da massa magra (músculos). Ele usa a medida dos
quadris para realizar o cálculo e segue a seguinte lógica: Quanto maior forem os quadris em
relação à cintura, mais acima do peso se está. Para calcular a sua porcentagem de gordura
corporal utilizando o índice, você precisa medir sua altura em metros e sua circunferência do
quadril em centímetros. O IAC pode ser usado para calcular a porcentagem de gordura
corporal de homens e mulheres adultos e de etnias diferentes.
Se você está com problemas de excesso ou falta de peso, o ideal é consultar um
médico. Esse tipo de cálculo que pode ser feito em casa, como o IMC e o IAC mostram
resultados de forma artificial. Um médico irá usar outras ferramentas muito mais eficientes
para calcular o seu peso e indicar o que é melhor para o seu caso. Afinal, cada pessoa é
diferente da outra, e métodos que generalizam nem sempre são totalmente corretos.
Como vimos a Matemática está presente em diversos ramos da sociedade.
Profissionais de várias áreas utilizam cálculos matemáticos para aprofundarem seus estudos a
fim de comprovar e relacionar situações teóricas através de números. Com esse pensamento
concordamos em trabalhar a Matemática na Saúde podendo apresentar cálculos em que possa
facilitar a nossa vida em prol de uma vida longa e saudável.
No espaço reservado há exposição, montaremos um trabalho visual e também daremos
suporte ao público visitante com atividades de investigação. Faremos o uso de apresentação
de formulas matemáticas, tabelas e gráficos através de banners, podendo assim mostrar ao
visitante o quadro que representa as porcentagens de calorias consumidas de cada tipo de
alimento, em uma nutrição adequada, mostrando assim que ele mesmo pode realizar os
diagnósticos em seu próprio lar. Trabalharemos com Pirâmide Alimentar que tem o objetivo
de mostrar uma idéia da proporção entre os grupos alimentares, além da quantidade de
alimentos que se deve comer diariamente dividida em porções, sendo extremamente útil como
ferramenta de educação nutricional, além de ser um instrumento gráfico de orientação para
uma alimentação mais saudável.
Apresentaremos os vários tipos de frequência cardíaca e como calculá-los de acordo
com a fórmula de Karvonen1, que foi apresentado anteriormente, pois o importante é ter
consciência de que acompanhar a sua Frequência Cardíaca não serve só para cuidar da saúde
do seu coração, mas isso também pode potencializar a busca por algum resultado específico
durante a realização de suas atividades.
O modelo de Karvonen1 é considerado um dos mais efetivos cálculos para determinar
as zonas de treinamento, ou seja, intenso, moderado, leve, por considerar a frequência
cardíaca basal, que representa como está seu condicionamento físico atual.
Terá também a exposição dos cálculos de IMC (Índice de Massa Corporal) e IAC
(Índice de Adiposidade Corporal), e visto como a importância desses índices em calcular e
acordar no fato de que através deste método podemos proceder a uma avaliação do nível de
gordura do nosso corpo e daí identificarem possíveis fatores de risco para o desenvolvimento
de doenças relacionadas com a subnutrição e a obesidade, com identificação antecipada de

alguns destes fatores de risco, através desses índices, permite a alteração de comportamentos e
em último caso salvar uma vida.
Haverá um espaço aberto para que todos aqueles visitantes que tenham curiosidade
para saber o seu IMC e seu IAC, a sua Frequência Cardíaca Máxima, Frequência
Frequ
Cardíaca de
Repouso, Frequência Cardíaca Reserva, com todos os procedimentos necessários. Serão
mostrados também todos os cálculos e fórmulas gerais representados em banners,
apresentação de tabelas sobre o peso ideal, a gordura ideal e uma dieta ideal,
ide para cada altura
e idade, para um melhor entendimento e visualização do visitante.
Karvonen1 Martti Juhani Karvonen foi um médico e fisiologista finlandês,
finlandês conhecido
por seus estudos sobre epidemiologia de doenças cardiovasculares,, a relação entre os regimes
últimos e dietéticos (incluindo a dieta mediterrânea), e medicina esportiva (nomeado após ele
chamou a fórmula Karvonen).
).
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“Nenhuma investigação humana deve chamar-se
chamar se verdadeiramente ciência se não
passar pelo cadinho das demonstrações matemáticas.” (Leonardo da Vinci)

MATEMÁTICA NO CALENDÁRIO ESCOLAR1
LIMA, Aldineire Dantas2; UCHÔA, Beatriz Rodrigues3; RÉGIS, Talita Machado Leite4.
RESUMO: Pensando no dia nacional da matemática, criamos um dia na escola onde todas as atividades foram
voltadas para esta disciplina. O projeto tem como objetivo mostrar a disciplina de matemática para os alunos de
forma inovadora, intrigante e prática através de jogos, oficinas e peças teatrais. Com estas atividades e algumas
pesquisas conseguimos fazer que os alunos aprendessem gostar de matemática e obtivemos um aumento de 1,6%
em matemática nas avaliações externas. Concluímos que os discentes gostam de atividades diversificadas e o dia
da matemática estimula a aprendizagem além de mostrar a ideia para que seja aderido em outras instituições,
podendo estas copiar ou criar suas próprias atividades.
Palavras-chave: Aprendizagem matemática. Atividades diversificadas. Pesquisa-ação.

INTRODUÇÃO
Inspirados no dia Nacional da Matemática desenvolvemos várias atividades cujo
objetivo foi mostrar que existe a possibilidade de realizar um dia temático voltado para a
disciplina de matemática. Esta ação foi pensada a partir da constatação de que os alunos
enfrentam muitas dificuldades na aprendizagem de conteúdos matemáticos. Intitulamos o
projeto de “Matemática no Calendário Escolar”.
Baseando-se nas notas do primeiro período do ano de 2013, observamos a dificuldade
dos alunos na disciplina e isso nos motivou criar uma situação para melhorar estes resultados
que pode ser ocasionado pela falta de interesse na disciplina e nas aulas que às vezes são
monótonas. Este resultado também influencia no desempenho dos alunos em outras
disciplinas, principalmente a área de ciências da natureza que apresenta mais dificuldades
pelos alunos nos resultados do ENEM em muitas escolas. Com isso, pensamos em criar
atividades práticas e divertidas que relacionassem conteúdos de matemática.
Uma das práticas feitas com os alunos foi a medição de alturas inacessíveis com o uso
do teodolito. Inicialmente, trabalhamos em sala o conceito de Razões trigonométricas no
triângulo retângulo e levamos uma mostra de teodolito construído por monitores
desenvolvedores do projeto para ser utilizada e manuseada pelos alunos.
Com esta pequena atividade, vimos que a utilização de materiais possibilitam um novo
olhar em relação à Matemática para torná-la uma ciência prazerosa, criativa e útil, garantindo,
assim a participação dos discentes a fim de proporcionar um aprendizado eficiente e de
qualidade.
A intenção é ampliar as ações nesse projeto, trazendo novas alternativas para trabalhar
outros conteúdos em diferentes níveis de ensino, buscando, para tanto, materiais concretos
que auxiliam no processo de abstração de tais conceitos. Confiamos que o material concreto
pela potencialidade da experenciação facilita a observação e a elaboração de estratégias,
auxiliando o aluno na construção de seus conhecimentos (TURRIONI, 2004).

1
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Pensando que as atividades em sala não são suficientes para melhorar os resultados e
tentando mostrar quão importante é a Matemática resolvemos criar um dia de atividades
interativas e interdisciplinares onde o educando fixaria na memória alguns conhecimentos
além de instigar suas curiosidades.
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A partir deste modelo, se identifica, no processo metodológico deste projeto, quatro
elementos que contribuem para o rigor científico desta pesquisa-ação,
pesquisa ação, são eles denominados
de: Participação,, concretizada através das constantes discussões em grupo que resultam
re
em
um desafio para os participantes e os pesquisadores, gerando benefícios para o processo;
Qualitativa, elemento que permite que haja um aprofundamento do conhecimento, de modo
que a qualidade permita chegar à essência do fenômeno que é identificar o grau de
conhecimento da população cascavelense quanto ao acordo ortográfico; Ação que leva à
atestação e à mudança dos pressupostos e por último o aspecto Emergente que é fundamental
na pesquisa-ação,
ação, no sentido de que ao se aumentar o conhecimento, a ação
a
está mais bem
informada e possibilita as mudanças e solução de problemas.
A primeira etapa do projeto iniciou-se
iniciou se no dia 01/04/2013 com uma reunião entre a
professora orientadora Talita Machado e as alunas Aldineire Dantas e Beatriz Uchôa. No
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Este projeto adota a pesquisa-ação
pesquisa ação como modelo investigativo e utiliza como
procedimento a pesquisa
quisa de campo, com o intuito de observar a aproximação dos estudantes
com a matemática e sua plena aceitação foi realizada em forma de uma amostragem de alguns
estudantes da EEEP Edson Queiroz em Cascavel Ceará. A coleta de dados referente ao
problema pesquisado
quisado será feita através da ferramenta entrevista, com o objetivo de
proporcionar uma maior familiaridade com o problema e chegar à essência do fenômeno. A
partir disso, se propõe uma associação dos resultados obtidos a uma estratégia ou proposta
coletivaa de intervenção. Efetivando, deste modo, as quatro fases do ciclo básico da
investigação-ação,
ação, propostas por Tripp (2005):

encontro foi refletido sobre uma situação prática na área de educação que poderia se
configurar como um problema com possibilidades de se planejar ações para solucioná-lo. O
desentendimento com a disciplina de matemática foi uma das temáticas sugeridas e que de
imediato foi aceita pelo grupo, por se tratar de um assunto desafiador e significativo.
No segundo encontro, dia 07/04/2013, houve a troca de ideias entre os componentes
da equipe, decidiu-se que se faria uma pesquisa de campo para comprovar a relação de
entendimento com a matemática e os alunos da escola. A partir disto, começou-se a pensar
nas atividades que seriam desenvolvidas no dia da matemática e foi então que decidimos
apresentar peças de teatros. Para isso selecionando os livros O Homem que Calculava de
Malba Tahan e O Diabo dos Números de Hans Magnus Enzensberger.
Dia 15/04/2011 aconteceu o terceiro encontro, momento de questionamentos a respeito
de relacionar a disciplina de matemática com os cursos técnicos. Após sanadas as dúvidas,
passou-se a elaboração da primeira prática do projeto que consistiu na elaboração de uma
enquete a ser realizada com os diferentes cursos da escola. A enquete foi composta pelas
seguintes perguntas:
1- Que curso você faz?
2- Você gosta da disciplina Matemática?
3- Você concorda que seja realizado um dia na escola que o assunto principal seja
matemática?
4- Cite um conteúdo de matemática que você tem mais dificuldades.
5- Proponha uma atividade realizável para este dia.
A realização da enquete aconteceu no dia 30/04/2013 em algumas salas de aula da
escola. A pesquisa foi feita pelos alunos sob a supervisão das duas professoras orientadoras.
O corpus constitui-se de 152 entrevistas, representando uma abordagem metodológica
com características e possibilidades próprias. Os resultados destas foram condensados no dia
03/05/2013 e refletem a seguinte realidade entre os entrevistados
• 84% gostam de matemática
• 16% não gostam de matemática
Ao serem questionados se concordariam que fosse realizado um dia na escola que o
assunto principal fosse matemática:
• 97% disseram sim
• 3% disseram não
Quando pedimos para citar um conteúdo de matemática que tivessem mais
dificuldades:
• 18% responderam Relações trigonométricas no triângulo retângulo
• 11% responderam Proporção
• 15% responderam Inequação de 1° ou 2° grau
• 17% responderam Equação do 1° ou 2° grau
• 9% responderam Função exponencial
• 6% responderam Progressão Aritmética ou Geométrica
• 24% responderam Outros

Foi pedido para os entrevistados proporem
proporem uma atividade realizável para os anos
seguintes
• 57% proporam Jogos
• 8% proporam Paródias
• 16% proporam Tira-dúvidas
dúvidas
• 3% proporam outras atividades
• 2% não souberam o que propor
Esta pesquisa sinaliza claramente para o diagnóstico de que a criação de um dia letivo
para o assunto de matemática seria bem produtivo e que aproximaria todos à disciplina.
No dia 31/05/2013 foi realizado o Dia da Matemática na escola. Abertura foi feita com
a palavra da diretora Fábia Napoleão Andrade e o do coordenador escolar Dráulio de Sousa
Custódio. Em seguida houve declamação do poema Matemática de Millôr Fernandes. Após
este momento, iniciou-se
se o dia com peças teatrais no auditório e apresentação de jogos
matemáticos na quadra poliesportiva. À tarde, continuamos o dia com oficinas de matemática
e peças teatrais.
Os encontros dos dias 05/08/2013, 06/08/2013, 07/08/2013, 14/08/2013, 19/08/2013,
20/08/2013, 21/08/2013, 07/10/2013, 14/10/2013, 16/10/2013,
16/10/2013, 21/10/2013 e 29/10/2013
foram utilizados para elaboração falas, ensaios, confecção do caderno de campo e do banner.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A aprendizagem tornou-se
tornou se mais significativa para os alunos, a partir da associação dos
conteúdos ministrados em sala de aula ao cotidiano dos adolescentes. Desta forma, tornou-se
tornou
perceptível que a Matemática é ferramenta imprescindível para a formação do cidadão,
desfazendo um conceito equivocado de que esta disciplina é “chata” e difícil.
Em geral, o projeto apresenta
apresenta uma proposta diferente no munícipio visto que esta é a
única escola que praticou o momento. Como teve 100% de aprovação do corpo discente
pretendemos repetir a ação sempre que possível, mesmo que não seja no mesmo período.
Temos também como resultado positivamente o acréscimo de 1,6% nas avaliações
externas do Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará (SPAECE).
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É necessário um momento de reflexão e atitudes para conscientizar a população
discente que a Matemática está ao nosso redor
redor e não importa que profissão iremos seguir
sempre necessitaremos deste conhecimento.
conhecimento
Diante do exposto e mediante as atividades desenvolvidas para a consecução do
projeto proporcionou-se
se às pessoas envolvidas, um conhecimento mais amplo sobre novas
formas
rmas de aprender matemática, um assunto de grande relevância.

III Feira Nacional de Matemática

CONCLUSÕES

TURRIONI, Ana Maria Silveira. O laboratório de educação matemática na formação
inicial de professores. 2004, 175f. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática) –
Instituto de Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita
Filho, Rio Claro.
ENZENSBERGER, Hans Magnus. O Diabo dos Números. Cia das Letras: São Paulo, 1997.
TAHAN, Malba. O homem que calculava. Record: São Paulo, 1938.
TRIPP, David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Educação e pesquisa, São
Paulo, v.31, n.3, p. 443-446, set./dez.2005.

MATEMÁTICA, TECNOLOGIA E ACESSIBILIDADE1

371

ANAIS – III FNMat

1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter relação com outras Disciplinas,
Instituição: Escola de Educação Básica Ruy Barbosa. Timbó – SC.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, Escola de Educação Básica Ruy Barbosa, alan.elisio@gmail.com.

Salvador – BA – 24 a 26/09/2014

Criar produtos, serviços e utilidades para satisfazer o bem das pessoas, para que elas
tenham mais conforto e comodidade é simples. Mas o que nos move é pensar, influenciar, em
maneiras para que as tecnologias, assim produzidas, não sejam esquecidas para aqueles que
muitas vezes são os que mais precisam delas, os deficientes, as pessoas
pessoas especiais da nossa
sociedade.
Acessibilidade significa não apenas permitir que pessoas com deficiências ou
mobilidade
idade
reduzida
participem
de
atividades
que
incluem
o
uso
de produtos, serviços e informação,
informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as
parcelas presentes em uma determinada população.. Assim, portanto, visando sua adaptação e
locomoção, eliminando as barreiras.
Na arquitetura e no urbanismo,
urbanismo a acessibilidade tem sido uma preocupação
reocupação constante
nas últimas décadas. Atualmente estão em andamento obras e serviços de adequação do
espaço urbano e dos edifícios às necessidades de inclusão de toda população, visando eliminar
os obstáculos existentes ao acesso, modernizando e incorporando essas pessoas ao convívio
social, possibilitando o ir e vir.
Quantas vezes estas pessoas são
são excluídas ou se excluem por causa do olhar inferior
da sociedade. De pessoas que se acham melhores do que elas, mas não precisam passar pelas
dificuldades que os deficientes vivem. Nossa sociedade é ainda imatura e individualista para
uma inclusão mais elevada
levada das pessoas especiais, mas estamos caminhando para isso.
Ou também são excluídos ou se excluem por serem diferentes. Ser diferente gera um
preconceito (que não deveria existir), todos nós temos direitos e deveres e somos vistos como
cidadãos “diferentes”
ntes” em nossa sociedade, mas ao contrário, somos “iguais”.
Incluir quer dizer fazer parte, inserir, introduzir. Inclusão é o ato ou efeito de incluir.
Assim, a inclusão social das pessoas com deficiências significa torná-las
torná las participantes da vida
social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus direitos no âmbito da Sociedade,
do Estado e do Poder Público.
A inclusão é um processo que acontece gradualmente, com avanços e retrocessos isto
porque os seres humanos são de natureza complexa e com heranças antigas, têm preconceitos
e diversas maneiras de entender o mundo. Assim sendo, torna-se
torna se difícil terminar com a
exclusão e mesmo existindo leis contra a mesma, não são leis que vão mudar, de um dia para
o outro, a mentalidade da sociedade assim como
co
o seu preconceito.
Deficiência física é o nome dado à característica dos problemas que ocorrem
no cérebro ou sistema locomotor, e levam a um mau funcionamento ou paralisia dos membros
inferiores e/ou superiores.A
.A deficiência física pode ter várias etiologias, entre as
a principais
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estão os: fatores genéticos, fatores virais ou bacterianos, fatores neonatais, fatores traumáticos
(especialmente os medulares).
As pessoas com deficiência de ordem física ou motora necessitam de
atendimento fisioterápico, psicológico a fim de lidar com os limites e dificuldades decorrentes
da deficiência e simultaneamente desenvolver todas as possibilidades e potencialidades. A
deficiência física refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor que compreende o
sistema ósteo-articular, o sistema muscular e o sistema nervoso. As doenças ou lesões que
afetam quaisquer desses sistemas, isoladamente ou em conjunto, podem produzir quadros de
limitações físicas de grau e gravidade variáveis, segundo o(s) segmento(s) corporais afetados
e o tipo de lesão ocorrida.
Para melhorar consideravelmente a vida de deficientes físicos - os cadeirantes - tanto
em sua casa, como também em hospitais e clínicas - , desenvolvemos, através deste, um
projeto que modificaria uma cadeira de rodas normal, para que esta seja adaptada para se
tornar além de uma cadeira, uma maca confortável, o que facilitaria em muitos casos.
Uma cadeira de rodas é uma cadeira montada sobre rodas que é utilizada por
indivíduos com dificuldade de locomoção (cadeirantes), podendo ser movida manual ou
eletronicamente pelo ocupante ou empurrada por alguém. Por ser largamente utilizada por
pessoas portadoras de deficiência física, é também utilizada no símbolo que indica acesso a
pessoas com necessidades especiais. Depois de fabricadas, muitas cadeiras de rodas passam
por fisioterapeutas para serem adaptadas ao portador de deficiência física.
Atualmente, existem vários modelos de cadeiras de rodas: adaptáveis, não adaptáveis,
motorizadas, com controles, entre outros. Apesar disso, ainda são muitas as adaptações
necessárias para o conforto de um cadeirante e da pessoa que o acompanha. Vê-se
frequentemente a dificuldade para que uma pessoa se locomova sozinha, ou até acompanhada,
já que não há adaptação geral. Além disso, muitas cadeiras de rodas com acessórios que
facilitam a locomoção de uma pessoa sozinha, ou que aumente seu conforto, não possuem
preços acessíveis, fazendo com que, muitas vezes, pessoas de classes inferiores não possam
ter acesso ao produto.
Visando a acessibilidade de classes mais baixas a um produto de qualidade, com
conforto e praticidade, é desenvolvido, através deste, o projeto inovador de uma cadeira de
rodas parcialmente reclinável. Esta, por sua vez, tem utilidade garantida em hospitais e
clínicas especializadas, sendo um meio também viável para uso doméstico, dependendo da
deficiência ou enfermidade de seu usuário. O principal objetivo deste projeto é proporcionar
acessibilidade ao produto justamente por este possuir valor inferior ao de mercado, buscando
a melhoria da saúde de seus usuários sem a exploração comercial.
Nossa cadeira maca, tem utilidades notáveis, onde auxiliariam na locomoção e
transporte em hospitais, onde não seria necessário o uso de equipamentos independentes, já
que o produto demonstrado possui função de cadeira de transporte e maca hospitalar de
transporte.Em clínicas especializadas e também hospitais a cadeira proporciona conforto ao
seu usuário, que por sua vez permaneceria no equipamento, sem ser necessário nenhum tipo
de movimentação, o que, dependendo da enfermidade, pode ser desconfortável e, muitas
vezes, perigoso.
Por possuir estofamento de material impermeável é de grande utilidade para banhos,
onde não é necessário um equipamento diferente para a função.O manuseio é simples para
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usuário e acompanhante, com partes removíveis, dobráveis e ajustáveis.Seu encosto superior
supe
traseiro e o apoio inferior frontal são reclináveis, manualmente, sem dificuldade, para que a
cadeira torne-se
se um leito sem grandes problemas. O encosto superior traseiro reclinável pode
ser ajustado para alterações de postura, permitindo acomodar usuários
usuários que necessitam uso
diário por tempo prolongado da cadeira, com grande conforto, ergonomia, praticidade e
segurança.As guias manuais, o apoio de cabeça e os pedais são ajustáveis e removíveis, para
que a função maca possa ser desempenhada de maneira mais
mais favorável ao usuário e
transportador.Seu estofamento é também de material sustentável, tornando o produto mais
acessível às classes inferiores.As rodas auxiliares encontram-se
encontram se na parte traseira da cadeira,
com o objetivo de proporcionar maior segurança ao usuário quando desempenhar sua
locomoção de maneira independente ao subir pequenos degraus, e também são favoráveis em
situações onde há acompanhante, pois garantirão maior sustentação e menor aplicação de
força onde for necessário ultrapassar pequenas elevações.
Notando todas as qualidades que trariam nosso projeto, trabalhamos com diversos
pontos, e exploramos muitas maneiras para estudos mais abrangentes, como também mais
simples, mas ambos com devida importância. Aprendizados durante nossa carreira escolar
foram muito úteis para percebermos tantas questões, em variadas áreas de nosso currículo.
Tratamos matematicamente e fisicamente, como faríamos a cadeira maca ficar em
equilíbrio, para sustentação de um corpo, o qual sabemos que ao possuir deficiências
deficiê
físicas,
possuem dificuldades para se obter um controle de seu corpo, então é necessário seu ponto de
equilíbrio.
Pesquisamos e buscamos para encaixar ao projeto, peças com qualidade, mas também,
como já citado, em valores acessíveis, para que quem tenha necessidades de possuir este
equipamento, possa tê-lo.
lo. Aproximadamente, encontramos um devido valor, acrescentando
também questões como a inflação, que hoje, são devidamente notáveis.
Medidas foram encontradas para realizar o projeto para tamanho real,
rea através de um
protótipo feito por alunos da turma, visando colocar em prática pesquisas e estudos, agir e
influenciar socialmente.
Trabalhamos também, questões de trigonometria, observando áreas e graus da cadeira
quando ela está se transformando em maca,
maca, como o portador do equipamento poderia ficar
posicionado, variando conforme deficiência, de pessoa a pessoa, lembrando do conforto e
comodidade proporcionados.
Observamos os valores de uma cadeira normal e de uma maca normal, comparando os
valores com nossa
ossa cadeira/maca, para também verificar se teríamos, além de mais agilidade,
validades financeiras, trabalhando com gráficos.
Nosso projeto é inovador, a acessibilidade já não vem de poucos tempos, mas é ainda
novidade para a sociedade. Gostaríamos com o nosso projeto, mostrar e influenciar pessoas, a
observarem seus comportamentos com as pessoas que também fazem parte do nosso redor,
que são muitas vezes, esquecidas e apagadas. O comportamento do homem vem se alterando
e se adaptando com mudanças significativas,
significativas, que talvez nem tivessem sido pensadas um dia.
Utilizamos das tecnologias para nossa comodidade e nosso prazer. Porque não podemos
utilizar da mesma tecnologia para investir em projetos e pesquisas para que todas as pessoas
possam ter comodidade e prazer
razer em seu dia a dia?
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A necessidade de nos adaptar com as coisas em nosso dia a dia é frequente. Mas as
pessoas com deficiência e problemas de saúde têm mais dificuldade para conseguir isso. E por
esse motivo queremos incentivar as pessoas a buscarem um convívio sem acepções dentro da
sociedade em relação aos deficientes.
O projeto citado irá facilitar tanto o paciente como as pessoas em sua volta, pois irá
proporcionar uma agilidade em caso de emergência, já que a cadeira pode ser usada como
maca, e também dará mais conforto e segurança na vida do cadeirante.
Com essa facilidade, a integração das pessoas será facilmente atingida, pois tendo em
mãos essa ferramenta, o manuseio e o lidar diário serão mais simples e completos.
Um dos maiores objetivos e desafios, através destas pesquisas e deste projeto, é a
conscientização das pessoas de nossa sociedade, que ainda andam com suas cabeças e mentes
fechadas à pessoas que parecem diferentes de um geral, mas que também legalmente não são.
Todos temos deveres e direitos para cumprir e cobrar, realizadas para uma convivência digna
para a vida de todas as pessoas.

MATEMATIZANDO CUSTOS: ALUNO X PRESIDIÁRIO1
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CHAVES, Ana Paula2; TIGRE, Marcela Gatner3; SOUZA, Lucélia Oliveira4.
RESUMO: Atualmente, observa-se
se na mídia em geral a grande preocupação do investimento com a segurança
publica, o que deixa a educação em segundo plano, favorecendo a marginalização dos aprendizes que
representariam o futuro do país. O interesse pelo tema surgiu de uma conversa informal de observações e
comparações da realidade da Escola Argeu Furtado e da Penitenciária Regional. Resolvemos salientar algo que
somente o município de São Cristóvão do Sul possui nesta região e englobamos dentro do ambiente escolar. O
principal objetivo deste trabalho foi comparar e expor tanto as áreas
áreas físicas como valores de investimento do
aluno e do detento. Para uma melhor observação e eventuais comparações, os alunos foram à Penitenciária com a
professora conhecer o local e saber como vivem os detentos. Quando chegaram, observou-se
observou
que na entrada
existia uma ampla horta com muitas verduras e também uma estufa. Possuíam quadras grandes, campo de
futebol para esportes e banhos ao sol. Além de seus espaços serem grandes, os detentos do regime semiaberto
possuíam ainda televisão e podiam utilizá-la
utilizá das oito horas da manhã até as dez horas da noite, têm ainda o
direito ao plano de saúde, odontológico, psicológico ao seu dispor e um advogado. Analisou-se
Analisou que se tratava de
um ambiente muito bem organizado e qualitativo. Várias qualidades vistas na penitenciária
penitenciária são inexistentes no
ambiente escolar. Deste modo, surgiu uma dúvida: a escola tem toda a infraestrutura da Penitenciária? A escola
não possui uma horta, dentro da escola chove, não tem livros para todos , a biblioteca permanece fechada por
falta dee alguém especializado para trabalhar, alguns não têm acesso ao dentista no ambiente escolar, não tem
médicos, nem farmacêuticos a disposição da escola, nas salas de aulas não tem televisão, somente há duas salas
informatizadas, uma que não pode ser retirada
retirada e a outra é móvel, porém, quando mais de dois professores
querem utilizá-la,
la, faltam equipamentos. Assim sendo, torna-se
torna se necessário que se exija mais do governo, para que
se invista mais na educação de forma que os alunos não sejam levados para um presídio
presíd futuramente, pois é
deles que depende o futuro. É isso que deve ser defendido e estimulado pelo nosso governo.
Palavras-chave: Alunos. Detentos.. Investimento.
I

1
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Diariamente, é comum ver por meios de comunicações, notícias sobre a atual
desvalorização e a pouca importância que a educação tem em nosso país, porém sabe-se
sabe
o
quanto o ensino público tem a melhorar. Da mesma forma, assiste-se
assiste se na mídia grandes
discussões envolvendo o sistema penitenciário brasileiro.
Haja vista toda essa problemática,
problemática, foi então que surgiu o interesse pelo tema deste
projeto. O interesse em observar a Escola Estadual Professor Argeu Furtado e a Penitenciária
de Curitibanos e comparar a realidade de ambas.
Partindo da seguinte indagação: qual é o custo mensal do presidiário e do aluno para o
estado? Este projeto teve por objetivo principal fazer um comparativo do custo de um aluno e
o custo de um presidiário para o estado, de quanto se investe em um estudante e o quanto se
gasta com detentos. Não se objetivou fazer
fazer um projeto monótono e robótico, mas sim um
projeto que permitisse um olhar crítico e uma visão mais ampla para toda a sociedade.
Assim sendo, foram realizadas pesquisas de campo para conhecer a penitenciária,
estabelecendo um comparativo com o tipo e a qualidade do atendimento que a escola e a
penitenciária oferecem.
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Com todos estes dados coletados, foi possível comparar a qualidade física da
penitenciária com a da escola e confrontar todos os dados entre detentos e alunos. Além disso,
confeccionou-se uma revista informativa com todos os dados estatísticos e divulgados na
mídia, a fim de que a sociedade tomasse consciência para onde estaria indo o investimento de
seus impostos.
MATERIAL E MÉTODOS
A princípio, realizou-se uma pesquisa junto à Penitenciária Regional, entrevistando o
diretor e funcionários, para coletar dados. Após isso, foi feita uma pesquisa de campo para
conhecer o modo de vida dos detentos.
O tema “Escola X Penitenciária” foi abordado em sala de aula, com alunos do ensino
médio, para comparações através de gráficos e tabelas, analisando a realidade dos detentos e
dos alunos, repensando o passado, mostrando o presente para promover futuras mudanças
nesta desigualdade.
Além de gráficos e tabelas, foram confeccionadas maquetes a fim de promover uma
análise do ambiente físico de cada uma, sendo estas produzidas pelos alunos e detentos, saber
como viviam os detentos, o que comiam, quais e quantas são sua(s) área(s) de lazer, qual o
tipo de atendimento médico, psicológico, odontológico e jurídico que os detentos possuíam,
possibilitando, assim, um comparativo com o tipo e a qualidade do atendimento que a escola
oferece.
Os materiais utilizados para apresentação dos resultados foram: papelão, madeira,
isopor, fotografias, cartoplex.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Verificando dados, foi possível perceber o quanto a educação está sendo
desvalorizada, em relação à Penitenciária.
Coletaram-se dados relativos às escolas estaduais do estado de Santa Catarina. Em um
total de aproximadamente 772.321 alunos em 1.302 escolas estaduais, que tiveram em média
593,18 estudantes cada, com 13 salas, tendo uma quantidade aproximada de 45,62 alunos por
sala. Dividiu-se então a área total da sala pela provável quantidade de alunos, o que deu uma
média de 0,97 m de espaço para cada aluno. Cada cela possui 6m² e tem em média de três a
quatro presos. Fazendo os cálculos, descobriu-se que em certos momentos o preso teria um
espaço de cerca de 1,5 m para si.
Comparando as áreas de lazer, a penitenciária possuía um campo de futebol, duas
quadras de futsal e uma quadra de bocha, enquanto que na escola havia apenas uma quadra de
piso bruto e um ginásio.
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Tabela 1 – Comparação: Penitenciária e escola

PENITENCIÁRIA
2.000.000 m²
6m²
4
1,5 m para cada um
1 campo de futebol
2 quadras de futsal
1 quadra de bocha

ESCOLA
4.686 m²

X
ÀREA TOTAL
TAMANHO CELA/
SALA
N° DE PRESO/ ALUNO
POR CELA/SALA
ESPAÇO CELA/SALA

0, 975251 m

ÁREA DE LAZER

2 quadras de futsal

45m²
45, 6296

ISTO SERIA DURANTE UM ANO!
Agora durante 13 anos, que é em média a vida escolar de um aluno:
ALUNO
PRESIDIÁRIO
Y= 3.192,00. x
Y= 24.408,00. x
Y= 3.192,00. 13
Y= 24.408,00. 13
Y= 41.496,00
Y= 317.304,00
317
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Na penitenciária cada cela possuía uma televisão, em que é liberado quatro canais,
podendo assistir das oito horas da manhã até às dez horas da noite, também possuía um rádio
e um banheiro de 1x1m². Enquanto na escola em questão, as salas de aula não têm televisão
tele
e
nem outro tipo de meio de comunicação para entretenimento dos alunos.
Atualmente, a penitenciária possui aproximadamente 783 presos. Cada preso do
regime semiaberto trabalha em uma das várias empresas que têm na penitenciária, recebendo
remuneração e ainda o auxílio reclusão. Eles têm benefícios como educação, leitura,
advogado, dentista, médicos e setor social e jurídico.
Para saber quais as diferenças do custo de um preso e de um aluno foram feitas
pesquisas e entrevistas com o diretor e funcionários
funcionários das duas instituições. Descobriu-se
Descobriu
que
durante um mês um aluno custa R$266,00 para o governo, enquanto um preso custa em média
R$2.034,00 + auxílio reclusão (que é em média R$978,00).
Muitas vezes, podem--se
se relacionar grandezas e variáveis, o que dá o conceito de
função. Pode-se,
se, então, comparar esses custos de meses ou de anos através de funções.
Quanto custa um aluno durante um mês?
Preso: y= 2034.x
Aluno: y= 266.x
Onde y representa o valor em reais e x à variação dos meses ou anos. Note que y
depende de x,, pois dependendo o número de meses ou anos que o detento permanecer na
penitenciária ou que o aluno permanecer na escola, será o valor pago pelo estado neste
período, ou melhor, pago por todos os contribuintes de impostos. Verifica-se,
se, enfim:
Quanto custa um aluno em um ano? Quanto custa um presidiário em um ano?
Y= 2034,00. x
Y= 266,00. x
Y= 2034,00.12
Y=266,00. 12
Y= 24.408,00
Y= 3.192,00
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Fonte: As autoras (2013)

Podem-se
se demonstrar esses valores graficamente:
Figura 1 – Comparação do Custo: Aluno X Presidiário
350000
300000
250000
200000

aluno

150000

preso

100000
50000
0
1 MÊS

1 ANO

13 ANOS

Fonte: As autoras (2013)

São diferenças absurdas. O valor de um preso é em média 8 vezes maior do que o
valor de um aluno. Realizou-se
Realizou
também uma
ma pesquisa com uma amostra de 100 pessoas
residentes em São Cristóvão do Sul, para saber qual é a opinião delas em relação à pena de
morte para estupradores.
Figura 2 – Pena de Morte para Estupradores.

Pena de morte para
estupradores
Á favor
Contra
Fonte: As autoras (2013)

Depois de observar todos esses dados obtidos, percebe-se
percebe se o quanto à educação está
sendo desvalorizada. Quem rouba, assalta, comete crimes e que até tira a vida de outras
pessoas, está sendo mais valorizada que um estudante.
CONCLUSÕES
O importante não é aprender a não cometer erros e sim pagá-los
pagá los depois. Isso é o que se
mostra com o atual governo. Não há salas amplas de boa qualidade, mas estar dentro de uma
prisão, para muitos talvez, seja a melhor escolha. Com o divertimento de uma TV ou as
melodias de um rádio, lá eles seguem a vida. Enquanto isso, professores não tem uma cozinha
decente para fazer suas refeições, o que se observa com os docentes de municípios vizinhos
que hoje trabalham em São Cristóvão e como não podem comer as refeições dos alunos, eles

precisam de um lugar decente para se alimentar, ou seja, o único lugar na escola que eles
possuem é um depósito de 4 x 1,5m, Sem contar que não têm nem um salário justo, como a
profissão requer. Quem ensina está sendo desvalorizado, mas quem comete erros,
er
está em
alta.
Dentro da penitenciária além das “mordomias” dos detentos, esses possuem
atendimento médico, odontológico, psicólogo, enquanto a escola não oferece a seus alunos
atendimento com dentista. Quando se necessita ir ao centro de saúde municipal
municip é preciso
acordar cedo, enfrentar filas ou encara a falta de médicos, isso sem contar municípios que os
pacientes ficam jogados nos corredores por falta de atendimento, enquanto os presos têm tudo
isso a sua disposição.
Com certeza é de suma importância manter a qualidade de vida dos detentos, mas
porque não investir mais em educação, que será o futuro do país? Investir mais em
penitenciárias do que em escolas, não é o mesmo que incentivar um pensamento bom sobre a
prática do erro?
Espera-se
se que com esse trabalho as pessoas tomem conhecimento do que está
acontecendo. Conclui-se
se que existe a necessidade de mais atenção para ambas as partes e que
o investimento em nenhuma das instituições em estudo pode sobressair-se
sobressair se à outra.
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MATOFOBIA: COMO PREVENIR ESTE SENTIMENTO ATRAVÉS DE
METODOLOGIAS ALTERNATIVAS1
ANGELIM, Débora Ferreira2; BARBOSA, Marcos Alan Sousa3; LIMA, Vania Teixeira4.
RESUMO: O Brasil tem apresentado um baixo índice de aproveitamento em Matemática. Para tanto, diversos
fatores criam um bloqueio mental no aluno, chamado por Papert (1988) de “Matofobia”- medo ou ojeriza à
Matemática. A partir do depoimento de alunos, percebeu-se a necessidade de estudar a realidade das turmas do
1° ano da EEEP Deputado José Walfrido Monteiro, através de um software que armazena um teste que identifica
a presença e a causa da matofobia no aluno e gera uma proposta de intervenção específica para o problema
identificado. Após a aplicação dos testes constatou-se que 43% dos alunos apresentavam a matofobia com causas
diversas. Para tanto, os discentes identificados com matofobia foram convidados para participar de Workshops
semanais. Estas aulas apresentam as intervenções metodológicas de cada causa da matofobia identificadas no
software. Ao decorrer das aulas constatou-se que 60% dos alunos mudaram a sua percepção acerca da
Matemática.
Palavras-chave: Matofobia. Educação Matemática. Software. Metodologias Alternativas.

INTRODUÇÃO
Sabe-se que a Matemática é uma ciência indispensável na formação do cidadão.
Muitas áreas do conhecimento se desenvolveram e tornaram-se úteis ao ser humano graças a
conhecimentos matemáticos. Entretanto, muitos estudantes da disciplina consideram-na como
“incompreensível”, “monótona” e “inaplicável”. Julgamento este que justifica os altos índices
de insucesso da área em vestibulares, concursos e similares, além do alto nível de reprovação
durante o Ensino Fundamental e Médio. Assim sendo, diversos fatores, tanto diretos quanto
indiretos, criam um bloqueio mental no aluno chamado por Papert (1988) de “matofobia”medo ou aversão à Matemática. Esta aversão constrói uma resistência a tudo que faça alusão à
Matemática e, desse modo, o nível de aproveitamento da disciplina por parte do aluno é
baixo. O medo de Matemática é denominado por Papert como matofobia, e segundo esse
autor, a matofobia
“impede muitas pessoas de aprenderem qualquer coisa que reconheçam como
Matemática, embora elas não tenham dificuldade com o conhecimento matemático
quando não o percebem como tal”. (Papert, 1988, p. 21)

Este fenômeno pode ser justificado, entre outros fatores, por meio de algumas
metodologias ineficazes de ensino, visto que alguns docentes da área transferem a Matemática
para um ambiente de repetição, memorização e procedimentos e dissociam-na da realidade
social e cultural do aluno. Portanto, a escassez de metodologias que se adéquem às
dificuldades de cada aluno aumentam exponencialmente esta aversão à Matemática, uma vez
que existem múltiplas causas para o agravamento da matofobia. Portanto, objetivamos com
esta pesquisa amenizar este sentimento de aversão à Matemática através de práticas
metodológicas que se adaptem a necessidade individual de cada aluno, demonstrando a
1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: EEEP Deputado José
Walfrido Monteiro. Icó – CE.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora, EEEP Deputado José Walfrido Monteiro, vania-jora@hotmail.com.

importância de introduzir na educação métodos alternativos, que supram a necessidade social,
cultural e cognitiva de cada educando.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa obteve um caráter quantitativo, qualitativo, investigativo e interdisciplinar,
já que para sua execução fez-se
fez se necessário pesquisas bibliográficas de diversas áreas do
conhecimento, como a Pedagogia, Informática, Psicologia e a Etnomatemática. A partir do
depoimento de alguns alunos, percebeu-se
percebeu se a necessidade de estudar a realidade das turmas do
1° ano da EEEP Deputado José Walfrido Monteiro da cidade de Icó-CE,
Icó CE, através de um
software que armazena um teste que identifica a presença e a causa da matofobia
matofobia no aluno. As
causas mais comuns são: traumas, incompreensão metodológica, desmotivação, insegurança,
dificuldade em visualizar a Matemática no dia a dia, base de conteúdos insuficiente e fatores
socioculturais.
O software foi criado com a supervisão
supervisão de analistas de sistema e psicólogos. O
aplicativo contem nove questões de múltiplas escolhas e uma discursiva. Através de
mecanismos e combinações entre as questões é possível a geração de um relatório que
discrimina a presença do sentimento no aluno e a sua respectiva causa. Para efeitos de
intervenções o aplicativo gera uma proposta de ação para a causa identificada, sugerindo uma
maneira de amenização do sentimento. Desta forma é possível obter um perfil individual de
cada educando. Para tanto, os alunos identificados com matofobia foram convidados para
participar de Workshops semanais. Esta metodologia foi adotada, tendo em vista a sua
utilização na Ásia, uma vez que os países que compõem este continente detêm os maiores
índices de aproveitamento em
em Matemática. Essas aulas apresentam as intervenções
metodológicas para cada causa da Matofobia identificadas no software. Os Workshops são
compostos por 3 ciclos com 12 aulas cada. Vale salientar que estas aulas complementares são
padronizadas e esmiuçadas
as em uma apostilha que contém todos os passos para a construção
dos Workshops com tais características. Para a realização destas aulas complementares
obtivemos auxílio de psicopedagogos e professores de Matemática.
No decorrer dos ciclos dos Workshops são
são feitas análises a partir de reaplicações do
software com os discentes matofóbicos. A pesquisa tem a duração de um ano e dois meses e
periodicamente são feitas novas análises.
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Imagem 1: Primeira página do software

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O software apresentou uma realidade até então desconhecida: 43% dos alunos
apresentaram a matofobia. A repulsa pela disciplina foi evidenciada através da resolução do
questionário contido no software, cujas causas foram diversas. Após a aplicação do primeiro
ciclo das intervenções nas aulas complementares foi feita a reaplicação do software com os
alunos matofóbicos. Foi constatado que 60% dos discentes que anteriormente cultivavam
antipatia à Matemática tiveram uma transformação do seu sentimento com a disciplina.
Tabela 1: Índice de alunos matofóbicos nos 1° anos da EEEP Deputado José Walfrido Monteiro. Ao todo
foram 178 alunos que participaram da pesquisa.

43%

Alunos
matofóbicos
Alunos nãomatofóbicos

57%

Tabela 2: Incidência das causas da matofobia identificados a partir do software.
Traumas

8%
25%
17%

Incompreensão
metodológica
Insegurança e/ou
desmotivação

19%

24%
Fatores socioculturais

7%

Tabela 3: Redução do índice de matofobia a partir da aplicação do 1° ciclo das aulas complementares
Alunos que
apresentaram
redução no nível de
matofobia após o
1° Ciclo das aulas
complementares

40%

60%

Alunos que não
apresentaram
redução no nível de
matofobia após o
1° Ciclo das aulas
complementares

Isso aconteceu devido ao trabalho específico na raiz da causa da matofobia
identificado no software através da aplicação das intervenções nas aulas complementares.
Evidencia-se,
se, portanto, a importância individual a cada aluno, visto que os alunos são
diferentes,
entes, aprendem de maneira diferente, cada um tem velocidade, atenção e capacidade de
abstrações distintas. Assim, é inconcebível que um único princípio ou método de ensino seja
utilizado. É necessário arquitetar ao ensino de Matemática uma diversidade de práticas
pedagógicas que têm por perspectivas ajudar quem aprende a compreender um corpo de
saberes matemático. O importante é desvendar caminhos ou dispositivos múltiplos, no que
tange o ‘ensinar Matemática’, no qual um complemente o outro, ou até mesmo se
s torne uma
pedagogia diferenciada, capaz de responder às expectativas do ensino de Matemática. Polya
destaca que “... Não existe método de ensino que seja indiscutivelmente o melhor, como não
existe a melhor interpretação de uma sonata de Beethoven.” (1985,
(1985, p.11). Portanto, a
adequação metodológica faz-se
se necessária.
A aprendizagem não possui somente componentes cognitivos, segundo Bloom (1971),
devem-se
se considerar os aspectos afetivos e sociais. Daí revela-se
revela se a importância de uma
análise do perfil individual
vidual de cada educando.
educando. Se o professor conhece o seu aluno e busca
identificar seu conhecimento ou ideias prévias, ele poderá direcionar de forma mais
condizente os conteúdos a serem trabalhados transformando-os
transformando os em precursores da
aprendizagem (COELHO, 2000;
00; GIORDAN, 1996).
Portanto, o uso de metodologias alternativas que se adéquem a necessidade individual
de cada aluno é um contribuinte para a amenização deste sentimento nos alunos. Vale
salientar que a pesquisa está em andamento.
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A Matemática, apesar de ser uma disciplina tão próxima do nosso dia a dia, não é
enxergada como tal. Este sentimento de intangibilidade associado a outros aspectos criam no
indivíduo um fenômeno chamado de matofobia, o que acarreta baixos índices de
aproveitamento na disciplina. Entretanto, através de intervenções individuais, disponíveis no
software da pesquisa, este sentimento pode ser amenizado, uma vez que os discentes
apresentam realidades distintas e, portanto,
po tanto, necessitam de métodos distintos. Portanto,
P
através
da aplicação do software e dos Workshops foi possível tornar uma disciplina tida por muitos
como inaplicável, monótona e antagônica em uma prática interessante, lúdica e factível,
amenizando a matofobia e aumentando exponencialmente o nível
nível de aproveitamento na
disciplina.
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MINIEMPRESA KIDS: MATEMÁTICA FINANCEIRA NO MUNDO
DOS NEGÓCIOS1
FROZ, Ruan Patrick Rodrigues2; LIMA, Elma Daniela Bezerra3.
RESUMO: O projeto é parte de uma proposta de inserção da Educação Financeira como tema transversal ao
currículo da Matemática, tendo como cerne a investigação qualitativa e analítica de significados dos conteúdos
que moldam a Matemática Financeira. A pesquisa de campo aconteceu na Escola Estadual Professor Irineu
Irine da
Gama Paes, havendo a proposição de simulações empresariais e produção de tarefas que, referenciadas
teoricamente, foram aplicadas em salas de aula. A realização da Oficina de Empreendedorismo atou como
metodologia para a obtenção de dados, discussão da
da Educação Financeira no sistema de ensino, a possibilidade
de atingir diversos segmentos da Matemática e, principalmente, da universalização da Educação Básica. Em
virtude deste cenário, o presente projeto trabalhou a Matemática Financeira sob a perspectiva
perspecti de empreender
novos talentos, tanto para a matemática quanto para o mundo dos negócios.
Palavras-chave: Educação Financeira. Difusão do consumismo. Matemática Financeira.

1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
relação com outras Disciplinas,
Disciplinas
Instituição: IFAP – Câmpus Macapá. Amapá - AP.
2
Aluno do Curso Técnico em Redes de Computadores, ruanpatrick.rodrigues@gmail.com.
ruanpatrick.rodrigues@gmail.com
3
Professora Orientadora, Instituto Federal do Amapá – Câmpus Macapá, elma.lima@ifap.edu.br.
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O planejamento financeiro apresenta-se
apresenta se como uma necessidade na atualidade. A
difusão do consumismo frente ao processo de globalização requer discernimento do que é útil
e viável ao bolso. A oportunidade de discutir a Educação Financeira resulta do anseio de se
refletir sobre uma proposta de Educação pela Matemática e não apenas de Educar para a
Matemática. Conforme será discutido neste trabalho, a Matemática Financeira conciliada ao
processo de ensino da Educação Financeira são temas pouco discutidos e estudados no Brasil,
além de que podem estar contribuindo para a formação
formação do aluno no Ensino Fundamental.
A Educação Financeira é um tema pouco discutido e estudado no Brasil. A existência
de trabalhos que tenham por objetivo analisar propostas tratando dessa temática é limitada,
principalmente quanto à interdisciplinaridade
interdisciplinaridade com a matemática no ensino fundamental.
Percebemos que a Educação Financeira na Matemática do Ensino Fundamental tem
um grande potencial não apenas do ponto de vista da gestão financeira como também para a
formação matemática dos alunos. O projeto teve
teve como objetivo geral mostrar que o estudo de
elementos do pensar matematicamente esteja em discussão com a Educação Financeira,
estimulando o uso das potencialidades da matemática na formação de consumidores
conscientes.
Quanto aos objetivos específicos do projeto destacamos: a análise de situaçõessituações
problema cotidianas ligadas a questões financeiras tomando como ferramenta a Matemática e
a Matemática Financeira; apresentar situações abertas que propiciem vários caminhos de
resolução e as tomadas de decisões para situações-problema
situações problema envolvendo dinheiro e
simulações empresariais.
É importante salientar a contribuição deste projeto quanto ao desenvolvimento de
cidadãos mais comprometidos com o gerir do capital adequadamente e da formação de futuros
consumidores críticos mediante as facetas midiáticas da globalização.

III Feira Nacional de Matemática

INTRODUÇÃO

A Matemática apresenta um contexto propicio para a discussão da Educação
Financeira nas escolas, sendo que esta proposta pode estar articulada aos diversos blocos de
conteúdos matemáticos e aos temas transversais que, muitas vezes, apresentam-se de forma
fragmentada.
Um dos grandes desafios da educação brasileira na atualidade é auxiliar e direcionar
positivamente o comportamento para uma boa formação financeira. Bombardeados pelas
campanhas publicitárias e pelos hábitos de consumo, o estudante encontrará no ambiente
escolar a interdisciplinaridade de conteúdos tanto na teoria quanto na prática.
A instrução de valores e competências financeiras ainda no ensino fundamental
revelou-se como oportunidade na construção de uma nova visão da disciplina de matemática,
onde o dinamismo e o desenvolvimento de métodos do ensinar a gerir, por exemplo,
empreendeu tanto talentos para a matemática quanto ganhos significativos para a sociedade.
Na tentativa de conciliar a matemática à educação financeira dentro da sala de aula, foram
trabalhadas simulações empresarias que se adere a contextos escolares sob a perspectiva
analítica e corretiva do estudar os números.
DESENVOLVIMENTO
Ações que tem por objetivo contribuir para a formação financeira dos estudantes ainda
no ensino fundamental auxiliam na abrangência de interesses maiores, como a busca de
alternativas para que estes futuros consumidores não atinjam a inadimplência, mas continuem
dentro de limites de endividamento.
A partir deste campo de atuação, docentes poderão trabalhar diretamente os estudos da
Matemática Financeira na formação cidadã do discente, na buscar pelo aprimoramento do
ensino da disciplina na eficiência do estudo do mercado consumidor via ampliação de
produtos financeiros que estão a disposição e que podem empreender novos talentos para a
matemática.
(...) educação financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades
melhoram sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de
maneira que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver os
valores e as competências necessários para se tornarem mais conscientes. Assim,
podem contribuir de modo mais consciente para a formação de indivíduos e
sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro (BRASIL, 2011b, p. 57-58).

O contexto empresarial criado por meio da realização de simulações empresariais e
resolução de finanças com o uso da Matemática Financeira buscou orientar a introdução da
Educação Financeira na escola junto às dificuldades de um tema que transite entre as áreas do
conhecimento e possa dialogar com outras temáticas já instituídas, como meio ambiente,
trabalho e o mundo dos negócios.
Saber lidar com o dinheiro da forma correta passa por um processo comportamental de
aprendizado, o que explica a necessidade de acrescentar ao assunto como disciplina já para as
crianças. Assim, elas terão muito mais chances de crescer e ter bons hábitos com relação ao
uso dos recursos, sabendo realizar um planejamento financeiro eficiente e viável ao bolso.
O ambiente escolar, com o transcorrer do tempo, tem atuado como uma ferramenta na
conscientização da importância de gerir o capital arrecadado. O processo de ensino
aprendizagem de crianças nas escolas, por exemplo, apresenta-se viável para a disseminação

da educação financeira, principalmente se estiver conciliada a matemática, uma vez que o
dinamismo destas temáticas capacita desde uma formação escolar como cidadã, logo, o
aprimoramento do conhecimento aplicado para toda a vida.
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METODOLOGIA
A metodologia
gia consistiu em um estudo inicial no motor de busca google.com sobre
conteúdos que moldam o presente estudo, como: curso introdutório sobre Matemática
Financeira, Matemática Financeira no Ensino Fundamental, cálculos simples, juros simples e
compostos, Educação
ucação Financeira e empreendedorismo. O projeto também realizou uma
análise de trabalhos disponíveis na web sobre a implementação da Educação Financeira
conciliada ao ensino da disciplina de matemática, bem como as principais dificuldades
existentes quanto a esta iniciativa.
Após a conclusão da revisão literária e do estudo teórico, foi possível a elaboração da
programação a ser aplicada em sala de aula. O projeto desenvolveu suas atividades na Escola
Estadual Professor Irineu da Gama Paes, com o público-alvo
público lvo de 20 estudantes do 9º ano do
Ensino Fundamental, sob o auxílio e colaboração da professora de Matemática da instituição
durante o transcorrer das oficinas. Finalizado o curso introdutório e a oficina, avaliou-se
avaliou
conteúdos visando competências relevantes
relevantes para a matemática e no incentivo a busca do
aprendizado dinâmico, lúdico e aplicado.
A Oficina de Empreendedorismo ocorreu em dois momentos, no primeiro momento
foi realizado um “Curso Introdutório sobre Matemática Financeira” e no segundo momento
realizamos
lizamos uma “Oficina de Matemática Financeira no Mundo dos Negócios”.
Negócios”
Curso Introdutório
Introdutó sobre Matemática Financeira

Fonte: Acervo Fotográfico dos Pesquisadores

Durante o “Curso Introdutório de Matemática Financeira” foram trabalhados:
conceitos básicos de capital, juros simples e juros compostos, fórmula para calcular juros
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Oficina de Matemática Financeira no Mundo dos Negócios

simples, fórmula para calcular o montante e exercícios resolvidos de juros simples e
montante. No decorrer da “Oficina de Matemática Financeira no Mundo dos Negócios, os
alunos tiveram a oportunidade de entrar em contato com: simulações de capitalização, relação
entre juros e progressões, tipos de taxas, fluxo de caixa, gráfico do fluxo de caixa, como
calcular o valor presente e o valor futuro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente projeto contribuiu para a reflexão sobre a resultante de pequenas ações
individuais na sociedade, impacto que não deve ser percebido somente sobre o mercado
financeiro, mas também sobre o processo de globalização em que estamos inseridos.
O desenvolvimento para a formação financeira despertou nas crianças envolvidas no
projeto um contato diferenciado e inovador com a matemática. O debate de ideias, tomada de
decisões, planejamento estratégico, propiciaram um ambiente que pode contribuir com a
formação dos estudantes, onde a motivação incentiva a interação com o entorno.
É importante salientar que os esforços das ações brasileiras para a introdução da
Educação Financeira com a Matemática escolar estão voltados para o Ensino Médio,
associados aos conteúdos que, tradicionalmente, denominamos Matemática Financeira, logo,
o presente trabalho estuda o aprimoramento de temáticas diferentes na busca pela formação
educacional e cidadã do estudante.
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MULHERES MATEMÁTICAS BRASILEIRAS: DESMITIFICANDO A
MATEMÁTICA1
TAVARES, João Lucas Negrão2; MARTINS, Eugeniano Brito3.
buscar informações sobre a participação da
RESUMO: O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de buscar
mulher brasileira na Matemática tanto na formação como na contribuição para esta ciência que é considerada
uma área de pesquisa para homens. E compreender a ausência feminina, nas pesquisas e contribuições para a
Matemática.
atemática. A maioria dos conteúdos lecionados em sala de aula é o resultado do trabalho de profissionais
homens, resultando no desconhecimento de profissionais mulheres, suas pesquisas e contribuições. Esta pesquisa
é o resultado de um levantamento bibliográfico
bibliográfico onde se buscou identificar mulheres brasileiras formadas em
matemática e que tenham reconhecimento no meio acadêmico. Conhecer essas pesquisadoras desmistificou a
ideia de que somente homens contribuem para a construção da Matemática. A divulgação destes
d
resultados na
jornada científica do colégio provocou nas alunas um misto de espanto e admiração. E mudou a ideia de que a
Matemática é coisa só de homens.
Palavras-chave: Mulheres Brasileiras. Matemática. História da Matemática. Igualdade de Gênero.

INTRODUÇÃO
No estudo da história da matemática, pouco se fala sobre mulheres e suas
contribuições nessa ciência. Grande parte dos conhecimentos lecionados em sala de aula é
proveniente da pesquisa de profissionais homens. É importante saber que tivemos a
colaboração feminina no crescimento da matemática, porém, em menor quantidade do que a
masculina, questões sociais influenciaram essa ausência de mulheres nas descobertas da
matemática, como colocado por Souza (2014):
Era vergonhoso para uma mulher estudar
estudar matemática. Algumas eram proibidas não só
pela sociedade – pelo simples fato de serem mulheres e não terem direito de frequentar
universidades – mas também pelos pais, já que a matemática era conhecida como ciência de
homens.
Muitas delas tinham vergonha,
vergonha, já que antigamente se achava a matemática uma
ciência para homens, além da posição contrária dos pais. Durante séculos as mulheres foram
desencorajadas, discriminadas e até proibidas de estudar.
Porém interesse e capacidade nunca foram motivos de empecilhos. Taham, citado por
Souza (2014) afirma que:

1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos,
Didáticos Instituição: Colégio Militar do Corpo
de Bombeiros do Estado do Ceará (CMCB-CE).
(CMCB
Fortaleza – CE.
2
Aluno do Ensino Médio do CMCB-CE,
CMCB
jlucas.19@hotmail.com.
3
Professor Orientador, Colégio Militar do Corpo de Bombeiros
Bombeiros do Estado do Ceará,
Ceará
eugenianobm@yahoo.com.br.
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Mesmo com todas as condições adversa várias mulheres se destacaram
internacionalmente, entre elas Hipátia de Alexandria, a primeira mulher da qual
qu nos chegou
registro de ter trabalhado e escrito em Matemática, creditando-se
creditando se escritos sobre: As Secções
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Erram duplamente os filósofos quando julgam medir com unidades negativas a
capacidade intelectual da mulher. A inteligência feminina, quando bem orientada,
pode acolher, com incomparável perfeição, as belezas e os segredos da ciência
(SOUZA, 2014, p. 01).

Cônicas de Apolônio; a Aritmética de Diofanto e sobre o Almagesto. Ela inventou alguns
aparelhos mecânicos e escreveu uma tábua de astronomia. Hipatia destacou-se por sua beleza,
eloqüência e cultura. Tornou-se uma filósofa conhecida, chegou a ser diretora da escola
Neoplatônica de Alexandria e ministrou aulas no Museu de Alexandria.
Sophie Germain, autodidata em grego e latim, estudou os trabalhos de Newton e de
Euler. Superou a oposição de seus pais e além de Matemática estudou Química, Física,
Geografia, História, Psicologia e publicou dois volumes com seus trabalhos filosóficos, um
dos quais mereceu o elogio de Auguste Conte. Ela continuou trabalhando em Matemática e
Filosofia até sua morte, em 1831.
Maria Gaetana Agnesi estudou os trabalhos de Newton, Leibniz, Euler, dos irmãos
Bernoulli, de Fermat e de Descartes, além de ser versada em Física e em vários outros ramos
da ciência. Infelizmente, Agnesi ficou apenas conhecida por uma curva de terceiro grau, que
leva seu nome, a chamada "Curva de Agnesi".
Com isso foi proposto desenvolver um trabalho com o objetivo de pesquisar a
participação da mulher brasileira na matemática e como a mesma está posicionada no
desenvolvimento e aplicação da disciplina.
MATERIAL E MÉTODOS
Como metodologia utilizou-se uma pesquisa bibliográfica desenvolvida a partir de
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A pesquisa foi
feita em livros, revistas, artigos e sites relacionados ao assunto, bem como uma análise de
conteúdo, que consiste em uma técnica que possibilita ao pesquisador ultrapassar as
incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados em seu estudo.
O inicio da pesquisa se deu com a procura histórica de mulheres formadas em
Matemática que atuaram ou estão atuando no Brasil lecionando e/ou desenvolvendo pesquisas
cientificas voltada as diversas divisões da matemática, notadamente na área de Matemática
pura.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme as pesquisas é possível perceber influencias femininas na matemática, na
quais algumas desenvolveram tanto conhecimentos teóricos como metodologias de ensino, e
estão lecionando e/ou trabalhando no meio científico, as quais são citadas a seguir.
Elza Furtado Gomide (1925-2003) – primeira brasileira a doutorar-se em uma
instituição brasileira (USP). Participou da fundação do SBM (Sociedade Brasileira de
Matemática). Na reforma universitária de 1970, quando o IME (Instituto de Matemática e
Estatística) foi fundado ela contribuiu de forma significativa para que o instituto fosse o
formador dos professores e pesquisadores que é hoje. Elza orientou muitas teses de mestrado
e doutorado.
Ayda Ignez Arruda (1936-1983) – foi à primeira pesquisadora a formalizar as ideias
de Nicolai A. Vasiliev, que se referem à possibilidade de derrogação de algumas formas da lei
do terceiro excluído e da lei da não contradição, bem como sobre a possibilidade de

Conclui-se
se que a matemática pode ser uma ciência estudada tanto por homens como
mulheres. Embora elas tenham enfrentado muito obstáculos – seja pela sociedade que as
descriminava ou até mesmo, pela família que não aceitava a escolha, além
além de serem proibidas
de estudar – para conquistar os seus princípios do que os homens, em alguns casos recebiam
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construção dee lógicas onde essas leis não sejam válidas em geral,
geral, com isso obteve como
resultado as lógicas paraconsistentes.
Marília Chaves Peixoto (1921-1961) – e seu marido Mauricio Peixoto, publicaram
trabalhos sobre funções convexas que tiveram repercussão internacional
internacional e, em 1951, ela foi
eleita para a Academia Brasileira de Ciências, sendo efetivamente a primeira mulher a
ingressar nos quadros daquela instituição.
Lourdes de La Rosa Onuchic – Umas das primeiras mulheres a se formar em
matemática na USP-SP
SP (1954) e ingressar no magistério superior. Atualmente leciona na
UNESP de São Carlos. Dedica-se
Dedica se a formação de professores e metodologias de ensino da
matemática.
Maria Mouzinho Leite Lopes (1917-2013) – Participou da criação do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Em 1952, juntamente com o
professor da USP Candido Lima da Silva Dias, funda o Instituto de Matemática Pura e
Aplicada (IMPA), onde exerceu a função de secretária. No sentido de consolidar a educação
matemática no Brasil, em 1988, ela e um grupo de pesquisadores, professores e
colaboradores, fundaram a Sociedade Brasileira de Educação Matemática (SBEM).
Durante a pesquisa, obteve-se
obteve
material de Vasconcelos
elos (2012) sobre a atuação de
mulheres matemáticas no Estado do Ceará, na região do Cariri, formadas pela Universidade
Regional do Cariri (URCA), entre as quais, temos:
Francisca Leidmar Josué Vieira – Licenciada em Matemática pela URCA em 2006.
Foi bolsista
sta de Iniciação Científica pela Fundação Cearense de Apoio a Pesquisa (FUNCAP)
no período de 2004 a 2006, desenvolvendo os projetos: 1. Formas, quadráticas e classificação
das cônicas e quádricas; 2. Sequencias e séries de funções; 3. Variedades em espaços
espaço
euclidianos. Mestre em matemática, pela Universidade Federal de Campina Grande.
Atualmente é professora do departamento de matemática pura e aplicada da URCA
Luciana Maria de Souza Macêdo – Licenciada em Ciências com habilitação em
matemática, pela URCA-2002.
2002. Foi bolsista de iniciação científica pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, no período de 2000 á 2001, desenvolvendo o
projeto Laboratório de Matemática. Atualmente é professora do Departamento de Matemática
Pura e Aplicada
da da URCA e coordenadora do Laboratório de Ensino de Matemática - LEM.
Maria José Araújo Souza – Possui Licenciatura em Matemática pela Universidade
Estadual Vale do Acaraú (1995), Mestrado e Doutorado em Educação Matemática pela
Universidade Federal do Ceará
eará – UFC. Atuou como professora titular da URCA no período
de 2002 a 2006. Tem experiência na área de Matemática e Educação, com ênfase em
Geometria, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação Matemática, Informática
Educativa e Educação à Distância.
ância.
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apoio da família, de amigos e superaram barreiras e estão atuando no meio científico e/ou
pedagógico.
Em entrevista com Elza Gomide, Santos (2010) registra que no caso dela os pais
nunca discutiram sobre o que era profissão adequada para homem ou para mulher. No entanto
ela afirma que percebia que os pais das amigas de ginásio não tinham a mesma atitude.
Santos (2010) ainda declara que, na maioria dos casos as mulheres que conseguiram se
destacar nesta área, tinham uma boa condição financeira o que facilitava muito a respeito do
transporte a outros lugares para adquirir conhecimento. Quando não eram apoiadas pela
família recebiam auxílio de algum estudioso da área, que a reconhecia pelo potencial e atração
pela matemática, abrindo caminhos pelo seu notável talento.
O desenvolvimento da pesquisa e sua divulgação na jornada científica serviu para
desmistificar a crença que a matemática é uma ciência feita só por homens, diversos alunos
externaram nesse evento a surpresa do quanto se escutou dos pesquisadores e mostraram
interesse na matemática.
Percebe-se uma necessidade dos estudos explorarem a participação da mulher na
matemática, dando transparência aos seus feitos, já que muitas vezes ficam esquecidos na
história da matemática do Brasil, além de existirem poucos conhecimentos que tratam do
assunto.
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O ENSINO DA MATEMÁTICA ULITIZANDO A CRIPTOGRAFIA
COMO AGENTE MOTIVADOR1
CALZOLARI, Yasmin Cerqueira2; SIQUEIRA, Mariana Figueira3;
ALVIM, Ronaldo Barbosa4.
RESUMO: Desde a Antiguidade, a habilidade de disfarçar uma mensagem de forma que somente o destinatário
possa acessá-la tem sido muito importante. Generais precisam dar ordens a seus comandados sem que essas
caiam nas mãos do inimigo, o que poderia alertá-lo sobre as táticas, os movimentos de tropas etc. Líderes
políticos precisam trocar informações com seus aliados e comandados. Para eles é vital que essas informações
estejam a salvo de adversários e curiosos. Enfim, a arte de disfarçar, tornar secreta, codificar uma mensagem e
transmiti-la de forma que somente o destinatário possa compreendê-la, evitando que qualquer outro possa roubar
essa informação, tem sido vital em várias áreas. Como a criptografia moderna (digital) está inserida em várias
tecnologias que atraem de forma nunca vista a atenção de nossos estudantes, como vídeo games, smartphones,
tablets e computadores, utilizá-la como motivadora para o ensino da matemática surge como uma potencial
possibilidade.
Palavras-chave: Ensino da Matemática. Criptografia. Criptoanálise. Modelagem Computacional.

INTRODUÇÃO
Com o aumento exponencial de nossas atividades online, deveríamos
proporcionalmente entender melhor as técnicas de proteção de nossos dados transmitidos na
rede. Desenvolver uma cultura de proteção desses dados deve ser um hábito estimulado desde
os primeiros contatos do jovem com a computação, mas sabemos que a palavra criptografia é
desconhecida pela maioria dos usuários, que não possuem uma formação acadêmica voltada
para a informática.
Por outro lado, no epicentro dos problemas do ensino-aprendizagem em matemática
temos a motivação. A atenção do aluno está dificilmente direcionada para temas da
matemática que utilizam abstração ou generalização de técnicas ou propriedades matemáticas.
Mas esse mesmo aluno direciona muita atenção para qualquer atividade em algum dispositivo
eletrônico de alta tecnologia como smartphones, ou que provoquem seus sentidos, como um
videogame.
Quando dizemos a um jovem que cursa o Ensino Médio e que participou de alguma
atividade do projeto que a matemática está por trás das maravilhas digitais que ele idolatra e
acredita, que ela é essencial no seu dia a dia, essa frase tem pouco significado prático para ele,
pois o mesmo não chega a presenciar essa matemática acontecer. Alunos na graduação,
finalizando alguns cursos específicos, conseguem observar a lógica matemática por trás de
uma linguagem de programação, ou como as séries de Fourier tem relação com a teoria dos
sinais, ou como álgebra linear tem relação com a computação gráfica. Mas será que apenas
nesses estágios avançados de conteúdo matemático, essa aplicação tecnológica da matemática
pode ser percebida e usada por um aluno? A criptografia tem demonstrado que é uma
ferramenta fantástica para antecipar essa agradável sensação.
1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
Instituição: IFF - Instituto Federal Fluminense. Itaperuna – RJ.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, IFF - Instituto Federal Fluminense, rbalvim@iff.edu.br.

Os recentes noticiários como a invasão de e-mails,
mails, escutas de celulares de Chefes de
Estado do mundo inteiro, sem autorização por uma agência de inteligência americana, ou a
preocupação de traficantes em gravações, em criptografar suas informações, mostram como a
criptografia não é apenas assunto
assunto de guerra ou interesse do comércio online, pelo contrário,
está relacionada com nossa soberania, em como manter em sigilo os segredos de nossa defesa,
de nossos projetos de interesse público e exploração de nossas riquezas. Grandes
investimentos são prometidos
ometidos a essa área para retirar nosso país do atraso, oportunizando aos
jovens interessados em informática um vasto e fértil campo de atuação profissional.
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MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia do trabalho foi realizada através de oficinas onde o conteúdo, após
apresentado, sempre resultou numa atividade prática, tanto no período histórico da
criptografia, como nas primeiras medidas de segurança dos sistemas atuais.
A capacitação dos professores da rede pública de ensino foi e ainda é feita nas
dependênciass do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – Campus
Itaperuna e será ministrada pelo Professor Coordenador do projeto juntamente com os
bolsistas selecionados.
Desse modo, a escola, aqui entendida na perspectiva de Pérez Gómez (2001),
(2
como
uma instância de mediação entre os significados, os sentimentos e as condutas da comunidade
social e o desenvolvimento das novas gerações, também se encontra na mesma situação de
crise que envolve a sociedade, a economia e a cultura. O próprio sentido da escola, sua
função social, a natureza da atividade educativa, o papel do professor, bem como as
implicações e possibilidades que a tecnologia informática traz para a ação docente e para os
processos de formação de professores passam a ser questionados.
quest
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Parece simples convencer um jovem do Ensino Médio e até de uma graduação, que
devemos à matemática uma grande parte de toda tecnologia disponível. As aplicações das
ferramentas matemáticas tradicionalmente aparecem no encerramento
encerramento de um assunto ou de
uma disciplina. Logo, a apresentação do conteúdo foi proposta esvaziada de qualquer
sentimento que levasse a uma atitude motivadora pelo ponto de vista do aluno, pois somente
abstrações, curiosidades algébricas e aritmética promovem
promovem um encantamento natural aos
matemáticos.
Claro que a criptografia moderna está ligada a assuntos no cenário dos maiores
problemas como a Hipótese de Riemann, ou assuntos clássicos da graduação como lógica
matemática, cálculo diferencial e integral, e teoria dos números, mas tudo pode ser iniciado
com temas comuns ao segundo ano do Ensino Médio, como a análise combinatória, funções,
matrizes e determinantes.
Notamos que, em atividades onde o aluno manipula algum instrumento, torna-se
torna uma
ferramenta fascinante
scinante para a introdução no contexto da criptografia. Nas imagens abaixo
veremos alunos do campus Itaperuna do Iff, utilizando o Citale Espartano para decifrar uma
mensagem. O sistema consiste em duas varas da mesma espessura onde cada uma fica em
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posse de um dos participantes da comunicação. Para enviar a mensagem, é enrolada uma tira
de forma espiral a um dos bastões e é escrita a mensagem longitudinalmente, de forma que
em cada volta da tira aparece uma letra de cada vez. Uma vez escrita a mensagem, a tira é
desenrolada e enviada ao receptor, que só tem que enrolá-la no bastão gêmeo para ler a
mensagem original.
Podemos encontrar uma descrição do procedimento na obra de Plutarco, Vida de
Lisandro. Os gregos antigos, e em particular os espartanos, utilizaram este sistema de cifra de
transposição para comunicação nas campanhas militares.
Figura 1 – Atividade utilizando o Citale Espartano

Fonte: Iff Campus Itaperuna (2013)

Quando pensamos nos primórdios da mecanização da criptografia, pensamos na
aplicação militar alemã, a máquina Enigma, que dominou a cifragem alemã na II Guerra
Mundial, quebrada pelo grupo de criptologia inglês, concluída posteriormente pelos
poloneses. Embora seja fascinante poder utilizar um sistema que foi revolucionário para a
criptografia da época, seu uso acarreta algumas dificuldades de acesso ao material e na
quantidade para aplicação em uma atividade em grupo. Utilizamos então um instrumento
mais simples de ser reproduzido, que foi importante para a mecanização da criptografia.
Alberti foi um dos primeiros a projetar e usar um dispositivo que facilitava o processo
criptográfico. Este dispositivo ficou conhecido como Disco de Alberti. O disco é composto
por dois anéis concêntricos, um externo e outro interno. O anel externo é fixo, com 24 casas
contendo 20 letras latinas maiúsculas (incluindo o Z, com U=V e excluindo H J K W Y) e os
números 1, 2, 3, e 4 para o texto claro. O anel interno é móvel, com as 24 letras latinas
minúsculas para o texto cifrado. As 20 letras maiúsculas estão em ordem alfabética e as 24
minúsculas estão desordenadas (SINGH, 2011). Letras minúsculas fora de ordem é uma
norma fundamental pois, caso estivessem em ordem, a cifra seria apenas uma generalização
do Código de César.
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Figura 2 – Atividade utilizando o Disco de Alberti

Fonte: Iff Campus Itaperuna (2013)

O tema funções tradicionalmente tratado durante todo o primeiro ano do Ensino
Médio, acreditamos que pode ser desenvolvido através da criptografia. No assunto função
polinomial do primeiro e função inversa é uma possibilidade entre várias dentro do contexto
da criptografia.
Primeiramente uma tabela que relaciona letras do alfabeto a números naturais. Veja a
tabela abaixo:
Tabela 1: Relação entre alfabeto e números naturais
#
0

A
1

B
2

C
3

D
4

E
5

F
6

G
7

H
8

I
9

J
10

K
11

L
12

M
13

N
14

O
15

P
16

Q
17

R
18

S
19

T
20

U
21

V
22

W
23

X
24

Y
25

Z
26

Essa atividade poderia ser iniciada com a escolha de uma função cifradora pela turma,
um exemplo de função do primeiro grau, ou seja, y = ax + b .
Tomando por exemplo a função Cripto( x) = 3x − 5 e a mensagem original que será
cifrada
A álgebra é linda
Temos a relação:

D
4

A
1

Calculando as imagens da função cripto,
cripto, encontramos a mensagem cifrada:
-2 -5 -22 31 16 10 1 49 -2 -5 10 -5 31 22 37 7 -22

x+5
3
podemos desvendar a mensagem original. No ambiente escolar, depois de dominado o
Agora, calculando as imagens da função inversa da função cripto Cripto−1 ( x) =
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Tabela 2: Relação entre a mensagem original e imagens da função do primeiro grau
A
A
L
G
E
B
R
A
E
L
I
N
1
0
1
12
7
5
2
18
1
0
5
0
12
9
14
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Mensagem
Números

processo, a turma pode ser dividida em grupos que trocaram mensagens cifradas e funções
cifradoras para posterior decifragem.
CONCLUSÕES
Como a criptografia na sua essência tem uma grande relação com a segurança de
dados, desde um e-mail, uma senha do site de relacionamento, dados bancários ou militares,
colocá-la como fonte instigadora da curiosidade, da pesquisa, gera um impacto positivo na
qualidade do ensino da matemática, como evidenciado neste trabalho.
As atividades com os alunos de Ensino Médio e Técnico do nosso campus nos Cursos
de Informática e Eletrotécnica apresentam resultados animadores, levando em situações
inesperadas a introdução de conceitos de cálculo, álgebra e aritmética modular. Como retorno
à inquietação do aluno pela descoberta da ferramenta capaz da resolução dos problemas do
momento, a criptografia surge de forma natural como fonte de pesquisa sobre assuntos
desconhecidos da própria matemática.
A modelagem computacional foi feita em linguagem de programação Java,
disponibilizada no formato de CD, para os participantes de eventos e atividades (feiras,
oficinas, Minicursos etc) onde o projeto apresenta trabalhos. No software desenvolvido pelo
grupo, o usuário introduz um texto qualquer, escolhe uma função matemática típica do ensino
médio (função afim, quadrática, exponencial, logarítmica) como chave criptográfica e decifra
o texto utilizando a função inversa da chave escolhida deduzida pelo próprio programa.
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O GINÁSIO DE ESPORTE DE RETIROLÂNDIA COMO UM ESPAÇO
LÚDICO PARA ESTIMULAR CONHECIMENTOS MATEMÁTICOS1
SANTOS, Hitalo Miqueias de Lacerda Vieira2; SANTOS, Gleiziele Ferreira Oliveira3;
SILVA, Merivalda Santos da4.
RESUMO: A aprendizagem curricular qualificada é fator primordial para a inclusão social. É importante que
todos tenham acesso ao conhecimento, de modo que todo indivíduo possa resolver situações-problemas
situações
em seu
cotidiano baseado
ado em sua bagagem escolar. Este trabalho procura demonstrar que a aprendizagem da geometria,
de cálculos, perímentros, medidas torna-se
torna se estimulante ao proporcionar com praticidade, atividades que
relacionem o meio social com o meio escolar, através da organização
organização e realização de atividades em que haja uma
visualização e identificação dos mesmos de forma concreta. Este trabalho associou o Ginásio de Esporte e seus
elementos para trabalhar teoria/prática de forma dinâmica e próxima da realidade dos educados, já que os
conteúdos citados, se bem articulados, possibilitam ao aluno uma integração com sua realidade, pois oferece
oportunidades de relacionar a teoria com a prática de forma compreensível, partindo-se
partindo se de observações, para
elaborações e formulações conceituais
ceituais mais sólidas. Nesta perspectiva, torna-se
se relevante mostrar aos estudantes
a importância dos conhecimentos matemáticos usando
usa do variados recursos, o que significa ir além das explicações
orais e da memorização de regras e conceitos, uma vez que estas,
s, que estas, não possibilitam a compreensão
necessária dos conteúdos abordados.

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Colégio Estadual Olavo
Alves Pinto. Retirolândia - BA
2
Aluno Expositor.
3
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4
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Palavras-chave: Matemática. Ginásio de Esporte.
Esporte Aprendizagem.

O USO DA ETNOMATEMÁTICA COMO ALTERNATIVA QUE
QUALIFICA O APRENDIZADO MATEMÁTICO NA ESCOLA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL JÚLIO FRANÇA – BELA
CRUZ – CE1
OLIVEIRA, Fátima Beatriz2; MONTEIRO, Islane Araújo3;
VASCONCELOS, Fernando Nunes de4.
RESUMO: A história da Educação Matemática nos mostra que sempre buscou auxiliar o trabalho do professor,
constituindo um referencial teórico de possibilidades para a construção de uma prática que favoreça o acesso ao
conhecimento matemático, proporcionando de fato a inserção dos alunos como cidadãos, no mundo do trabalho,
das relações sociais e da cultura. O trabalho teve como objetivo verificar através da proposta pedagógica da
escola, a incorporação da etnomatemática como estratégia a educação integrada. Para tanto, procuramos
conceituar etnomatemática dentro das várias tendências educacionais, através de estudos bibliográficos, pesquisa
in loco, aplicação de questionários, entrevistas e execução de atividades práticas. Ao analisarmos a temática em
estudo verificamos que na tentativa de aproximação entre Matemática e a Etnomatemática, os professores
apresentaram efetividade no reconhecimento do saber e do fazer de culturas específicas existentes na escola.
Para fins de uma pesquisa sólida que retratasse fielmente a realidade da escola, desenvolvemos junto a alunos e
professores questionamentos avaliativos e plausíveis ao ensino de matemática na instituição escolar.
Constatamos a existência de um processo de aprendizagem integrado entre base profissional e base comum.
Formar aluno possuidor de uma visão crítica da realidade e que possa usar seus conhecimentos para intervir no
meio social e no mercado de trabalho é a missão da equipe escolar, reconhecida pela sociedade através do
trabalho eficiente e comprometida em prol da educação local.
Palavras–chave: Aprendizagem. Ensino. Etnomatemática. Matemática.

INTRODUÇÃO
Adotar uma nova postura educacional é buscar novos paradigmas de educação que
substitua o modelo desgastado do nosso ensino, portanto numa perspectiva Etnomatemática
estudaremos a proposta pedagógica da escola. O referido trabalho de pesquisa analisará os
fatores que influenciam na socialização do saber matemático e sua posterior aquisição por
parte dos educandos e educadores. O trabalho de pesquisa teve como objetivo verificar
através da proposta pedagógica da escola, a incorporação da etnomatemática como estratégia
de ensino e sua posterior resistência no ambiente escolar por parte de alunos e professores.
Pretendemos dentro de uma abordagem Etnomatemática visualizar estilos de
comportamentos inseridos na ação pedagógica desse estabelecimento de ensino.
Verificaremos o ensino de Matemática com um caráter de universalidade, pois o aprendizado
compreende todos os níveis de ensino que se passa em todos os países. A Matemática desde
os seus primórdios tem se configurado como uma disciplina voltada para os focos dos
sistemas educacionais perdurando até os dias atuais como a maneira cultural de
universalização de todos os campos do conhecimento permanecendo incontestável as demais
formas. Apesar de universalizada a Matemática vem sendo questionada mediante as criticas
sociais expressas por uma sociedade contemporânea na qual o ensino dessa disciplina é alvo
1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
Instituição: EEEP Júlio Franca. Bela Cruz – CE.
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de congressos e outros fóruns de discussão sejam com ênfase no conteúdo programático, nas
inovações curriculares, na execução de programas, objetivos ou metas esses são os fatores que
encaminham as discussões sobre os objetivos de ensino da educação matemática.
Em meio a essas discussões surgem reflexões no âmbito sociocultural e outras
políticas educacionais dentro dos sistemas educacionais que trouxessem à tona efeitos
negativos provenientes de uma educação matemática mal adaptada a condições
condições socioculturais
dos países de terceiro mundo ou em outros países com desenvolvimento industrial
desenvolvido. Além das tarefas específicas, o projeto de pesquisa versará sobre o ensino de
matemática que atualmente tem se preocupado muito com as contribuições
contribuições possíveis de serem
dadas por esta disciplina na formação integral do cidadão, pois o pensamento matemático é
uma construção humana que se desenvolve dentro do contexto histórico –social
social tendo reflexos
e aplicações no contexto do mundo contemporâneo.
contemporâneo
Para o desenvolvimento do trabalho aplicamos estudo in loco, analisando a proposta
pedagógica da escola para o ensino de Matemática. Realizamos também a aplicação de
questionários com professores e alunos objetivando obter informações sobre o ensino de
Matemática na escola. Dessa forma conseguimos apresentar um estudo sobre o ensino da
disciplina na escola e suas possíveis variáveis.
Como proposta que incluímos interdisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a
transversalidade, as inteligências múltiplas,
múltiplas, a ludicidade, a contextualização, a
transdisciplinaridade e os distúrbios de aprendizagem matemática. Acrescenta-se
Acrescenta
a esse
contexto a Etnomatemática que visa através de suas tendências discutir a construção do
conhecimento matemático, ajudando o educador assumir uma responsabilidade constante em
conhecer e interpretar a realidade e o contexto sociocultural no qual está inserido esse
educando, discutindo as várias aplicações de fenômenos culturais e as formas pelas quais as
etnias constroem e socializam o conhecimento matemático.
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A pesquisa teve uma abordagem qualitativa com o intuito de coletar e discutir
informações sobre a etnomatemática como alternativa que qualifica o processo de
aprendizagem da Escola Estadual de Educação Profissional Júlio França – Bela Cruz – Ce. A
instituição escolar conta com uma clientela de 326 alunos distribuídos nos cursos de
Fruticultura, Redes de Computadores, Contabilidade e Enfermagem. A clientela escolar é
oriunda em sua maioridade de filhos de agricultores e comerciantes.
Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas e aplicação de um questionário de
10 questões fechadas com uma amostra de 50 alunos e 05 professores. A seleção se deu por
nível de aprendizagem e por turmas. Os professores entrevistados responderam com clareza e
atenção a um questionário seguido de uma conversa sobre o processo de ensino a partir de
uma abordagem etnomatemática.
Primeiramente foi realizada uma apresentação sobre os principais objetivos da
pesquisa, posteriormente uma apresentação
apresentação em uma reunião de colegiados e uma conversa
sobre a importância de processos de ensino que considerem situações do cotidiano. Todas as
discussões foram anotadas para posterior análise.
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Os resultados do questionário foram analisados, organizados, discutidos e
apresentados em forma de gráficos. A interpretação o final destes dados foi apresentada com
as inferências das consultas bibliográficas das pesquisadoras. Realizamos oficinas com alunos
e professores da base comum e base técnica.Estas atividades
atividades tiveram como objetivos fomentar
a integração entre ensino regular e educação profissional além de qualificar o processo de
ensino aprendizagem em prol de uma inserção social e profissional de sucesso.
Foi realizado durante a pesquisa uma análise biográfica
biográfica do ensino de Matemática e
seus impactos para o processo de aprendizagem dos alunos, objetivando dessa forma
apresentar mecanismos que facilitam a aprendizagem dos discentes.
RESULTADOS
A pesquisa em caráter de conclusão tem apresentado resultados que apresentam a
Etnomatemática como alternativa para o processo de aprendizagem. A escola atende alunos
filhos de agricultores e de comerciantes que convivem diariamente com atividades como
produção de farinha, milho e feijão. Essas atividades envolvem procedimentos
procedimentos matemáticos
como: funções, contagem, raciocínio lógico, equações, representação numérica, conversões de
unidades, volume, área, superfície, massa, dentre outros. A partir das análises realizadas na
pesquisa a escola se propôs a intensificar este trabalho
trabalho por perceber que o nível de
aprendizagem de seu corpo discente tem aumentado em virtude da relação entre teoria e
prática.
A descrição das atividades para uma Matemática significativa a ser ministrada em sala
de aula são definidas a partir de estudos
estudos realizados nos planejamento semanais no coletivo de
professores. Fazendo um paradoxo entre as aulas de matemática ministradas antes da
aplicação do projeto e após é de consenso de todos que o nível de integração tem aumentado
em função de uma visão holística
holística da escola que considera a vida social do aluno como
mecanismo para promover conhecimento matemático.
Em fase de conclusão a pesquisa apresentará adequações em sua grade curricular que
integrará conteúdos da Base Nacional Comum e da relação social dos alunos como
mecanismo que promoverá um ensino de Matemática que considere a vivência do aluno como
pré- requisito para aquisição do conhecimento matemático.
Gráfico 01: Ponto de vista de professores da escola sobre a importância do ensino de Matemática de
forma contextual.

Fonte: Autoras

A equipe de professores da escola concorda que a Matemática deve ser ensinada de
forma contextualizada. 80% defendem que o ensino de matemática deve ser ensinado
aproximando a realidade do aluno a conteúdos da grade curricular.
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Gráfico 02: Ponto de vista de professores da escola sobre o conceito da palavra Etnomatemática.

Fonte: Autoras

Os professores da escola desconhecem o significado da palavra Etnomatemática. De
acordo com os dados coletados, 80% dos professores pesquisados desconhecem totalmente o
significado da palavra Etnomatemática e apenas 20% possuem uma visão superficial do
termo.
Gráfico 03: Ponto de vista de professores da escola sobre o conceito da palavra Etnomatemática.

CONCLUSÃO
A escola reconhece a existência de deficiências em alguns aspectos didáticos –
pedagógicos, prometendo a longo prazo inserir a Etnomatemática como estratégia de ensino
nos planos de ação da escola, adequando seus professores e alunos à essa nova postura
pedagógica.
dagógica. É preciso considerar que os alunos trazem para a escola e especificamente para as
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A equipe de professores da escola defende que as novas metodologias no ensino da
Matemática funcionam como mecanismo essencial para uma aprendizagem fortalecida. De
acordo com os dados pesquisados 60% dos professores afirmam que as novas metodologias
são essências
ssências para o processo de aprendizagem, 20% afirmam ser o ensino de forma teórica e
20% defendem o ensino de forma prática.

III Feira Nacional de Matemática

Fonte: Autoras

salas de aula um conjunto de significados matemáticos que vão desde aos valores, modos de
agir e aprender, resultantes de cultura informal, chamada por muitos autores de cultura
paralela ou currículo extra – escolar.
Tanto a proposta pedagógica da escola, quanto aos alunos e professores precisa saber
como articular essas culturas, fazerem ligações entre a cultura elaborada pela Matemática e
sua cultura cotidiana, de modo que adquiram instrumentos conceituais, formas de pensar e de
sentir, para interpretar a realidade e intervir nela. A escola pretende adequar – se a princípios
pedagógicos mais amplos, apresenta a Matemática como alternativa ao processo de ensino,
acolhendo a diversidade matemática de seus alunos, isto é, o reconhecimento dos outros como
sujeitos de suas próprias individualidades.
A Matemática, como as demais disciplinas, situa – se no domínio das políticas
educacionais e exerce – se deliberadamente no espaço da escola a sensibilidade da prática
pedagógica para a qualidade do ensino e aprendizagem dos alunos será contribuição
específica e decisiva da educação escolar para a igualdade, a justiça, a solidariedade e
responsabilidade. Uma escola para os novos tempos começa com uma educação conjunta de
objetivos e propostas coletivas de trabalho.
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PLANTA DE LAVAGEM:
VAGEM: CÁLCULOS E FUNCIONAMENTO1
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OLIVEIRA, Bruna de2; MAURICIO, Helen3; FERREIRA, André
Andr 4.
RESUMO: Objetivou-se,
se, com este trabalho, avaliar o quanto a planta de lavagem necessita de conhecimentos
matemáticos trigonométricos e estatísticos para que a sua faixa ótima de beneficiamento do mineral-minério
mineral
possa ser obtida. O experimento foi conduzido em duas etapas, à primeira compreende a construção do
equipamento onde as variáveis
riáveis do projeto foram definidas de acordo com o material que se desejava concentrar,
o quartzo. Na segunda etapa, colocou-se
colocou se em prática o método de tentativa e erro. Portanto, foram testados
ângulos de inclinação da planta de forma aleatória, no qual três
três ângulos foram escolhidos para a comparação
entre os resultados, são eles: os ângulos de 10,2°; 15,3° e 20,4° que foram identificados a partir da utilização da
lei dos senos. No aparelho, foram “lavadas” cinco amostras para cada ângulo encontrado. A partir
par de cálculos
estatísticos, verificou-se
se que o ângulo de inclinação que obteve maior rendimento do quartzo foi o de 15,3°.
Palavras-chave: Mineral-minério.
minério. Ângulo de inclinação. Trigonometria. Estatística. Rendimento.

INTRODUÇÃO

A metodologia utilizada foi dividida em duas etapas. Na primeira, efetuou-se
efetuou
a
construção do equipamento. Já a segunda etapa, refere-se
refere se à realização de testes com a planta.
1
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Com o objetivo de trazer a interdisciplinaridade entre a matemática e o processo de
beneficiamento gravimétrico, aplicaram-se
aplicaram se cálculos matemáticos aos parâmetros de
funcionamento da planta de lavagem de minérios, visando maior precisão na operação da
máquina
na e maior rendimento da mesma para obtenção do mineral-minério.
mineral minério.
A variação angular de inclinação da planta, o comprimento, a largura e o tipo de rifles
são variáveis de projeto e operação que influenciam diretamente no desempenho da
ferramenta e no rendimento
mento obtido (LINS, 2004). Assim, fica claro que para cada tipo de
minério existem padrões diferentes de planta de lavagem.
O processo de separação por concentração gravítica resulta do movimento relativo de
partículas em fluidos, onde os materiais da polpa
polpa são separados de acordo com sua densidade,
tamanho e forma à medida que atravessam o equipamento, no qual são “lavados” com água
corrente.
A planta de lavagem é um dos equipamentos utilizados na separação por concentração
gravítica. Seu funcionamento é influenciado pelo seu ângulo de inclinação, que varia de
acordo com o material de interesse (minério) e tem a função de separá-lo
separá lo dos rejeitos.
Portanto, a finalidade do estudo é mostrar que através de conhecimentos
trigonométricos e estatísticos os empreendimentos
empreendimentos de garimpeiros podem aumentar a
capacidade de recuperação do mineral-minério,
mineral minério, onde o equipamento tem aplicação difundida
para a concentração de aluviões auríferos.

Na primeira etapa, desenvolve-se a construção da planta de lavagem, a qual é
constituída basicamente por uma canaleta, fabricada em madeira (utilizamos a do tipo cedro)
com secção transversal retangular, onde nos fundos dela são colocados rifles. Os rifles são
obstáculos arranjados de modo a prover alguma turbulência e permitir a deposição das
partículas mais densas através do fluxo de um fluido.
Utilizando instrumentos de medições, ferramentas de corte, desbaste e beneficiamento
da madeira, a planta foi produzida manualmente. Suas medidas (Figura 1) obedecem aos
padrões observados na literatura de acordo com o material a ser concentrado - o cascalho de
quartzo.
Figura 1 – Ilustração do projeto da planta de lavagem com suas respectivas medidas.
2m
0,2 m

O, 4 m

Fonte: As autoras (2014)

Percebe-se que a estrutura do aparelho assemelha-se a de um triângulo retângulo,
podendo assim aplicar-se ao mesmo relações trigonométricas. Abaixo (Figuras 2 e 3) será
mostrado o resultado da construção da planta de lavagem.
Figura 2- Imagem lateral da planta de lavagem.

Fonte: As autoras (2014)

Figura 3- Imagem frontal da planta de lavagem.

Fonte: As autoras (2014)

Na segunda etapa, o principal objetivo foi encontrar o ângulo ótimo que
proporcionasse maior concentração do minério de interesse nos rifles. Para os processos
experimentais, a polpa utilizada foi composta na proporção de 2 Kg de areia homogeneizada,
100 g de quartzo e uma quantidade suficiente de água para formar uma massa heterogênea a
qual se submeteu ao teste de separação na planta de lavagem.
O processo de separação por concentração gravítica iniciou-se a partir da deposição da
polpa (areia, cascalho de quartzo e água) na planta para que os minérios escoassem pelo
equipamento e fossem lavados com água corrente durante precisos dez (10) minutos que,
gerando turbulência, acarretou na deposição do minério mais denso (cascalho de quartzo) nos
rifles e a passagem do mineral menos denso (areia) por cima dos rifles.
A partir desse ponto, foi posto em prática o método de tentativa e erro na variação do
ângulo de inclinação da planta, de forma que pudesse se observar para qual dos ângulos
testados obteve-se maior quantidade de material retido nos rifles. O ângulo que concentrou
maior quantidade de minério foi determinado como o ângulo ótimo.

Para calcular o ângulo de inclinação da planta, após cada tentativa que apresentasse
resultados, utilizou-se
se a lei dos senos
senos (Equação 1) devido à relação da planta de lavagem com
o triângulo retângulo.
Sα
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CO
H

Equação (1)
Onde: α = Ângulo de inclinação da planta; CO = Cateto Oposto; H = Hipotenusa.
Para cada altura (H) obteve-se
obteve se diferentes rendimentos em cada um dos três ângulos
escolhidos para a comparação dos resultados. Cada ângulo foi testado cinco vezes para que
houvesse maior credibilidade no resultado. A fim de obter o equilíbrio entre os testes
test para um
mesmo ângulo, aplicou-se
se a formula da média aritmética (Equação 2) para as tentativas de
cada ângulo.
Xm 

∑ Xi

Equação (2)
Definida a média para os ângulos analisados, através da equação 3, foi calculado
o desvio padrão, o qual mede a dispersão
dispersão dos valores individuais em torno da média
aritmética.


∑ (Xi  Xm)²

1

Equação (3)

Xm

Equação (4)
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Determinada a altura que, através do método de tentativa e erro, concentrou maior
quantidade de minério nos rifles, utilizamos a lei dos senos (Equação 1) para calcular o
ângulo ótimo.
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se o coeficiente de variação (Equação 4), o qual é uma medida de
Após, calculou-se
dispersão relativa devido expressar a relação percentual do desvio padrão em relação à média.

Os resultados postos em comparação (Tabela 1) demonstram a relação trigonométrica
existente intrinsecamente a estrutura da planta de lavagem, no qual a partir do conhecimento
das alturas testadas, ângulos foram obtidos.
Tabela 1- Ângulos obtidos a partir das alturas experimentais encontradas.

ALTURA
0,34 m
0,51 m
0,68 m

ÂNGULO
10,2˚
15,3˚
20,4˚

Fonte: As autoras (2014)

Para calcular a massa do minério de interesse retido nos rifles após o processo de
concentração, o minério foi recolhido e pesado em uma balança eletrônica, e a partir do peso
aferido foi feita a comparação percentual da quantidade de quartzo misturado na polpa com a
quantidade de quartzo recolhida nos rifles após a lavagem. Esse processo se repetiu para todos
os ângulos testados.
Observou-se que os ângulos geraram rendimentos diferenciados do cascalho de
quartzo. Em relação aos três ângulos comparados, foram feitas cinco lavagens com a polpa de
proporção definida, para cada um dos ângulos. O gráfico 1, apresenta o percentual de
rendimento com a variação do ângulo.

Porcentagem de
Rendimento

Gráfico 1 – Relação entre os ângulos e o rendimento do mineral-minério.
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1
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Número de testes realizados para cada ângulo
Fonte: As autoras (2014)

Dessas cinco amostras “lavadas” na planta, a média dos resultados demonstrou o
ângulo que obteve maior rendimento de minério concentrado nos rifles (Gráfico 2).
A fim de ter conhecimento sobre a variação e dispersão existente em relação à média,
calculou-se o desvio padrão. Quanto menor o valor do desvio padrão, mais os dados tendem a
estar próximo da média. Veja na tabela 2 os respectivos valores de desvio padrão para cada
ângulo.
Tabela 2 – Desvio padrão dos ângulos avaliados.

ÂNGULO
10,2˚
15,3˚
20,4˚
Fonte: As autoras (2014)

DESVIO PADRÃO
3,646
2,549
5,099

Os resultados do cálculo do coeficiente de variação demonstraram que para o ângulo
de 15,3º houve uma menor dispersão dos valores do conjunto em relação aos valores obtidos
para os outros dois ângulos (Gráfico 2).
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Gráfico 2 – Média do rendimento e coeficiente de variação para cada ângulo testado.
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10,2
10,2°
15,3°
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Fonte: As autoras (2014)

se que os dados experimentais resultantes, mostrados nos gráficos 1 e 2
Constata-se
apresentam diferentes porcentagens de aproveitamento do equipamento em relação ao ângulo
de inclinação da planta de lavagem.
Porém, vale lembrar que a planta de lavagem atua de maneira diferente para cada tipo
de material. Então, entende-se
se que é necessária a realização de outros testes com materiais de
maior ou menor densidade que os minérios utilizados neste experimento (areia e cascalho de
quartzo) para entender como esta ferramenta pode apresentar resultados diferentes ou até
mesmo não se adequar às características físicas de outros minérios.
CONCLUSÃO
Como ficou claro no gráfico 2, o ângulo de 15,3˚
15,3˚ foi o que trouxe maior rendimento na
n
concentração do cascalho de quartzo, o minério de interesse, após um estudo estatístico das
amostras.
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QUEBRA FORMAS GEOMÉTRICAS1
BARROS, Thiago dos Santos2; LIMA, Ediléa Nazaré de3.
RESUMO: Construção de um quebra-cabeça com figuras que compõem a geometria, com o propósito de
ensinar as formas geométricas planas e servir de ferramenta para o professor. Foram utilizadas as seguintes
figuras planas: triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, losango e círculo. A pesquisa partiu de uma observação
do autor em uma aula de matemática, que percebeu a falta de conhecimento de alguns alunos, quando se referem
aos nomes e as formas dessas figuras. O desenvolvimento do projeto ocorreu através da junção de partes de um
desenho, que vem a formar uma figura geométrica, que ao final do jogo o aluno deverá saber o nome dessa
figura e assim poder ficar com as lembranças claras das formas geométricas. O trabalho vem apresentar-se de
forma ecológica, pois o quebra-cabeça foi construído com madeiras reutilizadas.
Palavras-chave: Quebra-cabeça. Formas geométricas. Matemática.

INTRODUÇÃO
Observou-se que muitos alunos do ensino fundamental e médio esquecem facilmente
os nomes e as formas de figuras geométricas; seja por falta de atenção no momento da aula ou
porque ele não tenha compreendido o assunto, mas na maioria das vezes quando o professor
pergunta o educando não sabe. Sendo assim, o projeto desenvolvido auxiliará o docente,
como ferramenta didática que por sua vez fará com que o aluno através desse jogo consiga
assimilar mais facilmente o conteúdo de geometria plana, a partir disso o discente aprenderá
as formas e as figuras de maneira divertida e dinâmica e consequentemente fixará na
memória, onde será útil em toda sua vida.
DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
2.1 OBJETIVOS




Construir um quebra-cabeça com formas geométricas planas.
Aproveitar madeiras reutilizáveis para o quebra-cabeça.
Propor uma nova ferramenta ao docente.

2.2 FORMAS GEOMÉTRICAS
2.2.1 Geometria: é o ramo da matemática que estuda a forma, o tamanho e a posição das
figuras no espaço, a palavra geometria é de origem grega (geo= terra, metria= medida). Ela
nos fala sobre a medida dos objetos (formas, tamanho etc.). As figuras geométricas estão
presentes na natureza e nos objetos criados pelo homem (DANTE 2012).
Será abordado as seguintes formas geométricas:
Triângulo: Considerando três pontos não colineares A, B e C, podemos dizer que a
união dos três segmentos AB, AC e BC, recebe o nome de triângulo (GIOVANNI 2002).
1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Escola Estadual Sebastiana
Lenir de Almeida. Macapá – AP.
2
Aluno Expositor.
3
Professora Orientadora, Escola Estadual Sebastiana Lenir de Almeida, prof.edilea@gmail.com

Quadrado: é um quadrilátero regular, ou seja, uma figura geométrica com quatro
lados de mesmo comprimento e quatro ângulos retos (SOUZA; ESPINELLI 2002).
Retângulo:: é o paralelogramo em que os quatro ângulos são congruentes (retos),
(DANTE 2009).
rilátero que apresenta somente dois lados paralelos chamados
Trapézio: É o quadrilátero
bases (GIOVANNI 2002).
Losango: é o paralelogramo em que os quatro lados são congruentes (SOUZA; ESPINELLI
2002).
Losango: é um tipo particular de paralelogramo. Neste caso além dos lados opostos
serem paralelos, todos os quatro lados iguais. (GIOVANNI 2002).
Círculo:: é o conjunto dos pontos internos de uma circunferência. Por vezes, também
se chama círculo ao conjunto de pontos cuja distância ao centro é menor ou igual a um dado
valor (ao qual chamamos raio), (DANTE 2009).
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2.2.2 Quebra-cabeça
É um jogo que tem como objetivo, montar as peças e formar um desenho único. .Com
as definições de todos os elementos d nota-se
nota que o quebra-cabeça,
cabeça, com formas geométricas é
amplo e dinâmico, além de proporcionar, aos alunos, memorização das formas geométricas.

1 Em uma aula de trigonometria a professora da disciplina de matemática fez uma pergunta a
turma: “qual forma geométrica é essa?” referia-se
referia se a um triângulo, que tem um ângulo de 90º
graus, não houve resposta. Partindo dessa observação, o autor motivou-se
se à desenvolver este
trabalho.
2 Pesquisas em internet, livros.
3 Reutilização de madeiras.
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2.2.3 Utilização de jogos no ensino da matemática
A matemática é vista pela maioria dos alunos como uma disciplina complicada, porém
é possível mudar essa visão a partir de uma metodologia diferenciada,
diferenciada, tais, como a utilização
de jogos, os quais auxiliam no desenvolvimento da autoconfiança, aumenta a motivação pela
aprendizagem, concentração, atenção, raciocínio lógico-dedutivo,
lógico dedutivo, sentido cooperativo,
socialização e a interação pessoal (MOURA; VIAMONTE, 2012). Os jogos podem ser para
os educandos um recurso fundamental para que passem a entender e a utilizar regras que serão
empregadas no processo de ensino-aprendizagem,
ensino aprendizagem, de matemática, na apropriação dos
diferentes conteúdos, superando a utilização das cansativas
cansativas listas de exercício de fixação, cujo
objetivo era a memorização de fórmulas e dados (MELO; SARDINHA 2009). As avaliações
nacionais e internacionais apontam o descumprimento das escolas na função de socializar os
conhecimentos matemáticos sendo constatado
constatado pelos educadores no cotidiano escolar
(CARDOSO; GUIRADO 2008). O trabalho com construções geométricas pode contribuir de
forma significativa no ensino e aprendizagem da Geometria tornado as aulas mais interativas,
dinâmicas e prazerosas (OLIVEIRA; GOMES 2011).

4 Confecção do jogo.
5 A regra do jogo é formar a figura geométrica e dizer o nome e se souber porque recebe
aquela nomenclatura e algumas características, pode ser feito uma cronometragem do tempo
de cada pessoa, o cronometro só para após a pessoa dizer o nome da figura ou dizer que não
sabe, em seguida o aplicador do jogo faz uma explicação de cada figura que a pessoas
montou.
O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO NA ESCOLA-CAMPO
O projeto foi aplicado na feira estadual do Amapá e apresentado para os alunos da
Escola Estadual Sebastiana Lenir de Almeida, somando cerca de 60 visitante, 33 pessoas
montaram apenas 1 quebra-cabeça, 27 montaram 2 ou mais, as dificuldades foram na
montagem de algumas figuras geométricas, no reconhecimento e na caracterização das figuras
tais como: quadrado, trapézio, losango e retângulo. Também temos que 40 erraram os nomes
das figuras e consequentemente as características, 13 acertaram apenas os nomes, 7 acertaram
o nome e algumas características como os ângulos, lados, vértices e porque o nome daquelas
nomenclaturas, as pessoas que não sabiam tanto as nomenclaturas quanto as características,
passaram por uma explicação das figuras, o trabalho em sua totalidade foi tido como
satisfatório e bem avaliado.
MONTAGEM DO QUEBRA FORMAS

45%

55%

1 FORMA
2 OU MAIS

Com esses dados conclui-se que essa nova metodologia proposta para os docentes
podem tornar as aulas de matemática no assunto referente à geometria plana necessária e
muito mais prazerosa e dinâmica, transmitindo uma melhor aprendizagem para os discentes
que entenderão melhor o conteúdo e consequentemente melhorará suas respectivas notas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização deste trabalho possibilitou a construção de um jogo que utiliza formas
geométricas planas, tais como: triângulo, quadrado, retângulo, trapézio, losango e círculo, o
qual será mais uma ferramenta para o docente trabalhar, além disso, estimulará o aluno a
desenvolver um exercício mental, aprender as formas geométricas e perceber a importância de
reutilizar papeis e madeiras induzindo um pensamento ecológico.

O ensino da matemática com auxílio de jogos matemáticos é comprovadamente útil e
dinâmico, pois possibilita uma melhor interação por parte
parte dos discentes, além de trabalhar a
coordenação motora, a socialização e outros (MOURA; VIAMONTE 2012). O propósito de
criar um quebra-cabeça
cabeça utilizando as formas geométricas é fundamental para as aulas de
geometria, trigonometria e outras na própria matemática,
matemática, quanto para outras disciplinas como
física e química, pois possibilita um melhor entendimento por parte do educando, sendo mais
uma ferramenta didática para o docente trabalhar.
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Amanda LOPES, Amanda2; SCHROEDER, Tiago Ravel3;
PETRY, Vanderlei4; DALABENETA, Margaret5.
RESUMO: O presente trabalho vai falar sobre as redes sociais, um meio de se conectar com as outras pessoas
na internet e a relação que esta ferramenta tem com as pessoas no mundo todo. Nosso objetivo é perceber,
através de uma pesquisa de campo com os alunos da Educação
Educação Básica de nossa escola, quanto do tempo diário
eles se utilizam das redes sociais. Buscar descobrir se nossos alunos usam um maior tempo para estudar ou para
ficar acessando suas redes sociais. Para tanto, será aplicado um questionário com dez perguntas
perg
a ser respondido
por todos os alunos. A partir desses dados, será construído tabelas usando a multiplicação de matrizes e
formulado algumas situações problema aplicando a Progressão Aritmética e a Geometria Analítica e os
resultados, apresentados em gráficos de colunas. Para a realização do trabalho buscou-se
buscou
informações na
internet quanto a quantia de redes sociais já existentes e o tempo de acesso que as pessoas dedicam a esse acesso
diariamente. Confrontando os dados obtidos em nossa pesquisa de campo,
campo, foi possível perceber que assim como
é no mundo todo, também em nossa escola, as redes sociais ocupam grande parte do tempo dos adolescentes.
Vimos o quão importante são as redes sociais, mas, que é preciso saber usá-las,
usá las, pois tudo em excesso faz mal.
mal As
mídias sociais são ferramentas quase que indispensáveis hoje em dia em relação a comunicação, por isso
devemos ter a consciência de usá-la
la com cuidado e responsabilidade.
Palavras-chave: Comunicação. Pesquisa de campo. Situação problema.
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A internet surgiu a partir de pesquisas militares nos períodos áureos da Guerra Fria, na
década de 1960. Qualquer inovação, qualquer ferramenta nova poderia contribuir nessa
disputa liderada pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Essas duas superpotências
superpo
compreendiam a eficácia e a necessidade absoluta dos meios de comunicação.
O governo dos Estados Unidos temia um ataque russo que poderia trazer a público
informações sigilosas. Então idealizou um modelo de troca e compartilhamento de
informações que
ue permitisse a descentralização destas, surgindo assim a ARPANET, criada
pela ARPA, sigla para Advanced Research Projects Agency.
Agency
A ARPANET, foi o primeiro meio de comunicação entre computadores e na década
seguinte, mais precisamente em 1971, foi enviado o primeiro e-mail,
mail, e posteriormente, foi
criado o Bulletin Board System (BBS), ou seja, a primeira rede social criada para enviar ee
mails.
Os anos seguintes foram marcados por um grande avanço na infraestrutura dos
recursos de comunicação. Por volta dos anos 2000, a internet teve um aumento significativo
de presença no trabalho e na casa das pessoas. As redes sociais alavancaram uma imensa
massa de usuários e a partir desse período, uma infinidade de serviços foi surgindo e assim,
chegamos à época em que as redes sociais caíram no gosto dos internautas e viraram
máquinas de dinheiro.
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INTRODUÇÃO

A realização deste projeto foi tomada por termos consciência de que as redes sociais
são algo que tem uma grande importância econômica e social no mundo de hoje e também,
porque elas ainda têm muito a crescer. Já sabemos que as redes sociais chegam a apenas um
sétimo da população mundial e que o Brasil, embora ainda esteja muito distante do que se tem
de mais atual em tecnologia, ocupa um lugar de destaque entre os internautas e usuários das
redes sociais em geral.
Procuramos com este projeto, mostrar um pouco mais sobre as redes sociais e também,
aprendermos sobre o porquê de ter sido desenvolvido esse meio de interação entre as pessoas.
Quando aconteceu e quais as principais redes sociais no mundo. Através de uma pesquisa de
campo realizada com todos os alunos de nossa escola, tratamos dessa questão no Brasil e no
mundo, fazendo assim, uma relação entre elas na forma de situações problema.
Envolvendo os conhecimentos matemáticos na área de Progressão Aritmética,
Matrizes, Geometria Analítica e Gráficos de colunas, apresentamos o trabalho realizado, com
o qual foi possível perceber que, assim como é no mundo todo, também em nossa escola, as
redes sociais ocupam grande parte do tempo dos adolescentes.
MATERIAL E MÉTODOS
A partir das pesquisas realizadas na internet sobre os números do Brasil no que se
referem a acessos as redes sociais, obtivemos dados para a realização de nosso projeto.
Assim, com base nos dados de usuários do FACEBOOK no Brasil em 2011 e 2013 e com o
uso da Geometria Analítica, desenvolvemos algumas situações problema.
Após vermos essa situação no Brasil, resolvemos descobrir a situação na nossa escola e
assim, elencamos algumas perguntas, montamos o questionário e indagamos todos os alunos
de nossa escola. Nosso objetivo é descobrir se nossos alunos estudam por um maior tempo ou
se ficam um maior tempo nas suas mídias sociais.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
268 alunos (do 6º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio) foram
ouvidos sobre:
1 – Você tem Rede social?
2-Qual rede social que você tem?
3- É usuário há quanto tempo?
4- Quanto tempo fica conectado em cada umas das redes sociais que usa durante os dias
de semana ( segunda a sexta)?
5-É suficiente?
6- Quanto tempo fica conectado em cada umas das redes sociais que usa durante os
finais de semana?
7-É suficiente?
8- Faz alguma outra atividade de lazer?
9- Quanto tempo você dedica estudando de segunda a sexta?
10- Quanto tempo você dedica ao estudo nos finais de semana?

Pesquisa finalizada, a confecção das tabelas foi o passo seguinte onde a multiplicação
de matrizes foi usada para obtermos respostas para as situações criadas.
Perg
unta

Sim

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

196

100
147
206

Tabela 1 (Compilação dos dados da pesquisa de campo)
Não
Fac Tw Go Out 0 a 6 m
1
Mai Até
ebo uitt ogl ras
6
a 1 ano s 2
30
er
ok
e+
mes ano a 2 ano min
es
ano
s
s
72
189
89
35
97
18
29
86
63
23
96
26
49
62
130
168

30
mi
na
1h

1h
a2
h

Mai
s de
2h

32

52

89

39

32

99

49
25

14
1

3
2
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A partir dessas informações desenvolvemos nosso projeto e outras situações
situ
problema
foram formuladas. Analisando os dados coletados com todos os alunos do EM vespertino da
E.E.B. Dr. Frederico Rolla, compile os, forme uma matriz
matriz e determine a média de minutos
que cada aluno de cada turma fica conectado a uma rede social.
Tabela:
Tabela 2 (Nº de alunos conectados por tempo)
1° Ano II
2° Ano II
3° Ano II
0 à 30min
0
3
1
30min à 1h
0
5
2
1h à 2h
1
0
2
+ 2h
9
6
3

0
3,25
1,5

1,5
0
3,0

0019
3506
1223

22,5
15
7,5

Tabela 3 (Resultados em horas)
(*)
1°
2° Ano 3° Ano
Ano II
II
II
0 à 30min
0
0,75
0,25
30min à
1h
1h à 2h
+ 2h

0

3,75

1,5

1,5
22,5

0
15

3
7,5

.

=

(*) Os resultados obtidos estão em
horas, transformamos em minutos
multiplicando por 60.
Assim,
Tabela 4 (Resultados em minutos)
1° Ano II 2° Ano II 3° Ano II
0 à 30min
0
45
15
30min à 1h
0
225
90
1h à 2h
90
0
180
+ 2h
1350
900
450
Total em min
1440
1170
735
Nº alunos
10
14
8
Média em min
144
83
91
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0
0,75
0,25

=

0,25
0,75
1,5
2,5
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As matrizes são:
: 031
0,25
052
.
0,75
102
1,5
963
2,5

O trabalho foi realizado com todas as turmas e apresentados em gráficos:
50
45
40
35
30
25
2ª a 6ª Feira
Final de Semana

20
15
10
5
0
2º Ano I
2º Ano II
1º Ano III
3º Ano III
1º Ano I
1º Ano II
3º Ano I
2º Ano III

Com a construção dos gráficos, percebeu-se que a grande maioria dos alunos fica mais
tempo conectada as redes sociais do que o tempo dedicado aos estudos. Assim, imaginamos a
seguinte situação:
Se um aluno fica em média 30 min conectado diariamente e se for usuário desta a dois
anos, (considerando 1 ano = 365 dias), quantas horas ele já ficou conectado?
Fazendo uso da (PA), temos:
(30 min; 60 min; 90 min; 120…). Como a fórmula básica é dada por: an = a1 + (n-1).
r temos: a1 = 30 min; r = 30 min; n = 365 . 2 = 730; an = ?
an = a1 + (n-1). R
an = 30 + (730-1). 30
an = 30 + 729 . 30
an = 30 + 21870
an = 21900 min
Assim, em horas: an = 21900 : 60; an = 365h. Transformando essas horas em dias,
chegamos ao resultado de 15 dias e 5 h de tempo conectado.
Além dessas, outras situações problema foram formuladas e assim comprovamos que
nossa hipótese estava correta: as redes sociais não são um lazer, são a principal atividade dos
jovens.
CONCLUSÕES
Ao fim deste projeto, concluímos que sim, como é no mundo todo, também em nossa
escola as redes sociais ocupam grande parte do tempo dos adolescentes.
Ampliando nossos conhecimentos matemáticos e aprofundando mais os conteúdos de
geometria analítica, progressão aritmética, matrizes e o estudo dos gráficos, montamos a
apresentação do presente trabalho.
Foi possível perceber o quão importante são as redes sociais e que claro estas devem
ser usadas com responsabilidade.
As mídias sociais são ferramentas quase indispensáveis hoje em dia, em relação à
comunicação, por isso, devemos ter a consciência de que precisamos usá-las com o máximo
cuidado.
REFERÊNCIAS
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RÉGUA DE CÁLCULO: UM RESGATE HISTÓRICO E SUA
APLICAÇÃO NA MATEMÁTICA1
PORTELA, Maria Helena Pinheiro2; FLORÊNCIO, Marianne Santos3;
MARTINS, Eugeniano Brito4.
RESUMO:A ideia desta pesquisa surgiu após a participação em um evento científico, onde se citou as réguas de
cálculo como sendo uns dos primeiros instrumentos de cálculo criado pelos homens. Com essa curiosidade sobre
o que era uma régua de cálculo, que tipos existiam e suas aplicabilidades, propor-se pesquisar sobre réguas de
cálculo. O objetivo da pesquisa é resgatar a história dos diferentes tipos de réguas de cálculo, sua construção e
aplicações em sala de aula. Neste trabalho são apresentadas 3 réguas de cálculo: o taquímetro, a régua de cálculo
do índice de massa corpórea e uma régua para verificar a melhor forma de abastecer um carro flex. Na utilização
e construção de réguas de cálculo, resgatam-se conceitos matemáticos necessários tanto na construção quanto na
utilização delas. Apresentada na jornada científica do colégio, as réguas de cálculo despertaram o interesse de
todos que passavam pela exposição, sejam alunos ou professores.
Palavras-chave: Régua de cálculo. Resgate histórico. Matemática aplicada. Razão e proporção. Economia de
Combustível.

INTRODUÇÃO
O conhecimento histórico da evolução dos instrumentos de medidas e cálculos
possibilita uma melhor compreensão da evolução científica e tecnológica ocorrida do século
XVII até meados do século XX. Inclusive no desenvolvimento e nas aplicações de conceitos
matemáticos.
Este trabalho é um recorte da pesquisa sobre os instrumentos históricos utilizados na
Matemática e nas ciências. Aqui será apresentada a pesquisa sobre a origem das réguas de
cálculos e uma primeira aplicação.
Criada pelo matemático inglês William Oughtred (1575-1660) a régua de cálculo foi
construída baseada na tábua de logaritmos criada por John Napier em 1614. Ela foi durante
anos um dos únicos recursos portáveis que permitiam cálculos rápidos e precisos. A partir de
1970, com a popularização das calculadoras eletrônicas e na década de 1980 com os
computadores, a régua de cálculo caiu em desuso e esquecimento.
A construção e a utilização destes instrumentos possibilitam aplicações pedagógicas e
sociais. A aplicação dos conceitos matemáticos não se dá apenas na utilização dos
instrumentos, eles se fazem presente, também, durante todo o processo de construção dos
mesmos.
A pesquisa começou com um levantamento histórico do processo que levou a criação
das réguas de cálculo, os autores envolvidos e os diferentes tipos de réguas criadas. O começo
das réguas dá-se após a criação dos logaritmos por Napier.
Edmund Gunter (1581-1626) matemático inglês criou as escalas logarítmicas com
cursores deslizantes sendo,estas escalas,o primeiro passo para a criação das réguas de cálculo,
1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Colégio Militar do Corpo de
Bombeiros do Estado do Ceará (CMCB-CE). Fortaleza – CE.
2
Aluna do Ensino Médio do CMCB-CE; maria_helenapinheiro@hotmail.com.
3
Aluna do Ensino Médio do CMCB-CE; natalia.fernandes464@gmail.com.
4
Professor Orientador, Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará;
eugenianobm@yahoo.com.br.

o que ocorre em 1622. Ainda em 1622, William Oughtred inventou a régua de cálculo
introduzindo os símbolos de: "×" para a multiplicação e ''::'' para a proporção e as abreviaturas
paraa as funções seno (sin) e do cosseno (cos).
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Figura 1: William Ougtred (Arquivo dos autores)

Em 1850, Amedee Mannheim aprimorou a régua de cálculo introduzindo um cursor
móvel ligando as escalas e que passou a fazer parte integrante da mesma. Este instrumento
instr
passou a ser usado para cálculos rápidos na Europa, mas só foi adaptado na América do Norte
em 1888. Apesar de já serem fabricados localmente desde 1885, estes instrumentos só se
vulgarizaram na América do Norte no início do século XX, com a sua introdução
introdução nas escolas
de engenharia nos Estados Unidos.
O Objetivo deste trabalho é apresentar a origem histórica e evolução das réguas de
cálculo, desenvolvendo atividades para serem aplicadas em sala de aula.
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Com base em uma pesquisa bibliográfica, investigou-se
se o desenvolvimento prático das
réguas de cálculo na história e suas condições para o avanço tecnológico, mostrando seu
potencial pedagógico para o uso cotidiano.
A régua de cálculo é um instrumento analógico que permite a realização
realiz
de cálculos
por meio de guias graduadas deslizantes e que tem como objetivo facilitar cálculos extensos.
A utilidade da régua de cálculo foi indiscutível pela sua facilidade de manuseio e pela rapidez
proporcionada nas operações matemáticas, contribuindo
contribuindo para o desenvolvimento científico e
tecnológico até meados do século XX.
Posteriormente foi realizada uma analogia entre a calculadora moderna e a régua de
cálculo. Durante o trabalho foram pesquisadas três réguas de cálculo simples:
O Taquímetro é encontrado
ontrado em alguns relógios, onde há uma escala que permite medir
a distância por tempo percorrido através do ponteiro que leva para percorrer uma determinada
distância no mostrador que nos da à velocidade direta, sem necessidade de cálculo.
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METODOLOGIA

Figura 2 – Relógio com Taquímetro(Arquivo dos autores)

A régua de cálculo para o índice de massa corporal (IMC) onde é possível avaliar
como se encontra a situação nutricional de uma pessoa. Sem a régua seria preciso calcular: o
peso em quilo dividido pela altura do quadrado em metros. Com a mesma é possível alcançar
o mesmo resultado, porém de forma mais rápida.
Figura 3 - Régua de Cálculo da Massa Corporal (Arquivo dos autores)

Foi construída a terceira régua de cálculo específica, a mesma é circular, na qual
qua é
dotada de dois discos deslizantes, de diâmetros diferentes. Objetiva indicar se é preferível
abastecer um carro flex com álcool ou gasolina.
Figura 4 - Régua de cálculo Álcool/Gasolina (Arquivo dos autores)

O processo de construção deu-se
deu a partir dos seguintes materiais simples, acessíveis e
de baixo custo:
• Um CD de 12 e outro de 8 cm de diâmetro;
• Duas cartolinas de cores diferentes;
• Tesoura; Régua; Transferidor; Brinco; Lápis; Cola; Canetas coloridas;
Borracha;
• Tabela atualizada de preços dos combustíveis;
Como produzi-la:
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•
•
•
•
•
•

•
•

Corta-se
se cada cartolina de acordo com a circunferência relativa a cada disco;
Na circunferência, marque com uma régua os centros dela;
Com o lápis, marque em cada cartolina cortada, um raio vertical, na parte
inferior;
Sobreponha
ponha às circunferências cortadas alinhando os raios com o centro do
transferidor;
Com o transferidor, marque os ângulos 155°
155 (lado esquerdo) e 25°
25 (lado
direito). Fazendo nos discos, um ângulo de 130º graus.
Distribua de forma crescente os valores da gasolina
gasolina em 12 partes iguais no
ângulo do maior disco e os valores do álcool em 6 partes iguais no ângulo do
menor disco.
Desenhe nos discos, onde foram marcados os raios, uma seta. No maior, uma
seta para cima e no menor uma seta para baixo.
Observe o maior CD
CD onde se encontra a seta: O lado esquerdo representará
mais vantagem em abastecer com álcool, o lado direito representará mais
vantagem em abastecer com gasolina.

A régua de cálculo álcool/gasolina tem como objetivo indicar se é preferível abastecer
um carro flex com álcool ou gasolina. Os preços do álcool ficam no disco de menor dimensão
eos preços da gasolina, por terem maior variedade de valores, ficam no disco maior.
Facilitando para o motorista, a decisão sobre a forma mais econômica de abastecer o carro, se
com gasolina ou com álcool, escolheu-se
escolheu se essa para a primeira aplicação, pois além da
utilidade, demonstra ser a mais simples para o domínio do processo de construção.
Para ser viável o abastecimento de um carro flex com álcool é necessário que o preço
deste seja no máximo 70% do preço da gasolina. Isso é devido ao rendimento da combustível
no motor do carro.
Ao alinhar os preços dos dois combustíveis, a seta no lado oposto aos preços indicará
qual dos combustíveis é mais vantajoso para o abastecimento.
abastecimento. Essa indicação é o resultado da
divisão do valor do litro do álcool pelo valor do litro da gasolina.
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Foi realizada uma apresentação na Jornada Científica do Colégio Militar do Corpo de
Bombeiros. Demonstrou-se
se a utilização destas
destas três réguas de cálculo. Os visitantes
desconheciam a existência das réguas de cálculo, suas variedades e a utilização das mesmas
na atualidade. Esse desconhecimento, também, foi observado nos professores de matemática
do colégio.
O taquímetro é conhecido
ecido por poucas pessoas. Desta forma, solicitavam-se
solicitavam as pessoas
que caminharem um pouco utilizando um relógio com taquímetro, então era mostrado à
utilização do taquímetro informando-a
informando a a distância caminhada e a sua velocidade média.
A régua de cálculo do índice de massa corporal (IMC) ao ser apresentada aos
participantes, solicitava-se
se que informassem seu peso e altura. Inicialmente calculava-se
calculava
o
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

IMC com a fórmula matemática e posteriormente mostrava-se a aplicação da régua de IMC,
obtendo-se o resultado de maneira muito mais rápida.
A régua de calculo álcool/gasolina era apresentada aos participantes para eles
identificarem qual a escolha mais econômica entre os dois combustíveis conforme a variação
dos preços.
Levando-se em consideração esses aspectos e devido à aplicação contextualizada, a
matemática se mostra de uma forma inovadora e interessante, útil a pessoas que lidam com a
mesma de forma árdua.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As observações dos resultados possibilita concluir que, com as réguas de cálculo é
possível ganhar tempo, já que o resultado dado por seus cálculos nas suas respectivas
utilidades são precisos e rapidamente indicados.
Foi provado com a régua de cálculo álcool/gasolina que nem sempre o combustível
mais barato é o mais vantajoso, sendo assim um alerta aos proprietários de veículos flex.
Ao finalizar a pesquisa histórica sobre régua de cálculo, sua importância e seu
desenvolvimento, reproduzimos um modelo específico que indica se é mais vantajoso
abastecer um carro flex com álcool ou gasolina. Seu desenvolvimento demonstra o domínio
dos conceitos matemáticos necessários à construção de réguas de cálculo, possibilitando a
construção de outros modelos para aplicar em sala de aulas.
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ARTEFATO MEDIADOR ENTRE A HISTÓRIA E O ENSINO DE MATEMÁTICA.
Disponível em: http://www.sbemrn.com.br/site/III%20erem/poster/doc/PT_Oliveira.pdf.
Acesso em: 10 de mar. 2014.
PINTO, M. M. F. e KAWASAKI, T. F. Proposta de Oficina a Distância. Disponível
em:http://homepages.dcc.ufmg.br/~angelo/OficinaMAT/OficinaMat.html. Acesso em; 05 de
mar. 2014.
TONAKA, E. M. Régua de cálculo: Uma contribuição de William Oughtred para a
Matemática. 2008. 108 f. Dissertação (Mestrado em História da Ciência) – PUC, São Paulo,
2008.
Tabela de Preço dos Postos de Combustíveis em Fortaleza - Ceará. Disponível em:
http://www.precodoscombustiveis.com.br/postos/cidade/948/ce/fortaleza/pagina/1?ordem=ga
solina. Acesso em; 04 de mar. 2014.

425

ANAIS – III FNMat

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COM O USO DO TANGRAM
PRODUZIDO COM PAPEL RECICLADO ARTESANAL1
FERREIRA, Quelli Tatiana2; PORTUGAL, Uoston Souza3; BISPO, Jaíra de Souza Gomes4.
RESUMO: Com o objetivo de contribuir para que o aluno aprenda conceitos matemáticos (geométricos) por
meio da resolução de problemas em níveis diferentes com o uso de tangram construído a partir de papel
reciclado artesanalmente, produzido pelos próprios alunos, de
de modo que os mesmos sejam conscientizados sobre
o prejuízo do lixo para o meio ambiente em busca de uma ação a favor da sustentabilidade é que se pensou em
elaborar um projeto junto aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, Eixo VII Ensino Médio, do turno
tur
noturno. Assim, através desse projeto relacionamos os temas dos bimestres de aulas normais, ou seja, meio
ambiente e sustentabilidade, com a participação dos professores de física, química, matemática, biologia e artes
nas discussões em sala de aula, palestras
palestras e oficinas que trataram do tema, e ainda, exploramos conceitos da
matemática (geometria) a partir de material didático reciclado construído pelos alunos envolvidos nas atividades
propostas com o mesmo. Dos conceitos matemáticos (geométricos) explorados
explorados destacamos: ângulos retos,
vértices, diagonais, ponto médio de segmento, medidas de área e perímetro, relações entre medidas de lados das
figuras planas encontradas, ideia de conservação da área, relações entre figuras com áreas equivalentes, e figuras
figura
planas como quadrado, triângulo, paralelogramo, retângulo, trapézio. Portanto, com esse trabalho foi possível
perceber que através da pesquisa, da participação em palestras e oficinas, da construção de material didático, da
resolução de problemas a partirr do material construído em sala de aula, e consequente exploração de conceitos,
foi possível oportunizar ao aluno a busca pelo conhecimento matemático (geométrico) sem que se preocupassem
em ‘repetir’ estratégias dos professores, mostrando que participando
participando também se aprende.
Palavras-chave: Reciclagem Artesanal. Tangram. Resolução de Problemas. Conceitos Geométricos.
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A proposta inicial desse trabalho surgiu pela ideia de oportunizar o envolvimento dos
alunos da Educação de Jovens e Adultos, Eixo VII (Ensino Médio), do turno noturno, na Feira
da Ciência e da Matemática da Escola Estadual Polivalente de Alagoinhas, Alagoinhas
Alago
– BA.
Como o tema dos segundo e terceiro bimestres da EJA abordaram questões
relacionadas à discussão sobre o Meio Ambiente e Sustentabilidade, realizamos o 2º Circuito
Interdisciplinar da EJA no mês de agosto de 2013, e após isso relacionamos e culminamos
atividades coerentes a esse projeto, onde os resultados finais serão apresentados na Feira de
Ciências e Matemática citada anteriormente.
Diante disso, esse trabalho justifica-se
justifica se pelas dificuldades dos alunos da Educação de
Jovens e Adultos, Eixoo VII (Ensino Médio), em compreender os conceitos matemáticos, e
mais especificamente, os conceitos da geometria, além de buscar um meio de articular os
subtemas dos bimestres escolares, ou seja, meio ambiente e sustentabilidade, através da
construção de um
m trabalho coletivo interdisciplinar que culminasse com a produção de
material reciclado para as aulas de matemática, ao invés de solicitar que alunos ou a própria
escola comprasse material didático para as mesmas.
Além de contribuir para maior envolvimento
envolvimento dos alunos nas atividades desenvolvidas,
oportunizamos a realização de atividades interdisciplinares no Eixo VII (Física, Química,
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Matemática, Biologia e Artes) como pesquisas teóricas, coleta de dados, palestras, oficinas e
exposição de resultados.
Portanto, nossa proposta contribuiu para motivar o aluno nas aulas de matemática ao
aprender conceitos de área por meio da resolução de problemas com o uso de tangram
construído a partir de papel reciclado produzido pelos próprios alunos, conscientizando-os
quanto ao seu papel de estudante e de cidadão quando o mesmo se insere no palco de
discussão de questões sobre meio ambiente, sustentabilidade e reciclagem de material para
melhorar o processo ensino-aprendizagem.
DESENVOLVIMENTO
Inicialmente conscientizamos os alunos sobre o prejuízo do lixo para o meio ambiente
em busca de uma ação a favor da sustentabilidade; promovemos a reciclagem do papel de
modo artesanal; utilizamos o papel reciclado produzido artesanalmente pelos alunos para
construir tangrans usados nas aulas de matemática; exploramos os conceitos matemáticos
(geométricos) durante a construção do tangram; após essa construção propomos a resolução
de problemas em níveis diferentes onde os alunos puderam apresentar suas estratégias e
resultados devidamente argumentados.
Sugerimos a realização de pesquisas bibliográficas por meio de revistas, jornais e
internet sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Os alunos pesquisaram sobre: a importância
da reciclagem do papel como alternativa para minimizar o desmatamento; índices de
produção e reciclagem de papel no Brasil; composição de papel reciclado; reciclagem de
papel artesanal e possibilidades para utilização do papel reciclado artesanalmente, a exemplo
do tangram.
Em um segundo momento, os alunos fizeram a coleta de papel (jornal, revista,
caderno, ofício) para reciclagem artesanal, bem como demais materiais apresentados nos
recursos do projeto. Além disso, muitos alunos se preocuparam em assistir vídeos na internet
com demonstração dessa produção. Nesse contexto, foi descoberto que no nosso grupo de
alunos algum já havia feito essa prática quando era membro da Pastoral do Menor em nossa
cidade, o que trouxe incentivo para os colegas contribuindo significativamente para a
realização da nossa oficina.
Para confeccionar o papel artesanal foi necessário realizar inicialmente a montagem
das telas com quadrados 20x20cm2 cheios e vazados. Os alunos picaram o papel e deixaram
de molho por alguns minutos (alguns dizem que deve ficar por 24h, mas devido ao tempo
curto do noturno decidimos não esperar o tempo indicado). Após isso, foi batida a mistura no
liquidificador até quando obtemos uma massa consistente, não grosseira, e despejamos em
uma bacia.
Em seguida, colocamos o molde (conjunto de telas) na posição vertical dentro da
bacia, mergulhamos e levantamos o mesmo de modo que a massa ficou sobre ele na posição
horizontal até que o excesso de água fosse escoado. Depois, foi destacada a moldura vazada e
o papel foi colocado sobre um pano de prato com outro pano de prato por cima, como um
‘sanduíche’. Em seguida, o mesmo foi pressionado com um rolo de massa de pastel para o
papel não ficar enrugado saindo todo excesso de água possível. O ‘sanduíche’ foi colocado no
varal para secar.
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Esse procedimento foi feito várias
várias vezes, inicialmente pelos professores, e depois
pelos alunos, durante um determinado período de 15 dias. Para mudar a textura e dar cor e
brilho, adicionamos a massa outros elementos como tintol, papel crepom, areia prateada,
glíter.
iro dia de oficina de papel reciclado, como foi dito anteriormente, os
Assim, no primeiro
professores fizeram a primeira tentativa que foi frustrada, pois nos esquecemos de colocar o
segundo pano de prato e o papel reciclado enrolou-se
enrolou se no rolo de massa de pastel. Isso foi
motivo
tivo de muitos risos, quando então iniciamos a segunda tentativa, o que deu certo. Assim,
no primeiro dia confeccionamos apenas três folhas de papel. Já no segundo dia, ainda com a
orientação dos professores, confeccionamos mais sete folhas. No terceiro dia,
di os alunos já
assumiram sozinhos os trabalhos, adicionaram papel crepom para dar cor, mas esqueceram de
passar o rolo, deixando o papel muito enrugado, e mesmo assim foram produzidas oito folhas.
No quarto dia foi adicionado o glíter na massa para dar um novo visual, e foram
confeccionadas mais oito folhas. No quinto dia, foi adicionada a areia prateada na massa e
foram confeccionadas mais oito folhas. Sexto dia, adicionamos mais papel crepom (verde,
rosa e azul) e foram produzidas mais treze folhas. Idem para o sétimo e oitavo dias.
O próximo passo foi realizarmos o 2º Circuito Interdisciplinar da EJA através de
palestras apresentadas por convidados: Professora Nélia Bispo da Universidade do Estado da
Bahia, Campus II – Alagoinhas; Professora Jadilene Soares
Soares do Colégio Estadual Polivalente
de Alagoinhas. Essas palestras contribuíram para o trabalho de conscientização dos alunos
sobre as questões já abordadas anteriormente.
Próximo passo foi construirmos o tangram com material reciclado produzido nas aulas
anteriores. Assim, foi apresentado o tangram para os alunos e através de dobraduras o mesmo
foi construído explorando os conceitos geométricos implícitos nessa construção. Em seguida,
foi sugerido que os alunos fizessem essa construção com o papel reciclado.
reciclad Nesse processo,
foram abordados os conceitos de área, padrões e regularidades.
Após esses momentos citados, os alunos através de relatos expressaram suas
conclusões sobre as atividades e discussões realizadas até o momento de apresentação das
palestras e confecção do papel reciclado, bem como, realização das pesquisas bibliográficas e
construção do tangram.
Foram propostos problemas para os alunos resolverem usando o tangram reciclado.
Para isso, foi entregue um material xerocado em grupo para que os alunos
al
buscassem
estratégias e encontrassem resultados Uma construção interessante de uma aluna sobre um
problema que solicitava a área de cada figura do tangram foi explicitada por uma aluna: “Pró,
eu descobrir que se a gente tem um quadrado 15 por 15 e sua área é de 225, e a gente viu que
as figuras do tangram podem ser formadas a partir do triângulo pequeno, então o tangram tem
16 triângulos pequenos, e aí a gente divide 225 por esses 16 pra encontrar a área de um
triângulo pequeno, depois a gente multiplica
multiplica o valor pela quantidade de triângulos que tem na
figura”.
Ou seja, na sala de aula foram apresentadas ao aluno as fórmulas básicas para calcular
a área de algumas figuras planas que existem no tangram, mas essa aluna buscou uma
estratégia diferente em vistas de regularidades encontradas pelos alunos quando discutiam
sobre os problemas propostos em sala de aula. Por fim, apresentamos os resultados na I Feira
da Ciência e da Matemática do Colégio Estadual Polivalente de Alagoinhas.
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Portanto, foi possível perceber que através da pesquisa, da participação em palestras e
oficinas, da construção de material didático, da resolução de problemas a partir do material
construído em sala de aula, e consequente exploração de conceitos geométricos, é possível
oportunizar ao aluno a busca pelo conhecimento matemático (geométrico) sem que se
preocupem em ‘repetir’ estratégias dos professores, mostrando que participando também se
aprende.
Assim, foi notado que os alunos buscavam novas respostas, bem como construíam
relações matemáticas entre as figuras geométricas do tangram, se sentiram motivados para
resolver os problemas, criaram estratégias inovadoras e propuseram questões diferentes das
pensadas pelo professor de matemática, tais como: ‘É possível construir um retângulo usando
seis peças do tangram?’ ‘Qual a sua área?’ ‘E o seu perímetro?’
REFERÊNCIAS
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ROBÓTICA EDUCACIONAL PARA AUMENTO DA PERCEPÇÃO
MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO1
LEMOS, Levir Cesar Ribeiro2; FERNANDES, Lucas Alves3; GOMES, Davi Teixeira4.
RESUMO: Robótica Educacional pode ser definida como um conjunto de conceitos tecnológicos aplicados à
educação, em que o aprendiz tem acesso a computadores e softwares,, componentes eletromecânicos como
motores, engrenagens, sensores, rodas e um ambiente de programação
programação para que os componentes acima possam
funcionar. Além de envolver conhecimentos básicos de mecânica, cinemática, automação, hidráulica,
informática e inteligência artificial, envolvidos no funcionamento de um robô, são utilizados recursos
pedagógicos para
ara que se estabeleça um ambiente de trabalho escolar agradável. Neste sentido o presente trabalho
trata de tópicos sobre robótica educacional direcionada para a disciplina de matemática, relatando a experiência
vivida no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros
Bombei do Ceará.
Palavras-chave: Robótica Educacional
ducacional. Percepção Matemática. Educação.

METODOLOGIA
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A robótica vem causando grande impacto na nossa sociedade por trazer inovações em
diversos setores. Seja por extinguir postos de trabalhos ou criar outros, bem como na
medicina, com médicos realizando intervenções cirúrgicas delicadas a distancia, nas guerras e
ate no uso domestico e na forma de nos relacionarmos socialmente, sem mensurar o amplo
uso de robôs no chão industrial para realizar atividades repetitivas
repetitivas e de precisão.
Dentre as várias aplicações da robótica destacamos o uso desta ciência no espaço
educacional, dado o imenso fascínio que os robôs causam nas pessoas. Vários benefícios da
robótica educacional já foram estudados e registrados na comunidade
comunidade científica, por ser uma
ciência interdisciplinar por natureza.
A robótica é conceituada há muito, e de forma geral é uma ciência nova, que está em
plena expansão, considerada uma área interdisciplinar que engloba conceitos da física,
incluindo mecânica e eletricidade, da matemática, da computação, dentre outras (SILVA,
2009).
Estudos mostram que a atividade com robótica educacional é consoante à teoria do
construtivismo de Piaget, onde ele enfatiza o papel estruturante do sujeito, baseado na
maturação, transmissões sociais e culturais, mas, sobretudo nas experiências físicas (BOCK,
2002).
O presente trabalho tem como objetivo destacar a aplicação da robótica educacional
para o aumento da percepção matemática, relatando a experiência vivida no Colégio Militar
Mil
do Corpo de Bombeiros do Ceará. Primeiramente caracterizando a percepção matemática, em
seguida, contextualizando a robótica na educação e por fim tratar de sua contextualização no
ensino da matemática.
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Percepção Matemática
Segundo Bretas (2007) a percepção de um estudante acerca da Matemática enquanto
disciplina escolar é construída a partir de suas experiências passadas e atuais com a mesma
forma como ele, individual e coletivamente, processa essas experiências.
Pina (2007) acrescenta que a percepção integra a nossa personalidade, o mundo como
sendo qualificativo, significativo e estruturado, a nossa relação com o mundo, a forma de
comunicação de que estabelecemos com outros e com as coisas, a nossa vida social, etc.
Ainda segundo a autora na percepção o mundo possui forma e sentido e ambos são
inseparáveis do sujeito da percepção (PINA, 2007).
Mundin e Saramago (2013) falam que utilizar a matemática para esclarecer um fato ou
um problema relaciona-se com a capacidade de juntar, separar, encontrar soluções e descobrir
algo novo. Ainda segundo os autores, na medida em que resultam as atividades espontâneas e
a construção de relações, o aprendiz edifica informações matemáticas, desenvolve as
habilidades motoras e de percepção necessárias para atuar nas várias ocasiões.
A robótica no contexto educacional
Ao contrário do que se possa imaginar, a robótica educacional não traz o estudo
técnico da robótica. Na verdade ocorre a utilização desta ciência de forma lúdica fazendo com
que o aprendiz, seja criança ou adolescente, esteja sempre estimulado a pensar, agir e refletir
sobre a contextualização prática do aprendizado (AZEVEDO, 2010).
O dicionário interativo da educação brasileira (Brasil, 2006) define robótica
educacional como sendo ambientes de aprendizagem que reúnem materiais de sucata ou kits
de montagem compostos por peças diversas, motores e sensores controláveis por computador
e softwares que permitam programar de alguma forma o funcionamento dos modelos
montados. Conceito válido, também, para robótica pedagógica.
Silva (2009) considera a robótica educacional como um conjunto de processos e
procedimentos envolvidos em propostas de ensino aprendizagem que tomam os dispositivos
robóticos como tecnologia de mediação para a construção do conhecimento.
Percebe-se a dificuldade em conceituar a robótica educacional. Assim, César (2009, p.
24) comenta:
Ora encontramos o termo robótica pedagógica relacionada aos dispositivos
robóticos, às máquinas (ao hardware); ora relaciona-se ao espaço físico, ao
laboratório ou ao ambiente de aprendizagem; e, por vezes, o termo aparece como
sinônimo do projeto em desenvolvimento ou mesmo como a metodologia em si. O
fato é que parece não haver um consenso ou preocupação em definir o que possa ser
considerado como robótica pedagógica.

As atividades com robótica no contexto escolar mostram-se bastante atrativas, por
serem abordadas de forma lúdica, dado o encanto gerado em torno dos robôs, aumentando
assim o poder de concentração dos alunos. O que geralmente não ocorre com as disciplinas
trabalhadas de forma tradicional, por não chamar a atenção e pela dificuldade de concentração
de alguns alunos. Até quando se fala em pessoas “digitalmente excluídas”, o trabalho com
robótica é bem mais indicado que o uso de computadores. Isso devido a maior aceitação e por
ser mais interativo. Assim o uso da robótica destaca-se no logro de motivação e estímulo ao

aprendizado, uma vez que seus projetos, simples ou complexos, oportunizam situações de
aprendizagem pela resolução de problemas interdisciplinares,
interdisciplinares, associando-se
associando
teoria à prática
(CASTRO, 2008).
Ademais a robótica educacional traz uma ideia humanista/construtivista de educação.
Exige-se
se aprimoramento profissional e a criação de estratégias para desenvolver nossas
competências, ao passo que novas tecnologias de educação ganham espaço. Assim, pretendepretende
se despertar nos alunos o desejo de desenvolver suas competências (FRANCESCHINE,
2010).
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A escola hoje carece de metodologias emergentes, que possam acompanhar as rápidas
transformações sociais causados pela era da informação.
A iniciativa abordada neste trabalho, em fase de experimentação trata de um exemplo
de como inovar os métodos de ensino-aprendizagem.
ensino
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Gomes et al (2010) propõe uma integração de meios que viabilizem o processo ensinoensino
aprendizagem na Matemática. Destacamos ainda a utilização de novas tecnologias que
interfiram de modo eficaz e verifiquem a aplicação matemática efetivamente.
Ainda segundo Gomes et al (2010), contextualizando a construção com o objetivo
especifico do professor, estabelece-se
estabelece se uma conexão dos conhecimentos prévios com os novos
a que se propõe.
Neste sentido iniciaram-se
iniciaram se no Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Ceará,
oficinas
as de robótica educacional, principalmente, como meio de contextualizar os
conhecimentos adquiridos previamente na disciplina de matemática, em sala de aula. Tais
oficinas são disponibilizadas para alunos do ensino médio, voluntários a participar.
Destacamos
os que sob a análise de uma problemática que envolve robôs ou dispositivos
robóticos, conseguimos trabalhar vários conceitos da matemática, como lógica, geometria e
álgebra.
Como exemplo dos problemas abordados durante as oficinas, podemos citar:
• Os cálculos
los feitos para se determinar a trajetória de um robô desde um ponto “A” até
um ponto “B”, dentro de um plano cheio de obstáculos. Primeiramente pensa-se
pensa
em
determinar a menor distância entre os dois pontos, em seguida estudam-se
estudam os desvios
necessários paraa que o robô vença seus obstáculos;
• O estudo dos mecanismos para resolução de problemas como, por exemplo, tornar-se
tornar
mais rápido ou mais lento, ter uma estrutura móvel mais rígida, mais flexível;
• O calculo da distancia percorrida por um robô móvel a partir
parti da relação do
comprimento da roda e o numero de voltas dada por esta, etc.
Desde a concepção das respostas aos problemas propostos, trabalhamos de forma sistêmica e
lógica.
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Robótica Educacional e Educação Matemática: experiência do Colégio Militar do Corpo
de Bombeiros do Ceará

Percebemos que o trabalho com a robótica educacional pode realizar a
contextualização de conteúdos e favorece uma melhor compreensão dos conceitos trabalhados
em sala de aula. Contribuindo, assim para o trabalho na construção de um conhecimento
partilhado mais contextualizado e significativo, tendência esta que se espera encontrar nos
paradigmas emergentes de educação.
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NASCIMENTO, Jeová Rogério Santos2; LEMOS, Luan Santana3; LAGO, Adriano Santos4.
RESUMO: O Jogo Matemático Tabuleiro dos Sinais é um recurso de aprendizagem construído com o objetivo
de oportunizar um melhoramento no raciocínio matemático. Buscou-se
B
se construir um jogo articulado em linhas e
colunas com um quantitativo de peças enumeradas de 1 a 9 onde todas as operações ocorreriam em torno do
algarismo três (3) afixado ao centro e que as demais peças seriam utilizadas com a indicação da operação
matemática para se chegar ao resultado três em linhas e colunas. Na Feira Escolar os participantes puderam
conhecer a proposta, participando e opinando, atitudes que evidenciaram
evidenciaram o desenvolvimento dos cálculos
matemáticos com as quatro operações, a tomada de decisão e o estímulo e interesse pelos cálculos matemáticos.
A experiência possibilitou a percepção de que este recurso se consolida como um elemento colaborador para
aprendizagem e pode ser utilizado para fomentar o conhecimento matemático promovendo habilidades que
favorecem e influenciam na formação do educando.
Palavras-chave:: Jogos matemáticos. Aprendizagem. Operações Matemáticas.
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Para efetivação da aprendizagem matemática um dos requisitos essenciais é a
aprendizagem das quatro operações: adição, subtração, multiplicação e divisão, pois são
consideradas a base dessa disciplina. No entanto, o que tem percebido é que os estudantes em
sua maioria estão avançando em direção às séries subsequentes com grandes dificuldades nos
cálculos e operações simples. Essas informações são apontadas frequentemente nos dados
relacionados ao nível educacional dos alunos brasileiros em relação à aprendizagem
aprendi
matemática, o que tem mobilizado algumas práticas diferenciadas, pois sem um bom
aprendizado o educando passará por dificuldades no trabalho com qualquer conteúdo.
Diante desse contexto, a utilização de jogos matemáticos direcionados a aprendizagem
desenvolve nos alunos, o gosto pela disciplina gerando motivação para o estudo dos
conteúdos, o desenvolvimento e utilização das estruturas do raciocínio lógico e o interesse na
resolução dos desafios propostos em busca da aprendizagem. Com isso, a efetivação
efetiva
desta
metodologia como ferramenta em busca da aquisição de conhecimento através dos jogos
matemáticos, se consolida na articulação entre o aluno, o professor e o saber.
O Jogo Matemático, nomeado Tabuleiro dos Sinais surge da preocupação relacionada
à utilização das operações matemáticas de modo lúdico e desafiador com o direcionamento
voltado a consolidação de que os jogos são alternativas que ajudam no processo de
aprendizagem. Dessa forma, desenvolve ainda o aumento da motivação, fazendo com que os
educandos a partir desta alternativa desenvolvam o seu interessem e gosto em aprender
Matemática, pois os jogos são ferramentas que possibilitam o envolvimento do aluno com o
que é proposto exaltando suas potencialidades e expondo suas deficiências oportunizando
oportun
minimizá-las ou saná-las
las com a prática dos jogos.
Na tentativa de encontrar alternativas que promovam o ensino com significado no
ambiente escolar é que a utilização dos jogos se consolida como uma ferramenta para o
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ensino. Diante de um ensino tradicional sem muitas opções diferenciadas para oferecer ao
aluno uma aprendizagem com significado, pois o que pratica na sala de aula na maioria das
vezes é um ensino que se concentra na aula expositiva apresentada pelo professor, é que a
atividade proposta evidencia uma experiência que favoreça o protagonismo do aluno na
condução do processo de resolução favorecendo a tomada de decisão.
Utilizar jogos como recurso didático é uma oportunidade de promoção de
aprendizagem, uma vez que através dos encaminhamentos propostos de modo prático,
prazeroso e eficiente conceitos podem ser assimilados. A utilização deste recurso ganha
significação ainda maior quando a produção é pelo próprio aluno, pois no compartilhamento
de sua experiência ele aprende e leva o outro a aprender também, estimulando suas
potencialidades e seu raciocínio lógico matemático na condução dos processos e no acerto dos
desafios propostos.
Dessa forma, somente utilizando estas experiências diferenciadas é que se pode
perceber se os alunos assimilam os conhecimentos matemáticos propostos através dos jogos e
sua motivação em relação à aprendizagem. Com isso, o que se pretende com a utilização deste
recurso de aprendizagem é alcançar o seguinte objetivo: Verificar se a utilização do jogo
Tabuleiro dos Sinais oportuniza um melhoramento nos cálculos matemático.
Especificamente, na construção e utilização desse Jogo Matemático buscou alcançar
os seguintes objetivos:
• Desenvolver o cálculo com as quatro operações.
• Possibilitar um melhor aprendizado aos alunos.
• Estimular a construção de jogos com material de baixo custo.
MATERIAL E MÉTODOS
Para construção do Jogo Tabuleiro dos Sinais foi definido as quatro operações
fundamentais da matemática como eixo norteador para a mobilidade do jogo, pois foi
considerado que as dificuldades dos alunos neste componente curricular persistem devido à
deficiência dos educandos em realizar os cálculos propostos pelas operações. Diante disso, o
jogo proposto apresenta em seu desenvolvimento cálculos simples, mais operacionalizados de
modo articulado, onde para se chegarem a sua solução.
Essas evidências foram importantes na formatação da proposta de aprendizagem, pois
na caminhada de estudos percebemos antes da construção do Tabuleiro dos Sinais através da
troca de informações com os colegas que as dificuldades com a disciplina se concentram nas
“contas”. Alguns afirmaram ainda que compreendiam alguns conceitos, mas que quando
precisavam realizar os cálculos as dificuldades apareciam acompanhadas das notas baixas no
decorrer do ano letivo. Essas e outras dificuldades tem se cristalizado como um entrave na
relação do aluno com a disciplina desmotivando e bloqueando a sua aprendizagem.
Dessa forma, para a operacionalização do Jogo Matemático: Tabuleiro dos Sinais o
participante deverá utilizar as quatro operações matemáticas (Adição, Subtração,
Multiplicação e Divisão) sendo articuladas em um mesmo instante. Para isso, os valores que
poderiam ser utilizados foram limitados aos algarismos de 0 a 9 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9),
disponibilizando as condições adequadas com a indicação das operações, para que o uso
desses termos transcorresse, tornando a atividade um recurso valioso para aprendizagem.

A disposição do tabuleiro foi organizada em três linhas e três colunas, dispondo de
nove células, onde esses valores poderiam ser alocados a partir da escolha do participante.
Com essa definição, foram escolhidas as operações que deveriam
deveriam ser utilizadas tanto nas
linhas quanto nas colunas integrando os valores escolhidos. Para essa escolha, foi definido
que o valor três (3) deveria ser fixado ao centro e que a resultante em todas as linhas e colunas
deveriam ser três. Essa condição proporcionou a definição de quais operações deveriam ser
utilizadas e o posicionamento que os valores deveriam ocupar neste tabuleiro. Essas
condições foram direcionadas para que os participantes reconheçam a importância de interagir
o conhecimento matemático
ico ofertado pelas quatro operações, o jogo construído e as decisões
dos participantes durante a realização do jogo, gerando momentos oportunos para que a
aprendizagem se efetivasse.
Após esses encaminhamentos, experimentaram-se
experimentaram se outros resultados possíveis para o
preenchimento do Tabuleiro dos Sinais, no entanto após diversas tentativas não foram
encontradas outras possibilidades de resposta. As condições escolhidas direcionam a forma
lógica que os participantes devem adotar, uma vez que, para alcançar a solução
solução às condições
de preenchimento devem ser obedecidas pelos cálculos necessários. Antes de chegarmos ao
tabuleiro final foram desenvolvidos protótipos de papelão para experimentar a funcionalidade
do jogo, as regras adotadas e o comportamento do participante
participante mediante ao desafio. Como um
dos objetivos foi à produção de um material acessível sem elevado custo financeiro, o jogo foi
construído com madeira, material de baixo custo, que está ao alcance de todos.
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A experiência em apresentar a proposta de aprendizagem na Feira Escolar do Colégio
Estadual Professora Maria Olímpia e na 8ª Feira Baiana de Matemática na Arena Fonte Nova
em Salvador, oportunizou a percepção de como o público reagiu diante do Jogo Matemático:
Tabuleiro doss Sinais. Os momentos foram oportunos para perceber que foi acertada a ideia
estruturante do jogo, pois levaria o participante a raciocinar em busca de solucionar à
problemática que o jogo apresentava. Para isso, utilizaram suas vivências e experiências com
co
as quatro operações fundamentais da Matemática, articulando o conhecimento com atitudes
na escolha das peças numeradas a serem colocadas no Tabuleiro.
Situações curiosas ocorreram, uma vez que a proposta do Jogo Matemático Tabuleiro
dos Sinais era bastante
te simples e as pessoas que se permitiram compreender a dinâmica do
jogo achavam que solucionavam sem muitas dificuldades. No entanto, a experiência
demonstrou que os participantes levaram tempo refletindo, tentando e em muitas situações até
desistindo de terminar o encaixe das peças por não conseguirem o seu preenchimento por
completo. Em virtude de tal situação o resultado será apresentando para que visualizassem ser
possível o preenchimento atendendo aos critérios estabelecidos para o jogo.
A socializaçãoo do jogo remeteu a um fato interessante, principalmente por parte dos
professores que visitaram o stand, pois se mostraram interessados na metodologia do jogo,
apontando ser um instrumento interessante para a aprendizagem dos seus alunos. Em algumas
circunstâncias
nstâncias solicitaram tirar fotos para poderem registrar a dinâmica do tabuleiro para levar
para suas salas de aula, bem como construir outras propostas de jogos matemáticos baseados
na lógica do tabuleiro, mas com outra dinâmica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÕES
Diante do que foi proposto foi verificado que um dos fatores que preocupavam os
participantes era a tomada de decisão em relação à colocação das peças, pois não se
caracterizou como tarefa fácil, uma vez que o somatório nas colunas e linhas deveriam
apresentar como resultado o três. Outro aspecto foi relacionado à divisão, os participantes na
colocação dos algarismos que satisfariam o resultado dessa operação apresentaram problemas,
pois a escolha feita pela maioria não apontava o resultado correto, o que promovia uma
retomada no preenchimento. Em relação à quantidade de peças os participantes ficavam
embaraçados, pois queriam utilizar todas as peças ofertadas, quando na realidade para o
preenchimento correto do Tabuleiro sobrava uma peça.
Por não se tratar de um jogo competitivo, o participante poderia superar o desafio
proposto sozinho, fator esse que em algumas participações levaram alguns a desistirem a
chegar à conclusão final na colocação das peças. No entanto, a maioria dos jogadores se
sentiu desafiado pelos cálculos propostos e chegaram à superação do que o jogo propunha
acertando o preenchimento correto do Tabuleiro dos Sinais. Esperamos que a experiência
compartilhada potencialize outros jogos matemáticos direcionados a aprendizagem das quatro
operações, pois acreditamos que quando essa aprendizagem não se efetiva o aluno durante sua
vida escolar apresentará problemas com a disciplina.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros
Curriculares Nacionais: Matemática. Ensino de 5ª a 8ª Séries. Brasília-DF: MEC/SEF,1998.
GRANDO, Regina Célia. O jogo e a matemática no contexto da sala de aula. São Paulo:
Paulus, 2004.
MONTEIRO, Alexandrina; POMPEU Jr., Geraldo. A matemática e os temas transversais.
São Paulo: Moderna, 2001.
TAHAN, M. O homem que calculava. Rio de Janeiro: Record,1968.

437

ANAIS – III FNMat

TRATAMENTO ESTATÍSTICO DE ALGUNS PARÂMETROS DA
QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO CASCA1
SANTOS, Wellesson Mendes dos2; SILVA, Vanessa Nascimento da3;
DOS SANTOS, Alex José Ramos4.
RESUMO: A realização deste trabalho que consta da monitoração das águas de um pequeno curso do Rio
Casca, localizado no município de Jaguaquara, interior da Bahia, um dos principais afluentes do Rio Jiquiriçá,
com o objetivo de avaliar a qualidade da mesma, bem como
como relacionar a matemática ensinada com algumas
possibilidades de aplicação em questões ambientais, utilizando-se
utilizando se assim da interdisciplinaridade entre Química
Analítica e Matemática no curso Técnico em Agroindústria do Centro Estadual de Educação Profissional
Profissio
em
Alimentos e Recursos Naturais Pio XII. Através dos dados obtidos realizaram-se
realizaram se estudos estatísticos básicos
possibilitando a interpretação de alguns parâmetros físico-químicos,
físico químicos, utilizando a matemática para desenvolver
estudo de monitoramento da qualidade
idade destas águas e poder proporcionar uma resposta adequada para as dúvidas
atuais e auxiliar no planejamento de ações futuras. A instabilidade dos dados era esperada, no entanto, através da
estatística foi possível alcançar a maior precisão e exatidão possível
possível na tomada das amostras.
Palavras-chave: Estatística básica. Qualidade das águas. Parâmetros físico-químicos.
físico
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Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
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O Rio Casca localiza--se
se na região Sudoeste da Bahia e apresenta uma extensão de 13
km em seu curso, cortando toda zona urbana de Jaguaquara e Itaquara, onde residem
aproximadamente 60.000 habitantes. Considerado um dos principais afluentes do Rio
Jiquiriçá, rio este, que corta todo o vale do Jiquiriçá e é responsável pelo abastecimento de
água de nove municípios da referida
referida região. Durante as últimas décadas, vem ocorrendo nesta
região mudanças nos padrões de urbanização devido ao rápido crescimento da população e
incremento das atividades agrícolas e minerais. Do ponto de vista antropogênico, a Bacia do
Rio Casca é considerada
rada um absorvedouro de dejetos de origens domésticas e agrícolas.
O presente trabalho teve o objetivo de avaliar
avaliar a qualidade das águas do Rio Casca
utilizando-se
se da interdisciplinaridade entre Química Analítica e Matemática através de
estudos estatísticos básicos para a interpretação de alguns parâmetros físico-químicos
físico
De origem muito antiga, a Estatística é um ramo da Matemática que utiliza um
conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que, entre outras coisas, envolve o planejamento
do experimento que foi realizado, a coleta organizada de dados, o processamento e a análise
das informações obtidas por meio de experimento e a interpretação de seus resultados. Os
cientistas empregam estes cálculos estatísticos para aprimorar seus julgamentos relacionados
à qualidade de medidas experimentais. As aplicações da estatística se desenvolveram de tal
forma que praticamente todas as áreas de pesquisa e produção se beneficiam da utilização de
seus métodos.
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METODOLOGIA
As amostras das águas em estudo, foram coletadas em pontos distintos do Rio Casca
escolhidos de acordo com alguns critérios de localização: nascente, antes da zona urbana,
centro da cidade, após a zona urbana e antes da estação de tratamento de esgoto e após a
estação de tratamento de esgoto. As amostras foram coletadas em junho de 2013, conforme
orientações do Manual Prático de Analise de Água da Fundação Nacional da Saúde (2006).
Foram coletadas e armazenadas em recipientes de polietileno exaustivamente lavados e
enxaguados previamente com água deionizada. Foram coletadas amostras de cinco pontos
distintos do rio cada uma recolhida a 30 centímetros da superfície, tendo a preocupação de
não deixar ar nas garrafas. Em seguida, as amostras foram acondicionadas em recipiente
térmico com gelo e transportadas para o Laboratório de Química Analítica do Centro de
Educação Profissional Pio XII. O tempo decorrido de transporte das amostras foi em torno de
1 (uma) hora.
Em laboratório foram realizadas em triplicatas (três amostras de cada parâmetro, para
a segurança da pesquisa) as determinações do pH com pHmetro de bancada marca Bel Modelo W3b e a condutibilidade elétrica com um condutivímetro em DCmA também em
triplicata. Para a determinação da turbidez utilizou-se um turbidímetro construído com uma
proveta de 500 mL e um disco de papel cartão dividido em quatro quadrantes pintados de
preto, de forma alternada e realizaram-se as leituras em triplicatas. Após realização das
analises foram feitos os cálculos estatísticos de média, desvio padrão, índice de confiança,
teste de Student (teste t) e teste Q, como também a construção de gráficos utilizando-se de
programas como o Excel, Origin e SPSS.
A seguir a localização de cada ponto:
p1- Nascente do Rio casca no povoada do Alto da Serra com Latitude 13º 47’ 30” S e
Longitude 39º 41’ 02” W com altitude de 786 m
p2- Antes da zona urbana com Latitude 13º 46’ 41” S e Longitude 39º 41’ 05” W com altitude
de 620 m.
p3- No centro da cidade de Jaguaquara com Latitude 13º 46’ 38” S e Longitude 39º 39’ 25”
W com altitude de 620 m.
p4- Após a zona urbana de Jaguaquara mas antes da estação de tratamento de esgoto com
Latitude 13º 46’ 14” S e Longitude 39º 41’ 38” W com altitude de 590 m.
p5- Após a zona urbana e após a estação de tratamento de esgoto com Latitude 13º 46’ 10” S
e Longitude 39º 41’ 13” S com altitude de 595 m.
As coordenadas e altitudes foram determinadas nos locais de coleta das amostras de água
através do GPS.
RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos a partir das análises físico-químicas
físico químicas das águas do Rio Casca
foram analisados através de estudos estatísticos, utilizados com maior frequência, na
disciplina Química Analítica (média, desvio padrão, índice de confiança, cálculo de desvio
des
padrão agrupado, teste t e teste Q) no curso técnico em Agroindústria do Centro Estadual de
Educação Profissional em Alimentos e Recursos Naturais Pio XII.
Para a realização dos cálculos foram utilizadas equações estatísticas abordadas nos
livros de Matemática
atemática Elementar de IEZZI e Fundamentos da Química Analítica de SKOOG.

439

ANAIS – III FNMat

pH

Temperatura (ºC)

Turbidez (UNT)

C.E. μS.cm-1

6,73 ,
 
7,80
0,25
8,60
, 
0,25
6,50
0,15
6,83

22,31,44
23,02,48
27,31,44
25,71,44
25,31,44

500,00
500,00
900,00
400,00
500,00

66,71,44
66,7
76,7
76,71,44
103,7
103,71,44
105,0
105,0,

96,0
96,00,00

Após a realização das análises, observou-se
observou se que na nascente (p1) do Rio Casca, a água
apresentou uma maior concentração de íons [H+], (água ligeiramente ácida). Nos pontos de
coleta p2 e p3, observou-se
se o aumento do pH, (águas ligeiramente básicas), indo de encontro
ao esperado, pois, devido a grande quantidade de matéria orgânica despejada nestes pontos,
por esgotos domésticos, esperava-se
esperava se um pH menor pois, quanto maior a quantidade de
matéria
ria orgânica disponível, menor o pH, por que, para haver a decomposição desses
materiais, muitos ácidos são produzidos principalmente o ácido carbônico (H2CO3). Já no
ponto p4 e p5 houve uma diminuição do pH em relação aos pontos p2 e p3, isto pode ter
ocorrido
rrido devido a oxigenação que a água sofre no percurso do rio onde encontram-se
encontram algumas
corredeiras.
A temperatura da água no local de coleta apresenta variações devido à profundidade
do rio, a hora de realização da coleta da amostra, velocidade de suas correntezas e
principalmente a temperatura ambiente que durante a realização das coletas variavam
constantemente. No laboratório não houve variação de temperatura entre as amostras.
Apesar da turbidez das águas não poderem ser relacionada diretamente a poluição
pol
ou
contaminação, ela pode indicar alterações importantes nos cursos d’água como na interinter
relação com o solo, com o ar e as alterações provocadas pelo homem no ambiente, como o
observado no ponto 3, onde há o lançamento de esgotos domésticos diretamente
diretamen nas águas do
Rio Casca, cujas águas apresentaram nos pontos analisados turbidez máxima de 90 UNT
ficando abaixo do limite de classificação de água da classe 2 que permite o contato primário
dos seres humanos, cujo limite de vai até 100 UNT.
A condutividade
ade elétrica relaciona-se
relaciona se com a presença de íons dissolvidos na água.
Quanto maior for a quantidade de íons dissolvidos, maior será a condutividade elétrica da
água. Níveis superiores a 100 μS.cm-1 indicam ambientes impactados pela poluição. O que
observadoo do ponto 3 (centro da cidade) que apresenta valor de 103,7 μS.cm-1 muito
provavelmente devido aos dejetos lançados diretamente no rio.
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PONTO DE
AMOSTRA
P1
P2
P3
P4
P5
Fonte: Os autores (2013)
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Tabela 1: Valores dos parâmetros físico-químicos
físico químicos das águas do Rio Casca nos diversos pontos de coletas.

CONCLUSÕES
Medidas experimentais sempre trazem consigo algumas variações, logo nenhuma
conclusão pode ser tirada com absoluta certeza. A estatística fornece apenas ferramentas que
possibilitem conclusões com uma grande probabilidade de estarem corretas e de rejeitar
conclusões que sejam improváveis. Após análise dos resultados obtidos, além de ter-se
colocado em prática o conhecimento adquirido nas aulas de Química Analítica e Matemática
do curso Técnico em Agroindústria do Centro Estadual de Educação Profissional em
alimentos e recursos Naturais Pio XII, observou-se e entendeu-se a necessidade de uma
conscientização para a preservação dos recursos hídricos, pois as águas do Rio Casca são
classificadas como impróprias para o consumo e irrigação ao passar pelo perímetro urbano.
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RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de favorecer a utilização dos princípios matemáticos de forma
prazerosa, apresentando um experimento que tem amparo nos conhecimentos da trigonometria, com apoio
teórico na Física, com a óptica geométrica, e mostra como calcular a altura de casas, apartamentos,
apartamento prédios,
postes, antenas de rede elétrica, de TV, e outros, apenas pela utilização de um prato de cozinha e uma pequena
régua. Caracteriza-se
se pela facilidade nos cálculos envolvidos para a sua aplicação, e ainda mais pela
simplicidade dos materiais envolvidos,
lvidos, podendo assim ser realizado sem custos adicionais nenhum.

UTILIZAÇÃO DE CALCULADORAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA:
OPINIÃO DOS ALUNOS1
EVANGELISTA, Jonatas Siqueira2; ALVES, Marina Stela De Sales3;
MARTINS, Eugeniano Brito4.
RESUMO: Avanços em tecnologia, tais como computadores, celulares, calculadoras, tabletes e outros fazem
parte do cotidiano das pessoas. Com toda essa utilização de tecnologia, o ensino em sala de aula não mudou na
mesma intensidade. Professores lecionam sem utilizar estes recursos, em matemática à utilização da calculadora
é mínima. O objetivo da pesquisa é investigar a opinião dos alunos sobre a utilização da calculadora em sala de
aula. Foram aplicados 200 questionários para os alunos do Ensino Médio, do Colégio Militar de Bombeiros do
Estado do Ceará e analisadas as respostas. Os resultados mostram alunos receptivos à utilização da calculadora
em sala de aula e durante a realização das provas. Um fato chama atenção na pesquisa são os alunos contrários à
utilização possuírem argumentos sem embasamentos teóricos. Concluir esta pesquisa, os autores adquiriram
noções sobre a realização de pesquisa científica e do interesse na utilização de calculadora em sala de aula.
Palavras-Chave: Calculadora. Novas tecnologias. Ensino Matemática.

INTRODUÇÃO
A tecnologia está presente em nosso dia a dia, isto é inevitável e inquestionável. Essa
tecnologia acelera praticamente todas as ações por nos realizadas, desde simplesmente
esquentar um café da manha, ou transmitir um grande artigo ao professor orientador, mas será
que toda esta tecnologia também auxilia os jovens, no momento do aprendizado?
As calculadoras de bolso surgiram a aproximadamente quarenta anos, tornando-se
algo muito útil para fazer cálculos precisos e com rapidez, com o passar dos tempos se tornou
cada vez mais acessível para todos, chegando a custar menos de quatro reais.
Porém, será que toda essa acessibilidade e facilidade auxiliou o raciocínio da geração?
A utilização das calculadoras é de modo a possibilitar uma melhoria na aprendizagem da
matemática?
Este questionamento surgiu durante a participação de um evento científico, onde um
palestrante apresentou suas opiniões sobre a não utilização das calculadoras e que na opinião
dos autores as mesmas deveriam ser utilizadas e que inclusive seriam aceitas pelos alunos.
Ao retornar ao colégio procurei o professor orientador para que ele mostrasse como
seria possível a comprovação ou não das ideias nascida naquele evento.
Desta forma inicia-se esta pesquisa que busca obter a opinião dos alunos do Ensino
Médio de um Colégio Militar, sobre a utilização das calculadoras em sala de aula, durante o
ensino e aprendizagem da matemática.
MATERIAL E MÉTODOS

1

Categoria: Ensino Médio, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
Instituição: Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará – CMCB/CE. Fortaleza – CE.
2
Aluno do Ensino Médio do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará – CMCB/CE.
3
Aluna do Ensino Médio do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará – CMCB/CE.
4
Professor Orientador, Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará,
eugenianobm@yahoo.com.br.

A pesquisa foi realizada com a aplicação de um questionário para alunos
alu
dos primeiros
e segundos anos do Ensino Médio, do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do
Ceará, uma escola pública que faz parte do sistema educacional do Estado do Ceará.
Composto por oito perguntas, o questionário foi montado para obter a opinião dos
alunos sobre a utilização da calculadora durante o processo de ensino e aprendizagem da
Matemática, englobando este processo tanto a sala de aula como a realização das provas.
O questionário foi aplicado para todos os alunos dos 1º e 2º anos do
do Ensino Médio, de
modo a serem obtidas as informações de cada aluno sobre a utilização das calculadoras e
assim elaborar uma visão da real opinião dos alunos.
Neste artigo são analisadas algumas das perguntas que constituem o questionário, pois
elas fornecem
cem as respostas ao principal questionamento que se tem sobre as calculadoras, que
é a opinião dos alunos sobre sua utilização ou não em sala de aula e em provas.
A primeira questão inqueria sobre a aceitação da calculadora na vida letiva,
permitindo ao aluno
uno dizer sua opinião e ainda dissertar sobre o porquê dela, sendo uma
maioria esmagadora de alunos a favor da utilização.
A segunda e terceira questão, baseadas na opinião sobre a primeira, caso o aluno seja
favorável ao uso ele responderia a segunda questão,
questão, dizendo o porquê de serem a favor e em
quais casos achariam que não seria adequado o uso da mesma, e a terceira, ele argumentaria
sobre o porquê ser contra e em quais casos ele utilizaria.
Perguntava-se
se também se ela deveria ser utilizada em escolas ou apenas em
universidades, e se fosse utilizada em escolas quais deveriam ser as restrições para o uso da
mesma.
Por ultimo procurava-se
se saber se o questionado já haveria ao longo do seu tempo de
estudo tido a oportunidade de ler ou debater em sala de aula
aula sobre esse assunto em alguma
disciplina, caso já tivesse tido tal oportunidade perguntava se o tal lembra em qual disciplina,
em que período do curso ela foi dada e quais os aspectos discutidos.
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A primeira questão teve 2% (dois por
por cento) dos questionários não respondidos por
razões que não interessam a este estudo. Sendo em sua maioria demonstração do não interesse
do aluno em não participar da pesquisa.
Das 196 respostas válidas, 80% (oitenta por cento) dos alunos são a favor da utilização
da calculadora em sala de aula e apenas 20% (vinte por cento) manifestaram serem contra.
Observa-se
se que a maioria dos alunos é favorável a utilização da calculadora em sala de
aula.
Os alunos favoráveis á utilização da calculadora, em um total de 157, foram orientado
a responderem a segunda pergunta que versava sobre alguma restrição quanto ao uso da
calculadora.
As respostas mostraram que 95% (noventa e 5 por cento) dos favoráveis aceitavam
utilizar a calculadora em sala de aula e nas provas. 2%
2% (dois por cento) aceitavam utilizar em
sala de aula, porém não aceitavam em provas, alegando que no ENEM, vestibulares e
concursos não permitem a utilização de calculadora.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os três por cento (3%) restante não aceitavam a utilização dela em sala, mas sim em
provas. Eles disseram que auxiliariam no tempo de resolução e não interfeririam caso os
alunos não soubessem responder as questões.
Aqueles que foram contra, alegaram que a utilização da calculadora iria provocar falha
e lentidões no raciocínio lógico alem de interferir em testes futuros.
As respostas mostraram também que quase 100% (cem por cento) dos alunos que
foram contra o uso da calculadora afirmaram que seria melhor seu uso apenas em
universidades, e apenas em testes específicos aonde não seria possível trabalhar sem ela,
como por um exemplo calculo logarítmico.
Questionados sobre a razão destas opiniões contrárias a utilização da calculadora em
sala de aula, se elas tinham sido obtidas por leitura em alguma obra ou por conversa com
pessoas, apenas 2% (dois por cento) dos alunos já haviam discutido ou lido, sendo que
nenhum destes 2% fora em sala de aula, e sim em artigos ou curiosidades pela internet, e os
outros 98% nunca haveria lido ou discutido em qualquer um dos momentos.
Este resultado mostra a existência de conceitos pré-definidos, quanto à utilização da
calculadora em sala de aula, por parte dos alunos, porém sem haverá uma aparente razão para
esta rejeição prévia.
CONCLUSÕES
Este trabalho teve como objetivo investigar a opinião dos alunos sobre a utilização de
calculadora durante o processo de ensino e aprendizagem.
As análises dos dados mostram que os alunos não tem um conhecimento respaldado
sobre as vantagens ou desvantagens da utilização das calculadoras quer em sala de aula que na
resolução das provas. Porém, eles possuem ideias preconcebidas dos prejuízos que terão
quando da utilização das calculadoras, ideias essas que supomos serem originarias do que eles
escutaram de seus pais ou de seus professores ao solicitarem utilizar calculadora em algum
momento dos estudos.
Ao realizar esta pesquisa os autores tomaram conhecimento não apenas da opinião de
seus colegas sobre a utilização das calculadoras em sala de aula, mas aprenderam como é a
realização de uma pesquisa de opinião e como se deve proceder para que ela tenha validade
científica. A construção deste artigo é uma produção textual que não ocorre com regularidade
nem na disciplina de matemática e nem na de português.
As próximas fases da pesquisa consistem em conhecer a opinião dos professores e
como eles baseiam as suas conclusões com as pesquisas sobre o assunto.
REFERÊNCIAS
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MODELAGEM MATEMÁTICA NA PLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS1
SANTOS, Fabricio de Souza dos2; FERREIRA, Victor Pereira3;
LIMA, Ediléa Nazaré de4.
RESUMO: Este projeto traz o tema “Modelagem matemática na plantação de hortaliças” com o propósito de
trabalhar o conhecimento da plantação de hortaliças aplicando os conhecimentos matemáticos. O objetivo foi
realizar estudos de modelagem matemática nos canteiros e no processo de desenvolvimento das mudas de
hortaliças. Este trabalho possibilita ainda, a reflexão sobre uma nova visão para determinadas situações
cotidianas que sempre estão relacionadas diretamente com a matemática, serão explorados os assuntos de
geometria
ometria espacial, progressão aritmética, geometria analítica e matemática financeira onde a finalidade é fazer
com que o público tenha uma visão diferenciada em relação à matemática aplicada e os respectivos assuntos.
Palavras-chave: Modelagem. Hortaliças. Matemática.

INTRODUÇAO
O presente trabalho se trata de um tema com muita relevância, porque desperta muito
a atenção do público, pois se trata da modelagem matemática na plantação das hortaliças,
envolvidos nesse trabalho acadêmicos do curso de licenciatura plena em matemática da
universidade vale do Acaraú orientados pela professora Ediléa Lima, com o intuito de mostrar
ao público essa matemática “escondida” nas hortas.
Por isso o modelo utilizado é um canteiro de horta, onde se pode fazer uma
um análise
detalhada do modelo matemático e em seguida executar o processo de matematização do
material. Assim o público terá uma nova visão das coisas que os cerca, pois a maioria tem
matemática e se tem matemática é possível modelar e desenvolver os assuntos
assun presentes.
Este trabalho inicia com a modelagem matemática, em seguida explica-se
explica
sobre as
hortaliças que serão plantadas e servirão para a modelagem e em seguida é explorado os
cálculos de geometria espacial, progressões aritméticas e geometria analítica
analít
e serão
explorados os lucros e vendas da produção que fizeram parte da modelagem das hortaliças,
melhor aproveitamento, método de plantação, custo e venda.

A MODELAGEM MATEMÁTICA
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter relação com outras Disciplinas,
Instituição: Universidade Vale do Acaraú. Macapá – AP.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professora Orientadora, Universidade Vale do Acaraú, prof.edilea@gmail.com.
prof
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Para Mende (2009, p. 83) “Modelar significa representar através de objetos e/ou
símbolos, as abstrações ocorridas a respeito de qualquer ente físico (material) ou situação
real.” A Modelagem matemática irá relacionar diretamente uma situação cotidiana com a
matemática, ou seja, modelando essa
essa situação procurando explorar a matemática ali presente e
trabalhar os assuntos envolvidos.

III Feira Nacional de Matemática

PROJETO “MODELAGEM MATEMÁTICA NA PLANTAÇÃO DE HORTALIÇAS”

O processo de modelagem matemática é dividido por etapas que se subdividem em
situação inicial, que se trata da problemática, e situação final, que nada mais é do que a
solução para a problemática.
Mas para uma problemática chegar a sua solução serão necessários vários
procedimentos como: inteiração, matematização, resolução e Interpretação e validação.
• Inteiração: realização do conhecimento da situação que será trabalhada.
• Matematização: passar o problema para a linguagem matemática.
• Resolução: construção do modelo matemático descrevendo a situação envolvida.
• Interpretação e Validação: são as análises de respostas para o problema.
Nesse caso será desenvolvida a modelagem nas plantações de hortaliças em um canteiro.
AS HORTALICIAS PLANTADAS
As Hortaliças são muito importantes para o desenvolvimento do nosso corpo, pelo fato de
conter vitaminas e minerais que contribuem muito para nos proteger de algumas doenças.
Serão trabalhadas duas espécies de hortaliças: a rúcula e o cheiro verde (cebolinha e coentro)
vejam agora algumas propriedades dessas espécies.
Rúcula: hortaliça de origem asiática que se adapta ao clima fresco, que além de servir para
fins culinários onde é muito utilizada em saladas e sucos verdes traz muitos benefícios à
saúde também. Como planta medicinal ajuda em tratamentos de doenças de coração,
desentupimento de veias, no combate a anemia, e também para doenças nos pulmões. Seu
tempo de desenvolvimento no plantio é variado de acordo com a estação do ano que se é
plantada, no verão o seu tempo de germinação é de três dias e até a sua colheita são vinte e
cinco dias e ela pode chegar ao tamanho de vinte centímetros de altura. Já no inverno o seu
desenvolvimento é inferior em relação ao verão o seu tempo de colheita é de trinta dias e seu
tamanho máximo é de quinze centímetros
Cheiro verde: é um ingrediente praticamente indispensável no ambiente culinário é usado
em diversos pratos, assim como a rúcula o cheiro verde também traz muitos benefícios para a
nossa saúde. Pois no cheiro verde encontra-se presente a vitamina A antioxidante fundamental
para o nosso organismo principalmente para o melhoramento da visão e crescimento dos
cabelos, também está presente a vitamina C que ajuda principalmente no retardamento do
envelhecimento. O modo de cultivo do cheiro é muito cauteloso, pois se deve respeitar um
espaçamento de uma muda para a outra.
A MATEMÁTICA DAS HORTALÍCIAS
A modelagem matemática deve ser usada para quebrar a dicotomia entre a matemática
escolar formal e a matemática na vida real, segundo (MENDES, 2009, p.86).
Geometria Espacial:
Matematização do canteiro de hortaliças:
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Modelo de canteiro: 70 cm de altura em relação ao solo, 14 cm de altura em relação à
base, 1.5 m de largura e 50 cm de comprimento. Serão explorados os assuntos de Geometria
Espacial onde serão realizados cálculos da diagonal, áreas e volume. Ao fazer uma visão
matemática do canteiro podemos ver que se trata de um prisma retangular chamado de
paralelepípedo onde: se tem a sua diagonal D, a área lateral Al, área da base Ab, área total AT
e seu volume V, com essas fórmulas podem calcular o nosso solido geométrico.
D = √a2 + b2 + c2
Al= a.c , Al=b.c , Ab=a.b e AT = 2.(a.b + a.c + b.c)
V = a.b.c
Com base nas medidas do canteiro podemos fazer o seu calculo da sua diagonal em
cm, área lateral, área da base, área total, quanto será gasto de tábuas em cm2 e m2 , e volume
que nada mais é do que a quantidade máxima, em cm3 e m3 ,de terra que o canteiro pode
receber.
At =2.2100 + 5.000
Sabemos que os valores do canteiro são
At =4.200 + 5.000 = 9200 cm2 esse é o
a=1m = 100 cm, b=50 cm e c=14 cm
Então:
valor da área total que em metros ficará
At= 9200/10.000 = 0,92 m2
Diagonal:
Volume:
D2=a2+b2+c2
V=a.b.c
D2=1002+502+142
2
V=100.50.14
D =10.000 + 2.500 + 196
70000/1
V=70.000 cm3 = 70000/1.000.000
D2= 12696
3
V=0,07 m
D = 12696

D ≅ 112, 6765 cm ou D≅ 113cm

At = 2 (a.b + a.c + b.c)
Lembrando que a parte superior do
canteiro é aberta logo teremos o seguinte:
At = 2 (a.c + b.c) + a.b
At =2 (14.100 + 50.14) + 50.100
At =2(1400 + 700) + 5.000
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Área da base:
Ab= a.b =100.50 = 5.000 cm2
Área total:
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Área Lateral:
Al= a.c = 100.14 = 140 cm2
Al= b.c = 50.14 = 70 cm2

Progressão Aritmética (PA):
No desenvolvimento das hortaliças podem ser aplicados os cálculos de progressão
aritmética (PA), onde serão calculados os desenvolvimentos diários da rúcula e do cheiro
verde. Exemplo: Em um canteiro com 10 mudas de rúcula, onde cada uma foi plantada em um
dia, sabendo que o tempo para o desenvolvimento total de uma muda dura 30 dias e a sua
altura máxima é de 20 cm de altura. Qual será o valor da altura da última muda plantada, após
ter passado os 30 dias que se plantou a primeira muda?

an = ( a1 , a2 , a3 , a4 , a5 , a6 , a7 , a8 , a9 , a10 )
a10 = (20, a2 , a3 , a4 , a5 , a6 , a7 , a8 , a9 , a10 )
Formula geral PA: an = a1 + (n − 1).r
Lembrando que a PA é decrescente, pois o
razão negativa.

a1

será o termo de maior valor logo teremos a

a10 = 20 + (10 − 1). − r
r=

a10 = 20 − 5, 4
a10 = 14, 6

20
= 0, 6
30

Logo a ultima muda plantada após ter passado os 30 dias estará com 14,6 cm de altura.

Geometria Analítica:
Serão feitos cálculos de Geometria analítica no canteiro montando uma situação onde
os lados do canteiro se tornem as retas X e Y e as hortaliças no mesmo sejam os pontos assim
formando os pares ordenados, cujas distâncias horizontais e verticais será de 15cm de uma
para outra, podendo explorar os cálculos de distancia entre dois pontos, ou seja, entre duas
mudas de hortaliça presentes no canteiro.
Y
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.
.
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.
.

.
.
.
.
.
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30

.
.
.
.
.
45

.
.
.
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canteiro
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Com os dados do canteiro acima, calcule a distância entre duas hortaliças, localizadas
nos pontos A e B, sendo A=(30, 45) e B= (60, 15).
dAB = √(xB – xA)2 + (yB – yA)2
dAB = √(60 – 30)2 + (15 – 45)2
dAB = √(30)2 + (- 30)2
dAB = √1800 ≅ 42,43 cm

Matemática Financeira:
Os cálculos de despesas com a produção e venda como: melhor aproveitamento nas
estações, ou seja, em qual estação se produz mais, métodos de plantação, compra e venda e

outros dados a serem explorados, que serão observados e pesquisados nos meses de junho,
julho e agosto deste ano.
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Tempo, produção e lucro desde o plantio a Colheita:

RÚCULA:
26 dias
Total de despesas R$ 27,00
Total vendas R$ 300,00
Lucro R$ 273,00
Lucro diário 273/26 =
R$10,50

CEBOLINHA:
37 dias
Total de despesas R$ 32,00
Total vendas R$ 600,00
Lucro R$ 568,00
Lucro diário 568/37 =
R$15,35

COENTRO:
37 dias
Total de despesas R$ 32,00
Total vendas R$ 600,00
Lucro R$ 568,00
Lucro diário 568/37=
R$ 15,35

ANALISE
O projeto foi importante para explicar com mais clareza a matemática existente na
modelagem das hortaliças, dando ao acadêmico do curso de licenciatura mais possibilidades
de ensino-aprendizagem
aprendizagem destes assuntos. Claro que temos muito ainda o que explorar, mas
assim podendo ter uma noção maior dos assuntos de matemática com base na aplicabilidade
no modelo.

CONSIDERAÇOES FINAIS
se que o ensino da matemática é feito através de um processo que por sua
Considera-se
vez divide-se
se em varias atividades e momentos. O processo de modelagem matemática é uma
metodologia ideal para o ensino aprendizagem, pois possibilita que o publico alvo tenha uma
visão cotidiana em determinados assuntos.

REFERÊNCIAS
D’AMBROSIO, Ubiratan. Educação Matemática da Teoria à prática. Editora Papirus.
Campinas,SP,1997.

Salvador – BA – 24 a 26/09/2014

SANTOS, Fausto Francisco dos, et al. 50 Hortaliças : como comprar, conservar e
consumir. Embrapa, 2ª edição, 2010.

III Feira Nacional de Matemática

MENDES, Iran Abreu. Matemática e Investigação em sala de aula: tecendo redes
cognitivas na aprendizagem. 2ª Edição revisada e ampliada – São Paulo: Editora Livraria da
Física, 2009.
RIBEIRO, Jackson Matemática,
Matemática ciência, linguagem e tecnologia, Scipicione, v.3,2012

O “QUADRADO MÁGICO” NO ENSINO DE MULTIPLICAÇÃO1
ALMEIDA, Jacqueline Oliveira2; FONSECA, Daniele da Costa3, ARAUJO, Ênio Gomes4.
RESUMO: Este trabalho refere-se a um relato de experiência do projeto Pibid (Projeto Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência) como alunas do Curso de Licenciatura em Matemática desenvolvido no IFS (Instituto
Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe) com atuação no Colégio Estadual Leandro Maciel
localizado no Bairro Ponto Novo em Aracaju.Intitulado de “Laboratório a Todo Vapor”, o projeto tem a
participação detrês professores e dezbolsistas, e tem como objetivo produzir MD (Materiais Didáticos) nas
dependências do LEM (Laboratório de Ensino de Matemática), para subsidiar aprendizagens matemáticas de
alunos do ensino fundamental maior. Nesta experiência, para o ensino de multiplicação, utilizou-se o “Quadrado
Mágico”, a fim de minimizar as dificuldades e estimular o envolvimento dos alunos com a matemática. Dessa
forma, unindo teoria e prática, pôde-se perceber aprendizagens por parte dos bolsistas e dos alunos envolvidos.
Palavras-chave: Pibid. Aprendizagens Matemáticas. Materiais Didáticos.

INTRODUÇÃO
Tendo em vista que na disciplina de matemática, alunos de escola pública e privada
encontram dificuldades na aprendizagem, que são alvos de diversas linhas de pesquisa onde
apresentam algumas considerações para a insatisfação da disciplina.
Neste trabalho relatar-se-á uma experiência como alunas do Curso de Licenciatura em
Matemática do IFS na atuação do Pibid denominado de “Laboratório a todo vapor”.Assim
utilizando as Tendências da Educação Matemática (jogos, resolução de problemas e novas
tecnologias) foram desenvolvidas atividades inovadoras de Matemática para fomentar
aprendizagens nos alunos unindo teoria e prática.
O projeto, que tem o intuito de minimizar as dificuldades encontradas nos alunos, é
desenvolvido no Colégio Estadual Leandro Maciel, localizado na Travessa Benjamim Fontes,
no Conjunto Castelo Branco, Bairro Ponto Novo em Aracaju, nas turmas de 6º ao 9º ano do
ensino fundamental.
As atividades desenvolvidas tem caráter lúdico e podem ter um ponto positivo como
forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos e o raciocínio. Desta forma, acreditase que o aluno tenha uma maior participação permitindo que ele raciocine, descubra e interaja
com colegas e professores, produzindo uma Matemática atraente, prazerosa e útil como
instrumento para a vida e para o trabalho.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática do Ministério de
Educação e Cultura (MEC), em relação à utilização de jogos no ensino de Matemática,
ressaltam que:
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Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS. Aracaju – SE.
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jack.dealmeira@hotmail.com.
3
Graduanda do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
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4
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de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS, enioga@yahoo.com.br.

Constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem que estes
sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na elaboração de
estratégias de resolução de problemas e busca de soluções. Propiciam a simulação
de situações que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o planejamento
das ações [...] (BRASIL, PCNEF, 1998, 46).
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Assim, com a utilização de jogos, pretende-se
pretende se estimular ideias, interesses, trabalhar o
conhecimento adquirido pelo aluno com processos mediados por professores e bolsistas para
atingir
ir os objetivos pretendidos.
MATERIAL E MÉTODOS
Inicialmente, com o objetivo de organizar e planejar as intervenções para serem
realizadas na escola, foram feitas algumas reuniões no LEM para o consenso e construção dos
MD. Essas reuniões obedecem algumas
alguma etapas, a saber:
• 1º etapa: Escolha do conteúdo matemático;
• 2º etapa: Pesquisas para elaboração da atividade decorrente do conteúdo escolhido
usando como base as tendências da educação matemática;
• 3º etapa: Escolha de material para confecção da atividade;
atividade
• 4º etapa: Executar na escola com os discentes.
Para a primeira intervenção na escola, o conteúdo explorado foi a multiplicação e
construiu-se
se para isso o jogo “Quadrado Mágico”. Para a construção deste MD foram
utilizados os seguintes materiais: Isopor, Tinta guache, Régua, Emborrachado (E.V.A),
(E.
Piloto,
Cola quente.
O “Quadrado Mágico” foi confeccionado em uma placa de isopor com 33cm de lado e
espessura de 15mm. Foram criadas linhas horizontais e verticais criando assim uma matriz de
espaçamentos de 3cm entre elas formando 11 (onze) linhas e 11(onze) colunas. Foram
cortadas duas tiras de E.V.A 3 cm x 33 cm cada, enumeradas de 1 a 10 e coladas na primeira
coluna e linha do isopor; no encontro das duas tiras foi desenhado o símbolo da multiplicação.
Foram feitos espaçamentos com estrutura côncava pintados com tinta guache para que os
alunos preenchessem, no decorrer da atividade, com pedacinhos de E.V.A em forma de
quadrados de 1 cm de lado. Esses pedacinhos de E.V.A foram distribuídos em bolsinhas de
papel.

•
•
•

O bolsista ao iniciar o jogo organiza a turma dividindo-a
dividindo a em grupos;
Cada grupo recebe um “Quadrado Mágico” e uma bolsinha de papel contendo os
quadradinhos de E.V.A.
Feita a distribuição do material didático, o bolsista citará dois números: O primeiro
corresponderá à linha e o segundo a coluna.
Todos os espaços entre a linha e a coluna deveram ser preenchidos com os pedacinhos
de E.V.A.
Ao preencher, os alunos são instruídos
instruídos asomar todos os quadradinhos de EVA nos
espaços preenchidos que resultará na multiplicação dos dois números citados.
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APLICAÇÃO DO “QUADRADO MÁGICO”
Para a intervenção em sala de aula, iniciou-se com a apresentação do projeto Pibid nas
turmas de 6º ao 9º ano.Esclareceu-se que o projeto Pibid tem o objetivo de ensinar matemática
de forma prazerosa e lúdica através de jogos, desenvolvendoautonomia e aprendizagem.
Foram feitas as devidas apresentações de cada bolsista do projeto e logo em seguida
apresentou-se o Material didático a ser utilizado na intervenção. Descreveu-se passo a passo
como funcionaria o jogo e a sua finalidade.
Para iniciarmos a atividade, dividimos a turma em cinco grupos de cinco alunos e
distribuímos os Quadrados Mágicos para cada grupo juntamente com uma bolsinha contendo
os quadradinhos de E.V.A. Para instigarmos a participação ativa dos alunos, explicamos que
quem tivesse o maior desempenho seria premiado.
Figura 1: Alunas na intervenção e o “Quadrado Mágico”

Fonte: Arquivo dos autores

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao iniciarmos o jogo, verificou-se que a expectativa e a atenção dos alunos na espera
de citarmos os números era algo fascinante e empolgante, tinham a preocupação de competir
entre eles, sem perceber que estavam aprendendo matemática de forma intuitiva. Sendo assim,
o jogo criou um ambiente de aprendizagem divertida lidando com desafios que a atividade
proporcionou.
No decorrer do jogo, foi observado que o aluno ao utilizar o Quadrado Mágico,
apresentou de forma relevante um favorecimento para a aprendizagem da propriedade
comutativa da multiplicação, percebendo que a troca da linha por coluna não alteraria o
resultado, ou seja, trocar a ordem dos fatores não altera o resultado.
Nesta intervenção, percebeu-se que com o:
[...] o uso do MD planejado para atingir um determinado objetivo, frequentemente,
possibilita ao aluno a realização de observações, constatações, descobertas e até
mesmo o levantamento de hipóteses e elaboração e testagem de estratégias
(LORENZATO, 2006, p. 29).

Nessa concepção, através de ações como esta podemos levar uma matemática
agradável para os alunos a fim de subsidiar aprendizagens. O uso do MDé só mais uma forma
de produzirmos, planejarmos e experimentarmos uma matemática diferente daquela usada no
dia a dia por muitos professores.

Verificou-se
se também que durante a dinâmica, os alunos do6° ano estavam bastante
concentrados para vencer os desafios propostos. A finalidade do jogo foi notada com sucesso
pelos alunos, ao perceberem que a multiplicação pode ser resolvida com a operação da soma.
Com esse projeto, espera-se
espera se fortalecer o aprendizado dos alunos na multiplicação, que
segundo a professora de matemática e supervisora do projeto Valdicleide Melo Bonfim: “a
“
maior dificuldade dos alunos é nesse conteúdo. E a cada intervenção o aprendizado
ap
tem sido
de forma positiva em diversos conteúdos matemáticos explorados pelos demais bolsistas”.
Portanto, explorar atividades lúdicas no cotidiano escolar, enriquece o aprendizado dos
alunos.Além
Além disso, aprimora o desenvolvimento de pesquisa dos alunos bolsistas em torno da
matemática.
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CONCLUSÕES
Diante dessa experiência, observou-se
observou se que o Pibid proporciona para os bolsistas
experiências riquíssimas, pois possibilita uma aproximação com o ambiente escolar.
Constatou-se
se que com a utilização de MD os objetivos podem ser alcançados de maneira
prazerosa, propondo aos alunos uma familiarização com as estratégias do jogo, conseguindo
aprender conceitos importantes, sobretudo o assunto de multiplicação o qual faz parte da base
para a aprendizagem de matemática.
atemática.
REFERÊNCIAS
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A MATEMÁTICA NOS CADEADOS1
OLIVEIRA, Glória Maria Sales2; LIMA, Ana Patrícia de Oliveira3;
OLIVEIRA, João Luzeilton de4.
RESUMO: A matemática está presente em tudo o que fazemos, em particular no funcionamento dos cadeados.
Estuda-se muita matemática na escola e boa parte sem preocupação de relacioná-la com o quotidiano dos alunos.
Com isso, para muitos, torna-se uma disciplina sem atração, e para torná-la atraente, é necessário, sempre que
possível, fazer alguma relação com os problemas do nosso dia-a-dia. Uma grande preocupação da educação
matemática é com a contextualização, entretanto, não se deve esquecer que não se pode ensinar o que não se
sabe, é preciso ter domínio do que se ensina. Na tentativa de dar alguma contribuição, serão propostos dois
problemas, cujas soluções envolvem m.m.c. e m.d.c. de números naturais, objetivos deste trabalho. Antes de
resolvê-los serão apresentadas algumas noções de divisibilidade nos naturais, bem como as definições de m.m.c.
e m.d.c. de números naturais e um método para calculá-los.
Palavras-chave: Mínimo múltiplo comum. Máximo divisor comum. Problemas. Educação Matemática.

INTRODUÇÃO
Sabemos que a Matemática, de alguma forma, está presente em nossas vidas, e
dificilmente a percebemos. Este texto, baseado em umas notas sobre m.m.c. e m.d.c., que
estão no livro de Matemática - 5ª série do Prof. Carlos Galante (1953), mostra como abrir um
cadeado usando a Matemática, especificamente, usando m.m.c. e m.d.c. Trata-se, portanto, de
uma aplicação prática envovendo m.m.c. e m.d.c. Agora, quanto ao problema da confecção do
cadeado, ou seja, da Matemática usada na sua construção, este não será abordado aqui. Por
achá-las interessantes e, acima de tudo, aplicações importantes, decidi abordá-las neste texto,
e propor dois problemas. Geralmente, o m.m.c. e o m.d.c. de dois ou mais números naturais, é
utilizado quando se trabalha com frações, principalmente no quinto e no sexto ano do Ensino
Fundamental. O m.m.c. é utilizado quando somamos, subtraimos ou comparamos frações,
enquanto o m.d.c., é utilizado para simplificar frações. Muitas vezes essa utilização é feita
sem o apelo às aplicações da Matemática ao nosso dia-a-dia; por exemplo, que Matemática se
utiliza ao abrir um cadeado? E para fabricá-lo, que Matemática é usada? Após a definição e o
cálculo do m.m.c. e do m.d.c., para alguns alunos, percebe-se que existe uma aparente
contradição entre esses dois conceitos e isso é um motivo de confusão por parte dos mesmos,
nesse nível de escolaridade, visto que o m.m.c. é “mínimo” e o m.d.c., “máximo”.
Decompondo-se dois números naturais em produto de fatores primos, para se determinar, por
exemplo, o m.d.c., que é máximo, devem ser tomados somente alguns fatores, enquanto, para
o m.m.c., que é mínimo, devem ser tomados todos os fatores primos. Além disso, para o
m.d.c. tomam-se os maiores expoentes, enquanto para o m.m.c., tomam-se os menores
expoentes. Com a apresentação da definição de m.d.c. e m.m.c., de uma maneira de como
1
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calculá-los
los e da solução dos dois problemas propostos, espera-se
espera se que essa contradição seja
apenas aparente, como será visto mais adiante. A seguir, serão apresentadas as definições de
m.d.c. e m.m.c., e um método para o cálculo dos mesmos, utilizando a decomposição dos
números em fatores primos. Este trabalho será iniciado com a apresentação dos problemas
propostos, em seguida serão apresentadas algumas definições e propriedades que serão
utilizadas na solução dos mesmos e, finalmente, a resolução destes. O objetivo deste trabalho
é mostrar o funcionamento de um cadeado com o uso da matemática.
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Para entender os dois problemas propostos, os quais envolvem conceitos de m.m.c. e
m.d.c. de dois ou mais números naturais, serão necessárias algumas definições e propriedades
relativas ao conceito de divisibilidade. Sendo a, b ∈ N, diz-se
se que a divide b e escreve-se
escreve a|b,
se e somente se, existir c ∈ N tal que c × a = b. A notação
notação a|b significa que “a é divisor de b”
ou “a é fator de b” ou “b é múltiplo de a”. O máximo divisor comum de a e b, indicado por d
= mdc(a,b) ∈ N, é tal que: i) d|a e d|b; ii) se d1 ∈ N, d1|a e d1|b, então d1|d. Isto significa, por i),
que o mdc(a,b) é um divisor comum de a e b, e por ii), o maior divisor comum de a e b. O
mínimo múltiplo comum de a e b, indicado por m = mmc(a,b) ∈ N, é tal que: i) a|m e b|m; ii)
se m1 ∈ N, a|m1 e b|m1, então m|m1. Isto significa, por i), que o mmc(a,b) é um múltiplo
comum
omum de a e b, e por ii), o menor múltiplo comum de a e b. Para determinar o mmc(a,b) e o
mdc(a,b), decompõem-se
se a e b em fatores primos: “O mmc(a,b) é igual ao produto dos fatores
primos de a e b, comuns e não comuns, cada um deles elevado ao menor expoente.”
expoen
E, “O
mdc(a,b) é igual ao produto dos fatores primos comuns, cada um deles elevado ao maior
expoente.” Acima, o m.m.c. e o m.d.c. foram definidos apenas para dois números naturais, no
entanto, essas definições podem ser estendidas para uma quantidade finita de números
naturais. Observe-se
se que o m.d.c. de dois ou mais números naturais é um divisor e, por isso
está contido nos números dos quais ele divide. O m.m.c., que é um múltiplo, contém os
números dos quais ele é produto. Por isso, embora denominado mínimo, deve ser tal que o
maior dos números possa nele está contido. A seguir serão apresentados e solucionados dois
problemas, objetos dessa investigação. PROBLEMA 1:: Uma escola possui 10 (dez) salas de
aula, cada uma delas fechada com um cadeado. Suponha que o vigia desta escola queira
confeccionar uma chave para que o mesmo possa abrir todos os cadeados. É possível? Para
resolver esse problema, inicialmente, serão feitas algumas considerações. Em uma chave
qualquer, cada “dente” corresponde a um fator
fator primo e a altura desse “dente”, proporcional ao
expoente do fator correspondente, e cada chave corresponde a um número natural. Abaixo,
estarão representadas
sentadas essas 10 (dez) chaves:
Chave 1 → c1 = 24×3×53
Chave 2 → c2 = 24×32×5×7
Chave 3 → c3 = 23×32×5×7×11
Chave 4 → c4 = 24×3×53×72
Chave 5 → c5 = 24×3×52×11
Chave 6 → c6 = 23×3×53×11
Chave 7 → c7 = 25×3×53×13
Chave 8 → c8 = 24×3×53×17
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Chave 9 → c9 = 23×3×53×7×11
Chave 10 → c10 = 24×3×53×17
Deseja-se, assim, uma chave que tenha o maior número de “dentes” possível, com a
menor altura, ou seja, a chave desejada será aquela que possui todos os seus “dentes” comuns
a todas às chaves, cada uma delas com a menor altura, isto é,
Chave procurada → cp = 23×3×5.
Verifica-se, também, que a mesma só poderá ter os “dentes” que todas as chaves
possuem e, destes, os de menor altura, pois se fizéssemos o dente correspondente ao 2, por
exemplo, com altura equivalente a 24, a chave não passaria pelos terceiro e quarto cadeados.
Também, se incluíssemos na chave o “dente” correspondente ao número 11, a mesma não
passaria pelos demais cadeados, e o problema 1 está resolvido. Observe, também, que o
mesmo ocorre em relação aos “dentes”, ou seja, tem-se, agora, o PROBLEMA 2: Se esse
vigia desejasse um cadeado onde todas as chaves pudessem passar, então este cadeado deveria
conter todos os “dentes” de qualquer uma das chaves e, para cada “dente”, a altura deveria
corresponder ao “dente” de maior altura. O cadeado deverá ter, então, os “dentes” comuns e
não comuns a todas as chaves, cada uma delas com a maior altura. Veja a situação abaixo:
Cadeado 1 → C1 = 24×3×53
Cadeado 2 → C2 = 24×32×5×7
Cadeado 3 → C3 = 23×32×5×11
Cadeado 4 → C4 = 24×3×53×72
Cadeado 5 → C5 = 24×3×53×11
Cadeado 6 → C6 = 22×3×53×11
Cadeado 7 → C7 = 25×3×53×13
Cadeado 8 → C8 = 24×3×53×17
Cadeado 9 → C9 = 24×3×53×7×11
Cadeado 10 → C10 = 24×3×53×17
O cadeado procurado é o que tem os fatores 2, 3, 5, 7, 11, 13 e 17, cada um deles
elevado ao maior expoente. Portanto, tal cadeado será:
Cadeado procurado → Cp = 25×32×53×72×11×13×17.
Sendo assim, o primeiro problema é uma aplicação de m.d.c., e a chave procurada é:
mdc(c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10) = 23×3×5.
No segundo, procura-se um cadeado que por ele passem todas as chaves, tendo assim,
uma aplicação do m.m.c., e o cadeado procurado é:
mmc(C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10) = 25×32×53×72×11×13×17.
Aqui, os alunos, além de rever e aprender alguns conteúdos relativos à divisibilidade
no conjunto dos números naturais, terá a oportunidade de ver na prática, a aplicação de m.m.c.
e m.d.c.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Muitos de nossos alunos terminam o Ensino Fundamental, e pouco conhecem sobre
m.m.c. e m.d.c de dois números naturais, principalmente, quando se trata de aplicações desses
conceitos. Trata-se de uma aplicação simples, mas bem interessante, e que ajuda na
compreensão do m.m.c. e m.d.c. de dois ou mais números naturais, observando que cada

chave corresponde a um número natural escrito como um produto de fatores primos, onde
cada “dente”” do cadeado corresponde a um fator primo, e a altura do “dente” corresponde ao
expoente do referido fator. E é essa toda a Matemática que existe num cadeado? Claro, que
não. O referido trabalho mostra, simplesmente, como abrir um cadeado usando a Matemática.
Matemáti
Existe muita Matemática envolvida no funcionamento e na confecção de cadeados, além da
que foi mencionada aqui, uma Matemática usada pela Engenharia para a construção dos
mesmos, e essa não será tratada aqui.
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CONCLUSÕES
Foram resolvidos dois problemas de aplicação de m.d.c. e m.m.c. de dois ou mais
números naturais, mostrando--se
se assim, que é possível abrir um cadeado fazendo-se
fazendo
uso de
alguma Matemática. Para a solução dos mesmos foram apresentados alguns conceitos, que
além de servir para fixação
ção das noções de m.m.c. e m.d.c., foram cruciais para que os mesmos
enxergassem alguma aplicação da Matemática. Sendo assim, do ponto de vista estritamente
didático, este trabalho envolve aplicações da Matemática, fazendo com que o assunto
destacado seja bastante
ante atraente para os alunos.
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A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS CURIOSOS COMO
POTENCIALIZADORA DO PENSAMENTO MATEMÁTICO DOS
ALUNOS: UMA EXPERIÊNCIA COM PROBLEMAS DE MALBA
TAHAN1
ARAÚJO, Andriely Iris Silva de2; ANDRADE, Silvanio de3.
RESUMO: O presente trabalho visa mostrar a importância da resolução de problemas como metodologia
didática para o ensino da matemática, pois propicia uma mobilização de saberes no sentido de buscar o
desenvolvimento do pensamento matemático do aluno. O caminho escolhido para o desenvolvimento deste foi
inicialmente uma pesquisa sobre a importância da resolução de problemas no ensino de matemática e para a
coleta de dados teve como fonte uma oficina de resolução de problemas matemáticos com alunos do 8º e 9º ano
do ensino fundamental, realizada na escola municipal de Itatuba-PB, durante o segundo semestre de 2013. A
análise dos dados obtidos, referente às resoluções feitas pelos alunos durante a realização dessa oficina, teve
como objetivo identificar até que ponto problemas matemáticos podem despertar a curiosidade dos alunos em
resolvê-los, procurando investigar as possíveis contribuições da estratégia de ensino-aprendizagem de
matemática através da resolução de problemas.
Palavras-chave: Resolução de problemas. Ensino de Matemática. Estratégias didáticas.

INTRODUÇÃO
O interesse em trabalhar a resolução de problemas em sala de aula, iniciou nas
disciplinas de laboratório e práticas de ensino, onde percebi que uma situação envolvendo um
problema matemático pode ser um facilitador na aprendizagem do conceito matemático pelo
aluno, quando ele se ver na posição de construtor do seu próprio conhecimento, deixando de
ser um mero reprodutor de algoritmos já estabelecidos, e vivenciando os conteúdos
matemáticos a partir de problemas contextualizados que despertem seu interesse. Outro fator
importante na escolha do tema foi, perceber que apesar de indiscutível a importância da
metodologia de resolução de problemas em sala de aula ainda é grande a defasagem desse
trabalho em sala de aula, sendo pouco utilizada e as vezes não é nem trabalhada, pois o os
professores evitam ou não estão preparados para trabalhar essa vertente com seus alunos,
acabam se restringindo as aulas tradicionais com exercícios repetitivos.
Segundo Kilpatrick apud (ANDRADE, 1998), historicamente, Problemas de
Matemática têm ocupado um lugar central no currículo escolar desde a antiguidade. A
resolução de problemas é uma importante contribuição para o processo de ensino e
aprendizagem da Matemática, criando no aluno a capacidade de desenvolver o pensamento
matemático, não se restringindo a exercícios rotineiros desinteressantes que valorizam o
aprendizado por reprodução ou imitação, pois os alunos ao resolverem problemas se sentem
motivados a encontrar mais de uma maneira para resolver os problemas proposto, quando este
desperta a curiosidade e o interesse dos alunos.
No contexto da educação matemática, um problema, mesmo que simples pode
despertar o gosto pelo trabalho mental se desafiar à curiosidade e proporcionar ao aluno o
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
Instituição: Universidade Estadual da Paraíba. Paraíba – PB.
2
Aluno Expositor.
3
Professor Orientador, Universidade Estadual da Paraíba.

gosto pela descoberta da resolução. Dessa forma os problemas podem estimular a curiosidade
do aluno fazendo com que se interessem pela Matemática, de modo que ao tentar resolver–lós
resolver
o aluno adquira criatividade e aprimore o seu raciocínio.
raciocí
Essa postura de ensinar Matemática através da resolução de problemas é uma
alternativa para desenvolver, entre os alunos, habilidades consequentes a essa tarefa, à medida
que compreendem os conceitos e procedimentos matemáticos envolvidos.
A resolução de problemas como metodologia de ensino-aprendizagem
ensino aprendizagem tem
intensificado nos alunos o papel ativo na aprendizagem dos conceitos, por meio dela deixam
de ser meros expectadores para serem autores em sala de aula. Assim, a aprendizagem dos
conceitos e procedimentos matemáticos fica conectada à experiência de resolução de
problemas, fazendo sentido e valorizando a Matemática construída pelos próprios alunos em
sala de aula.
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O projeto foi desenvolvido na forma de oficina no segundo semestre de 2013 com
alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental da escola municipal de Itatuba-PB.
Itatuba
Onde foram
trabalhados ao longo de seis encontros dez problemas curiosos, retirados de livros de
MalbanThan,
albanThan, a fim de despertar a curiosidade e o espírito investigador dos alunos ao
resolverem estes problemas.
Durante o planejamento das atividades que seriam propostas para os alunos na oficina,
procurei encontrar problemas que despertassem a curiosidade
curiosidade dos alunos, durante a pesquisa
percebi os problemas MalbanThan seria uma boa escolha, pois já havia trabalhados alguns
durante disciplinas de laboratório e ficaram claro as potencialidades desses problemas, no
desenvolvimento do espírito investigador, instigando
instigando quem está resolvendo a querer
desenvolver estratégias, procurando soluções. São problemas contextualizados, que exigem
do aluno um pensamento matemático criativo, que seria o principal objetivo desse trabalho,
de forma a perceber até que ponto o problema pode despertar o interesse dos alunos.
Na realização da oficina foram apresentados os problemas a princípio de forma
individual para os alunos, onde eles liam e tentavam interpretar para buscar soluções a partir
dos conhecimentos já adquiridos, em um segundo momento os alunos se juntavam em
pequenos grupos para confrontar as ideias, é um momento rico pois é onde os alunos
começam a questionar os resultados obtidos e em um terceiro momento o professor faz
algumas interferências , fazendo um papel de mediador,, guiando o aluno e fazendo alguns
questionamento a fim de melhorar a compreensão do problema proposto.
Em alguns problemas trabalhados os alunos optavam por faz desenhos, para facilitar a
compreensão e interpretação. Enquanto os alunos resolviam os problemas propostos eles
foram estimulados a escrever os as ideias que iam tendo ao longo do processo, explicando
passo a passa o que estavam fazendo, para que durante as analise, ficasse claro as
dificuldades, evoluções, as formas de compreensão que os alunos tiveram, embora fosse
bastante difícil de acontecer por não estarem acostumando a trabalhar dessa forma e a escrita
ainda é um dificuldade dos alunos.
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Os alunos apresentaram uma motivação maior quando se sentem desafiados e
instigados com a situação proposta levando-os a ir à busca de uma solução, muitas vezes ao
tentar encontrar a solução eles mesmo percebiam seus erros e tentavam novas formas de
pensamento.
Querer solucionar um problema é muito mais instigante e estimulante, do que
simplesmente executar operações matemáticas mecanicamente, pois é muito mais fácil para o
aluno trabalhar com coisas concretas e familiares, do que com o abstrato.
Ao realizar essa oficina de resolução de problemas, percebi a existência de muitas
dificuldades por parte dos alunos na leitura e interpretação dos problemas, muitas vezes não
conseguiam entender um problema de uma maneira geral, mas levei em consideração o fato
dos aluno não terem trabalhado em tipo de metodologia em outros momentos, ou seja era algo
novo pra eles que os deixavam pensativos e intrigados no intuito de chegarem a uma solução.
Pois para resolver um problema é fundamental que compreendam a situação proposta pelo
problema em questão e para que isso aconteça é importante que o aluno seja capaz de
identificar a incógnita do problema, os dados e as condições impostas.
Mas no decorrer da oficina os alunos foram percebendo que o principal não era a
solução final, conseguiram construir alguns conceitos, pois no desenvolvimento dos
problemas observavam que o principal era as estratégias utilizadas por eles os meio que eles
encontravam para resolver determinada situação.
Ao final de cada problema fazíamos uns breves comentários sobre os resultados
obtidos, e os alunos acabavam percebendo que para um mesmo problemas poderiam ser
desenvolvidas diversas estratégias, os pensamentos dos alunos sobre um mesmo problema
eram diferentes, pois os problemas não exigiam um algoritmo pré-estabelecido para ser
solucionado, era de fato necessário à curiosidade dos alunos em querer montar estratégias
para solucioná-los.
CONCLUSÕES
A oficina foi bastante produtiva, pois os alunos mostraram bastante interesse,
alegaram ter gostado, pois mexia realmente com o pensamento lógico deles, fazendo
tentativas, pequenas investigações algumas suposições, afirmando ser uma forma diferente de
trabalhar com a matemática que exigia, mas deles e os colocavam com autores do seu próprio
conhecimento uma vez que era exposto todo processo que levavam para chegar alguma
conclusão, onde todos faziam seus caminhos de maneira individual colocando todo o seu
raciocínio no problema.
Este trabalho tem como objetivo discutir e analisar o ensino-aprendizagem de
matemática através da resolução de problemas de desafios de lógica, analisando as
abordagens dos alunos e as suas dificuldades ao realizar esse trabalho, na perspectiva de
aprimorar a aprendizagem de matemática. Despertando o interesse dos alunos quem quer
fazer matemática.
É uma experiência extremamente valida que fez com que eu enalteça ainda mais essa
metodologia por vivenciar os seus benefícios, promovendo uma motivação maior para
desenvolver futuros trabalhos com outras vertentes relacionadas a resolução de problemas que

vem ganhando novos espaços no trabalho em sala de aula como a exploração de problemas e
codificação e decodificação de problemas.
Na busca de despertar no aluno o espírito de investigador fazendo com que ele seja
construtor do seu conhecimento, nos preocupamos em desenvolver alternativas fazendo uso
da resolução
solução e exploração de problemas matemáticos para que os alunos se interessem e
envolvam-se
se no estudo da disciplina de maneira atraente, investigativa, possibilitando o
desenvolvimento da autonomia e a construção do próprio conhecimento.
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A VERACIDADE DA PROPAGANDA1
VABO, Heloisa Pereira2; FERREIRA, Magno Luiz3; CORRÊA, Isabella Moreira de Paiva4.
RESUMO: O presente trabalho apresenta uma proposta de atividade manipulativa e investigativa sobre análise
combinatória. A proposta tem por objetivo desenvolver habilidades básicas relacionadas a combinação de
elementos e seus conjuntos. A atividade está baseada no modelo de um restaurante de massas e na criação das
variedades de pratos e seus subconjuntos, trabalhando o princípio multiplicativo através de material
manipulativo. Espera-se que o aluno, ao manipular um material relacionado a uma situação cotidiana,
compreenda noções básicas de combinação e árvore de combinação. Além disso, espera-se que o mesmo tornese capaz de entender o papel das restrições matemáticas envolvidas na situação. A metodologia de criação
obedeceu aos critérios de atividades investigativas e o modelo de dinâmica de grupo.
Palavras-chave: Análise Combinatória. Princípio Multiplicativo. Probabilidade PIBID.

INTRODUÇÃO
Na atualidade é necessário que o cidadão desenvolva habilidades que o auxiliem a
resolver problemas com eficiência. Acredita-se que esta é uma habilidade que deve ser
desenvolvidas com alunos da educação básica de forma que a aprendizagem faça sentido.
Desta forma, a criação de atividades práticas e investigativas, vinculadas à realidade, pode
propiciar um ambiente estimulador a uma aprendizagem significativa.
De uma maneira geral, pode-se dizer que a Análise Combinatória é a parte da
Matemática que analisa estruturas e relações discretas, constituindo assim, em uma parte da
Matemática que tem um amplo campo de investigação com intensa atividade prática devido
às numerosas aplicações nas mais diversas áreas.
Esta proposta de atividade foi elaborada durante a disciplina de Matemática em Sala
de aula IV, oferecida pelo curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Rio de Janeiro no Campus Volta Redonda, lecionada pelo
professor Msc Rafael Vassallo Neto, além disso, esta atividade tem por pretensão ser aplicada
no PIBID Programa Institucional de Iniciação à Docência, Ela consiste em uma atividade
manipulativa desenvolvida em quatro etapas.
Este trabalho tem como objetivo a utilização desta atividade para trabalhar a Análise
Combinatória em sala de aula buscando despertar a curiosidade e a investigação matemática
numa área que usualmente é pouco explorada. Espera-se, ainda, observar como o aluno
desenvolve as atividades propostas a fim de explorar aspectos matemáticos para a construção
de conceitos básicos da Análise Combinatória. Além disso, a construção do conceito de
árvore de combinação e a restrição relativa a combinação devem permear o trabalho e ser
elemento de análise às generalizações matemáticas.
Por fim, acredita-se que o procedimento didático mais adequado à aprendizagem de
um determinado conteúdo é aquele que ajuda o aluno a incorporar os novos conhecimentos,
de forma ativa, compreensiva e construtiva. Para que a aprendizagem se torne mais efetiva, é
1
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Redonda. Volta Redonda – RJ.
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3
Professor orientador, IFRJ, Campus Volta Redonda, magno.ferreira@ifrj.edu.br.
4
Professora orientadora, IFRJ, Campus Volta Redonda, isabella.correa@ifrj.edu.br.

preciso substituir, nas aulas, as tarefas mecânicas que apelam para a repetição e a
memorização, por tarefas que exijam dos
dos alunos a execução de operações mentais. É
baseando-se
se nesta condição que propomos a atividade “A Veracidade da Propaganda”.
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Atividade “Comemoração do aniversario de Luiza”.
Luiza”

Descrição da atividade:
Luiza foi com sua família e amigos comemorar seu aniversario em um restaurante
com pizza e massas. Chegando lá sua mãe comunicou aos seus amigos que havia uma
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A veracidade da propaganda 9° ano | 2° Bimestre Encarte do professor
fessor
Disciplina Matemática serie Ensino Médio 9º ano, Campo Álgebra e Conceito Análise
Combinatória.
APRESENTAÇÃO:
Ensinar conceitos sobre combinação é algo que por vezes pode ser controverso. Isto se
deve ao fato de que alguns procedimentos propostos pelo
pelo professor não possuem relação com
a realidade dos alunos. Nesta atividade é proposta a construção de pratos de uma massa
italiana e o seu respectivo molho. Espera-se
Espera se que seja possível a conversa sobre as
possibilidades e as combinações de pratos distintos,
distintos, bem como, mencionar as restrições, como
a proibição da repetição dos ingredientes e a necessidade de respeitar a ordem estabelecida
pelo restaurante.
A primeira etapa chama-se
chama se “Compartilhando Ideias”, tem o objetivo de eliminar
ambiguidades que possam aparecer durante a realização de atividades futuras, esclarecer as
regras e apresentar a noção de fração e possui duração aproximada de dez a quinze minutos.
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Na construção da atividade são apresentadas algumas intervenções pedagógicas que
necessitam de implementação pelo professor, para que ocorra um bom desenvolvimento da
proposta e que os objetivos sejam alcançados com sucesso.
A metodologia de construção da
da atividade foi desenvolvida no seguinte formato:
Pesquisa bibliográfica sobre Ensino de Análise Combinatória; pesquisa sobre atividade
investigativa; pesquisa sobre atividades didáticas para o ensino de análise combinatória;
pesquisa na cidade de Volta Redonda/RJ
Redonda/RJ sobre um local onde é possível encontrar uma
paliação real e, por fim, a construção da proposta mediada pela orientação do professor da
disciplina.
A atividade foi baseada em um restaurante de massa italiana, onde o consumidor pode
escolher seu prato
ato de acordo com um conjunto de ingredientes disponíveis. Na construção do
material manipulativo foram utilizadas pequenas peças com imagens dos vários ingredientes
disponíveis para a composição de uma refeição.
A maior parte da atividade deve ser realizada
realizada em grupo composto por três alunos sob a
supervisão do professor, desta forma ele pode acompanhar o desenvolvimento do aluno e
reaver algum possível erro durante a construção do conceito.

bancada, no Restaurante, onde cada um poderia montar seu prato. Antes que todos criassem
uma confusão na bancada, a mãe foi explicar o passo-a passo para o preparo.
Primeiro você deve escolher o tipo de massa, veja as possibilidades:

Após esta escolha, o chefe irá preparar o tempero fazendo a seguinte pergunta: prefere
manteiga ou azeite? Logo em seguida a pessoa escolhe qual deles utilizar. As possibilidades
de tempero são:

Salsa
Orégano
Em seguida, são apresentadas as verduras e legumes, são eles:

Tomate
Cebola
Logo depois os queijos, vejam:

Manjericão

Ervilha

Mussarela
Coalho
Gorgonzola
Mais à frente deve-se escolher os conservados. São eles:

Milho
Ovo de codorna
Palmito
Azeitona
Em seguida você escolhe as carnes, pescados e/ou frios (apenas três são escolhidos);

Linguiça Calabresa.... Bacon

Camarão

Frango

Presunto

Peito de peru

Por fim e não menos importante, o chefe pergunta qual molho de preferência, são eles:

Molho Bolonhesa

Molho Branco Molho de tomate Molho 4 queijos
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Descrição da atividade:
1ª Atividade:: Luiza tem um primo curioso e teimoso, ele cismou que a recepcionista não foi
franca ao dizer que ‘’naquele
quele estabelecimento era possível montar 60 pratos diferentes’’.
Houve uma discussão onde uns concordaram e outros não. O que você argumentaria e quais
seriam suas justificativas?
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Logo após a explicação da mãe de Luiza os jovens começaram a conversar sobre
quem seria primeiro a escolher.
Os recursos Necessários são o encarte do aluno, material
material manipulativo, data-show,
data
piloto e quadro. Os procedimentos operacionais seguem a seguinte ordem: distribuir os
encartes junto com as cartas (material manipulativo) para duplas ou trios e iniciar a leitura do
encarte destacando as restrições do restaurante.
restaurante. As intervenções pedagógicas: Professor
introduza o debate para que possa ser tratada a probabilidade e a fração; Repita algumas vezes
o processo de escolha do prato e utilize o conceito de porcentagem para finalizar esta etapa.
Esta segunda etapa chama-se
chama “Um novo olhar”, tem o objetivo de introduzir o
princípio multiplicativo e o cálculo da probabilidade de um evento. É apresentada uma
situação que restringe o número máximo de ingredientes. Em seguida, outra situação é
proposta para o caso dos vegetarianos,
etarianos, com duração total de quinze a vinte minutos.
Atividade “Montando
Montando seu prato e ingredientes para um vegetariano”.
vegetariano
Descrição da atividade:
Nesta etapa são proposta duas atividades básicas onde o aluno deverá montar seu prato
e analisar as possibilidades.
1ª Atividade: Supor que eles fossem o grupo que está escolhendo o prato de massa e permitir
que eles montem seu próprio prato apenas com massa (deixando apenas as mais comuns),
carnes ou pescados e/ou frios e o molho. Após isso será realizada
realizada com conversa sobre os
pratos feitos.
2ª Atividade: Aline, prima de Luiza, é vegetariana e como não havia tantas opções de pizza
desejou saber quantos pratos distintos conseguiria montar. Auxilie Aline e justifique sua
afirmação.
Os recursos necessários são a folha com descrição da primeira atividade; as pequenas
peças com os ingredientes, uma folha contendo a árvore de combinação para tratarmos o
principio multiplicativo, quadro e pilotos, no mínimo duas cores. Os procedimentos
operacionais seguem dessa forma, dividir a turma em duplas, resolver as questões, junto á eles
se necessário. As intervenções pedagógicas são: Após a primeira etapa é importante comentar
sobre porcentagem de alunos de escolher tal tipo de massa, utilizando a noção de fração;
Provavelmente
velmente será necessário que o professor dirija-se
dirija se a cada aluno auxiliando a
manipulação das cartas entregue na primeira etapa; Na segunda atividade, é importante que o
professor resolva junto à turma utilizando o método da arvore, nesta atividade fale sobre
sob o
principio multiplicativo e até mesmo m.m.c. (dependo da turma que está sendo aplicada a
atividade).
Esta terceira etapa chama-se
chama se “Fique por dentro”, tem o objetivo de avaliar se os alunos
compreenderam o princípio multiplicativo e introduzir a noção de
de combinação, com duração
aproximada de cinco a dez minutos.
Atividade “Verificando
Verificando a veracidade da propaganda”.
propaganda
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Os procedimentos operacionais são solicitar que os alunos registrem o
desenvolvimento da atividade. As intervenções pedagógicas é interferir caso estejam seguindo
uma linha de raciocino oposta ao sugerido, ou seja, o uso do principio multiplicativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como este trabalho trata de uma situação do cotidiano, através do mesmo é possível
apresentar e esclarecer de maneira mais significativa, conceitos como: princípio multiplicativo
e princípio da inclusão e exclusão. Além disso, o caráter empírico das atividades pode fazer
com que os alunos percebam a importância de um procedimento investigativo ao longo das
interações realizadas com situações reais. É importante lembrar que se acredita que o fato
citado anteriormente tem influência direta na motivação dos estudantes. Por fim, destaca-se
que é possível que alguns alunos encontrem dificuldade no desenvolvimento, devido a
possíveis problemas operações aritméticas. Sendo assim, a atuação do professor tem papel
determinante no desenvolvimento destas atividades, de modo que alunos além de aprenderem
matemática de forma mais significativa, possam também descobri-la.
REFERÊNCIAS
BRASIL, Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio.
Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 2000.
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ANIMAÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA UMA MELHOR
APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA1
OLEQUES, Nívea Maria Barreto Nunes2; DE OLIVEIRA, Sersana Sabedra3;
OLIVEIRA, Cristiano Peres4.
RESUMO: O presente trabalho utiliza o recurso do software GeoGebra e descreve uma atividade realizada no
IFSul, campus Bagé/RS, por um grupo de bolsistas-ID,
bolsistas ID, que pertencem ao PIBID (Programa Institucional de
Bolsas a Iniciação a Docência), juntamente, com um professor supervisor e um coordenador do programa. Os
objetivos desta atividade são: tornar as aulas mais atraentes para os educandos e para os educadores, demonstrar
algumas regras e fórmulas e também incentivar os docentes que lecionam no instituto, a disciplina de
matemática, a usar as novas tecnologias. O que se pode
pode perceber, é que as animações trouxeram entusiasmo e
clareza para os educadores,podendo-se
educadores,podendo se assim, dizer que a implantação deste método, traz resultados positivos,já
que alia a teoria e a prática. Pretende-se,
Pretende se, posteriormente, expandir esta iniciativa aos demais professores da
educação básica deste município, a fim de contribuir para formação continuada dos mesmos.
Palavras chave: GeoGebra.. Animações. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Visando introduzir nas aulas presenciais de matemática, um recurso que auxilie os
alunos a compreender com mais clareza alguns conteúdos, e, ao mesmo tempo, oportunizando
aos discentes uma aprendizagem significativa de forma digital e tecnológica. Foi utilizado o
GeoGebra que é um software livre de matemática que combina álgebra, geometria,
geo
cálculo
diferencial e integral. O programa possibilita a utilização do recurso gráfico e visual de suas
produções, que estão interligadas. O criador do programa é o professor MarkusHohenwarter
da Universidade de Salzburgna, Áustria. Elaborou-se uma série de animações que
contemplam os seguintes temas: Soma de ângulos internos e externos, Teorema de Pitágoras,
Teorema de Tales e Posicionamento de retas em um plano.
Este trabalho teve como motivação o encantamento que as animações despertam
naqueles que as veem, bem como seguir a tendência da inserção do uso das tecnologias no
processo de ensino aprendizagem, esta ideia é bem definida nas palavras FISCARELLI,

1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos,
Didáticos Instituição: Unipampa. Bagé – RS.
Acadêmica do Curso de Matemática – Licenciatura, oleques@gmail.com.
3
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4
Professor Orientador, Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, cristiano.oliveira@unipampa.edu.br.
cristiano.oliveira@unipampa.edu.br
2
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Objetivamente, pretende-seque
pretende seque a utilização desses recursos, possa contribuir para que
o docente tenha formas alternativas de construção do conhecimento e ainda, possibilite o
resgate de conteúdos, que por ventura, não tenham sido aprendidos
aprendidos pelos discentes, servindo
como um facilitador para a fixação, bem como, atrair a atenção dos alunos através da
apresentação de novos recursos ao ministrar aulas, demonstrando algumas regras e fórmulas e
também incentivando os professores a buscar alternativas
alternativas de ensino que cativem seus alunos,
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A animação tem se configurado como uma possibilidade promissora no processo de
ensino-aprendizagem
aprendizagem por ser um recurso capaz de facilitar a demonstração de
processos a visualização temporal de um dado evento, a exposição de fenômenos
raros, complexos ou perigosos e também para melhorar a capacidade de abstração
do aluno. (FISCARELLI,
(
S. H., 2009, p. 02,)

de forma a tornar as aulas de matemática mais prazerosas e agradáveis, e não uma sessão
árdua e maçante, onde o aluno sai com a sensação de que o professor não fala o seu idioma.
Além de ser um recurso que pode vir a ser utilizado pelos professores que servirá de mediador
para o entendimento do aluno perante as demonstrações de teoremas e definições que, em
geral, acabam recorrendo apenas à utilização do quadro para desenhá-las, enquanto que, ao
inserir recursos digitais o educando passa a perceber e compreender a partir das animações,
aspectos que dificilmente conseguiria observando um desenho estático no quadro.
MATERIAIS E MÉTODOS
A elaboração destas animações consiste em ministrar um minicurso, desenvolvido
pelo grupo de bolsistas-ID, que são acadêmicos do Curso de Matemática – Licenciatura da
UNIPAMPA (Universidade Federal do Pampa), que pertencem ao PIBID (Programa
Institucional de Bolsas a Iniciação a Docência), financiado pela CAPES (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) que atuam no IFSul (Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense), juntamente com o professor
supervisor e também, com o coordenador do programa, onde a ideia principal é demonstrar e
auxiliar os professores do Instituto à utilização dessa ferramenta para suas aulas. No mundo
tecnológico, é bem vinda a inserção desses novos métodos para a construção do
conhecimento, visto que, o aluno aprende com facilidade o uso das tecnologias que é a sua
realidade. Ideia que Moran, defende:
Ele é privilegiado na relação que tem com a tecnologia. Ele aprende rapidamente a
navegar, sabe trabalhar em grupo e tem certa facilidade de produzir materiais
audiovisuais. Por outro lado, o aluno tem dificuldade de mudar aquele papel passivo,
de executor de tarefas, de desenvolvedor de informações. Na prática, acaba
assumindo um papel bastante passivo em relação às suas reais potencialidades.
(MORAN, 2013)

Inicialmente, será apresentado, brevemente, algumas ferramentas fundamentais do
software GeoGebra, para uma melhor familiarização dos professores com o programa, visto
que, é de fácil compreensão e manuseio. Para tal realização, é necessário que o mesmo seja
ministrado em um laboratório de informática, ou na ausência deste, em um local equipado
com os seguintes materiais: computadores, projetor, lousa e caneta retroprojetora. O tempo
estimado para realização será de 3h/a, o público alvo será professores que atuam no instituto e
ministram as aulas de matemática. Serão disponibilizadas, virtualmente, as construções já
prontas, sendo que, o objetivo principal dessa atividade, não é, necessariamente, que os
professores aprendam a construir essas animações e sim, que busquem esse tipo de recurso,
para facilitar o entendimento de seus alunos. Então, abaixo, são apresentadas algumas das
construções realizadas.
Para a melhor compreensão de retas paralelas e perpendiculares, constrói-se uma
animação, onde envolve alguns conceitos de circunferência, como mostra a figura abaixo,
pode-se fazer com que, ora fiquem paralelas, ora fiquem perpendiculares e na janela
algébrica, consegue-se entender os parâmetros que variam.

Posicionamento de Retas no Plano
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Abordando a soma dos ângulos externos de um triângulo. A imagem abaixo mostra o inicio,
onde se podem ver os ângulos externos. Com animação comprovar que a soma destes é
360°.Conforme o movimento pode-se
pode perceber claramente.
Ângulos Externos

A imagem descreve a soma dos ângulos internos de um triângulo, onde mostra o
inicio, onde se podem ver os ângulos internos. Com animação, demonstrar que a soma dos
mesmos é 180°.
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Teorema de Pitágoras. Entender que, não importa quanto seja a medida
medida de seus lados,
a relação sempre irá prevalecer. A seguir, a imagem demonstrada.
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Ângulos Internos

Teorema de Pitágoras

Explicando o Teorema de Tales. Pode-se observar abaixo que, não importa o tamanho
dos segmentos, a relação sempre é satisfeita.
Teorema de Tales

Conforme as sugestões dadas pelos professores e de acordo com algumas dificuldades
dos alunos em compreender um determinado conteúdo, podem surgir mais animações, de
modo a contemplar o público alvo.
RESULTADOS E DISCUSÕES
Cientes da necessidade de mudanças no processo de ensino aprendizagem é que surgiu
a ideia de desenvolver um conjunto de atividades que tenha por objetivo incentivar o uso de
novos recursos que estão na realidade dos alunos para melhorar o entendimento. No presente
trabalho buscou-se apresentar formas de ilustração de teoremas e definições que poderão
proporcionar ao professor, inserir recursos digitais na sua metodologia.
Aos participantes, foram disponibilizadas as animações construídas, como um produto
final, algo feito por eles, instruído pelos bolsistas-ID, e que pode ser introduzido em suas
aulas. A partir deste ponto, esperamos que, não somente estas produções sejam utilizadas,
mas, que consigamos despertar neles o entusiasmo para procurarem outros tipos de animações
e construções que os auxilie melhor. Adotando esta ideia, o educador passa a se preocupar
mais com a qualidade e menos com a quantidade, bem como D’Ambrósio define:
Uma das grandes preocupações dos professores é com relação à quantidade de
conteúdo trabalho. Para esses professores o conteúdo trabalhado. É a prioridade de
sua ação pedagógica, ao invés da aprendizagem do aluno. É difícil o professor que
consegue se convencer de que seu objetivo principal do processo educacional é que
os alunos o maior aproveitamento possível, e que esse objetivo fica longe de ser

atingido quando a meta do professor passa a se cobrir a maior quantidade possível
de matéria em aula.(D’AMBRÓSIO, 1989, p.2)
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Diante das expressões visuais do público presente, quando a primeira animação
animaçã foi
demonstrada, pode-se
se observar que a grande maioria mostrou-se
mostrou se surpresa com a clareza em
que os desenhos provaram alguns conceitos que na ausência deste recurso seria difícil, pois
quando o docente se limita ao quadro, acaba fazendo apenas um desenho geral, e fica a cargo
do discente imaginar como este processo se dá. O que se pode perceber, é que as animações
trouxeram entusiasmo e clareza para os educadores e educandos, podendopodendo-se assim, dizer que
a implantação deste método, traz resultados positivos,
positivos, já que alia a teoria e a prática de uma
maneira lúdica.
CONCLUSÕES
Não procuramos apresentar uma solução mágica para o ensino de matemática,
tampouco, que os participantes saiam do curso dominando técnicas de animação, pois temos
ciência de que isto é um resulto que surge ao final de um processo mais aprofundado sobre o
tema. Desejamos, que os professores busquem novas maneiras, tecnológicas ou não, mas que
tragam para as aulas algo além dos seus livros e anotações, e que ao prepará-la,
prepará
avalie que em
certo
erto trecho do conteúdo apenas quadro e giz, é insuficiente, para o aluno compreender o que
se pretende ensinar.
AGRADECIMENTOS
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APLICAÇÃO DE HOMOTETIA NAS CONSTRUÇÕES DE FIGURAS
GEOMÉTRICAS1
SANTOS, Amanda Costa2; RODRIGUES, Francisca Edna Amanda Silva3;
DOMINGOS NETO, Silvino4.
RESUMO: O presente relato teve o propósito de desenvolver uma atividade que proporcionasse aos estudantes
do ensino médio interesse e curiosidade no ensino de Matemática. Este trabalho teve a sua exposição na I Feira
de Matemática do Vale do Rio Doce do IFMG/SJE. O desenvolvimento desta atividade ocorreu na Escola
Estadual “Major Lermino Pimenta”, localizada no Município de São João Evangelista – MG. Esta atividade foi
organizada pelos estudantes do curso de Licenciatura em Matemática do IFMG- Campus São João Evangelista,
bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Este trabalho teve como objetivo
explorar conceitos relacionados à homotetia nas construções de figuras geométricas. No desenvolvimento desta
atividade com os estudantes utilizou-se o Pantógrafo e o Software GeoGebra como ferramentas que pudessem
auxiliar e facilitar o entendimento nas construções homotéticas. Após explorar estes conceitos, percebem-se que
os estudantes desenvolvem sua imaginação criadora e compreendem significativamente os conceitos
matemáticos abordados.
Palavras-chave: Homotetia. Ensino de Geometria. Pantógrafo. GeoGebra.

INTRODUÇÃO
A experiência descreve a realização de um trabalho com homotetia através de
construções geométricas, o qual foi apresentado na I Feira de Matemática do Vale do Rio
Doce. Tendo atuação efetiva das bolsistas do Programa de Iniciação à Docência (PIBID), a
Feira foi uma exposição de trabalhos matemáticos, produzidos pelos próprios estudantes.
Sabemos que uma das dificuldades enfrentadas pelos professores de matemática, é
trabalhar a Matemática de maneira dinâmica e lúdica, de forma a despertar nos estudantes o
interesse e o gosto pela disciplina, promovendo uma aprendizagem significativa. Deste modo,
através de novas práticas de ensino o estudante, que passa de mero espectador a um criador
ativo, não numa perspectiva de ser um cientista, mas que participe, compreenda e questione o
próprio conhecimento. (Mendes, 2006, p. 9).
Neste contexto, a Homotetia permite aos estudantes o desenvolvimento de
competências e habilidades necessária no estudo de geometria e pode ser trabalhada como
recurso para induzir de forma experimental a descoberta, como por exemplo, das condições
para que duas figuras sejam congruentes ou semelhantes.
Segundo Andrade, a forma como é introduzida no ensino “clássico” a noção de
homotetia é figurativamente pobre e tem início com a definição de dois pontos homotéticos
sobre uma reta. (ANDRADE, 2008, p.4). Neste trabalho, utilizou-se as ferramentas o software
GeoGebra e o pantógrafo, além da régua e compasso, mostrando aos estudantes maneiras
diferentes de ensinar e aprender a geometria.

1
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MATERIAL E MÉTODOS
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Através do desenvolvimento do trabalho com homotetia no ensino da matemática os
estudantes desenvolvem sua criatividade, possibilitando desta forma a compreensão de
conceitos matemáticos os quais o professor pode estar abordando, como: ampliação, redução,
proporção e figuras semelhantes.
Santos afirma que, homotetia trata-se
trata de uma técnica de ampliação
pliação ou redução a partir
de um ponto fixo, pelo qual traçamos seguimentos retilíneos que passa por todos os vértices
ou pontos de apoio da figura a ser redimensionada. (SANTOS, 2011, p.11). Sabendo que
homotetia são transformações de ampliação e redução de figuras que, mantendo um ponto
fixo O chamado centro da homotetia, que multiplicam qualquer vetor que tenha este ponto
como origem, por um fator constante k, chamado razão, sendo k um número real qualquer.
Um novo ponto  ′ é gerado através do ponto  inicial pela homotetia através da equação:
′   ∙ ,, apesar da transformação a amplitude dos ângulos correspondentes em figuras
homotéticas se mantêm conservadas, ou seja, aos ângulos são transformados em ângulos
geometricamente iguais.
A primeira etapa do trabalho consistiu em explorar a construção de figuras
geométricas com utilização de régua e compasso. Para isso, foram desenvolvidas atividades
relacionadas à homotetia, onde os estudantes teriam que usar a régua e o compasso.
Figura 1: Estudantes
Estudant na realização da atividades
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Em seguida construímos o pantógrafo que se constitui de um equipamento usado para
reproduzir uma figura em seu tamanho natural ou em escala diferente do original. O
pantógrafo (Figura 2) foi inventado em 1603 pelo astrônomo alemão Christoph Schheriner,
que é um sistema que realiza mecanicamente a ampliação ou redução de figuras. O pantógrafo
consiste em quatros hastes, no qual é articulado nos pontos de forma que permita a rotação em
torno destes pontos.
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Fonte: Arquivo Pessoal

Figura 2: Pantógrafo

Fonte: COLLI, 2005

Na construção do pantógrafo utilizado pelos estudantes neste trabalho utilizou-se
utilizou dos
seguintes materiais: tiras de papelão, de garrafas pet, alfinetes e madeira. Após a construção
do pantógrafo, trabalhou-se
se com os estudantes construções de figuras abordando
aborda
os conceitos
de homotetia.
Buscando mostrar aos estudantes outra forma de realizar as construções sem uso da
régua e do compasso, utilizamos o software GeoGebra. O software GeoGebra, trata-se
t
de um
programa livre, desenvolvido por austríaco Markus Hohenwarter
Hohenwarter em 2001. De acordo com
Paiva, o GeoGebra é um programa de computador que tem como objetivo fazer com que o
estudo e a utilização da Matemática se tornem mais dinâmico e facilitado, despertando assim
o interesse pela busca do conhecimento matemático.
matemátic O uso do software GeoGebra (Figura 3),
possibilitou aos estudantes visualizar e explorar a geometria, tornando a sua aprendizagem
dinâmica, agradável e eficiente.
Figura 3: Tela inicial do GeoGebra

Fonte: Arquivo Pessoal

Desta forma o pantógrafo e o GeoGebra foram utilizados respectivamente.
Primeiramente utilizamos o pantógrafo para apresentar o instrumento e deixar que os
estudantes o manipulassem, depois foram aplicadas atividades sobre figuras geométricas para
que eles manuseassem o instrumento. Em seguida o software GeoGebra foi apresentado com
objetivo de mostrar a semelhança do software com o pantógrafo. Os estudantes foram levados
ao laboratório de informática, onde foi apresentado o software GeoGebra, passadas instruções
inst
a cerca do software, após, deixou-se
deixou se que os mesmos explorassem de forma livre o GeoGebra.
Posteriormente foram passadas atividades relacionadas a conteúdos geométricos para serem
resolvidos utilizando o software GeoGebra no ensino da homotetia.
Aoo fim da realização da atividade com os estudantes, destacou-se
destacou se que a utilização das
ferramentas Pantógrafo e GeoGebra, permite a eles desenvolver habilidades no porcesso de
contrução de figuras geométricas aplicando a homotetia. Ressaltando que com o uso do
pantógrafo ou do software GeoGebra pode-se
pode se trabalhar os mesmos conceitos relacionados à
homotetia (ampliação ou redução). Com todas as atividades finalizadas, tanto com o
pantógrafo e com o uso do GeoGebra, esta foi apresentada na I Feira de Matemática do Vale
do Rio Doce do IFMG/SJE.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista que o objetivo do trabalho foi explorar conceitos relacionados à
homotetia nas construções de figuras geométricas, ou seja, possibilitar aos estudantes o ensino
e aprendizagem significativo de Matemática, especificamente em Geometria, além de
d
despertar nos mesmos o interesse por essa área do conhecimento. Ambas as ferramentas de
ensino utilizadas despertaram a curiosidade nos estudantes, fazendo com que os mesmos
demonstrassem interesse e relacionassem a homotetia com o cotidiano.
O uso do pantógrafo
antógrafo e do GeoGebra, propiciam uma interação de forma que o
estudante se torne o autor da construção do conhecimento matemático, sobre isso Mendes
afirma:
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Acreditamos que a realização do trabalho contribuiu para uma compreensão dos
diversos aspectos ligados ao conceito
conceito de homotetia, que não foram simplesmente
memorizadas pelos estudantes.
De acordo com PCN do ensino médio, as atividades de transformação são
fundamentais para que o aluno desenvolva habilidades de percepção espacial e podem
favorecer a construção da noção de congruência de figuras planas (isometria) ou a noção de
semelhança de figuras planas (homotetia). (BRASIL, 1998, p.86). Através do trabalho,
percebeu-se
se que os estudantes interessaram-se
interessaram se pela Matemática e desenvolveram o raciocínio,
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O uso de materiais no ensino de Matemática é uma ampla alternativa didática que
contribui para a realização de intervenções do professor na sala de aula durante o
semestre letivo. Os materiais são usados em atividades que o próprio aluno,
geralmente trabalhando em grupos pequenos, desenvolve na sala de aula. Essas
atividades tem uma estrutura matemática
matemática a ser redescoberta pelo aluno que, assim,
se torna um agente ativo na construção de seu próprio conhecimento matemático.
(MENDES, 2009, p. 25).

através da criatividade de cada estudante a cerca dos métodos da resolução das atividades
propostas.
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AS EXPERIÊNCIAS DE ENSINO DE UM FUTURO PROFESSOR CEGO
A UM ALUNO CEGO USANDO MATERIAIS MANIPULÁVEIS1
COSTA, Douglas Ricardo2; OLIVEIRA, Camila Tenório Freitas de3;
GONÇALVES, Sandro Salles4.
RESUMO: O presente texto tem por finalidade apresentar o trabalho desenvolvido por um futuro professor de
matemática cego, no âmbito do PIBID-Programa
PIBID Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, em uma
experiência de ensino de conceitos primitivos de geometria a um aluno também cego de uma escola pública
estadual parceira. Por meio do uso de materiais manipuláveis, suas estratégias de ensino demonstram a
importância que esses materiais têm na construção de sua argumentação e, principalmente, como tais
ta materiais
funcionam como ferramentas de ensino. A apropriação de conceitos matemáticos constitui um desafio de
aprendizagem para deficientes visuais. Por outro lado, seu ensino pode ser potencializado por meio da utilização
de materiais manipuláveis, dentre
ntre eles, o Multiplano. A interação entre os participantes faz surgir uma ZDP, um
dos conceitos teóricos de Vygotsky. Os primeiros resultados deste trabalho apontam a relevância que o uso de
materiais manipuláveis tem no desenvolvimento das funções psicológicas
psico
superiores.
Palavras-Chave: Ensino de Geometria. Educação Matemática Inclusiva. Ensino de cegos Materiais
manipulativos. PIBID.
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O contexto atual da educação compreende um avanço significativo no acesso de
estudantes com deficiência visual
visual na educação superior. Apesar de a LDB preconizar a
inclusão desde 1996, a inclusão e acesso ao ensino superior é uma experiência recente em
nosso país. No ensino superior, o contingente de 5,2 mil deficientes visuais simboliza somente
0,09% dos 5,8 milhões
lhões de universitários, segundo o Censo da Educação Superior de 2008. Já
no Censo da Educação Superior de 2011, estes estudantes representaram um contingente de
9,3 mil deficientes visuais num total de 6,7 milhões de universitários o que representa 0,13%
deste total. Além dos desafios da formação docente como carga horária excessiva, salas de
aula lotadas, problemas como a falta de materiais e livros acessíveis, a ausência de salas de
aula dotadas de recursos dificultam sobremaneira o distante trabalho em prol da inclusão. No
meio deste mar revolto, surge o PIBID – Programa Institucional de Incentivo à Docência
como um bálsamo em auxílio do conturbado trabalho docente nas escolas públicas Brasil
afora. Com ele, ganham todos os lados: o aluno da graduação cujas
cujas experiências docentes
tornar-se-ão
ão parte de sua prática, a escola que conta com alunos motivados e interessados em
ver resultados de suas intervenções pedagógicas e as Instituições de Educação Superior que
veem a formação em serviço como um caminho para
para potencializar a relação teoria-prática
teoria
e
uma melhor formação docente. Neste contexto surge o papel impactante que a atuação dos
Pibidianos tem na melhoria do contexto educacional estadual. Dentre estes trabalhos,
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INTRODUÇÃO

notadamente, voltamos nosso olhar para as contribuições que um aluno do curso de
Licenciatura em Matemática do IFMG, cego, proporciona quando inserido no contexto da
educação pública estadual ao trabalhar com um aluno também cego e matriculado no 3º ano
de uma escola parceira.
Como a interação entre eles, mediada por materiais manipulativos, pode contribuir
para a aprendizagem de conceitos primitivos de geometria? Em que medida as contribuições
de um futuro professor cego podem, dentro de uma ZDP, possibilitar a aprendizagem destes
elementos? Tendo em vista estas indagações, o objetivo deste estudo, em andamento, é
observar, compreender e descrever em que medida a interação entre um futuro professor cego
e um aluno cego pode promover a aprendizagem de conceitos primitivos de geometria por
este último quando esta aprendizagem é mediada por materiais manipulativos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho, de cunho qualitativo, tem seu desenvolvimento pautado na teoria sócio
histórico e cultural de Vygotsky. Levamos em consideração, em nossas análises, o fato que a
interação entre os participantes, envolvidos em uma atividade instrucional, faz emergir uma
zona de desenvolvimento proximal (ZDP). Para Vygotsky (1998 apud Fernandes, 2004, p.49)
a ZDP é a distância entre o nível de desenvolvimento real, característico de habilidades que o
indivíduo tem domínio e o nível de desenvolvimento potencial, quando ele realiza atividades
com a cooperação de indivíduos mais capazes. Entendemos, como Vygotsky(1989) que a
cegueira causa uma total reestruturação de todas as potencialidades do organismo e da
personalidade no que diz respeito à reorganização da forma como os conceitos serão
apropriados. Ochaita e Rosa (1995, apud Batista, 2005.p.7) destacam que o sistema háptico ou
tato ativo é o sistema sensorial mais importante para o conhecimento do mundo pela pessoa
cega visto que neste sistema, que se diferencia do sistema tato passivo pela ação intencional, o
indivíduo consegue captar as informações advindas do material a ser estudado. Porém, como
ressalta Batista (2005) “é relevante redefinir o papel do tato como importante recurso, embora
não como substituto direto da visão”.
O presente trabalho tem a metodologia aproximada de um experimento de ensino. Para
Steffe (1983 apud Steffe e Thompson, 2000, p.273) “Um experimento de ensino consiste em
uma sequência de episódios de ensino”1. Consideram que um episódio inclui ainda um agente
de ensino, um observador (que pode ser ou não o próprio agente/pesquisador) um ou mais
estudantes e um método de gravação que perpasse os episódios. Notadamente, elegemos esta
metodologia por se adequar aos nossos interesses de pesquisa mas, principalmente, porque
nossos atores são cegos e seus gestos e falas são de expressivo valor para fomentar a análise
deste estudo.
As atividades desenvolvidas no âmbito deste trabalho consistiram em um estudo
dirigido por um roteiro que tinha por objetivo orientar uma abordagem introdutória sobre
conceitos primitivos de geometria plana. Apesar de nosso estudante estar na 3º série do ensino
médio, na entrevista realizada com o mesmo, identificamos muitas lacunas em seu
aprendizado. Dentre elas, o entendimento de conceitos primitivos de geometria plana (e.g.:
1

[A teaching experiment involves a sequence of teaching episodes].

retas paralelas, perpendiculares, reversas, condição de existência de planos, triângulos,
segmentos
mentos congruentes, divisão de segmentos, ponto médio, etc.) foi eleito como o primeiro
assunto a ser abordado dentro do processo de ensino que desenhamos.
Os encontros tiveram periodicidade semanal e foram realizados às quartas feiras, entre
os meses de Maio
aio e Julho de 2014. Nestas ocasiões, reuniam-se
reuniam se o professor, o aluno e uma
observadora, responsável por auxiliar, tomar nota, cuidar do processo de gravação destes
episódios e dar suporte ainda na realização das atividades. Tais episódios tinham como local
loca a
biblioteca da Escola Estadual Odilon Behrens, no município de Guanhães, estado de Minas
Gerais. Nestas ocasiões alguns materiais manipulativos foram utilizados e dentre eles, o
Multiplano.
O Multiplano é um recurso didático capaz de tornar palpável determinados
determinados conceitos
ou entes matemáticos bem como funções, regiões planas e espaciais. Consiste em uma placa
perfurada onde se pode adaptar pinos e ligá-los
ligá los com borrachinhas. Este material foi utilizado
por permitir grande plasticidade de representações das funções estudadas.
Atividades
As atividades consistiram basicamente de discussões mediadas pelo multiplano onde o
professor e o aluno, em um processo de diálogo, discutiam os conceitos elencados para cada
encontro. Neste processo, nosso objetivo era proporcionar
proporcionar o espaço necessário para, dentro de
uma ZDP, possibilitar a formação de imagens mentais dos entes matemáticos elencados. A
visualização foi assim, estimulada por meio de montagens feitas pelo professor cego, no
Multiplano, para que o aluno, cego,
cego, tivesse acesso por meio do tato (Figura 1).
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Figura 1 – Montagem no Multiplano para suporte ao processo de aprendizagem
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Depois da montagem e estimulado por algumas perguntas, surgia o diálogo e passavapassav
se então a ouvir o que o aluno compreendia da montagem e, através de um processo
instrucional, dialogado (Trecho 1), procurava-se
procurava se estimular nele a formação do conceito objeto
daquele encontro. Os sentidos do tato e da audição são fortemente estimulados para
p que, com
esta combinação, o aprendizado fosse internalizado.
Trecho 1: Excerto extraído das transcrições das falas entre o Professor e o aluno
no episódio do dia 04 de Junho de 2014.
Professor: Eu vou colocar no plano mas vou te pedir para você não observar o plano
em si... [refere-se
se a montagem que começa a fazer com as peças. Neste momento, seu objetivo
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Fonte: Acervo PIBID – IFMG – SJE – 2014

é verificar se o entendimento do que sejam retas tangentes foi apropriado pelo aluno visto que
tal conceito fora trabalhado em encontro anterior]
Professor: Observa que aqui tem olha, estas duas daqui...[pega a mão do aluno e
passa a mão dele sobre a peça ao qual se refere naquele momento. Ele se baseia na construção
que fizera no multiplano]
Professor: Passa a mão somente nos esquadros ai... [ele se refere a algumas peças
que tem formato em L e que ele chama de esquadros por ter ângulo reto] ... pra você observar
o jeito que ele está.
Professor: Observa que essa daqui... e quando você vem aqui, dá pra você perceber
esta de cá... [dada a montagem feita, os dois “L´s” formam um paralelogramo. Ele passa a
mão do aluno sobre dois lados paralelos desta figura montada no plano]
Aluno: Hããã.. tá![ele passa a mão e verifica o que está sendo dito pelo professor]
Professor: Tá vendo que tem uma num sentido mas tem essas duas no mesmo
sentido... [por sentido, refere-se a posição das peças, paralelas ou perpendiculares] As duas
que estão no mesmo sentido, você lembra qual era o nome delas?
[O aluno olha pra cima, como se procurasse encontrar algo dentro de suas lembranças]
Aluno: Hummm... Nó “veio”! É... você me apertou!
Professor: Começa com P...
Aluno: Começa com P?
Professor: Na verdade, as duas começam com P...
Aluno: Essa é Paralela! Isso, paralela!
CONCLUSÕES
Neste trabalho procuramos analisar quais as possíveis contribuições que a utilização
de materiais manipuláveis podem trazer ao processo de ensino de um professor cego a um
aluno cego. Neste sentido, procuramos observar os processos de apropriação. As evidências
obtidas através de palavras e gestos delineiam um caminho. Notadamente podemos ressaltar
que, tal como descrito por Bogdan e Biklen (1994), os processos foram muito mais
significativos que resultados ou produtos. Desta forma, concordamos com Fino (2001,p. 7)
quando ressalta que, na perspectiva de Vygotsky, “exercer a função de professor
(considerando uma ZDP) implica assistir o aluno proporcionando-lhe apoio e recursos, de
modo que ele seja capaz de aplicar um nível de conhecimento mais elevado do que lhe seria
possível sem ajuda.” Um processo de interação entre as novas funções e as antigas, levando a
um alargamento e enriquecimento psíquico (MOYSÉS, 2009). Assim, acreditamos que a
interiorização/internalização é o processo pelo qual o indivíduo se apropria ou seja, faz seu, o
que é da sociedade.
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AS SÉRIES DE FOURIER E A CONDUÇÃO DO CALOR NUMA
BARRA1
SILVA, Josyclesio Lima da2; OLIVEIRA, Davis Matias de3.
RESUMO: A teoria das séries de Fourier consiste em expressar uma função como série de senos e/ou cossenos,
uma vez que estas são periódicas, contínuas, limitadas e pertencentes à classe  ∞ . Objetiva-se introduzir ao
aluno, conceitos aplicados ao desenvolvimento técnico e científico como, por exemplo, o tratamento com
funções de natureza desconhecida. Os estudos deram-se mediante a revisão bibliográfica desenvolvida no PIBIC
realizado na Universidade Estadual da Paraíba. O problema da condução do calor consiste em resolver a
Equações Diferenciais Parciais  = , com 0 < < e > 0 que é a equação do calor e a lei da variação
da temperatura  ,  numa barra uniforme com a superfície lateral isolada termicamente. Conclui-se que estas
séries são fundamentais na solução de problemas matemáticos que os cálculos diferencial e integral, por si só,
não têm subsídios para resolvê-los. Donde culmina, através destes, em uma maior compreensão acerca das
convergências, continuidades, entre outros.
Palavras-chave: Análise de Fourier. Séries de Fourier. Equação do calor.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho foi um estudo realizado no Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica - PIBIC, do curso de Licenciatura em Matemática, pela Universidade
Estadual da Paraíba - UEPB, onde foi desenvolvida uma revisão e síntese de literatura, tendo
objetivo de introduzir ao aluno dos anos finais do curso de Licenciatura em Matemática
importantes conceitos aplicados ao desenvolvimento técnico e científico como, por exemplo,
as séries de Fourier, que são fundamentais para que possamos resolver o problema da
condução do calor numa barra, com aplicações em tantas outras áreas do conhecimento, tais
como a física e a engenharia.
Este trabalho trata de apresentar um dos problemas do estudo das Equações
Diferenciais Parciais (EDP): o problema da condução do calor numa barra sob certas
condições de fronteira, cuja solução é mostrada utilizando resultados das séries de Fourier.
Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830) iniciou seus estudos acerca da condução do
calor no século XIX. Também foram apresentadas nesta época algumas formas de resolução
deste tipo de problema, conhecido como o método de Fourier, sendo este o motivo do avanço
da teoria das séries de Fourier, o qual consiste em duas etapas. Na primeira, utilizam-se
separações de variáveis para obter problemas de autovalor para equações diferenciais
ordinárias. A ideia básica da segunda etapa é utilizá-las para compor a solução do problema
como uma série cujos termos são produtos dessas soluções por coeficientes adequadamente
escolhidos, isso é a chamada análise de Fourier.
Fourier foi levado a desenvolver suas séries ao estudar a propagação de calor em
corpos sólidos, sendo posteriormente motivação para várias pesquisas na análise matemática,
por exemplo, o conceito moderno de funções foi introduzido por Dirichlet enquanto estudava
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
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a convergência das séries de Fourier; as integrais de Riemann e de Lebesgue foram originadas
por problemas em análise de Fourier; Cantor, tentando caracterizar conjuntos de unicidade
para séries trigonométricas (isto é, um conjunto tal que convergência nula
nula fora dele implica na
série ser identicamente nula), foi levado a desenvolver a Teoria dos Números Transfinitos e
os rudimentos da Teoria dos Conjuntos; mais recentemente, a Teoria de Distribuições (ou
funções generalizadas) da Laurent Schwartz foi desenvolvida
desenvolvida em conexão com o estudo de
Transformadas de Fourier.
Sendo assim, a questão central na teoria das séries de Fourier é expressar uma dada
função como uma série de senos ou (e) cossenos, as quais são autofunções de determinados
problemas de autovalor.. O motivo de aproximar uma função por uma função dada em série de
senos e/ou cossenos é de facilitar o tratamento matemático do modelo, uma vez que as
funções trigonométricas seno e cosseno são periódicas de período fundamental 2, contínuas,
limitadas e pertencentes a classe de funções infinitamente diferenciáveis.
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MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi desenvolvido no Projeto de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC,
no decorrer de um ano, para que um aluno dos anos finais do curso de Licenciatura em
Matemática
atemática da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB tivesse um contato maior com a
Matemática Pura avançada, que em cursos de licenciatura dificilmente os alunos têm a
oportunidade de se deparar com tais conteúdos.
Como de costume, as pesquisas desenvolvidas
desenvolvidas na área de Matemática Pura ou
Aplicada, no nosso caso na Análise Matemática, geralmente se dão através de estudos
teóricos pré-determinados.
determinados. Diante disso, o aluno desenvolvia seus estudos a partir do livrolivro
texto e fontes afins. Por conseguinte, utilizava-se
utiliza se de exposições orais periódicas para o
professor orientador, sendo este o momento mais importante no desenvolvimento da pesquisa,
pois é onde as dúvidas são tiradas e as dificuldades encontradas durante os estudos são
sanadas.
Desse modo, paulatinamente,
paulatinamente, o aluno bolsista adquire o senso de pesquisador, sabendo
discernir e entender as diversas situações que porventura poderá se deparar em sua vida
acadêmica, enquanto o professor orientador observava os aspectos, tanto teóricos como
práticos que o aluno necessita para os próximos passos da pesquisa.

O que é uma série de Fourier?
No segundo grau, os alunos das escolas convencionais, necessariamente já devem ter
estudado as funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente
tangente e etc. Estas funções são
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O principal resultado deste trabalho, tem como base a obtenção de uma solução para o
problema da condução do calor numa barra, em que limita-se
limita se em resolver uma equação
diferencial ordinária
inária sob certas suposições. Mas antes, devemos saber o que é uma série de
Fourier.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

periódicas, ou seja, seu comportamento se repete a cada 2π, além disso, o valor máximo
(amplitude) que estas funções atingem é 1.
Observe, na Figura 1 e na Figura 2 o comportamento do gráfico das funções seno e
cosseno, respectivamente.
Figura 1 – Gráfico Senóide

Figura 2 – Gráfico Cossenóide

Fonte: Seara UFC

Agora, considere uma função : ℝ → [−2,2], dada por
  = sin   + cos .
Figura 3 – Gráfico soma da senóide e cossenóide

Fonte: Seara UFC

Ao analisar o gráfico representado na Figura 3, percebemos que a amplitude desta
função sofreu modificações, bem como em seu comportamento. Este é um exemplo simples
de uma série de Fourier, a qual consiste em apresentar composições de muitas funções do tipo
seno e cosseno.
Nem sempre as funções serão tão simples de serem analisadas como uma senóide.
Vejamos um exemplo na Figura 4 de uma função que é também periódica, porém não é tão
simples de encontrarmos sua lei de formação. Qual a função matemática que caracteriza uma
curva deste tipo?
Figura 4 – Função soma de funções senos e cossenos.

Fonte: Seara UFC

Segundo Fourier, qualquer função periódica, por mais complicada que seja, pode ser
representada como a soma de várias funções seno e cosseno com amplitudes, fases e períodos

escolhidos convenientemente. Não obstante, existem algumas suposições que são pertinentes
para que tal afirmação seja verdadeira. Observe a Figura 5.
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Figura 5 – Função soma de funções senos e cossenos.

.
Fonte: Seara UFC

Note que a Figura 5 representa o mesmo gráfico da Figura 4, porém mostrando mais
detalhes. A qual é dada pela seguinte lei de formação
 .
  = 2 sin
sin  + 7 sin 2  + 5 cos3  + 4 cos5
Em síntese, segundo Fourier, qualquer função pode ser expressa por
+ …
  = ! + " sin  + , sin2  + … + ." cos  + ., cos2
cos
A grande descoberta de Fourier foi conseguir uma forma simples e elegante de
expressar estes coeficientes que, como vemos, é a amplitude da onda foco do estudo.
Condução do calor numa barra:
Considere uma barra de comprimento L, cuja secção transversal tem área A, feita de
um material condutor uniforme de calor. Suponhamos que a barra esteja isolada termicamente
de modo que a transferência de calor se dê apenas nas extremidades da barra. Entretanto, há
uma dificuldade, porque as temperaturas variam com o tempo, e, portanto, não são constantes
como requer a lei de Fourier.
Figura 6 – Barra considerada para o estudo das Séries de Fourier

L

$

 = %&, sendo “'”” a condutibilidade térmica; “2”
“ o calor específico e “3
3” é a densidade do
material que compõe a barra.
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Representa-se por  ,  a temperatura de um ponto de abcissa no tempo e nota-se
que a temperatura independe das coordenadas / e 0. Tomemos duas secções transversais
localizadas em e em + #.. Para tanto, a equação
 =  , com 0 < < e > 0
é chamada a equação do calor, e é a lei da variação da temperatura 
 ,  numa barra
uniforme com a superfície lateral isolada termicamente, onde:
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Fonte: FIGUEIREDO (2009)

O problema da condução do calor consiste em determinar uma função real  , 
definida nas semirretas  = 0, > 0 e  = , > 0 que satisfaz à equação do calor e
também à condição inicial  , 0 =  , com 0 ≤ ≤ . Para isto, utilizaremos o método
de Fourier, que culmina em usar separações de variáveis e procurar soluções  ,  =
5 6  do problema.
Por fim, mediante certas restrições sobre os dados iniciais, conclui-se que se uma
função   pode ser expressa da forma
8=
8=
e/ou
  = ∑∞
;
  = ∑∞
89" 28 2?:
89" 28 :;<
>

>

Então o candidato para a solução do problema é:
 ,  = ∑∞
89" 28 ;

@AB CB DE
F

:;<

8=

e/ou

>

 ,  = ∑∞
89" 28 ;

Nessas condições, a função pode ser expressa por:
  =

!

2

∞

+GH
89"

8 2?:

<

+ .8 :;<

<

@AB CB DE
F

2?:

8=
>

.

I.

CONCLUSÃO
Sabemos que em nosso dia-a-dia, podemos nos deparar com diversas situações que
desafiam os conhecimentos e habilidade de um educador matemático ou um matemático e é
neste momento onde entra a importância do conhecimento das séries de Fourier. Neste
sentido, temos que estar aptos a responder com clareza indagações referentes a este tipo de
problema.
Além disso, diante dos resultados expostos durante o projeto, podemos ressaltar a
importância da Série de Fourier para a solução de problemas na matemática que o cálculo
diferencial e integral, por si só, não têm subsídios para resolvê-los, por exemplo, as vibrações
transversais de uma corda, a condução do calor em uma barra e o equilíbrio de uma
membrana sob certas forças, os quais podem ser aplicados a diversas áreas do conhecimento.
Ao estudar as Séries de Fourier, o estudante também tem uma excelente desenvoltura
em assuntos que caracterizam este, por exemplo, em uma maior compreensão acerca dos
diferentes tipos de funções, das convergências, das continuidades das funções, entre tantos
outros assuntos da Análise Matemática que a Série de Fourier engloba.
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ATIVIVIDADES PRÁTICAS DESENVOLVIDAS PELOS
LICENCIANDOS DE MATEMÁTICA DO IFRJ PARA O ENSINO DO
CONTEÚDO DE ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE1
DA COSTA, Pablo José2; RIBEIRO, Tiago Alexandrino3;
FERREIRA, Magno Luiz4; CORRÊA, Isabella Moreira de Paiva5.
RESUMO: Trabalho realizado por alunos do curso de Licenciatura em Matemática. Tem como objetivo propor
atividades de caráter investigativo para os conteúdos de Análise Combinatória e Probabilidade do Ensino Médio.
Foi desenvolvido dentro do projeto PIBID (Programa de Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), o qual
é uma iniciativa para o aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores. As propostas didáticas neste
trabalho
rabalho mesclam atividades com textos, roteiros de trabalho, jogos e simulações, que visam a abordagem dos
conteúdos de Análise Combinatória e Probabilidade. Os encartes possuem atividades que são introdutórias, de
formalização e fixação dos conteúdos, todas
todas inseridas em contextos pertinentes a vivências e interesses dos
alunos para as quais são direcionadas. A preocupação que se teve ao selecionar, adaptar e criar estas atividades,
foi de que elas apresentassem como um desafio tangível de resolução, e de que
que os alunos, ao longo da realização
das atividades fizessem suas próprias reflexões.
PALAVRAS CHAVE: Análise Combinatória. Probabilidade. PIBID.
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Neste trabalho apresentamos atividades investigativas com o objetivo de que os alunos
construam conceitos acerca do conteúdo de Análise Combinatória e Probabilidade. As
atividades não partem da definição ou fórmula, mas busca por meio de uma sequência
sequê
de
perguntas ou desafios que os alunos cheguem à elas, vivenciando os conteúdos de forma mais
significativa..
Como as atividades possuem caráter investigativo, possui alguns diferenciais em
relação aos demais tipos atividades. De acordo com PONTE (2003) elas demandam mais
tempo dos alunos, do professor e duração das aulas para serem realizadas. Mas o grande
diferencial de uma atividade investigativa é ser uma atividade aberta, com diferentes
situações-problemas
problemas e esses fazendo os alunos chegarem a diferentes tipos de ideias e
exploração.
Nos PCNs (1997) também é previsto o trabalho com atividades investigativas,
investigativas, e que os
alunos devem chegar aos resultados e tirar suas próprias conclusões sobre o conteúdo
abordado. As atividades investigativas também despertam o interesse, estimulam a
curiosidade e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas.
problem
Então as atividades investigativas são importantes para o desenvolvimento e
autonomia do raciocínio no aluno, além de ser uma alternativa de trabalho pedagógico, onde o
professor pode lançar a mão de um ensino mais significativo da Matemática.
E tratando-se
se de Análise Combinatória, as atividades que diferem do modo tradicional
de como ela vem sendo ensinada, podem se tornar de grande importância no ensinoensino
aprendizagem deste conteúdo, já que o ensino da mesma tem sido negligenciado pela
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dificuldade de entendimento seja por parte dos alunos ou até mesmo de professores que a
leciona.
Problemas combinatórios são usualmente considerados difíceis pela maioria dos
alunos e professores de matemática. Talvez a principal dificuldade seja a da conexão
correta entre o problema dado e a teoria matemática correspondente. É difícil
determinar se o problema combinatório dado é um problema de arranjo, de
permutação ou de combinação ou, então, se é suficiente usar diretamente o princípio
multiplicativo. (HARIKI, 1996, p.29)

É isso que pretendemos com estas atividades, é uma tentativa de encontrar a conexão
entre problema e teoria matemática. Queremos colocar os alunos para resolver as situaçõesproblemas e eles mesmo chegarem as conclusões sobre os resultados obtidos, sem estarem
presos a memorização de fórmulas.
MATERIAL E MÉTODOS
As atividades propostas neste trabalho são divididas em: Combinação e Princípio
Fundamental Multiplicativo (PFC), Arranjo e Permutação e Introdução à probabilidade.
Inicialmente as atividades sobre Combinação e PFC introduzirão o Principio
Fundamental da Contagem (PFC), o qual pode ser utilizado para resolver diversos problemas
de contagem.
Atividade 1 – “Uniformes para as Olimpíadas”, conta com o apoio de um kit de papel
contendo meias, shorts e camisetas que irá auxiliar na introdução do PFC.
Atividade 2–“Que vença o melhor”, conta com o apoio de um material que simula o pódio de
uma competição esportiva, onde se discutirá de quantas formas os times poderão se dispor nas
primeiras posições do pódio, será realizada também a introdução a notação fatorial.
Atividade 3 -“Faz sentido”, consiste numa simulação que envolva o (PFC), calculando a
quantidade de placas de carro diferentes que podemos ter.
Atividade 4 – “Escolher é reduzir”, simula um problema que envolve a escolha onde a ordem
dos escolhidos não altera o grupo, o participante terá um “cesto de frutas” que irá auxiliar na
simulação e na definição de Combinação.
A segunda parte é sobre Arranjo e Permutação, esta dinâmica é constituída de uma
atividade que introduzirá o conceito sobre Arranjo e Permutação, que será apresentada como
um caso especial de Arranjo.
Atividade 1– “Compartilhar Ideias”, nesta atividade iremos discutir de quantas formas
podemos montar bandeiras de nações comum determinado numero de cores, iremos dispor
deixas faixas com diferentes cores, e mostraremos a partir daí para os alunos a diferença das
bandeiras mudando a ordem e as escolhas das cores.
A terceira parte do trabalho sobre Probabilidade é constituída de atividades relativas
ao conceito de Probabilidade. Em seguida, atividades sobre o estudo de probabilidade, tais
como a discussão e definição de experimentos aleatórios, evento, espaço amostral e o cálculo
de probabilidade e distribuição de probabilidade através de atividades que envolvem contexto
escolar e a utilização de jogos.
Atividade 1 – “Pão ou biscoito”, nesta atividade o aluno receberá um texto sobre um
problema, e irá fazer suas conjecturas para a resolução dos problemas, contará com o auxílio
também de moedas honestas e um calendário para o preenchimento da atividade.
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No ano de 2016 será realizado no Brasil o maior evento esportivo: As Olimpíadas,
dentre as competições olímpicas ocorrerá a disputa por medalhas também no futebol. A
seleção brasileira considerado por muitos a favorita para ser campeã, vai em busca do seu
primeiro ouro olímpico.
Agora suponha que você é membro da delegação brasileira de futebol e ficou
responsável pelos uniformes. Ao consultar o estoque, verificou que a nossa seleção dispunha
de 4 camisetas, 4 shorts e 4 pares de meias com as cores da nossa
nossa bandeira. Ao chegar no
estádio onde será realizado o primeiro jogo da nossa seleção, você é avisado que todos os
responsáveis pelos uniformes seriam obrigados a preencher o seguinte questionário para o
comitê organizador.
• No dia do jogo cada seleção só poderá
p
levar para o vestiário 2 pares de meias,
meias 2
shorts e 2 camisetas,, todos diferentes e então, escolha as que serão levadas e nos
informe quantas combinações são possíveis de fazer com os itens escolhidos.
• Por norma e bom senso do comitê organizador, duas
duas seleções que forem se
enfrentar não podem usar itens do uniforme da mesma cor, isso deve-se
deve ao fato
de que durante o jogo os jogadores podem confundir o companheiro de equipe
com um adversário. Suponha que a seleção adversária vai entrar em campo com
o shorts
horts de uma das cores que você optou levar para o vestiário. Quantas
combinações de uniforme lhe resta para não descumprir a norma do comitê
olímpico?
• Se não tivéssemos as restrições impostas pelo comitê organizador quanto ao uso
dos uniformes, quantas combinações
combinações possíveis com as 4 camisetas, os 4 shorts e os
4 pares de meias são possíveis de organizar para nossa seleção?
• Qual operação foi realizada entre as possibilidades de cores de camisetas, shorts e
meias?
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Atividade 2 – “ Jogo conquista de território”, esta atividade será trabalhados importantes
aspectos sobre probabilidade, que será intermediadas com o auxílio de um jogo didático.
Abaixo será apresentada detalhadamente uma das atividades inserida neste trabalho:
Atividade: “Uniformes
Uniformes para as Olimpíadas”
Objetivo: Introduzir o Princípio Fundamental Multiplicativo (PFC)
Descrição da atividade: Nesta atividade os alunos se colocarão no lugar de um membro
responsável pela organização de uniformes, e mediante a algumas regras impostas pelo comitê
organizador das Olimpíadas eles terão que solucionar problemas que envolvem o número de
combinações possíveis de uniformes.
“Uniformes para as Olimpíadas”
limpíadas”
 Entregue o kit abaixo para a realização desta atividade.
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E para um número “n” de camisetas, “m” de shorts e “p” de pares de meias?
Quantas combinações são possíveis?
Recursos necessários: Kit contendo 12 peças (4 camisetas, 4 shorts, 4 meias)
•

CONCLUSÕES
Conforme já descrito anteriormente as atividades propostas tem como objetivo fazer
com que o aluno seja ativo e tenha a oportunidade de construir o próprio conhecimento,
fazendo conjecturas, testando conjecturas, refazendo-as, descobrindo e construindo conceitos
ligados à matemática e à vida. Neste tipo de atividade o papel do professor é fundamental,
pois é ele que faz as intervenções pedagógicas a partir dos resultados apresentados pelos
alunos. As intervenções ocorrem com indagações pontuais direcionadas aos objetivos da
atividades, orientando os alunos em suas conjecturas e conclusões, tornando a aprendizagem
mais significativa para os alunos.
Uma outra concepção que está associada à questão da aprendizagem significativa é
delineada por educadores da Matemática que acreditam na utilização da resolução de
problemas como uma estratégia de aguçar o raciocínio lógico e argumentativo, para despertar
no discente o hábito de fazer uso do seu potencial criativo, buscando estratégias pessoais de
pesquisa (PAIS, 2002, p.35).
A sequência de atividades proposta, até a submissão do presente trabalho, ainda não
foi aplicada nas escolas de ensino médio do PIBID, apesar de ter sido exaustivamente testada
junto ao grupo de bolsistas do PIBID, e durante sua aplicação junto aos colegas licenciandos
foi possível perceber que a necessidade de se posicionar em determinados problemas e
contextos para a resolução dos mesmos desenvolvem habilidades e competências como:
identificar e solucionar, de maneira autônoma e eficaz, problemas do cotidiano, cuja solução
requeira estratégias da investigação cientifica e dos procedimentos próprios da Matemática.
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CONFECCIONANDO QUADRINHOS PARA O USO DE ATIVIDADES
DIDÁTICAS DE MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL1
MAIA, Beatriz Maria Pereira2; TAVARES, Karoliny Lima3; PEREIRA, Ana Carolina Costa4.
RESUMO: Atualmente pesquisas direcionadas ao ensino de Matemática estão concentradas em propor métodos
que minimizem a defasagem de aprendizagem do aluno. Os quadrinhos é uma possibilidade para essa
diminuição e inserção de conteúdos matemáticos. Essa pesquisa
pesquisa tem o intuito de, a partir da confecção de
quadrinhos, possibilitar o estudo de conteúdos Matemáticos do Ensino Fundamental. Assim, realizamos um
estudo de fundamentação teórica sobre o uso de quadrinhos no Ensino de Matemática para, em seguida,
planejamos
jamos e aplicamos um curso propondo a confecção de quadrinhos em diferentes conteúdos. No decorrer da
pesquisa, observamos que alguns participantes não visualizaram a relação quadrinho/Matemática, apontando a
escolha do curso condicionada a curiosidade dessa
dessa descoberta. Dentre as dificuldades, o manuseio da régua, do
compasso e de propriedades do desenho geométrico, assim como a construções dos personagens. Desse modo, os
quadrinhos podem ser uma das ferramentas pedagógicas que o professor pode utilizar na construção de conceitos
matemáticos.
Palavras-chave: Quadrinho. Ensino Fundamental. Atividade Didática. Ensino de Matemática.
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As bancas de revistas estão lotadas dessas publicações, sejam elas através de
Revistas em Quadrinho mensais, diariamente nos jornais, ou até mesmo como
publicações específicas que reúnam uma quantidade expressiva dessas historinhas.
Os Quadrinhos sempre foram uma mídia sedutora para o público infanto-juvenil.
infanto
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O uso de quadrinho na educação é baseada no conceito de motivação para os alunos,
reinventando novas metodologias. Não
Não é de hoje que se ver discussões sobre a inserção dos
quadrinhos em sala de aula. A presença desse recurso didático no ambiente escolar tem
gerado novos desafios aos professores e trazido à necessidade de se compreender melhor essa
linguagem.
Há quem diga que As aventuras de Nhô Quim (ou as impressões de viagem à corte) foi
a primeira História em quadrinho (HQ) criada na história, em 30 de Janeiro de 1869, ela trazia
todos os elementos dos quadrinhos modernos: desenhos e textos, quadrinhos, sequência e
outros. Carvalho (2006, p. 23) costuma dizer que “(...) quem não sabe quando surgiram as
histórias em quadrinhos pode se considerar expert no assunto”.
Em 1905 foi lançada a primeira revista em quadrinho brasileira O Tico – Tico desde
então é estudado as formas
ormas de utilizar os quadrinhos como recursos didático – pedagógico,
passando a ser entendida por pesquisadores como não mais uma leitura exclusivamente de
crianças, mas, sim como forma de “entretenimento e transmissão de saber que pode atingir
diversos públicos
blicos e faixas etárias” (VERGUEIRO, 2010, p. 39). Embora, as HQ não sejam
mais uma mídia tão expansiva quanto na década de 70, as bancas de revistas ou livrarias ainda
guardam seções com quadrinhos para um público exclusivo de leitores. Segundo Pereira
(2010, p. 20):

Ao contrário da ideia que se tinha dos quadrinhos por volta de 1928 por parte da
Associação Brasileira de Educadores (ABE) e de diversos bispos que realizaram um protesto
contra os quadrinhos pregando que incutiam hábitos estrangeiros nas crianças, atualmente elas
são vistas como um grande potencial para a educação de tal forma que além do seu uso em
sala de aula, as tirinhas estão ganhando espaço no enunciado de questões avaliativas a nível
nacional. Se destacarmos o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) podemos ver que em
sua matriz de referencial, as competências voltadas a Matemática e suas Tecnologia,
discorrem da solução de problemas do cotidiano além da interpretação de informações de
diversas naturezas, fazendo com que os Quadrinhos sejam um excelente recurso
contextualizado. Vejamos a seguir a questão 38 da prova de Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias do vestibular da UERJ de 2011:

A definição apresentada pelo personagem não está correta, pois, de fato, duas
grandezas são inversamente proporcionais quando, ao se multiplicar o valor de uma delas por
um número positivo, o valor da outra é dividido por esse mesmo número. Admita que a nota
em Matemática e a altura do personagem da tirinha sejam duas grandezas, x e y, inversamente
proporcionais.
A relação entre x e y pode ser representada por:
ଷ

(A)  = ݕ௫²

(B)= ݕ

ହ
௫

ଶ

(C) = ݕ௫ାଵ

(D)= ݕ

ଶ௫ାସ
ଷ

Nesse sentido, essa pesquisa visa apresentar as percepções e discussões, assim como
as dificuldades percebidas no curso de extensão ofertado para alunos de Licenciatura em
Matemática da UECE e professores da rede municipal e estadual do estado do Ceará. Nosso
intuito é apresentar o quadrinho como metodologia de Ensino da Matemática, que nesse caso
envolve primeiramente sua construção utilizando entes matemáticos, considerando-se o poder
e a atratividade dos quadrinhos entre crianças e adolescentes e o potencial de ferramenta
educativa que ele possui.
METODOLOGIA
Enxergando os quadrinhos como um recurso metodológico, sua utilização nas aulas de
Matemática tem gerado novos desafios aos professores e trazido a necessidade de se
compreender melhor essa linguagem. Dessa forma, foi planejado um curso de extensão pela
UECE, que não trouxesse apenas os conceitos de quadrinhos, mas também seu processo de
confecção e como utilizá-los nas aulas de Matemática. Ao decorrer do curso, foram

apresentadas diferentes tipos de
de metodologias para o ensino de Matemática e alguns conceitos
do uso de quadrinhos para compreensão de como aplicá-los.
aplicá los. Histórias e conceitos de
quadrinhos, os elementos para a sua construção, conceitos iniciais de desenhos geométricos
também foram contemplados.
lados. Por fim, apresentamos a construção e uma exposição dos
quadrinhos confeccionados pelos participantes do curso.
No que se diz respeito à construção dos quadrinhos, foram utilizados conceitos de
retas paralelas e ângulos perpendiculares na confecção das
das grades (estrutura inicial dos
quadrinhos). Na construção dos desenhos abordamos alguns conceitos de perspectivas e
algumas técnicas de desenhos. Na etapa do enredo da história, cada grupo ficou livre para usar
sua criatividade. Para execução do trabalho foi utilizado: folha de papel A4, lápis, régua, lápis
de cor e canetinhas.
O curso de extensão teve como público alvo, os alunos do curso de Licenciatura em
Matemática da UECE com carga horária total de 30h/a, sendo 20h/a presenciais e 10h/a a
distância com
om total de 25 vagas. Para cada aula foi disponibilizado aos discentes atividades
práticas de construção e aplicação dos conceitos estudados em sala de aula, tais como o uso
dos quadrinhos como atividade multidisciplinar.
multidisciplinar No final do curso houve uma discussão
discus
sobre
as vantagens e desvantagens da utilização dos quadrinhos em sala de aula, como um recurso
metodológico diferenciado.
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O estudo realizado sobre o uso de quadrinhos no ensino de Matemática a partir do
planejamento de um curso de extensão ofertado pelo Laboratório de Matemática e Ensino
para os alunos do curso de Licenciatura em Matemática da UECE e professores da rede
municipal e estadual do estado do Ceará proporcionou uma aprendizagem significativa no que
se refere a metodologiass diferenciadas de ensino.
Numa primeira instância, alguns participantes não visualizaram qual relação teria o
quadrinho com o ensino de Matemática, ocasionando a escolha na matricula do curso
condicionada a curiosidade dessa descoberta. À medida que as aulas
aulas iam se passando fomos
podendo fortalecer as discussões em torno do tema e desmistificando o uso do quadrinho na
Matemática: Ângulos, figuras geométricas, perspectivas, confecção dos quadros (Desenho
Geométrico), Proporção (Tamanho dos quadros), e equações
equações (montagem das páginas).
Dentre as dificuldades apresentadas, o manuseio com a régua e o compasso, assim
como algumas propriedades do desenho geométrico, e a construções das figuras dos
quadrinhos foram as que mais os alunos resistiram. Para o resultado final realizamos uma
exposição de tirinha em quadrinho (cada grupo desenvolveu uma tirinha de uma área da
Matemática: Álgebra, Geometria, Trigonometria e Aritmética), em que muitos deles
aplicaram em suas próprias alunas de matemática do Ensino Fundamental.
Fundamental.
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RESULTADOS

Figura 02: quadrinho feito pelo aluno do curso.

Fonte: da autora

Desse modo, percebemos que muitos alunos não enxergavam os quadrinhos como
recurso metodológico e alguns comentaram o receio em aplicá-lo.
aplicá lo. Um participante chegou a
afirmar que: os alunos não iriam levar a serio a matemática fazendo historias, que a
matemática era para ser pura e aplicada! Acreditamos que é necessário uma maior
divulgação desse recurso, seja por meio de pesquisas ou cursos de formação inicial e
continuada de professores.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um trabalho que envolve quadrinho ainda é um desafio para o professor de
Matemática, principalmente devido ao desconhecimento de muitos profissionais da área nessa
nova metodologia.
A proposta desse curso foi inicialmente um trabalho de divulgação e discussão sobre o
uso de quadrinho nas aulas de Matemática, seja ele utilizando quadrinhos já confeccionados
na mídia, ou confeccionando com os alunos. Para a aplicação, consideramos que eles podem
ser uma forma de iniciar uma aula,
aul ou concluí-la,
la, ou utilizar um quadrinho como elemento de
um enunciado de uma questão de Matemática. Outro fato é que o quadrinho desmistificar a
imagem da matemática e pode abordar conceitos matemáticos de forma lúdica e criativa,
utilizando diferentes formas de linguagem: gráfica, matemática.
Dessa forma, os quadrinhos podem ser uma excelente ferramenta para os professores
em geral, mas é preciso que educadores e estudantes saibam como empregá-los.
empregá
É necessário

saber quais quadrinhos podem ser relevantes
relevantes para serem trabalhados em sala de aula, separado
por faixa etária e assunto. Nosso intuito é ofertar outros cursos que tragam: a maneira de
como elaborar questões utilizando os quadrinhos; como fazer um plano de aula da utilização
do quadrinho em sala de aula; como abordar assuntos matemáticos (álgebra, geometria,
trigonometria, aritmética) no conteúdo dos quadrinhos.
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EDUCOMUNICAÇÃO EM MATEMÁTICA E INCLUSÃO
UTILIZANDO JOGOS LÚDICOS1
SILVA, Marcelo Pereira2; RANGEL, Ana Cristina Florindo Mateus3;
RANGEL, Jackson Moreira4.
RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar as contribuições de autores a respeito das contribuições lúdicas
com alfabetização inclusiva na comunicação matemática sob a luz da psicopedagogia educacional. O referencial
teórico que deu suporte foi à contribuição lúdica no ensino das séries iniciais da Educação Matemática. O
método adotado constitui em pesquisa bibliográfica sobre a importância da comunicação matemática, atividade
lúdica, do jogo e da brincadeira, trabalhada em sala de aula como um instrumento pedagógico e de inserção do
aluno portador de necessidades educacionais especiais, nas escolas regulares. Buscando uma alternativa
pedagógica prática, desafiante e construtivista. Propondo estratégias didáticas com a oportunização dos jogos
para efetivação facilitação do processo de ensino-aprendizagem matemática e inclusão. Porém, não bastando
apenas incluir, é preciso mecanismos que garantam a qualidade de vida desse sujeito no âmbito escolar. Ao
mesmo tempo em que as crianças brincam, elas vão aprimorando e fortalecendo suas imaginações e
criatividades. Conforme (SANTOS, 2006, p. 24). Evidencia-se que as brincadeiras e os jogos didáticos são
terapêuticos e pedagógicos, facilitando a aceitação e a aproximação dos indivíduos, que brincam juntos criando
um clima de harmonia, facilitando a comunicação e estabelecendo a socialização e a alegria da convivência,
superando desafios e dificuldades da disciplina especificada através da ludicidade inclusiva. Os resultados
alcançados constituirão uma leitura sobre a utilização dos jogos didáticos na alfabetização e educação
matemática inclusiva.
O trabalho se insere num contexto educacional para a promoção da Educação
Matemática a partir da preocupação no rendimento não satisfatório do aluno, com procedimentos metodológicos
com jogos lúdicos numa perspectiva inclusiva. Para tanto, faz necessário o uso da criatividade, procurando
desenvolver, de acordo com as necessidades e dos recursos didáticos, o papel com sucesso no processo de ensino
e aprendizagem eficiente e motivador.
A matemática pode ser bem mais prazerosa com a aplicação de atividades lúdicas, dentro da realidade do
aluno que apresente grandes dificuldades nos conteúdos em sala de aula, valendo-se de oportunizar de oferecer
sugestões práticas para melhoria da aprendizagem dos discentes diante das possíveis lacunas detectadas.
O conceito dos jogos é amplo e constitui um sentido lógico do se pretende abordar, ressaltando que “o jogo é
uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de determinados limites de tempo e espaço, segundo
regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias” [...] (HUIZINGA,2001)
A sociedade contemporânea chega com uma série de transformações e mudanças bastante velozes na vida das
pessoas. Grandes aglomerações nos centros urbanos, consumismo agressivo, espaços públicos de lazer cada vez
mais reduzidos, além dos avanços tecnológicos que fazem com que as pessoas busquem exercitar atividades que
exigem uma concentração estática, onde o corpo do sujeito não é visto, não tem vez, pois geralmente fica
paralisada na frente de uma máquina tornando-se uma extensão da mesma, essa postura comportamental ainda
dificulta o relacionamento com outros indivíduos, ocasionando muitos problemas sociais. O modelo econômico
concentrado conseguiu maximizar desvios que jamais haviam atingidos níveis tão dramáticos, com
consequências fatais. Com a expansão do capitalismo (selvagem), “a criança perdeu espaço, perdeu a
possibilidade de participar, perdeu a possibilidade do lúdico espontâneo em função de sua substituição por
“estrutura de consolação”, perdeu a possibilidade de experimentação”. Implantou-se a cultura do progresso a
qualquer custo. (REDIN. 2001 p. 24). A questão do resgate do brincar e suas implicações, bem como utilizá-lo
como um instrumento pedagógico na escola inclusiva.
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Piaget acredita que, os jogos aplicados em sala de aula proporcionam um desenvolvimento construtivo e
positivo nos alunos, eles não servem apenas como forma de passatempo para ocupar os alunos em determinados
momentos,
os, mas como meio de enriquecer naturalmente seu intelecto.
Os Exercícios sensórios-motores
motores considerados por Piaget como os primeiros jogos que a criança predomina
nos dois primeiros anos ultrapassa mais do que essa fase e reaparece durante sua infância
infância e até mesmo na sua
etapa de vida adulta.
A partir de observações feitas com crianças em sua própria casa, no ambiente escolar, na sua convivência
em sociedade com outras crianças, Piaget analisou e registrou como os jogos eram praticados e como eram
absorvidos naturalmente.
Conquanto seja sabido que a inclusão não é apenas uma questão de direitos educacionais negados aos alunos
com deficiências, as situações de exclusão a que esses alunos são submetidos demandam ações decisivas e
urgentes e medidas drásticas, que as revertam radicalmente. O presente estudo vai tratar de dois temas relevantes
para a educação, articulando uma inter-relação
inter
entre eles.
Todas as etapas do desenvolvimento da criança, segundo Piaget devem ser respeitadas pelo
pe professor.
Quando, por exemplo, o aluno comete erros, ele está dentro de um processo de aprendizagem que representa
uma forma de raciocinar de determinado grau. Por isso, não deve ser encarado como algo negativo. O professor
por sua vez, deve analisar esses
sses erros, propor novas alternativas para que o aluno encontre progressivamente
as resposta certas. Dessa forma, os jogos matemáticos aplicados em sala de aula, orientados pelo professor,
planejados e adequados ao nível da turma, promoverá , segundo Piaget,
Piaget, o desenvolvimento intelectual do aluno e
facilitará, consequentemente seu desempenho nas operações lógico matemática por isso, são considerados como
recurso favorável na aprendizagem escolar.
Shevin coloca que, Comunidades inclusivas são
são aquelas em que todos os membros consideram-se
consideram
pertencentes e às quais acham que podem dar uma contribuição; os alunos não podem constituir uma
comunidade, não podem ficar a vontade se acharem que o preço a pagar é a indiferença as suas próprias
diferençass e às de seus colegas. (SHEVIN, 1992. p.288). Portanto, superar o preconceito para com as diferenças,
tolerando aqueles sujeitos que não se enquadram nos padrões que a sociedade exige e determina, precisa ser eixo
de reflexão no ambiente escola. O brincar,
brincar, o jogo, o brinquedo e a atividade lúdica de uma forma geral,
planejada, organizada com a intenção clara de exercício pedagógico, poderão ser o objeto de articulação no
sentido de aproximação e de criação de vínculos positivos entre os sujeitos envolvidos nesse processo.
A educação é um instrumento fundamental para a integração plena das pessoas com algum tipo de
Necessidade educacional Especial (NEE), por isso, precisa – se, segundo Carvalho (2008), de escolas inclusivas,
que ofereçam respostas educativas de melhor qualidade para qualquer aprendiz, sem privilégios ou
discriminações, onde o objetivo seja proporcionar uma educação de boa qualidade. O princípio fundamental de
uma escola inclusiva é que todas as pessoas deveriam aprender juntas, quando
quando é possível, e que estas devem
reconhecer e responder às diversas necessidades de seu alunado.
A nosso ver, uma experiência de leitura não será completa sem o entendimento da lógica das informações
matemáticas e estatísticas que permeiam os discursos
discursos (CARZOLA, 2011). Considerando as aprendizagens
anteriores ou conhecimentos prévios dos fundamentos matemáticos partindo das peculiaridades pertinentes ao
Território de Identidade de Itaparica do estado da Bahia. Propondo o desenvolvimento cognitivo
cognitiv para o
raciocínio lógico através de aplicação das sequências didáticas utilizando jogos lúdicos, como: Jogo Fecha Caixa
(VASCONCELOS, 2000) como sugestão de atividades na Educação Matemática de surdos e Soroban na
pesquisa com alunos cegos, com o intuito de preenchimento das lacunas que eventualmente possam existir. A
criação de um ambiente estruturado e com monitores capacitados a prestarem informações sobre os
equipamentos e materiais com realização de atividades lúdicas e de entretenimento que estimulam
estimula o interesse
pela ciência matemática valorizando a criatividade e a inovação.
Sendo assim, a maturação das necessidades de relação e de comunicação com o outro, é um tópico
predominante nessa discussão, pois é impossível ignorar que a criança satisfaz
satisfaz certas necessidades no brinquedo.
Parafraseando Vigostsky, “(...) se não entendemos o caráter especial dessas necessidades, não podemos
entender a singularidade do brinquedo como uma forma de atividade”.
atividade”. (VIGOTSKY, 1998. p. 122) como uma
postura de vida ou condição básica de descobertas para as crianças, mesmo portando algum tipo de necessidade
educativa especial, que poderá ser superada com a possibilidade da alegria e da inclusão nesse brincar. E para
continuar o diálogo com o autor, concordamos que, certos
certos pacientes (com lesão cerebral) perdem a capacidade
de agir independente do que vêem. Considerando tais pacientes, pode se avaliar que a liberdade de ação que os
adultos e as crianças mais maduras possuem não é adquirida num instante, mas tem que seguir
segui um longo
processo de desenvolvimento. (VIGOTSKY, 1998. p. 127)
E nesse processo, a brincadeira impulsiona o sujeito para uma “zona
“zona de desenvolvimento proximal”,
proximal (1998)
onde há um esforço para projetar ações além do seu domínio real, fazendo com que a criança se esforce para
alcançar um determinado objetivo que está adiante.
Ressalta-se
se que, a Matemática é alicerçada com base em conhecimentos pragmáticos e teóricos e depois vai
se sistematizando até se tornar teoria e tendo utilidade para a vida humana, o que Boyer (1974, p. 440) vem
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contribuir com seu pensamento de que: “A matemática não é uma ciência natural, mas uma criação intelectual do
homem”.
O termo lúdico, segundo o dicionário Larousse, (1992, p. 699) vem do Latim - Ludus e traduz-se por jogo,
brinquedo, divertimento, passatempo, relativo ao jogo enquanto componente do comportamento humano.
Porém, a definição que provoca uma aproximação com a intenção deste estudo refere-se, “... aqueles em que
as crianças jogam juntas, de acordo com uma regra estabelecida que especifique: algum clímax preestabelecido e
o que cada jogador deveria tentar fazer em papeis que são interdependentes, opostos e cooperativos” (KAMII e
DEVRIES, 1991. P. 4). Nesse sentido, o lúdico veste-se com a fantasia da brincadeira, do jogo, da competição e
da cooperação mesmo se apresentando com certo antagonismo, a vivenciação de acontecimentos lúdicos
caracteriza-se por um impulso em direção as conquistas de resultados sonhados. Uizinga, autor do livro Homo
Ludens, foi um dos pesquisadores mais dedicado ao estudo do lúdico, para ele, jogar é algo que antecede a
civilização. Segundo o autor, o espírito de competição lúdica, enquanto impulso social, é mais antigo que a
cultura, e a própria vida está toda penetrada por ele, como por um verdadeiro fermento. O ritual teve origem no
jogo sagrado, a poesia nasceu no jogo e dele se nutriu, a música e a dança eram puro jogo. O saber e a filosofia
encontraram expressão em palavras e formas derivadas das competições religiosas. As regras da guerra e as
convenções da vida aristocrática eram baseadas em modelos lúdicos. Daí se concluiu necessariamente que em
suas faces primitivas a cultura é um jogo. (HUIZINGA, 1999. p. 193).
Os jogos no ensino abrem uma diversidade de ações que são construídas pelos alunos e o lúdico vai estar
presente, aonde a criança vai se engajando.
Pretende-se assim, perceber o corpo com potencial pedagógico e encontrar subsídios teóricos que sustentem o
planejamento de ações, que se façam presentes no processo de uma educação integral, desafiadora e plena,
reintegrando o ser na sua totalidade e contemplando uma postura de vivencia da brincadeira possibilitando
vivências prazerosas, alegres e pedagógicas intencionais na escola através do jogo, brincadeira e da ludicidade na
comunicação e para educação matemática. Dessa forma o aluno educando será levado a experimentar
sentimentos de aventura e cooperação, onde as descobertas precisam ser compreendidas e comemoradas a cada
novo encontro educativo, estimulando o desenvolvimento intelectual e físico saudável do indivíduo, seja ele
portador de necessidade educacional especial ou não.
Palavras-chaves: Educomunicação Matemática. Inclusão Escolar. Jogos Lúdicos.
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ENSINAMENTOS MATEMÁTICOS NO PROCESSO DE MODELAGEM
DE ROUPAS1
ARAÚJO, Aylla Gabriela Paiva de2; BARBOSA, José Lamartine da Costa3.
RESUMO: A Matemática é uma área do conhecimento que se relaciona com as demais disciplinas presentes em
nosso cotidiano, na natureza e nas artes. Destarte, desenvolvemos este trabalho com o objetivo de mostrar a
aplicabilidade dos conceitos matemáticos no processo de modelagem de roupas. Nessa perspectiva,
apresentaremos a infinidade de conceitos matemáticos abordados no tema que propomos, sob o fortalecimento
da constatação de que a referida disciplina está de forma direta e estreitamente relacionada com a moda, a partir
da própria confecção da matéria-prima
prima da qual esta depende para existir. Desenvolveremos assim, passo a passo,
a construção de um molde, revelando, de forma transparente, a presença da Matemática após criteriosas
pesquisas de conhecimentos e estudos
os técnicos, através de livros, sites, artigos e apostilas de cursos relacionados
à moda, somando-se,
se, às práticas em sala de aula com ministrações teóricas e práticas com alunos das turmas do
3º Ano do ensino Médio da Escola--PREMEM.
PREMEM. Concluímos ressaltando como uma atividade diferenciada pode
contribuir
ontribuir para o envolvimento do aluno com uma dada disciplina e, por conseguinte, conduzi-lo
conduzi
a uma
aprendizagem prática e fácil.
Palavras-chave: Modelagem de Roupas. Matemática. Aprendizagem. Geometria. Desenho.
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A Matemática é uma área do conhecimento
conhecimento que se relaciona com as demais, sejam
elas exatas ou humanas. Está presente no dia a dia, na natureza e nas artes. Seu ensino,
quando associado à possibilidade de leitura da realidade, à história da humanidade, à
tecnologia e a uma linguagem universal,
universal, toma uma dimensão interdisciplinar. Nessa
perspectiva, comecei a perceber a relação do Curso Técnico de Estilismo com a matemática e
surgiu o desejo de cursar licenciatura em matemática. Logo, no ano de 2010 foi aprovada no
curso de graduação de licenciatura
cenciatura em matemática da UEPB e ao decorrer do curso comecei a
buscar sobre a aplicabilidade da matemática em outros contextos e principalmente na área da
moda, nesse mesmo ano fiz um curso de costura e cada vez mais ficouvisíveis essas duas
relações. Com
om o decorrer da graduação submetia seleção do Projeto de Pesquisa do PIBID e
tive a oportunidade de trabalhar e desenvolver esse projeto de TCC na Escola-PREMEM
Escola
localizada em Campina Grande.
Entendemos que, as pessoas que conseguem executar todo o processo
process de confecção
sem, no entanto, se dar conta de que estão trabalhando diretamente com conteúdos
matemáticos, os quais são existentes em quantidades extremamente expressivas e em outros
tipos de atividades, e como tal, a matemática presente nesse ambiente representa
representa um imenso
laboratório.Sucessivamente,refletimos e analisamos “Qual a preocupação do ensino de
Matemática no Brasil em outros contextos?” e “O que podemos fazer para ensinar matemática
aplicando outras áreas do conhecimento?”"Quais as contribuições
contribuições da modelagem matemática
ao processo de ensino-aprendizagem?”
aprendizagem?” “Como a matemática pode ser útil para o trabalho e
para vida?” e para essas respostas procuramos aplicar conteúdos matemáticos relacionados
com outras áreas de interessepara favorecer e desenvolver
desenvolver o produto final de melhor qualidade
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INTRODUÇÃO

e com maior perfeição, além de trazer benefícios e diminuir prejuízos ou estragos de matéria
prima e consequentemente trazendo lucro para quem o emprega.
No decorrer do trabalho explicamos cada etapa até chegar ao produto desejado, a
roupa. Lidório (2008, p.8), defini cada etapa da construção da roupa como sendo
respectivamente as etapas croqui, modelagem, corte, montagem, primeira prova, acabamento,
segunda prova, piloto e ficha técnica. Porém, escolheremos uma etapa para identificarmos
conteúdos matemáticos neste processo.
Diante deste cenário, sobre o ensino da matemática interligado com outras áreas do
conhecimento, analisamos e identificamos conceitos matemáticos inseridos na etapa de
modelagem de roupas em sua produção industrial, mais precisamente em sua primeira etapa
que era o corte geométrico que também é conhecido como Modelagem Plana Manual. Não
podemos nos esquecer de citar outras técnicas de confecção de moldes que são Modelagem
Tridimensional e Modelagem plana Informatizada.
Nessa perspectiva, refletimos como contribuir para uma aprendizagem que vá além da
sala de aula, que possa ajudar o aluno a ampliar seus conhecimentos e perceber a matemática
como fonte presente da vida de cada um e como um elemento fundamental para a
sobrevivência, podendo, dessa forma, ser aplicada para diversas atividades e áreas afins.
No intuito de desenvolver essa capacidade no aluno, nas últimas décadas surgiu um
maior interesse de desenvolver atividades, projetos, dissertações e teses na área de
Modelagem Matemática no campo da Educação Matemática.
Diante do que foi apresentado, enquanto professor pesquisador, temos como objetivo
criar estratégias e alternativas que possibilitem um aprendizado satisfatório da matemática,
permitindo o aluno investigar e resolver problemas de uma forma diferenciada, podendo,
assim, contribuir para o seu envolvimento na disciplina e, por conseguinte, conduzi-lo a uma
aprendizagem prática e fácil.
MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido em caráter de minicurso organizado em dois momentos,
no primeiro dia, foram introduzidos aspectos históricos seguidos de uma apresentação sobre
os métodos e assuntos abordados, sempre enfatizando que, tais atividades fazem parte do meu
TCC. Mostrando sempre que possível à utilização de conceitos matemáticos dentro do tema
em questão e utilizando um pouco de história para transmitir e contextualizar as significativas
mudanças, adaptações e evoluções da moda, destacando as formas geométricas e os moldes
das roupas no decorrer das épocas.
Em seguida, orientamos como verificar as medidas do corpo da forma mais adequada,
contextualizando os conceitos de medidas, comprimento, largura e altura, realçando, as partes
mais importantes a serem utilizadas na construção do molde da blusa, ficando bem claro que,
qualquer medida tirada errada ocasionaria um erro no padrão da blusa. Consequentemente,
depois de toda a preparação feita, fomos para parte prática, ou seja: a construção do molde.
Nesse momento a turma de 10 alunos foi dividida em duplas.
Percebeu-se um grande interesse na aprendizagem, algumas dificuldades em passos
como: marca os pontos, divisões, dentre outros, o que julgamos perfeitamente natural.

Trabalhamos com slides para explicar a teoria e para construção do molde utilizamos
materiais como: réguas, compassos e a calculadora para auxiliar nos cálculos.
No segundo dia, realizamos a confecção de uma roupa em manequins com ouso de
papéis seda, jornais e crepons e a partir desse momento, os deixamos livres para utilizarem
ut
suas criatividades, mas com uma condição; após o término teriam que explicar que conceitos
matemáticos utilizaram como inspiração para suas criações. Ainda com o auxílio de slides,
mostramos algumas fotos com roupas de papéis e jornais que traziam conceitos de
paralelismo, retas, círculos, fractais entre outros assuntos que podiam ter relação no processo
da construção.
Portanto, utilizaremos de uma abordagem qualitativa, em certa medida, os métodos
qualitativos se assemelham aos procedimentos de interpretação
interpretação dos fenômenos que
empregamos no nosso dia a dia, que têm a mesma natureza dos dados que o pesquisador
qualitativo emprega em sua pesquisa. (NEVES,
(
1998, p.1).Com isso, trabalhamos com a
exploração do tema, levantamento dos conceitos e problemas matemáticos. E por fim,
desenvolveremos uma análise crítica de todo o trabalho.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Diante dos resultados que podemos observar juntos aos
aos que participaram como
aprendizes durante esse breve períodos são levados a acreditar que a pretensão de repassar
conhecimentos, e no meio deles, Matemática, através de atividades que fazem parte da vida
das pessoas deve ser cada vez mais estimulada e que os resultados produzidos são
significativos.
Figura 33: Diagrama do molde da blusa

Salvador – BA – 24 a 26/09/2014

A partir da construção do exemplo percebemos a importância do aluno ou profissional
ter conhecimentos matemáticos para melhor desempenho em seu trabalho. Utilizando
indispensavelmente os conhecimentos teóricos e práticos de conjuntos numéricos, unidades
de medidas, geometria plana e espacial além de conceitos de desenho para elaborar o produto
desejado. Esses conteúdos foram
foram organizados em forma de tabelas.Observação: O fato de
citarmos esses conteúdos não quer dizer que outros assuntos não estejam relacionados com a
modelagem, mas procuramos especificar aqueles que possuem uma relação direta com esse
processo.
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Fonte: Elaborado pelo Autor, 2013.

Quadro 1 - Conteúdos Matemáticos

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2013.

Um dos temas abordados foi às unidades de medidas do corpo humano que em todos
os países possuíam seus padrões com medidas variados pelo tipo físico da população. Logo,
no Brasil não possuía esse padrões, mas a partir de outubro1995 foi elaborado pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a NBR 13377 – Medidas Normativas
Referenciais regulamentando as escalas de tamanhos das roupas de PP a GG, ou seja, de 34
aos 55.
Consequentemente, se o aluno ou profissional que for desenvolver esse trabalho tiver
um bom domínio desses assuntos, consequentemente terá um melhor desempenho no trabalho
e sucessivamente o produto terá uma maior qualidade.
CONCLUSÕES
O nível de evolução da espécie humana, desde o seu princípio, sempre esteve
diretamente relacionado com a capacidade de adquirir e repassar conhecimentos, ou seja,
aprender e ensinar. Aprender e ensinar, não necessariamente através de formas tradicionais
como as que vêm à mente de muitas pessoas, não todas, ao pensarem sobre o assunto.
O mundo sempre foi e continuará sendo uma imensa sala de aula, verdadeiramente
aberta, para todos quantos queiram e, além disso, lhe sejam dadas as condições de buscar
aprender algo, qualquer que seja a linha de conhecimento.
Entendemos que, as pessoas que conseguem executar todo o processo de confecção
sem, no entanto, se dar conta que estão trabalhando diretamente com conteúdos matemáticos,
existem em quantidades extremamente expressivas, em outros tipos de atividades, e como tal,
representam um imenso laboratório, espalhados pelas diversas regiões do nosso estado e com
certeza nos demais estados da federação.
É preciso sentir em quem ensina, que o que está sendo ministrado pode ser
concretamente transformado em oportunidades mais adiante. Entenda-se por oportunidades,
procurar ler, acompanhar, entender o que ocorre nas feiras, fábricas, oficinas, escolas,
hospitais, nos esportes, nos transportes públicos, no trânsito, na mobilidade urbana, nos cursos
técnicos profissionalizantes, nos nossos mananciais hídricos, no nosso clima, etc. Do
contrário, estaremos meramente repetindo conteúdos sem desdobramento algum, que não
geram melhorias para a sociedade em que vivemos, perpetuando comportamentos que por

vezes, já foram devidamente identificados e exaustivamente questionados, no mínimo nos
últimos vinte anos no âmbito do educacional. Certamente que a Matemática não é assim: a
Matemática pela Matemática. Também é bem certo que o rigor em seu tratamento, quer seja
uma definição,
nição, demonstração, ou um cálculo, é um aspecto importante e deve existir na
formação do professor de Matemática.
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NEVES, J. L. Pesquisa QualitativaQualitativa Característica, usos e possibilidades. Cadernos de
Pesquisas
esquisas em Administração.
Administração São Paulo, v. 1, n. 3, p. 1-5,
5, 1998. Disponível em:
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ENSINANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS A PARTIR DA RÉGUA
DE CÁLCULO1
FONSECA, Paulo Henrique Sousa2; PEREIRA, Ana Carolina Costa3.
RESUMO: Produzida no século XVII por William Oughtred, a régua de cálculo teve sua origem na Escócia em
1588, por meio do estudo de logaritmos, quando J.Napier procurava uma relação entre progressões aritméticas e
geométricas, utilizando propriedades de potenciação. Esse trabalho tem o intuito de apresentar, a partir da
construção das réguas de cálculo, conceitos matemáticos de Aritmética e de Logaritmo. Para isso, planejamos
um curso tendo o foco prático em que os participantes só construíam o objeto se ele tivesse assimilado o conceito
matemático envolvido na construção. Nesse sentido, observamos que muitos estudantes não conheciam a régua
de cálculo, porém sua utilização nas aulas de matemática foi muito bem recebida, proporcionando uma aplicação
imediata nas suas salas de aulas. Assim, além de enriquecer o conhecimento histórico do aluno, a atividade com
a Régua de Cálculo permite que ele tenha oportunidade de utilizar conceitos matemáticos de forma prática e
teórica.
Palavras-Chave: Régua de Cálculo. Conceitos Matemáticos. Ensino de Matemática.

INTRODUÇÃO
A Educação Matemática está passando por modificações, principalmente no que se
refere a possibilitar diferentes metodologias que o professor possa utilizá-la em sala de aula
para melhorar o entendimento de certos conceitos por parte dos alunos. Os recursos que
envolvam materiais concretos que visam estudar conteúdos matemáticos possibilitam uma
maneira mais lúdica do aluno visualizar a matemática.
Nos documentos oficiais do MEC como, por exemplo, os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs), em particular o de Matemática voltado para o Ensino Fundamental, retrata
que os
(...) recursos didáticos como livros, vídeos, televisão, rádio, calculadora,
computadores, jogos e outros materiais têm um papel importante no processo de
ensino e aprendizagem. Contudo, eles precisam estar integrados a situações que
levem ao exercício da análise e da reflexão (BRASIL, 1998, p. 57).

A aplicação dos materiais concretos é influenciada por vários fatores que vão desde a
didática, passando pela prática e vai até a metodologia. Alguns destes materiais são vendidos
no comércio, outros podem ser construídos. O envolvimento dos alunos e do professor na
construção desse recurso poderá ocasionar uma construção de conceitos matemáticos, que
serão adquiridos no decorrer do seu desenvolvimento. Nesse caso, o professor tem um papel
importante que é o de mediador.
Dentre as formas que podemos aplicar essa ideia, consideramos que unir os materiais
concretos e a história da Matemática poderá ser uma forma de juntar o novo com o antigo e
possibilitar a expansão de conhecimentos não só matemáticos, mas também sociais, políticos
e econômicos da época, bem como a importância da utilização do recurso para uma época.
Durante o decorrer da História da Matemática, muitos instrumentos foram fabricados e
utilizados para facilitar o cálculo de medidas. Alguns desses estão relacionados ao universo
1

Categoria: Educação Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: UECE. Fortaleza – CE.
Acadêmico do Curso de Licenciatura de Matemática, paulo.fonseca@aluno.uece.br.
3
Professora Orientadora, Universidade Estadual do Ceará, Campus do Itaperi, carolina.pereira@uece.br.
2

escolar, como é o caso da régua de cálculo,
cálculo criado no século XVII, que é um ábaco que
permite a realização de cálculos por meio de guias graduadas deslizantes.
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Figura 01:Régua de Cálculo linear

Fonte: Disponível em: http://sliderulemuseum.com. Acessado em: 15 maio de 2014.

Formulada em 1622 por William Oughtred, a partir dos estudos de J. Napier a régua
de cálculo veio passando por diversas modificações até se tornar no instrumento que
conhecemos hoje.
Na segunda parte do século XVI e início do século XVII, a Europa estava em plena
expansão comercial e marítima, e havia uma grande dificuldade em utilizar
utilizar números grandes
para calcular com rapidez distâncias. Com isso, estudiosos buscaram um meio de minimizar
esses cálculos, foi então que em 1588, J. Napier surgiu com a ideia de logaritmos e assim com
simples somas e subtrações efetuava multiplicações
multiplicações e divisões. Seus estudos foram
aperfeiçoados por outros cientistas da época, até Oughtred, em 1622, estruturou a Régua de
Cálculo e passou a utilizá-la
la como mecanismo prático em sala. Segundo Oughtred, os
instrumentos só poderiam ser utilizados com compreensão
compreensão por alunos, se a priori tivessem
tido uma boa fundamentação teórica do conteúdo. A régua de cálculo (Figura 01) foi muito
utilizada em escolas de engenharia da época até por volta de 1960, após essa época caiu em
desuso com o surgimento das calculadoras
calculadoras eletrônicas. Segundo Tanonaka (2008):

METODOLOGIA
Ter em vista a Régua de Cálculo
Cálculo como um objeto que poderá ser utilizado para o
auxílio tanto do ensino, quanto da aprendizagem da Matemática para alunos do Ensino
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Como foi visto, podemos observar os avanços e as grandes contribuições de estudiosos
para o surgimento da régua de cálculo, bem como analisar e nos questionar o quanto
quant era
produtivo para os alunos aprenderem Matemática a partir de instrumentos, como era
trabalhado por Oughtred.
Desse modo, esse trabalho tem o intuito de apresentar, a partir da construção de
diferentes tipos de réguas de cálculos, conceitos matemáticos referentes à Aritmética e ao
estudo de Logaritmos numa forma mais agradável e aplicável, não deixando de lado o
desenvolvimento histórico, social, político e econômico da época em que foi construído esse
instrumento.
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(...) os instrumentos só poderiam ser utilizados com compreensão pelos estudantes
que tinham uma boa fundamentação teórica. Ele defendia a ideia que a utilização
dos instrumentos para cálculo só deveria ocorrer depois que as bases teóricas de um
assunto tivessem sido completamente dominada. (p. 41)

Fundamental e Médio, ela ainda possibilitará a aplicação de conteúdos matemáticos que
envolvam a Aritmética e o estudo do Logaritmo. Desse modo, planejamos um curso de
Extensão que envolvesse a construção da Régua de Cálculo a partir dos estudos de seus
conceitos matemáticos. Esse curso foi proposto para 25 pessoas, no qual era composto por
alunos do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual do Ceará (UECE) e
professores da rede municipal e estadual do estado do Ceará. Sua carga total de duração é de
30h/a, sendo 10h/a à distância, e 20h/a presenciais.
Dentre os assuntos que foram discutidos no curso, estudamos algumas metodologias
de ensino de Matemática fazendo uma relação do uso de artefatos advindos da História da
Matemática atrelados ao material concreto. Abordamos também aspectos históricos da Régua
de Cálculo, assim como seus tipos e sua relação com o ensino e a aprendizagem de conteúdos
da matemática.
Figura 02: Régua de Calculo produzida pelos alunos no curso.

Fonte: Do autor

Para a confecção das Réguas de Cálculo foi utilizado apenas dobradura com o papel
A4 para a construção física da régua. No que se refere à marcação ou à escala, foi construída
com régua e compasso. Nessa etapa, iniciamos pela confecção de réguas de cálculo mais
simples, apresentando a ideia de como funciona e utiliza a Régua de Cálculo feita com escalas
em Logaritmos. Posteriormente, introduzimos conceitos logaritmos, como propriedades, para
uma cria de uma régua de cálculo mais complexa.
Deste modo, o curso teve um foco bem prático em que os alunos só construíam o
objeto se ele tivesse assimilado o conceito matemático envolvido na construção, ocasionando
assim uma interação entre os próprios alunos e o professor mediador, promovendo diversas
discussões.
RESULTADOS
A utilização de artefatos históricos que foram muito utilizados no ensino e hoje são
esquecidos ainda são poucos estudados pelos professores da Educação Básica. Nosso curso
teve, dentre outros objetivos, disseminarem recursos didáticos diferenciados, a partir da do
estudo dos conceitos matemáticos envolvidos na construção da régua de cálculo.
Percebemos que a maioria dos alunos envolvidos no curso, não conheciam a Régua de
Cálculo, embora alguns terem ouvido falar da sua utilização por parte de pessoas mais velhas.
Na construção física, os alunos não mostraram dificuldade, porém na graduação e nos
conceitos matemáticos, apresentaram alguns problemas, que foi facilmente resolvido após a
introdução de conceitos e propriedades dos logaritmos.

Outro ponto ressaltado pelos participantes é a fácil aplicação e conteúdos do Ensino
Fundamental e Médio, podendo
odendo ser construído vários tipos de réguas, para conteúdos que
desejarem estudar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nosso intuito é ao término dessa pesquisa, seguir a procura de diferentes ferramentas
que podemos a partir da construção estudar e aprender conceitos matemáticos, assim
podermos ter um leque maior de possibilidades podendo assim, propor atividades didáticas
diferentes utilizando suas aplicações.
aplicações. Esse estudo além de enriquecer o conhecimento
histórico do aluno, a atividade com a Régua de Cálculo permite que o aluno tenha
oportunidade de utilizar conceitos matemáticos de forma prática, propiciando o domínio
maior do conhecimento matemático.
Nesse sentido, pesquisas com instrumentos novos, pode de certa forma dar o suporte
aos professores, auxiliando a expor
expor conteúdos matemáticos com diferentes mecanismos, que
possam ajudar a desperta no aluno o interesse maior pela matemática, bem como assimilar de
forma mais concreta e pratica o conteúdo matemático, utilizando assim metodologias
diferenciadas, como a História
ória da Matemática.
Deste modo, acreditamos que as discussões travadas pelos participantes no decorrer do
curso e a aplicação imediata de alguns professores do recurso nas suas aulas de matemática,
nos motiva a detalhar cada vez mais os estudos na Régua de Cálculo e a procurar outros
instrumentos que podemos utilizar como complemento histórico junto com a inserção de
conteúdos matemáticos.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. EC. Secretaria de Educação Fundamental.
Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática (5ª a 8ª série). Brasília, 1998.
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para a matemática. 2008. 110 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Matemática, Pontifícia
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LANZARIN, Zélia Bavaresco. Ossos de Napier e Réguas de Genaille--Lucas. 2004. 89 f.
TCC (Graduação) - Curso de Matemática, Departamento de Centro de Ciências Físicas e
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ENSINANDO GEOMETRIA ATRAVÉS DOS ENFEITES JUNINOS1
SILVA, Elivelton Serafim2; MOURA, Maria José Neves de Amorim3.
RESUMO: Este trabalho relata a experiência vivenciada por graduandos de matemática, bolsista do Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. Objetivando refletir sobre a contribuição dada, pelo
material didático ao ensino de geometria que possibilite ao aluno perceber as figuras geométricas em contextos
diversos. Os sujeitos envolvidos nesse estudo foram quarenta alunos dos anos finais do ensino fundamental e
ensino médio de uma escola pública estadual na cidade de Campina Grande-PB. O método usado foi a
intervenção pedagógica, sendo realizada em um encontro com duração de quatro horas, na escola supracitada. A
coleta das informações deu-se através do observado no encontro, avaliação verbal e anotações no caderno de
bordo. Como resultado os alunos demonstraram uma melhor assimilação dos conteúdos e perceberam seus
significados, através do contato com o material concreto compreenderam conceitos que antes eram considerados
sem aplicabilidade e ligação com o cotidiano.
Palavras-chave: PIBID. Ensino. Geometria. Material Didático.

INTRODUÇÃO
Na atualidade, as aulas de matemática ainda são fortemente marcadas por práticas de
ensino e aprendizagem que priorizam o raciocínio rápido, a alta capacidade de memorização e
a reprodução de modelos, ou seja, aulas em que o professor inicia o conteúdo dando a
definição, seguido de exemplos e uma bateria de exercícios que serão resolvidos seguindo o
modelo dado nos exemplos de aplicação. Esse tipo de aula não corrobora com as formas de
aprendizagem de que se valem os alunos fora do contexto escolar, em uma sociedade marcada
pelo acesso a informação disponibilizada pelos aparatos tecnológicos, na qual os sujeitos
precisam pensar para filtrar as informações que lhes são necessárias no cotidiano.
No que se refere ao ensino de geometria, não deve ser vista como um campo isolado
da álgebra e da aritmética, com um conjunto de definições e fórmulas, que muitas vezes não
condiz com a realidade do aluno, ficando totalmente à parte a sua aplicação no cotidiano. É o
que afirma Lorenzato (1995, p.3):
O ensino da Geometria, se comparado com o ensino de outras partes da Matemática,
tem sido o mais desvairador; alunos, professores, autores de livros didáticos,
educadores e pesquisadores, de tempos em tempos, têm se deparado com modismos
fortemente radicalizantes, desde o formalismo impregnado de demonstrações
apoiadas no raciocínio lógico- dedutivo, passando pela algebrização e indo até o
empirismo inoperante.

Pelo citado, compreendemos que o ensino de geometria foi tido como prioridade no
ensino em períodos esporádicos, acarretando assim as lacunas presenciadas na aprendizagem
por alunos de todos os níveis de escolaridade. Para superação das dificuldades apresentada no
ensino e aprendizagem de geometria é necessário à criação de metodologias diferenciadas,
entre elas, a inclusão de materiais manipuláveis na sala de aula.
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Ddidáticos, Instituição: Universidade Estadual
da Paraíba - UEPB. Campina Grande – PB.
2
Graduando do curso de licenciatura em matemática, eliveltonuepb@gmail.com.
3
Professora orientadora; Universidade Estadual da Paraíba, Campus Campina Grande,
majoneamorim@yahoo.com.br.

Baseando-se
se na teoria de educadores famosos, Lorenzato (2009) defende o apoio
visual ou o visual-tátil
tátil como importantes facilitadores para a aprendizagem, ainda mais em se
tratando de uma disciplina tão
ão temida como a matemática. Comenius, considerado fundador
da didática moderna, por volta de 1650, escreveu que o ensino deveria dar-se
dar do concreto ao
abstrato (o conhecimento começa pelos sentidos); e Poincaré, matemático francês, pelos idos
de 1900, recomendava
omendava o uso de imagens vivas para clarear verdades matemáticas; é o que
pode ser suprido com o auxílio de Materiais Didáticos (MD), mais especificamente os
manipuláveis.
Atuando como bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(PIBID)
IBID) em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio-CEPES
Médio CEPES- CG1, fomos
testemunhas de vários episódios que nos levou a refletir sobre o exercício da docência, assim
como buscar metodologias que favoreça a aprendizagem dos educandos.
Diante do apresentado,
tado, perguntamos quais são as contribuições dada, pelo material
concreto ao ensino de geometria para que os educandos da educação básica percebam que as
formas geométricas estudadas na escola estão a sua volta no cotidiano.
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Tendo em vista
ista o grande acontecimento em Campina Grande, conhecido como “O
Maior São João do Mundo”, que torna a cidade nacionalmente conhecida e o quão atrativa é
para os alunos, escolhemos abordar algumas noções de geometria utilizando a confecção dos
enfeites usados
dos na festa de São João.
A oficina teve duração de três horas, sendo dividida em três momentos.
No Primeiro momento apresentamos a origem e o significado da festa junina como um
todo, mas o enfoque foi nos apetrechos que enfeitam os arraiás de São João. Nosso objetivo
foi exaltar a cultura nordestina, fazendo com que os alunos conheçam algumas nuances da
cultura que geralmente não são apresentadas.
No segundo momento os participantes foram divididos em duplas e receberam o
material (caneta hidrocor, folhas
folhas de papel seda de diversas cores, régua e tesoura), foi
mostrado como se dá a confecção das bandeirolas nos formatos apresentados na figura 1.
Depois foi mostrada a figura 2. Explicando como se dava o processo de dobradura e então
cada aluno confeccionou seu balão.
No terceiro momento foi pedido que os alunos contornassem de caneta hidrocor uma
das bandeirolas que eles confeccionaram, então foi proposto que eles medissem o
comprimento do contorno da bandeirola usando a régua. Logo formalizamos o conceito de
perímetro de uma figura, então os alunos puderam relacionar à medida que acharam com o
perímetro da bandeirola.
Em seguida pedimos aos alunos que quadriculassem a outra bandeirola e contassem
quantos quadrados foram formados, então dissemos que cada lado
lado do quadrado media 1u,
sendo “u” a unidade de medida. Foi formalizado o conceito de área de uma figura. Depois
pedimos para que eles transformassem a unidade que utilizaram para centímetros, e assim,
descobriram a área da bandeira em centímetros quadrados
quadrado (cm2). Logo após foi entregue a
cada aluno um transferidor, explicado como utilizá-lo
utilizá lo foi pedido que medissem os ângulos
presentes nas bandeirolas, eles perceberam que havia ângulos de 60°, 90°, 120°, entre outros
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(os ângulos variaram muito entre as bandeirolas devido à construção). Formalizamos o
conceito de ângulo agudo, reto, obtuso e raso.
Dando continuidade, foi pedido para os alunos que pegassem seus balões, juntamente
com os bolsistas ministrantes, definimos poliedro e seus elementos básicos. Em seguida
classificamos balão como sendo um poliedro, contando o número de faces, vértices e arestas.
Finalizamos com uma avaliação verbal da oficina, com um diálogo sobre a presença
das formas geométricas no cotidiano e relato das dificuldades encontradas pelos alunos.
RESULTADOS
No primeiro momento da oficina os alunos acharam interessante a história do
surgimento da festa de São João e o significado de cada enfeite.
Observamos que os alunos são desatenciosos dificultando o nosso trabalho, pois, ao
término de cada explicação os alunos perguntam aquilo que já havia sido explicado.
Percebemos que alguns alunos tiveram dificuldades em reconhecer figuras simples como
triângulo, quadrado e retângulo, alguns não sabiam a diferença entre o quadrado e o retângulo.
O que se dá devido à precária abordagem da geometria na educação básica mesmo tendo um
papel fundamental na formação do aluno, se explorada adequadamente em sala de aula.
Os parâmetros curriculares nacionais (PCN, 1998, p.122), apontam que:
No entanto, a Geometria tem tido pouco destaque nas aulas de Matemática e, muitas
vezes, confunde-se seu ensino com o das medidas. Em que pese seu abandono, ela
desempenha um papel fundamental no currículo, na medida em que possibilita ao
aluno desenvolver um tipo de pensamento particular para compreender, descrever e
representar, de forma organizada, o mundo em que vive. Também é fato que as
questões geométricas costumam despertar o interesse dos adolescentes e jovens de
modo natural e espontâneo.

No terceiro momento percebemos a grande dificuldade que os alunos tiveram para
realizar as quatro operações básicas da aritmética.
Ao final houve um diálogo sobre a oficina e sobre o que os alunos aprenderam na
mesma. Nesse diálogo ouvindo alguns alunos que fizeram os seguintes comentários:
Aluno A: - Agora eu vejo que a matemática está presente no dia-a-dia.
Aluno B: - Gostei muito da oficina, antes via os enfeites e não dava importância. Hoje
vejo que a matemática esteve presente na construção da nossa festa.
Aluno C: - Gostei muito de fazer o balão e bandeirinhas, não sabia que existia
matemática na construção.
Diante dessas falas comprovamos o quanto é importante a abordagem da geometria
através do uso de materiais concretos e que é evidente o maior aproveitamento e interesse dos
alunos com a aula.
Concordamos com Lorenzato quando ele afirma (LORENZATO, 2009, p.5):
Fato esse evidenciado por Arquimedes, quando escreveu a Eratótenes, mais ou
menos no ano 250 a.C., dizendo: “é meu dever comunicar-te particularidades de
certo método que poderás utilizar para descobrir, mediante a mecânica,
determinadas verdades matemáticas [...] as quais eu pude demonstrar, depois, pela
Geometria”. (apud NICOLET, 1967). Desse modo, Arquimedes revelou o modo

pelo qual fazia descobertas matemáticas
matemáticas e confirmou a importância das imagens e
dos objetos no processo de construção de novos saberes.
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Apesar das constantes mudanças decorridas da época que Arquimedes escreveu a
Eratótenes até hoje, as falas dos alunos são semelhantes no processo de aprendizagem,
quando mediada pelas imagens e manipulação de materiais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Consideramos que o nosso objetivo foi atingindo, pois conseguimos identificar as
contribuições dadas pelo material didático ao ensino de geometria que possibilitou ao aluno
perceber as formas geométricas em contextos diversos.
Após a oficina os alunos demonstraram uma
uma melhor assimilação dos conteúdos e
perceberam seus significados, através do contato com o material concreto compreenderam
conceitos que antes eram considerados sem aplicabilidade e ligação com o cotidiano.
Percebemos que após a realização da oficina em discussão,
discussão, aconteceu um despertar
dos alunos dessa escola pela matemática, essa constatação deu-se
deu se pela procura dos alunos,
pais e professores em querer saber quando daremos continuidade à outra rodada de oficinas.
Quanto a nós, bolsistas na formação inicial
inicial de professores aprendemos a ouvir o aluno,
a valorizar seus conhecimentos prévios buscando alternativas que tornem os conteúdos
interessantes, no sentido de uma aprendizagem contextualizada.
Concordamos com Chevallard1, et al (2001), quando afirma que: “em
em vez de limitar a
educação à interação entre o ensino e a aprendizagem, propomos considerá-la
considerá de maneira
mais ampla, como um projeto de estudo cujos principais protagonistas são os alunos.”
Finalizamos, com a comprovação de que a aula prática acrescenta
acrescent muito a
aprendizagem e que precisamos refletir sobre as atividades e os materiais que serão propostos
aos alunos, para que os mesmos facilitem a ligação entre o real e o abstrato.
REFERÊNCIAS
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Artigo A Transposição Didática em Chevallard: as deformações/ transformações
transformações sofridas pelo conceito de
função em sala de aula. Extraído dos anais do XI ENEM.

Salvador – BA – 24 a 26/09/2014

LORENZATO, Sérgio. Por que não ensinar Geometria? - in Revista A EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA EM REVISTA, Florianópolis (SC), SBEM, vol. 4, 1995, p. 3-13.
3

III Feira Nacional de Matemática

BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais:
Matemática / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1998.
.
LORENZATO, Sérgio. O Laboratório de Ensino de Matemática na Formação de
Professores. 2ª ed. rev. São Paulo: Autores Associados, 2009. (Coleção formação
f
de
professores)

ESPIRAL DE ARQUIMEDES1
JUNIOR, Vilmar Ibanor Bertotti2; BARBIERI, Matheus Rover3; POSSAMAI, Janaína Poffo4.
RESUMO: Este trabalho desenvolve um modelo matemático que tem como principal objetivo calcular a
eficiência de transporte de massa em uma das aplicações da espiral de Arquimedes, o parafuso sem fim, em
função do comprimento das ondas e do raio da espiral.Para tanto, um protótipo foi construído com a finalidade
de obter os dados experimentais que permitiram, através do método dos mínimos quadrados, obter uma função
que melhor descreve a relação entre as variáveis envolvidas. Os resultados indicam que uma função quadrática
se ajusta melhor ao problema e permite determinar o ângulo cujo volume transportado tem valor mínimo.
Palavras-chave: Espiral. Engenharia. Otimização.

INTRODUÇÃO
A espiral de Arquimedes obteve seu nome em homenagem ao matemático grego Arquimedes que a estudou, por volta do ano de 225 A.C, publicando seu trabalho intitulado
Sobre Espirais, onde se concentrou no estudo da espiral arquimediana, e nos cálculos de áreas
associados a esta espiral. A espiral de Arquimedes foi a primeira curva na qual foi traçada
uma reta tangente a um ponto, que é um dos princípios do cálculo diferencial.
A espiral é definida como a curva gerada por um ponto móvel, com movimento
uniforme, ao longo de uma linha reta, enquanto que esta gira, também com movimento
uniforme, em torno de um ponto fixo, no caso deste ponto coincidir com o primeiro na sua
posição inicial, (SOARES PEREIRA, 2007).
É expressa matematicamente pela equação polar p = a ⋅θ sendo p o raio vetor, a uma
constante e θ o ângulo. Ela estabelece uma proporcionalidade entre uma distância em linha
reta e uma medida angular. Pode-se observar que o ponto que gera a espiral parte da origem
das coordenadas e à medida que o ângulo θ aumenta no intervalo de (0, + ∞) o raio p
também aumenta, afastando-se constantemente do ponto inicial no sentido horário ou antihorário, ou seja, a expansão e a rotação dão-se na mesma velocidade (TAVARES, 2006).
As aplicações na engenharia são inúmeras, como na microbiologia de alimentos para
determinar a concentração bacteriana através de uma placa espiral, também em compressores
de espiral, feitos de duas espirais de Arquimedes do mesmo tamanho intercaladas, são usados
para comprimir líquidos e gases. Porém a mais utilizada e conhecida aplicação é o parafuso de
Arquimedes, onde seu princípio é aplicado em máquinas utilizadas para a drenagem,
irrigação, perfuração de poços de petróleo, processamento de alimentos e em ferramentas de
alta velocidade.
As bombas de água de parafuso sem-fim baseadas no princípio de Arquimedes são um
tipo especial de bombas volumétricas, capazes de satisfazer os requerimentos dos usuários
consistentes em fazer uma inversão rentável, fiável e flexível. Neste tipo de máquinas o
caudal varia automaticamente em relação ao grau de imersão do parafuso. O caudal pode se
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
Instituição: Universidade Regional de Blumenau – FURB. Blumenau – SC.
2
Acadêmico do Curso de Engenharia Química, vbt.junior@gmail.com.
3
Acadêmico do Curso de Engenharia Química, matheus_rover@hotmail.com.
4
Professor Orientador, Universidade Regional de Blumenau, janapoffo@gmail.com.

modificar ajustando a velocidade de rotação, por isso é fácil regular o processo sem se afastar
demasiadamente do rendimento
rendimento máximo. As bombas de água de parafuso sem-fim
sem
baseadas
no princípio do Parafuso de Arquimedes são usadas no tratamento de águas residuais,
drenagens, desaguadouros, aplicações de rega, indústria de envasilhado de alimentos e em
geral naquelas em que a água
ua (inclusivamente com partículas sólidas em suspensão) tem que
ser capturada.
Uma das principais vantagens do Parafuso de Arquimedes é o fato de não ser restrito a
líquidos, podendo também ser utilizado para o transporte de sólidos e grãos. No Rio de
Janeiro,
iro, por exemplo, que existem algumas bombas de parafuso de 6 m de altura, usado para
bombear os esgotos da Zona Sul dentro do interceptor até o emissário submarino de Ipanema.
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É fundamental basear--se na parte histórica para explicar os principais motivos e imim
portância da espiral de Arquimedes, que tem aplicação principalmente no transporte de susu
primentos. Na antiguidade os primeiros conceitos e aplicações básicas da espiral e do
parafuso foram criados, e mais tarde, aprimorados, para
para facilitar o desenvolvimento, pripri
mordialmente, da agricultura e, consequentemente, da indústria.
O Parafuso de Arquimedes tem utilização em broca de furadeira e em equipamentos
que fazem perfuração no solo, já que, ao invés de água, transporta-se
transporta se terra e,
e assim, abre-se
um buraco no solo com maior facilidade. É também usado na tração de Jet-Skis,
Jet
onde ao
invés de puxar água, ele empurra o mesmo fazendo-o
fazendo se mover.
Uma utilidade prática da espiral de Arquimedes (envolvente de um círculo) na inin
dústria é em engrenagens: caso duas engrenagens engatadas possuam dentes com perfil
evolvente, suas taxas de rotação relativas são constantes enquanto os dentes estão engrenados,
engre
e o contato ocorre sempre ao longo de um segmento de reta, denominado linha de ação. Com
dentes de outras formas as velocidades de rotação e as forças transmitidas
transmitidas são intermitentes,
ocasionando, portanto, vibrações, ruídos e desgaste excessivo. Por esta razão quase a
totalidade das engrenagens atualmente produzidas possuem dentes com a forma
form evolvente. A
evolvente de um círculo é também uma forma fundamental em compressores, pois um
compressor espiral pode ser construído baseado nesta forma. Compressores
Compressores espirais fazem
menos barulho que compressores convencionais, sendo também mais eficientes.
eficient
;
Para a realização do estudo construiu-se
construiu
uma bomba d água, baseada no parafuso de
Arquimedes, o que tornou possível determinar a eficiência do transporte realizado pelo
parafuso em função da distância entre os passos e o comprimento da espiral, levando em
consideração que o melhor ângulo de inclinação da espiral fica entre 30 e 60 graus.
Faz-se
se importante citar o fato que o protótipo foi inteiramente construído com peças
recicladas, encontradas e doadas pelos alunos envolvidos na pesquisa.
Foram realizados
dos diversos testes com passos e comprimento de espiral diferentes,
todos em quadruplicatas. A base de cálculo usada foi o volume de água transportada durante
trintavoltas, este volume quantificado pela proveta, sendo usado para os cálculos a média
entre os quatro ensaios.
A velocidade durante as rotações se manteve baixa e o mais constante possível. Pois
quando a velocidade é grande a força centrípeta influencia no carregamento da água. Ela cria
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uma resultante para as paredes da espiral que interfere no transporte do líquido. Fenômeno
demonstrado na figura a seguir:
Figura 1 – Nível de água em diferentes velocidades

1: Em repouso; 2: Velocidade média baixa; 3: Velocidade média alta; 4: Velocidade alta;

Através da figura podemos observar que a velocidade altera o nível da água durante o
bombeamento, deixando de ser interessante a sua aceleração quando a velocidade é tal que
faça com que o nível ultrapasse o topo da bomba, fazendo a água voltar para o passo anterior.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A relação que se pretende estabelecer é a que indica a eficiência do volume
transportado e, para tanto, é necessário saber o ângulo de acordo com os passos. O ângulo é
medido a partir de relações trigonométricas.
A figura 2abaixo ilustra a relação que permite obter o ângulo a partir do tamanho do
passo.
Figura 2 – Relação entre o ângulo e o tamanho do passo

Utilizando relações trigonométricas é possível observar que:
tan θ =

3
p 2

Assim,

6

θ = arctan  
p
 

Logo,

θ=

6
⋅ arctan   graus
π
 p

180

Desta forma pode-se
se obter o ângulo (em graus) a partir da medida do passo, conforme
tabela que segue:
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Tabela 1– Dados experimentais

Ângulo
30,964
33,690
36,870
40,601
50,194
63,435
71,565
80,537

Volume
61
58
56
54
48
39
41
50

Fonte: Os autores

Originalmente os dados indicam o volume transportado (mL) de água em relação ao
passo, mas de acordo com o modelo anterior foi possível estabelecer a dependência entre o
ângulo e o volume transportado.
Considerando ângulo representado por x e o volume obtido em 30 voltas (mL)
indicado por y, obteve-se
se a função que relaciona as variáveis pelo método dos mínimos
quadrados, dada por:
f ( x ) = 120,67 – 2,49 x + 0,0197 x 2

A qualidade do ajuste (grau de confiabilidade) é obtida pelo coeficiente de correlação,
correlação
2
obtendo-se R = 0, 923, o que indica que os pontos se ajustam ao modelo com confiabilidade
de 92,3%.
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É bastante comum em engenharia a realização de testes de laboratório para a validação
de sistemas reais. Os resultados são obtidos na forma de pontos cujo comportamento
demonstra o relacionamento de uma variável independente com uma, ou mais, variáveis
dependente.
Entretanto, dado um diagrama de dispersão, é pouco provável que haja uma curva que
passe exatamente por cada ponto e que descreva fielmente o sistema observado em
laboratório. A razão disto é que a obtenção de dados experimentais possui erros inerentes
ine
ao
processo. No caso deste trabalho, a dificuldade foi medir precisamente o volume de água
transportado. Além do mais, algumas variáveis podem sofrer alterações durante a experiência,
o que irá provocar desvios na resposta.
Na modelagem que foi realizada foi possível determinar um ajuste do rendimento em
relação ao ângulo da espiral, em que o volume refere-se
refere se à quantidade transferida durante 30
voltas completas da espiral. O experimento foi realizado com rotação lenta, para que a força
centrífuga não alterasse o nível da água.
Tem-se
se algumas limitações ainda a serem superadas, avaliando qual a influência da
inclinação, do comprimento da espiral e da velocidade de rotação na eficiência do transporte
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CONSIDERAÇÕES

de fluidos.
Uma das vantagens de se obter uma curva que se ajusta adequadamente a estes pontos
é a possibilidade de prever os valores da função para valores da variável explicativa que estão
fora do intervalo fornecido.
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EXPERIÊNCIA DO PROJETO DE PRODUÇÃO DE RECURSO
DIDÁTICO: JOGO FINANCEIRO1
TABOSA, Verônica de Souza2; VASCOCELOS, Camila Sousa3;
SILVA, Márcio Nascimento da4.
RESUMO: O Jogo Financeiro é uma experiência do Projeto Criação de Recursos Didático, orientado pela
coordenação do subprojeto de Matemática da UVA,
UVA, onde foi produzindo oitos recursos. Dentre um desses que
como o próprio nome sugere visa trabalhar a matemática financeira, mais especificamente
especificamente com juros, simples e
composto, conteúdo esse tão presente na vida dos estudantes, daí a importância do seu entendimento e de sua
aprendizagem significativa. E como se sabe trabalhar com jogo gera uma motivação a mais, algo muito
importante e atraente
nte para o ensino de matemática, já que esta disciplina é tida pelos estudantes como sendo
muito complicada. Os estudantes que participação da aplicação do jogo se mostraram interessados e conseguiram
resolver as questões. O Jogo Financeiro, além de trabalhar
trabalhar com a matemática financeira também leva os alunos a
aprenderem a diferenciar juros simples de juros compostos, compreendendo melhor esse assunto.
Palavras-chave: Estudantes. Aprendizagem. Matemática. Participação Juros.

1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UVA). Sobral – CE.
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O subprojeto de Matemática do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior
(PIBID/CAPES) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) tem como objetivo geral
proporcionar a estudantes de cursos de licenciatura experiências que contribuam para sua
formação docente.
Nessa perspectiva a coordenação de área do subprojeto de matemática propôs, pela
segunda vez, a realização do Projeto Criação de Recurso Didático que teve por objetivo
principal incentivar a prática de novas metodologias, a realização e a produção e
experimentação
mentação de recursos didáticos de baixo custo para o ensino e aprendizagem de
matemática.
Foram produzidos, ao todo, oito recursos, dentre os quais o jogo financeiro.
Este recurso didático trabalha com a Matemática financeira, um conteúdo de difícil
compreensão
reensão por parte dos estudantes apesar de ser uma ferramenta bastante útil para o
cotidiano deles. Ela consiste basicamente em empregar conceitos matemáticos para
simplificar operações financeiras. Assim, através desse jogo trabalhou-se
trabalhou se com Juros Simples e
Compostos.
O presente trabalho descreve a construção do jogo financeiro e sua aplicação em sala
de aula.
O principal objetivo da aplicação do jogo financeiro em sala de aula foi auxiliar a
aprendizagem dos assuntos referentes à matemática financeira e levar
levar os estudantes a
relacionar o conteúdo com situações do seu cotidiano, conforme diz Fernandes:
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É comum os estudantes de um modo geral terem dificuldades em todas as
disciplinas, mas na Matemática é possível perceber uma grande aversão por parte da
maioria. É notória a indisposição de grande parte dos alunos com relação ao estudo
da Matemática. Para eles, o que se aprende dentro desta disciplina não tem aplicação
prática em suas vidas e, portanto, não compreendem a importância de a estudarem.
(FERNANDES, 2010, p. 10)

Ainda buscou-se incentivar a participação dos estudantes em sala de aula, propiciando
aprendizado significativo dos conteúdos de juros simples e compostos além de testar o
material, de fácil confecção, que possa contribuir para o aprendizado do assunto abordado em
experiências posteriores.
Um dos principais objetivos também foi fazer o estudante perceber as diferenças entre
o juro simples e o juro composto. Já que este conteúdo é tão importante, alias é fundamental
na vida das pessoas, visto que constantemente tal conteúdo se faz presente na vida deles.
Para atingir tais objetivos se faz necessária a participação ativa dos estudantes, pois
como é muito bem ressaltado por Demo onde fala que “educação significa construção e
participação. Uma aula expositiva não faz isso. Ao contrário, induz à cópia, porque é cópia”.
(DEMO, 1996, p. 95)
MATERIAL E MÉTODOS
Como se sabe o ensino de matemática é delicado, pois o professor deve lidar com o
fato dos estudantes não gostarem dessa disciplina e em muitos casos com a forte rejeição que
esses têm da mesma. Então o professor deve buscar novos métodos de trabalhar e de abordar
esses os conteúdos matemáticos
Segundo Souza:
As dificuldades encontradas pelos estudantes em relação a matemática geralmente se
referem a não compreenderem o que está sendo lhe ensinado ou não sabem como
utilizar o que foi 'adquirido'. Os professores, por outro lado, reclamam de tentativas
frustradas em buscar novas propostas de ensino da matemática, onde se possa
efetivamente levar ao aluno a ter acesso à disciplina e despertar o interesse dos
mesmos. (SOUZA, 2010, p. 341)

O jogo financeiro foi confeccionado pelas próprias bolsistas e experimentado em uma
turma, do terceiro ano do ensino médio.
Confecção do jogo
Para confecção do jogo foram necessários os seguintes materiais: papelão, fita
gomada, tinta, pincel anatômico, cartolina e folhas de oficio.
Com o papelão, fita gomada e tinta foram construídos poliedros regulares de 06 e 12
faces, nas faces do hexaedro foram escritos com pincel anatômico: “0”; “1”; “2”; “você
ganhou 1 ponto”; “troque a pontuação de dois participantes”; “dê 1 ponto para outro
participante”, já nas faces do dodecaedro foram escritos: os números de 0 a 9; “fique 1 minuto
na espera para jogar o dodecaedro novamente” e “dê um ponto para outro participante”.

Com a cartolina foram confeccionadas 30 fichas enumeradas de 0 a 29 contendo
questões contextualizadas referentes ao assunto e 30 fichas contendo as respostas corretas de
cada ficha.
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Regras do Jogo
O jogo pode ser jogado por duas ou mais pessoas ou grupo de pessoas, cada jogador
joga primeiro o hexaedro e podem ocorrer duas situações: a primeira é sair um número, neste
caso este número representará a dezena da ficha de questão que ele deverá resolver
res
e ele
deverá jogar o dodecaedro; a segunda é sair uma instrução, caso isto ocorra, o jogador deverá
obedecê-la
la e jogar o hexaedro novamente até que saia um número.
Ao jogar o dodecaedro também podem ocorrer duas situações distintas, a primeira é
sair um número, este representará a unidade da questão que o jogador deverá resolver; a
segunda é sair uma instrução, neste caso o jogador deverá obedecê-la
obedecê la e jogar o dodecaedro até
obter um número em sua face superior.
Ao completar o número o jogador tentará resolver a questão. Ele não poderá ficar mais
que 10 min com uma mesma questão, no momento que solucionar ele apresentará a questão
ao mediador do jogo (em caso de sala de aula, o professor) que dirá se a questão está certa ou
não, caso esteja errada e o jogador
ogador ainda tenha tempo poderá retomar sua resolução, caso
esteja certa ele ganhará um ponto e deverá iniciar o processo para sortear uma nova questão.
Entretanto se o jogo estiver sendo jogado sem mediador, ao concluir uma questão o jogador
deverá pegar a ficha de resposta correspondente, se a resolução estiver errada ele perderá um
ponto e sorteará uma nova questão.
Ao final, vence o participante que obtiver mais pontos.
Aplicação do recurso

A maioria dos estudantes se envolveu
envolveu na aplicação do recurso, entretanto, acredita-se
acredita
que pela grande quantidade de integrantes em cada grupo alguns se excluíram da atividade.
Os que participaram demonstraram um domínio satisfatório do conteúdo, conseguiram
solucionar a maioria das questões no tempo estipulado e, principalmente, notou-se
notou que eles se
divertiram ao passo que aprendiam.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
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O Jogo financeiro foi aplicado no dia 12 de dezembro de 2013 em uma turma de
terceiro ano do Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota.
A princípio foi feita uma breve revisão do conteúdo Matemática Financeira.
Nesta turma optou-se
se por dividir a turma em dois grupos: meninos e meninas. Feito
isso cada grupo elegeu um representante para realizar o sorteio das questões. E assim o
fizeram. Devido ao curto tempo de aula, estabeleceu-se
estabeleceu se que o grupo que primeiro completasse
cinco pontos seria o vencedor.

A competição estimulou a participação da maioria e estabeleceu um clima bastante
agradável em sala de aula não permitindo que houvesse espaço para desatenção e conversas
paralelas.
Esta primeira aplicação do projeto permitiu que fossem apontados alguns pontos que
podem ser melhorados, dentre eles o limite de integrantes por grupo.
CONCLUSÕES
Cada vez mais se faz necessário inovar no ensino, em especial o de Matemática, bem
como levar para sala de aula situações que extrapolam os muros da escola, situações
vivenciadas pelos estudantes em seu cotidiano e, baseado nisso, o jogo financeiro foi
desenvolvido.
Este material pode ser aplicado tanto para dar inicio ao estudo de matemática
financeira, quanto para fixar o conteúdo já apresentado.
É imprescindível destacar que o principal objetivo deste material é proporcionar uma
aprendizagem significativa para o aluno, portanto é importante que as questões não
solucionadas corretamente ou descartadas sejam discutidas em sala de aula.
Este material também pode ser utilizado para trabalhar outros conteúdos, basta que
sejam trocadas as fichas de questões.
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FEIRA GEOMÉTRICA: A EXPERIÊNCIA DE BOLSISTAS PIBID NO
ENSINO BÁSICO1
SOUZA, Welânia Santos2; VASCONCELOS, Cleisiane Santos3; ALMEIDA, Rafael Neves4.
RESUMO: Este trabalho visa descrever uma atividade, desenvolvida no âmbito do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), realizada em uma escola municipal situada no agreste sergipano.
sergipano A
atividade foi denominada “Feira Geométrica”. Para
ara um melhor andamento, o projeto foi divido em duas etapas.
Na primeira os alunos da escola municipal estudaram os conteúdos com o auxílio de materiais manipuláveis.
Neste trabalho apresentaremos apenas algumas atividades desenvolvidadas no 7º ano que constitui
co
a primeira
etapa, entre as quais, a dedução da fórmula do cálculo da área dos quadriláteros regulares e dos triângulos. Para
essa atividade fizemos uso de figuras confeccionadas em cartolinas as quais os alunos poderiam manipular e
realizar investigações.
gações. Em ambas as atividades houve grande participação dos alunos que demonstravam
interesse em participar e, principalmente, em aprender.
Palavras-chave:: Geometria. Área de figuras planas. Materiais manipuláveis.

1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Universidade Federal de
Sergipe. Itabaiana – SE.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, Universidade Federal de Sergipe, prof.rafael.almeida@gmail.com.
prof.rafael.almeida@gmail.com.
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A Geometria é rica em elementos
elementos facilitadores à aprendizagem, é uma área do
conhecimento da matemática de inquestionável importância para a formação dos discentes.
Para Lorezanto (1998) a geometria contribui para o desenvolvimento de um raciocínio
geométrico e de capacidades e habilidades
habilidades de discriminação de formas e a manipulação
destas.
Segundo Pavanello (1993) o ensino da geometria na forma tradicional vem sofrendo
grandes problemas com relação ao conhecimento do professor, os mesmos não têm
conhecimento do conteúdo geométrico e acaba por não abordar, os métodos usados, a
dificuldade em estabelecer uma ponte entre a teoria e a prática mesmo que de forma intiutiva
vem deixando o ensino de geometria devastado.
As dificuldades dos alunos em geometria ficam evidentes nos testes e provas
p
de
avaliações do ensino. Isso ocorre porque, por algum tempo o ensino de Geometria foi deixada
em segundo plano (ABRANTES, 1999; GRANDO; NACARATO; GONCALVES, 2008).
De acordo com Santos e outros (2007) tais dificuldades encontradas na aprendizagem
daa Matemática pode despertar nos alunos certa rejeição a disciplina. Alguns alunos, devido
não obter sucesso em Matemática, acreditam que são incapazes, baixando assim sua
autoestima.
Com o objetivo de minimizar as dificuldades que muitos alunos têm demonstrado
demons
para
compreender conceitos matemáticos, principalmente os ligados à geometria realizamos um
projeto em uma escola periférica da cidade de Itabaiana, localizada no agreste Sergipano.
A fase de preparação dos estudantes ocorreu cerca de três meses antes,
ant nesse período
de tempo realizávamos encontros semanais com as turmas em turno oposto ao da aula, cada

III Feira Nacional de Matemática

INTRODUÇÃO

encontro durava aproximadamente 90 minutos, nesses encontros era exposto aos alunos
conteúdos geométrico utilizando-se de materiais manipuláveis.
MATERIAL E MÉTODOS
No ensino aprendizagem da matemática e, em particular na geometria, o uso dos
materiais manipuláveis como, geoplano, régua, compasso, transferidor entre outros recursos
didáticos foi de grande importância para o desenvolvimento das atividades trabalhadas no 7º,
das atividades realizadas, destacaremos a dedução das Fórmulas para o Cálculo de área de
Figuras Geométricas Planas.
A atividade foi trabalhada com alunos do 7º ano do ensino fundamental e constituiu
na dedução de fórmulas para o cálculo de área. Para isto utilizamos como base a área de
retângulo.
Inicialmente expomos no quadro um retângulo grande (confeccionado em cartolina)
e deixamos vários quadrados pequenos sobre uma mesinha, no momento seguinte informamos
que os quadrados eram um tipo de unidade, após isso foi solicitado a alguns discentes que
pegassem um quadrado em cima da mesa e o colasse no retângulo que estava no quadro até
preencher o mesmo.
Em seguida, perguntamos quantos quadrados foram necessários para preencher o
retângulo, alguns alunos responderam 24. Indagamos como eles chegaram àquela resposta,
muitos disseram, “contando”, então foi perguntado se não havia alguma forma de obter esse
resultado através de uma operação matemática, logo um aluno disse que se multiplicasse a
quantidade de quadrados que tem na altura pela quantidade que tem na base encontraria a
resposta, posteriormente falamos: e o que este número representa? Um aluno disse que isso
representada a “área do perímetro” e outro corrigiu no mesmo instante dizendo que se tratava
da “área do polígono”.
Figura 1: Retângulo grande recoberto com quadrados pequenos, utilizados para o cálculo da área.

Fonte: Acervo pessoal PIBID.

A próxima figura que foi trabalhada foi o paralelogramo, ao ser exposta perguntamos
que figura seria aquela, e os alunos especularam: “trapézio”, “quadrado torto”, até que
chegaram à resposta correta, logo solicitamos que observassem a figura e a manipulasse para
transformá-la em uma figura que eles já tinham estudado. Não demorou muito para eles
perceberem que podíamos transformar o paralelogramo em um retângulo, concluindo assim
que o cálculo da área desses dois polígonos é calculado da mesma maneira.

Figura 2:: Após manipulações feitas
feitas com o paralelogramo os alunos construiu uma figura a qual
conheciam á fórmula para o cálculo da área.
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Fonte: Acervo pessoal PIBID.

Para prosseguir com as deduções foi colocado no quadro mais um retângulo com
dimensões diferentes dos anteriores (uma cartolina branca) e em cima dele colado uma figura
vermelha. Ao perguntar qual o nome dessa figura um aluno logo respondeu “losango”. Feito
Feit
isso, pedimos para que um aluno traçasse as diagonais do losango, dai surgiu a pergunta: “O
que é uma diagonal?”. Depois de explicado, o aluno grifou as diagonais e definiu nomes para
elas, chamando uma de D e outra de d,, e foi questionado: “qual é a área
áre do losango?”;
(tínhamos sobre a mesa quatro triângulos retângulos, os quais juntos formava um losango
equivalente ao colado no quadro), e então continuamos com os questionamentos: “Tem como
formar essa figura em um retângulo, fazendo uso dor triângulos disponíveis?”.
disponíveis?”. Um aluno,
com as peças de triângulos que se encontravam na mesa preencheu as partes brancas da
cartolina transformando o losango em um retângulo. Em seguida, retiramos o losango do
centro da cartolina, deixando apenas os triângulos que foram acrescentados. Foi perguntado
aos alunos se era possível com aqueles triângulos montar outro losango, eles disseram que
sim e com ajuda da turma um aluno foi lá e montou. O intuito foi de eles notarem que no
retângulo branco “cabia” dois losangos, ou seja, a área do losango é [D (diagonal maior) x d
(diagonal menor)]/2 .

Agora, com o objetivo de encontrar a área do triângulo expomos no quadro um
triangulo retângulo e perguntamos qual era o polígono exposto. Os alunos responderam que
era um triângulo. Diante a resposta, indagamos se teria como manipular a figura com o
auxílio de outra igual para que ela se transformasse em um retângulo. Um dos alunos se
prontificou a ir até o quadro e fazer a “demonstração”. Quando perguntado sobre qual seria a
fórmula do cálculo da área do triângulo, eles não responderam de imediato, mas quando
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Fonte: Acervo pessoal PIBID.
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Figura 3: A partir do losango, os alunos construíram um retângulo, o qual já conhecem á fórmula para o
cálculo da área.

lembraram-se da fórmula da área do retângulo, os alunos disseram que a fórmula do cálculo
da área do triângulo seria metade da fórmula do cálculo da área do retângulo, ou seja, a
fórmula do cálculo da área do triângulo é

࢈.ࢎ


.

Para chegar à área do trapézio, colocamos a disposição dos discentes dois trapézios
congruentes, e indagamos quais as manipulações poderiam ser feitas com os dois trapézios
para transformá-los em outra figura conhecida. Prontamente, um estudante se prontificou a
mostrar que os dois trapézios juntos formavam um paralelogramo. Como eles sabiam calcular
a área de um paralelogramo e que o trapézio é a metade da primeira figura citada, perceberam
sem dificuldades que a fórmula da área do trapézio era:  =

(ା࢈).ࢎ


.

Figura 4: Trapézio utilizado para as devidas manipulações para o cálculo da fórmula da área.

Fonte: Acervo pessoal PIBID.

Após todas essas exposições de conteúdos, passamos para uma nova fase do projeto da
feira geométrica, que consistia em preparar os alunos para o dia da culminância da mesma.
Nesse processo, os discentes foram divididos em grupos de aproximadamente cinco pessoas,
para cada grupo foi direcionado um tópico dos conteúdos aqui mencionados, esses alunos
foram instruídos para que no dia da realização do projeto eles expusessem para os visitantes,
oriundos de escolas próximas e da própria comunidade, tudo que aprenderam.
CONCLUSÕES
Mediante as aulas dadas pudemos perceber que os alunos têm uma grande dificuldade
nessa área de geometria e a maior delas foi quanto ao reconhecimento das figuras geométricas
planas, embora quando se tratava das deduções das áreas, os mesmos conseguiam responder
as indagações e acompanhar o raciocínio. Dessa forma os próprios discentes perceberam que
não precisavam decorar as fórmulas para o cálculo da área de todas as figuras, pois a partir do
retângulo eles chegariam às ouras. Assim a realização do projeto foi um sucesso.
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GEODAMA, UM RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE
GEOMETRIA1
RAMOS, Carolina Matos2; RODRIGUES, Joelma Alves3; CORDEIRO, Nilton José Neves4;
SILVA, Márcio Nascimento da5.
RESUMO: Este trabalho apresenta o Geodama, um jogo elaborado por estudantes do curso de Licenciatura em
Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. As regras do jogo abordam conceitos de
geometria. Sua finalidade é auxiliar os professores de matemática no ensino de geometria e despertar nos alunos
o interesse pela matemática. O jogo foi aplicado na escola Ministro Jarbas Passarinho, situada em Sobral, Ceará
e notou-se que é possível fazer com que os estudantes aprendam geometria de forma divertida e assim mudem a
concepção formada que os mesmos têm com relação à disciplina passando a dar sentido ao que está sendo
estudado, percebendo que não é difícil estudar/aprender matemática.
Palavras-chave: Geodama. Matemática. Geometria. Jogo.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta o Geodama, um jogo criado por estudantes do curso de
Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. A construção
desse jogo se deu como parte do projeto Desenvolvimento de jogos para o ensino de
matemática, do Laboratório de Vídeos Didáticos (LAVID), da mesma instituição citada
acima. Este jogo tem como finalidade auxiliar os professores de matemática no ensino de
geometria, abordando conceitos de figuras planas e não planas, definir faces, arestas e
vértices, planificação de alguns poliedros que na sua estruturação utiliza as figuras trabalhadas
no jogo e aplicação da relação de Euler na resolução de situações problemas, mostrando
através de material concreto, uma maneira divertida de aprender matemática.
Atualmente é fácil perceber que o uso de novos recursos didáticos no ensino, em
especial no ensino de matemática, facilita o aprendizado, tornando as aulas mais produtivas e
significativas. A matemática ainda é considerada, por muitos alunos, uma disciplina ruim de
estudar, e isso acontece, afirma Cabral devido talvez:
(...) pela maneira como é ensinada. Normalmente em nossas escolas nos deparamos
com o ensino tradicional de matemática, onde o professor escreve no quadro negro
os conteúdos que julga importante para cada série do ensino. Mas, isso não faz com
que os alunos fiquem estimulados a apreender esta disciplina, pois o que é ensinado
a eles dificilmente é direcionado à prática em seu cotidiano. (CABRAL, 2006, p.7)

Assim, o professor deve buscar algo novo, deve estimular e motivar seus alunos de
alguma forma para que os mesmos gostem das aulas e enxerguem a grande importância do
saber matemático.

1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Universidade Estadual
Vale do Acaraú - UVA. Sobral – CE.
2
Aluno Expositor, carolmatosramos@gmail.com.
3
Aluno Expositor, joelma-alveslp@hotmail.com
4
nilton@matematicauva.org
5
Professor Orientador, Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, marcio@matematicauva.org

Com o intuito de minimizar as dificuldades dos alunos em assimilarem conceitos de
geometria, decidiu-se
se criar esse jogo para ser um facilitador para o ensino de matemática e
uma fonte motivadora da aprendizagem. Cabral diz que:
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O jogo, na educação matemática, passa a ter o caráter de material de ensino quando
considerado “provocador” de aprendizagem. O aluno, colocado diante de situações
lúdicas, apreende a estrutura lógica da brincadeira e, sendo assim, apreende também
a estrutura matemática presente. (CABRAL, 2006, p.15)

Os estudantes são levados a construir estratégias, para um melhor desenvolvimento
desenvolvim
no
jogo e para isso, os mesmos têm que compreender o conteúdo abordado. Com isso estarão
aprendendo ao passo que estão se divertindo.
Objetivos
Fazer com que os estudantes compreendam geometria de forma prazerosa, com a
utilização do recurso criado, que alia a atividade lúdica com a aprendizagem, de modo a
tornar o ensino mais sólido e significativo, possibilitando aos estudantes um melhor
esclarecimento do assunto em estudo.

Materiais e Confecção
Os materiais necessários para a construção do Geodama são: papelão; cola; papel
duplex; régua; fita adesiva transparente; lápis; tintas para tecido (branca e azul) e pincéis para
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Descrições sobre o jogo
O Geodama é um jogo que consiste de um tabuleiro, semelhante ao tabuleiro de
damas, contendo 100 casas em cores brancas e azuis alternadamente (distribuídas em dez
linhas) e oitenta peças em forma de figuras geométricas, as quais são: triângulo, quadrado,
círculo e pentágono. As peças são de cores e tamanhos diferentes, sendo que cada jogador fica
exatamente com apenas quarenta peças verdes ou pretas, onde vinte são pequenas,
distribuídas da seguinte forma: cinco pentágonos, cinco quadrados, cinco triângulos e cinco
círculos; e vinte são grandes, distribuídas da mesma forma.
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Metodologia
O desenvolvimento desse projeto deu-se
deu na manhã do dia 22 de outubro de 2013 com
os alunos do 1º ano do Ensino Médio da escola Ministro Jarbas Passarinho, localizada na
cidade de Sobral, Ceará. A aplicação do jogo na referida turma aconteceu da seguinte forma:
apresentamos o projeto aos alunos, para que os mesmos soubessem
soubessem o que seria trabalhado,
seguido da explicação dos conteúdos que o jogo aborda e exercícios de fixação; e depois o
aplicamos.
Para que envolvesse todos os estudantes e sabendo que o tempo não permitia que
jogassem apenas dois jogadores por vez, propomos
propomos uma atividade em grupo. Assim formamos
dois grupos, sendo o grupo das meninas e grupo dos meninos, onde cada grupo escolheria seu
representante para jogar e os demais ajudariam orientando cada jogada. Após o jogo,
aplicação de exercícios para sabermos o que foi aprendido e quais as dificuldades dos
mesmos.

colorir; pincel para quadro branco (cor: preta); E.V.A. (preto e verde) e tesoura. Para
confeccionar o tabuleiro faz-se
se o seguinte: corta o papelão no tamanho
tamanho indicado (46 cm x 46
cm); cola o papel duplex sobre o papelão; desenha uma malha quadriculada no papel duplex
(de forma a conter 100 casinhas, de 4,6 cm x 4,6 cm cada) e pinta as casinhas com as tintas
brancas e azuis, alternadamente e depois faz-se
faz o contorno
ontorno do tabuleiro com a fita adesiva. Já
as peças do jogo faz-se
se o seguinte: desenha no E.V.A. verde e no preto, dez pentágonos, dez
quadrados, dez triângulos e dez círculos, cinco peças pequenas e cinco peças grandes; corta o
desenho das figuras geométricas
ricas e cola no papel duplex. Deve ficar assim, como mostra a
Figura 1.
Figura 1- Tabuleiro do Geodama e as peças em cores e formas geométricas diferentes

Regras do Jogo
Deve-se
se decidir quem irá iniciar a jogada e com qual cor deseja jogar, com as peças
verdes ou as peças pretas, que deve ser decidido através de alguma disputa, como par ou
ímpar, cara ou coroa etc. E o jogo se desenvolve da seguinte forma: Regra 11 As peças se
movimentam apenas nas diagonais, para frente e nunca para trás, exceto quando as peças
virarem Geodama. 2- As peças semelhantes no formato de triângulo ou quadrado poderão ser
pegas sem nenhuma restrição. 33 O círculo poderá pegar as peças de qualquer formato,
contando com ele mesmo, quando as mesmas estiverem numa posição formando juntas, um
quadrado grande. 4- Triângulo só poderá pegar quadrado que estiver em linha reta com
círculo; só poderá pegar círculo se o mesmo estiver em linha reta com dois pentágonos;
pe
e só
pegará pentágono se este se situa em linha reta à figura que tiver o número de faces menor ou
igual a sua. 5- Quadrado só poderá pegar triângulo que estiver em linha reta à figura que tiver
o número de vértices maior ou igual as suas; só poderá
poderá pegar círculo se o mesmo estiver em
linha reta a dois triângulos; e só pegará pentágono se este se situa em linha reta à figura que
tem o número de arestas menor ou igual a sua. 66 Pentágono poderá pegar as peças de
qualquer formato, contando com ele mesmo,
mesmo, quando as mesmas estiverem numa posição

formando juntas, um triângulo grande. 77 As peças que virarem Geodama, ou seja, que
chegarem à primeira linha do adversário, poderão se movimentar livremente nas diagonais,
para frente e para trás e capturar qualquer
qualquer peça do adversário sem nenhuma restrição.
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Resultado do Jogo
Vence o jogador que levar todas as peças do adversário; e caso o jogo feche, sem
possibilidade de movimentos, vence aquele que tiver mais peças do adversário; e em caso de
empate (na contagem
gem das peças) vence o que tiver mais Geodama capturado.
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
RESULT
Durante a explicação dos conteúdos que o jogo aborda, notou-se
notou se que os estudantes não
apresentaram muitas dúvidas nos conteúdos tais como: figuras planas e não-planas,
não
e nas
definições de aresta, faces e vértices. De forma geral apresentaram um bom conhecimento
sobre tais assuntos, contudo, a respeito de planificação de poliedros utilizando as peças do
Geodama e a Relação de Euler, apareceram algumas dificuldades, que foram amenizadas
a
com
aplicação de um exercício de fixação de conteúdos.
Com relação à aplicação do jogo; para conseguir a participação de todos os estudantes
na atividade, considerando que é um jogo de tabuleiro que requer apenas dois jogadores,
propomos aos estudantes que a atividade fosse feita em grupos. No início, notou-se
notou
que os
participantes apresentaram dificuldades com relação às regras, durante o manuseio das peças
e resistência na assimilação dos conteúdos. Atribuímos essa insatisfação devido se tratar de
algo que eles ainda não estão familiarizados, necessitando de adaptação
adaptação e prática.
Após algumas partidas, os alunos foram suprindo suas dificuldades, memorizaram as
regras, conseguiram assimilar os conteúdos e até ficaram empolgados com o jogo, o
Geodama, querendo jogar novamente. Por fim, vale ressaltar que pode ser relevante para o
professor de matemática se utilizar de tal recurso para facilitar o desenvolvimento dos alunos
na disciplina e que a sua escolha busca inovar em sala de aula, tentando motivar a
aprendizagem por parte do estudante.
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A utilização de atividades lúdicas no ensino de matemática pode despertar o interesse
dos alunos e proporcionar um olhar diferente com relação à disciplina. Por isso, ao optar por
trabalhar a matemática por meio dos jogos, o professor deve levar em consideração
consi
a
importância da definição dos conteúdos e das habilidades presentes nas brincadeiras e o
planejamento de sua ação com o objetivo de o jogo não se tornar mero lazer. Assim poderá
disponibilizar para os seus alunos momentos agradáveis na aprendizagem
aprendizagem de matemática.
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GEOMETRIA FRACTAL: UMA
UMA PROPOSTA INOVADORA
INOVADOR NO
ÂMBITO DO PIBID/CAPES
PIBID/CAPE NA E.E SENADOR FRANCISCO
NCISCO NUNES
1
COELHO
ANDRADE, Hamilton Avelino2; ÁVILA FILHO, Fernando Salles3;
BICALHO, Jossara Bazílio de Souza4.
RESUMO: A I Feira Regional de Matemática do Vale do Rio Doce foi um evento organizado pelos alunos
bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), tendo sido apresentada neste
evento uma variedade de trabalhos e pesquisas desenvolvidos pelos alunos bolsistas deste projeto. O tema
trabalhado na Escola Estadual Senador Francisco Nunes Coelho foi a Geometria Fractal. Este projeto foi
executado a princípio como uma forma de provocar
provocar curiosidade nos alunos do 9º ano acerca de fatos
geométricos que ocorrem na natureza e são pouco abordados como conteúdos matemáticos em sala de aula.
Ocorreu então a pesquisa de material bibliográfico a respeito do tema, buscando suas características,
característic
propriedades matemáticas, aplicações nas artes e quando ocorre na natureza. Depois, buscamos em nosso
Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Câmpus São João
Evangelista os materiais necessários para a execução
exe
do projeto.
Palavras-chave: Geometria Fractal. PIBID/CAPES. Feira de Matemática.
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A I Feria de Matemática do Vale do Rio Doce foi um evento promovido pelos alunos
bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), com a
apresentação de trabalhos dos alunos matriculados nas escolas agraciadas pelo PIBID e
APAEs dos municípios de Guanhães - MG e São João Evangelista - MG. A apresentação dos
trabalhos desenvolvidos teve o objetivo de promover a integração dos estudantes e
professores destas escolas, mostrando os diferentes avanços nos projetos desenvolvidos pelos
bolsistas do PIBID junto a cada comunidade escolar em particular.
Dos trabalhos apresentados pelas escolas, ressalta-se
ressalta se o que tem como tema a
Geometriaa Fractal (a palavra fractal é derivada do latim fractus,, cujo significado é irregular,
quebrado), desenvolvidos pelos alunos da Escola Estadual Senador Francisco Nunes Coelho.
Este tema foi trabalhado com o objetivo de gerar a curiosidade dos alunos do 9º ano do
Ensino Fundamental sobre temas matemáticos que são pouco abordados nas grades
curriculares das escolas da rede pública de ensino e, como uma forma interativa de trabalhar
os conteúdos que englobam os conhecimentos sobre proporções e progressões com os alunos
das séries finais do Ensino Fundamental.
Na construção dos materiais a serem expostos na feira, os alunos observaram passo a
passo cada momento da montagem dos fractais e, nesta ocasião, debatiam entre si as
propriedades das figuras formadas a cada
cada estágio do processo e, quando apenas em seu debate
não conseguiam solucionar suas dúvidas, vinham ao bolsista orientador do projeto, e este
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buscava responder suas questões de forma clara e objetiva, muitas vezes buscando a ajuda do
professor orientador em questões que estes bolsistas não sabiam solucionar.
A Geometria Fractal mostra-se como uma ferramenta interativa que auxilia o professor
a sanar as dúvidas e promover curiosidades em seus alunos. Segundo Nunes (2010), “a
Geometria Fractal em contexto de sala de aula, proporciona o desenvolvimento das atitudes,
dos valores e das competências do aluno.” Tornando-se assim, um método a ser implantado
em sala de aula.
MATERIAIS E MÉTODOS
Foram utilizadas 64 folhas de papel cartão colorido, 4 tesouras sem ponta, 2 pistolas
de cola quente, bastões desta cola, 2 isopores de tamanho médio. Os alunos participaram de
todo o processo de montagem dos fractais, sendo que todos cooperaram para a montagem da
Pirâmide de Sierpinski, do cartão fractal triangular, das flores fractais e do balão fractal. Os
alunos montaram para a apresentação apenas 2 das 4 faces necessárias para formar o balão,
sendo que as medidas dos lados dos recortes destas faces foram diferentes.
A montagem destes fractais foi feita no Laboratório de Informática da escola para que
estes ficassem armazenados em um ambiente onde teria o acesso, além dos professores que
ministrassem suas aulas no laboratório, apenas os alunos que estivessem envolvidos na Feira
de Matemática. Assim, estes alunos, sendo em horário de aula, ou horário extraclasse, teriam
fácil acesso para dar continuidade na montagem destes fractais e para ensaiarem suas
apresentações.
O balão fractal é feito a partir de dobraduras e recortes feitos no papel, seguindo os
passos:
1. Dobre o papel cartão de largura inicial L e comprimento inicial C ao meio de
modo a obter um novo retângulo de dimensões C e L/2.
2. Construa os segmentos de medida C/4 a partir de cada lateral. Construa
também o segmento de medida L/4 (metade do retângulo já dobrado).
3. Recorte estes segmentos (i e n) até a metade e dobre internamente o retângulo
resultante.
Figura 1 - Passos 1, 2, e 3 da face do Balão Fractal.

Fonte: Gomes e outros (2014)

4.

Repita o processo para o retângulo central.
4.1. Nos retângulos laterais restantes do passo anterior, divida-os em 4
retângulos congruentes (suas medidas serão a metade de cada lado) e
recorte os centrais.
5. Repita o processo 4 e 4.1 no retângulo central e nos laterais restantes.

A construção do cartão fractal é feita seguindo os seguintes passos:
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Figura 2 - Molde de uma das faces do balão fractal.

Fonte: Gomes e outros (2014)

Dobre uma folha retangular de largura L e comprimento C ao meio de forma que a
dobra tenha dimensões
ensões L e C/2.
1. Divida esta nova folha dobrada em 4 partes congruentes, de comprimento C/4 e
largura L/2. Isto pode ser feito facilmente com dobras ou com a régua e o lápis.
2. Recorte a largura do retângulo inferior esquerdo (j) e dobre-o
dobre para dentro
(lembrando
ndo que um dos lados deste retângulo possui a dobra inicial).
3. Repita o procedimento com os retângulos restantes na parte esquerda da folha
enquanto possível.

A Pirâmide de Sierpinski foi construída seguindo os seguintes passos:
1. Com os moldes dos tetraedros nas folhas de papel cartão colorido, recortamos
256 desses moldes de tetraedros.
2. Após recortados,
ados, fizemos as montagens dos mesmos.
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Fonte: Gomes e outros (2014)
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Figura 3 - Passos 1, 2 e 3 (direita) e
molde planificado do cartão fractal triangular (esquerda).

3. Após montados, colam-se
colam se os vértices com a cola quente, formando sempre um
tetraedro maior.
se o passo 3 sucessivamente até se formar a pirâmide com os 256
4. Repete-se
tetraedros.
A estrela fractal foi feita seguindo os seguintes passos:
1. Recorta-se
se o papel cartão em forma de quadrado.
2. Dobre o papel ao meio, unindo-se
unindo se os vértices formando um triângulo isósceles.
3. Novamente, dobre o papel ao meio formando outro triângulo isósceles.
4. Recorta-se
se o lado que foi dobrado no passo 2 formando tiras de mesma largura,
deixando um pouco de papel que será colado posteriormente.
5. Abrem-se
se as dobraduras, colam-se
colam se as extremidades das tiras de forma
alternada, uma para cima e outra para baixo.
Figura 4 - Alunos da E.E Senador Francisco Nunes Coelho
apresentando seus Fractais

Fonte: Arquivo pessoal

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Geometria Fractal mostra-se
mostra se como uma forma inovadora para o ensino de Cálculo,
Progressões Geométrica e Aritmética, Geometria Euclidiana, entre outros, e por se tratar da
repetição ordenada das características dos fractais, os alunos impressionaram-se
impressionaram com a ordem
presente na aparente desordem da Geometria Fractal. Os mesmos, porém, não aprenderam em
totalidade os conteúdos acima citados, mas houve um aprendizado que ocorre naturalmente
durante a construção das fractais. Os alunos reconheceram a progressão geométrica na
pirâmide de Sierspinki, observaram as proporções na face do Balão Fractal e da Estrela
Fractal. Mas por que utilizar
zar Geometria Fractal em sala de aula? Segundo Barbosa, as razões
são as que seguem:
•
•

Conexões com várias Ciências;
Deficiência da Geometria Euclidiana para o estudo de formas da natureza
[...]; os objetos naturais são com frequência mais complicados e exigem
ex

•
•

uma geometria mais rica, que os modela com os fractais, possibilitando
desenvolver projetos educacionais sobre temas transversais voltados para a
compreensão de fenômenos que ocorram nos diversos ambientes;
Difusão e acesso aos computadores e a tecnologias
logias da informática nos
vários níveis de escolarização;
Existência do belo nos fractais e possibilidade do despertar e desenvolver o
senso estético com o estudo e arte aplicada à construção de fractais,
entendendo-se
se arte como toda ação que envolve simultaneamente
simu
emoção,
habilidade e criatividade; Sensação de surpresa diante da ordem na
desordem. (BARBOSA, 2005, p.19.)
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O trecho citado apresenta algumas vantagens de se falar sobre os fractais em sala de
aula. Focando neste raciocínio, a Geometria Fractal destaca-se
se como uma das formas de
ocasionar uma aula com diferentes situações, estimulando o aluno a buscar a relação entre
este conteúdo com as demais disciplinas trabalhadas em sua grade curricular além de suprir a
deficiência da Geometria Euclidiana
Euclidiana para explicar os fenômenos da natureza, motivando o
aluno a buscar a informática como ferramenta de aprendizagem.
Diante de tais aspectos, a Geometria Fractal se torna uma ferramenta interativa para
subsidiar o ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos
matemáticos mediante os avanços que os
alunos têm perante a geometria, o cálculo, a álgebra, além de, por chamar a atenção dos
alunos, essa se faz um método alternativo de ensino, que possui um potencial ímpar para
promover o desenvolvimento cognitivo dos alunos
alun em sala de aula.
CONCLUSÕES
Diante do que foi descrito preliminarmente, a Geometria Fractal torna-se
torna
uma
metodologia para promover a curiosidade e assim a pesquisa sobre os fractais, suas
características, ocorrências na natureza, auxilia o professor a ministrar os conteúdos
matemáticos, chamando a atenção para a matemática presente nesta área da geometria.
REFERÊNCIAS
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GEOMETRIA PLANA À LUZ DO TANGRAM1
OLIVEIRA, Carlos Bruno2; ROCHA, Jamile Ceci3; CRUZ, Anete Otília4.
RESUMO: O uso do Tangram, quebra-cabeça de origem chinesa, formado por sete peças geométricas, na
categoria dos materiais concretos, constitui-se uma das tendências em Educação Matemática capaz de despertar
o “fazer matemática” dos estudantes a partir do momento que eles se configuram como sujeitos ativos da própria
aprendizagem. Por meio da mediação do professor, são propostas atividades investigativas e questões-problemas
à luz do material concreto. O Tangram apresenta-se nesse contexto como uma excelente ferramenta
metodológica para abordagem dos conteúdos matemáticos propostos pelos PCN para as séries finais do Ensino
Fundamental, principalmente os relacionados ao “Espaço e Forma” e às “Grandezas e Medidas”. À luz do
Tangram é possível interagir com algumas lendas/ que relatam sobre a origem desse quebra-cabeça, elaborar
etapas de construção do mesmo, além de verificar as principais propriedades de triângulos e quadriláteros
notáveis. Desse modo, propõem-se um novo olhar para a visualização e análise da geometria plana.
Palavras-Chave: Geometria plana. Materiais concretos. Os PCN. Triângulos e Quadriláteros notáveis. Tangram.

INTRODUÇÃO
Os licenciandos em Matemática, nas disciplinas de Metodologia e Prática no Ensino
da Matemática, são instigados com frequência a elaborar projetos de aula ou atividades
investigativas que contemplem uma ou mais tendências em Educação Matemática,
especificando os conteúdos e a série em que se desejam trabalhar. Utilizam-se como
norteadores alguns artigos acerca das tendências e os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN) que contemplam aquela determinada série. De um desses projetos, tornou-se possível
realizar uma releitura do cálculo de áreas de figuras planas (quadriláteros notáveis e triângulo)
promovendo uma inter-relação entre o material concreto e o plano cartesiano. No entanto, ao
apresentar a proposta à professora/ orientadora, a mesma verificou que era possível ampliá-lo,
focando também nas atividades investigativas de construção do material concreto assim como
a identificação das figuras geométricas obtidas no processo, de suas características
fundamentais e de suas particularidades. Com isso, o projeto foi ampliado e adaptado para o
modelo de oficina, o qual foi aplicado ainda de maneira incipiente no Curso Introdutório do
IFBA (CIIF) durante o mês que antecedeu o ano letivo de 2014 da instituição.
O material concreto referido é o Tangram - um quebra-cabeça chinês composto por
sete peças: cinco triângulos retângulos isósceles (2 grandes, 1 médio e 2 pequenos), um
quadrado e um paralelogramo – bastante conhecido pela diversidade de figuras que é possível
formar com as suas peças, chegando a cerca de 1700 figuras sem sobrepor as peças. Segundo
Mendes e Martins (2006) esse tem sido um material amplamente divulgado e utilizado nas
séries iniciais nos últimos vinte anos. Entretanto, ainda é bastante incipiente o seu uso para
abordar algum conteúdo matemático em sala de aula para séries finais do Ensino
Fundamental, por exemplo.
Esse trabalho objetiva, portanto, elencar algumas abordagens de Geometria Plana à luz
do Tangram, ou seja, deseja-se apresentar e propor algumas atividades relacionadas ao
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Instituto Federal da Bahia
– IFBA. Salvador – BA.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, Instituto Federal da Bahia – IFBA, profanetecruz@gmail.com.

conteúdo geometria plana, tendo como ponto de partida, a familiarização, a construção e a
manipulação do quebra-cabeça
cabeça chinês. Além disso, objetiva-se
objetiva conduzir a novos olhares tanto
em relação aos temas transversais (meio ambiente/ sustentabilidade) quanto às propostas
interdisciplinares (movimentos artísticos/ cubismo). Visa-se,
Visa se, assim, um novo olhar
matemático: um olhar geométrico atento às formas cotidianas, à planificação de símbolos
históricos e às situações-problemas
problemas que surgem.
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A metodologia utilizada foi o uso de materiais concretos que, juntamente com os
jogos, configura-se
se como uma das tendências em Educação Matemática e um excelente
recurso para traçar caminhos visando o “fazer matemática” dos estudantes. Sabe-se
Sabe
que o
despertar
tar dos sentidos é importante para o desenvolvimento da aprendizagem. Por isso,
estimular os sentidos como o tato a partir da manipulação do material concreto pode tornar
mais simples e eficaz a apropriação da linguagem matemática, a incorporação de símbolos
símbol e a
posterior abstração dos conteúdos matemáticos. Segundo Mendes e Martins (2006) muitas
vezes esses materiais são utilizados, pelo professor, de maneira inadequada como um
passatempo, uma motivação ocasional desconectada do contexto trabalhado ou até mesmo
como mera demonstração expositiva, cabendo ao aluno apenas a posição de espectador.
A primeira proposta: conhecer o Tangram.
Tangram. Nela os estudantes são questionados com:
O que é o Tangram? Qual é a lenda/ história do Tangram? Com a primeira pergunta deseja-se
des
investigar o que eles sabem acerca do material e como os define. Será que algum estudante
consegue defini-lo
lo como um quebra-cabeça
quebra cabeça chinês? Já com a segunda pergunta, visa-se
visa
explorar de forma dinâmica algumas dessas lendas (interagindo com os alunos por meio de
peça teatral, utilizando fantoches ou expondo alguns vídeos disponíveis na internet). O
objetivo não é definir qual delas é a verdadeira, mas sim verificar as consonâncias (uma forma
quadrada seja uma tábua, pedra, ou espelho quebra-se
quebra em sete pedaços e ao tentar reconstruíreconstruí
la consegue formar várias figuras).
A segunda proposta: construir o Tangram.
Tangram. A construção é realizada tendo como
ponto de partida uma folha de papel ofício A4. Questionam-se
Questionam se os estudantes nesse momento
quanto ao formato da folha (que figura plana representa?) e às suas dimensões padronizadas
(abordar outros tipos como A3 e o A8 e observar as suas relações de proporcionalidade).
Como foi abordado nas lendas, o Tangram foi obtido a partir de um quadrado (os estudantes
deverão chegar a essa conclusão), logo estão diante da seguinte proposta: Como obter um
quadrado máximo a partir de uma folha de papel ofício A4?(Ao obter possíveis hipóteses é
importante questionar o porquê, e realizar as discussões geradas). Nesse momento, o tema
tem
transversal meio ambiente/ sustentabilidade poderá estimular a obtenção desse quadrado
máximo e orientar os estudantes quanto ao desenvolvimento sustentável e organizado das
atividades de construção. A Figura 1 mostra claramente as etapas e as figuras geométricas
ge
obtidas:
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Figura 1. Etapas de construção do Tangram

A terceira proposta: resolver questões-problemas à luz do Tangram I. As questõesproblemas são oriundas do Enem, de questões adaptadas de livros didáticos e materiais
disponibilizados na internet. Outras são elaboradas pelos próprios licenciandos. A quarta
proposta: relação interdisciplinar Matemática & Arte. A partir de algumas pinturas que
representam determinado movimento artístico como o Cubismo visualizado na Figura 2, é
possível não só identificar as figuras planas já trabalhadas na segunda proposta (o novo olhar
geométrico) como também promover discussões em relação ao “olhar para o novo”, um
movimento de transformação, de saturação do movimento artístico anterior. A realidade
observada cedia lugar à realidade conceitual, a representação das ideias.
Figura 2. Cubismo

A quinta proposta: releitura do cálculo de áreas. O objetivo agora era medir
superfícies. A etimologia da palavra geometria já é uma grande incentivadora nesse processo

geo (terra) + metria (medida), levando à construção histórica da importância de se medir
superfícies. E é também por meio da História da
da matemática conforme a Figura 3 que é
observado como calcular a área de um retângulo. Partindo desse conhecimento até aqui
aprendido e apreendido, os estudantes serão instigados a construir um retângulo utilizando as
sete peças do Tangram (observarão a relação
relação entre os seus lados), posteriormente vão inseri-lo
inseri
sobre o plano cartesiano, marcando os pontos A, B, C e D – que são os vértices do retângulo –
e definindo as suas respectivas coordenadas. É possível visualizá-lo
visualizá lo por meio da Figura 4.
Figura 3. Área do retângulo
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Figura 4. Retângulo com o Tangram

Os estudantes estão inseridos em uma atividade investigativa de modelagem
matemática. Rotações e eliminações de peças podem ser necessárias,
necessárias, assim como a definição
de novos pontos e a construção de outro retângulo cujos lados possuem a mesma medida que
o anterior, mas a ordenação das peças do Tangram é diferente. Eles terão que se recordar das
características trabalhadas na segunda proposta
proposta e também definir, mediados pelo professor,
qual a área do quadrado, do paralelogramo e do triângulo algebricamente (fórmula, atribuição
de letras para os segmentos) e numericamente (realizando medições por meio da diferença de
coordenadas). As discrepâncias
ncias devem ser sinalizadas, registradas, analisadas e justificadas
(concebendo os erros como uma ferramenta de aprendizagem). A Figura 5 ilustra alguns
procedimentos.
Figura 5. Releitura do cálculo de áreas de figuras planas

Analogamente,
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Analogamente,

A sexta proposta: resolver questões-problemas à luz do Tangram II. As fontes são
as mesmas, entretanto o foco nesse momento é a medida de superfície, a área. Seja por
decomposição em figuras planas conhecidas (cálculo da área do losango e do trapézio, por
exemplo) ou pela planificação de sólidos tais como as pirâmides egípcias.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como já mencionado, este trabalho foi motivado pela disciplina de Metodologia e
Prática do ensino da Matemática e, como tal, não possuía a pretensão inicial de ser aplicado
aos discentes. Seu desenvolvimento deu-se de modo incipiente. Pela aplicação no Curso
Introdutório ao IFBA (CIIF) com o formato de oficina, foi possível perceber seus benefícios
no interesse e, consequentemente na aprendizagem dos alunos. Alguns demonstraram maior
disposição, entusiasmo e confiança na abordagem da geometria plana, conteúdo geralmente
encarado como de difícil compreensão. Apesar de tais indicativos de que a proposta do uso do
Tangram na abordagem geométrica e interdisciplinar é, deveras, eficaz, não foram feitos
registros que possam aqui ser apresentados por meio de dados em tabelas, fluxogramas e/ou
esquemas.
A expectativa é que esta proposta possa ser ainda mais explorada e ampliada a fim de
ser aplicada aos estudantes de um modo mais direcionado e acompanhado, que possibilite a
coleta sistemática de dados.
CONCLUSÕES
A realização deste projeto possibilitou engajar-se na pluralidade de abordagens,
conteúdos e contextos que podem articular Geometria Plana com o Tangram. Explorar e
desenvolver algumas propostas nesse âmbito é um incentivo para a ampliação contínua da
postura docente como mediador e motivador da aprendizagem dos estudantes. E,
especialmente, comprovar que o uso de materiais concretos, neste caso o Tangram, torna a
aprendizagem mais significativa para os educandos que se apropriam mais facilmente dos
conteúdos abordados.
REFERÊNCIAS
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GEOPLANO E SUA APLICAÇÃO NO ENSINO MATEMÁTICO1
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FERREIRA, Mírian Silva2; FONTES, Douglas Melo3; DALL’AGNOL, Luzitânia4.
RESUMO: É notório a busca contínua e a precisão pela matéria cresce cada vez mais. O Saber-fazer
Saber
de procurar
técnicas buscando explicar melhor a matemática o relacionando com o ambiente retratado, o meio em que se
vive o estudante.Com uma demanda grande e inovadoras
inovadoras práticas pedagógicas no campo matemático,
visionamos a simplicidade, interação, facilidade, motivação e objetividade para com a confecção do projeto, e
haver melhor entendimento em assuntos considerados difíceis por grande parte dos estudantes. O Projeto
Proje
Geoplano busca a interação a qualquer categoria, compreensão e análise para com os assuntos propostos que são
eles: Sistema Linear, Plano Cartesiano e Geometria Plana (Quadriláteros e Triângulos). O Geoplano faz-se
faz
acontecer assim: o participante com a ajuda de dados virtuais de um aplicativo móvel, os gira e a soma de seus
números serão equivalentes ao número de um envelope, os quais conterão cartas com as equações lineares a
serem resolvidas para a obtenção de pares coordenados, que serão então aplicados
aplicados no plano cartesiano pelo
mesmo, e por fim, fazer a análise da figura formada, para assim, se o participante progredir de maneira correta,
ganhar o prêmio.Acredita-se
se que nesta temática, pode ser estimulado maior interesse em relação a matemática,
além disso, não apostar mais no tabu que a matéria tem por ser considerada complicada. Fazendo o uso de uma
etnomatemática inovadora a ser inserida nos meios estudantis, para a melhor adaptação e entendimento de seus
conteúdos. Em outras, passar do tradicional ao inovador.
Palavras-chave: Geoplano. Sistema Linear. Inovação. Figura. Etnomatemática.
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3
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4
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Para que tenhamos melhor entendimento e compreensão de tais princípios
matemáticos, usaremos então as ideias de etnomatemática, que visa condições importantes
impor
para a sala de aula. Além disso, a relação professor-aluno
professor aluno será de maneira objetiva e dinâmica
para que ambos tenham um ensino além de rápido, também eficaz. Fugindo da prática
tradicional, porém não deixando de lado os procedimentos de plano de curso.
cur Assim, visando
manter agradável o repassar do conteúdo pelo mediador e, no entanto, fazendo com que os
colegas de turma não se desfaçam do interesse. Para que assim, haja desde o ensino,
aprendizagem e educação. Partindo do professor essa inovação pedagógica
pedagógica e a intenção para
que hajam de fato esses quesitos citados anteriormente.
Por conseguinte, conseguindo-se
conseguindo se então essa relação entre os mesmos, nossa principal
meta é conseguir compor este jogo que por sua vez, possa ser utilizado dentro de classe para
par
manter a interação, dinamismo, e o fascínio dos discentes incorporando ao processo ensinoensino
aprendizagem um caráter lúdico em virtude do material confeccionado e assim, atingir o
entendimento dos conteúdos: Sistemas Lineares para conseguir os pares coordenados,
coorden
aplicálos no Plano Cartesiano e montar Figuras Geométricas, os quais são os eixos específicos que
iremos utilizar. Não só interação, como também fazer deixar presente o conceito de
coletividade, a necessidade de se viver em grupo respeitando os diferentes
diferentes valores existentes.
METODOLOGIA:
Faremos então agora a apresentação de métodos, materiais que serão precisos para a
confecção do jogo, em seguida, a explicação de como fazê-lo.
fazê
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Utilizaremos então para o projeto a classificação explicativa, descritiva e exploratória.
Isto se deve porque temos em mãos o projeto, e assim, iremos permitir a intimidade à
investigação para que oGeoplano seja reconhecido em detalhes. Faremos uso de: Madeira em
90x90cm, Tinta Óleo nas cores branca e verde, parafusos, furadeira, folhas de papel E.V.A.,
dados virtuais de um aplicativo móvel, papel cartão, envelopes prontos, suporte para os
envelopes, papel A4, lápis, tesoura, caneta esferográfica, marcador permanente de cor preta,
cola isopor, cola madeira, encaixes marcadores e elásticos coloridos.
Vejamos agora como será feito o jogo:
Para a confecção do Plano Cartesiano, utilizaremos a madeira com 90x90cm, Tinta
Óleo nas cores branca e verde. Com o Plano pronto na madeira, será usado as tintas,
inicialmente na cor branca para pintura do todo e logo os complementos do plano, se dará por
detalhes na cor verde.
Na própria madeira, já formaremos então as retas dos eixos de x e y, com a ajuda de
um marcador permanente de cor preta, e os números, sendo eles, negativos e positivos de
ambas as coordenadas. Os parafusos, serão de uso para a marca de onde se localizarão os
pontos das coordenadas, e como também, para suporte de encaixes e elásticos .Os dados são
de um aplicativo celular, onde o participanteirá fazer o uso do mesmo para dá início ao jogo.
Os envelopes prontos estarão enumerados, e dentro obteremos as cartas feitas de papel
cartão contendo anexas as equações lineares impressas e coladas, com a cola isopor, para
maior facilidade. O papel A4, lápis e/ou a caneta esferográfica, serão de único uso para a
resolução dos problemas. Com a folha de papel E.V.A., faremos o nome “Plano Cartesiano” e
usaremos a cola madeira para aplicá-lo no Plano. Os encaixes marcadores serão necessários
para que possamos fazer a marca dos pares coordenados.O elástico colorido servirá para fazer
o contorno da marca feita pelos encaixes, montando a figura geométrica: um triângulo ou um
quadrilátero.
Logo, se formará o jogo. Vejamos agora como ele irá funcionar:
Com o aplicativo móvel em mãos, o participante irá girar os dados. Parando-os então,
fará a soma de seus números,que será equivalente agora com um número de um dos envelopes
do nosso mural de Envelopes.
Uma vez retirado o envelope condizente, iremos observar quantas cartas terão dentro
do mesmo. Estando apenas três cartas, significa que após resolver as equações lineares dadas,
então aplicá-las no Plano Cartesiano, com os elástico em mãos, fará o contorno dos pontos,
formando uma figura geométrica, o triângulo. Retirando do envelope quatro cartas, realizará
os mesmos procedimentos de resolução de equações, em seguida aplicando, contornandoe
formando um quadrilátero. Após solucionar o que estava dentro do envelope, formar a figura,
o participante terá de fazer o reconhecimento da mesma. Se for triângulo, dar-lhe o nome,
fazer a observação dos ângulos, e por fim, se correto, ganhará o prêmio. Caso um
quadrilátero, dar-lhe também o nome, a tipologia e também fazer-lhe a observação de seus
ângulos, para assim, também ganhar o prêmio.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Após as etapas de introdução e metodologia prontas, damos ênfase nessa finalização
do mesmo. Com esta temática e metodologia para o jogo, será facilitada de forma otimista
desde a vida do professor que fará um trabalho mais descontraído e prazeroso para com o
aluno, e ao aluno mesmo que é o protagonista a ser atingido pelo projeto, e estará com a sua

educação à mercê do uso de quês de cada mediador. Será totalmente explorado essa ideia da
perspectiva da etnomatemática na matemática para e com o objetivo de
de inibir as dificuldades
de interpretações de situações-problemastidos,
situações
fazendo-se
se brotar o interesse e o curiosidade
por parte dos discentes, parte essa que precisa de uma inovação, sendo o Geoplano de muito
bom grado para o mesmo, e por conseguinte buscar
buscar respostas a longo prazo, mudando assim a
concepção de que matemática consiste numa disciplina considerada difícil e aprende-se
aprende numa
grande maioria na marra, pura necessidade e precisão. Assim, conseguindo êxito em diversas
partes nos diferentes e variados
variados conteúdos da matemática consertando então uma falha no
sistema que um dia houve nos processos de ensinamentos pelos mediadores, equivocando-se
equivocando
ao ensinar a matéria somente e exclusivamente com cálculos fechados e diretos. Interagir de
maneira clara e lúdica
ica para melhor compreensão dos conteúdos que estarão por trás de todo o
olhar de fascínio para com o jogo e obtenção do prêmio, que trarão benefícios unicamente para
o discente.Em geral, teremos as atividades sucedidas de acordo com o esperado, melhorando
em partes e a longo prazo os saberes e as formas variadas de entender a matemática,
inicialmente do mediador para seus alunos, com um caráter inovador.
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JOGO DE FUTEBOL DE TABULEIRO – A GEOMETRIA EM UMA
PARTIDA DE FUTEBOL1
FALCÃO, Juan Felipe2; FARIAS, Elionora Ramos3;
MARQUES, Michelly Cássia de Azevedo4.
RESUMO: Este trabalho é fruto da intervenção do PIBID- UEPB na Escola Estadual Padre Emídio Viana
Correia, localizada na cidade de Campina Grande-PB. Relatamos a contribuição dada por um jogo de futebol de
tabuleiro criado pelo grupo do PIBID, para a revisão de alguns conceitos geométricos. Como aporte teórico
utilizamos Soares (2009) e Passos (2000). Durante a aplicação do jogo os alunos demonstraram interesse pelo
mesmo e verbalizaram a preferência por este tipo de aula. Consideramos que o nosso objetivo foi atingindo, pois
conseguimos identificar as contribuições dadas pelo jogo para revisão dos conceitos abordados.
Palavras-chave: Ensino de Geometria. Uso de jogos. Aprendizagem Significativa.

INTRODUÇÃO
Este trabalho é fruto da intervenção do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência – PIBID, subárea de matemática, da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
junto a Escola Estadual Pe. Emídio Viana Correia; uma escola de ensino médio tradicional de
Campina Grande, Paraíba, fundada em meados da década de 1960. O corpo discente é
bastante diversificado, enquadra-se em diferentes faixas etárias. Além disso, alguns
concluíram o Ensino Fundamental há muito tempo e outros concluíram o Ensino Médio
regular e estão buscando capacitação para o mercado de trabalho. Os pontos supracitados
dificultam a aprendizagem desses alunos e requerem do professor um planejamento específico
de ensino.
Os professores de matemática da referida Escola apontaram dificuldades dos discentes
em diversos conteúdos do Ensino Fundamental, principalmente em conteúdos geométricos;
tais como área, figuras geométricas planas, ângulos entre outros. Por se relacionar com muitas
áreas do conhecimento humano e estar presente no cotidiano, a Geometria é sem dúvida uma
das disciplinas da Matemática mais importante. O seu entendimento favorece o
desenvolvimento da percepção visual e também de padrões. Apesar disso, a Geometria é
muitas vezes omitida pelos professores, ou apresentada no final dos livros didáticos, planos de
curso e do ano letivo; sendo vista pelos alunos de maneira teórica e distante de suas
realidades, compreendida como ciência pronta e acabada, sem aplicação em seus cotidianos.
Dessa forma observa-se grande dificuldade e desinteresse por parte dos alunos, levando-os a
pensarem que ela é inútil. Contudo, a curiosidade, a fantasia e a imaginação são qualidades
típicas das crianças e jovens e constituem-se em fatores fundamentais a serem considerados
no desenvolvimento dos conceitos geométricos. Quão mais significativo não seria, tanto para
professores como para os alunos, se os mesmos percebessem que a Geometria está presente
nas casas, nos prédios, em pinturas, objetos e situações cotidianas como sugere Passos (2000):
1
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A geometria é um dos ramos da matemática que pode estimular o interesse pelo
aprendizado dessa ciência, pois pode revelar a realidade que rodeia o aluno, dando
oportunidades de desenvolver habilidades criativas. As ideias geométricas das
crianças podem ser desenvolvidas a partir de atividades de ordenação,
ordenação classificação
de modelos de figuras planas e de sólidos

Os conteúdos geométricos do Ensino Fundamental são conhecimentos prévios para
muitos conhecimentos do Ensino Médio tanto matemáticos como de áreas afins. Estudiosos
da educação Matemática têm buscado
buscado alternativas para atrair os alunos, e levá-los
levá
a
compreender os conteúdos matemáticos, tornando-os
tornando os capazes de relacionar seu cotidiano com
os temas estudados em sala de aula. Dessa forma, identifica-se
identifica se a importância dos
conhecimentos prévios para Aprendizagem
Aprendizagem Significativa da Matemática, pois os mesmos
servem de base para que os alunos relacionem os conhecimentos armazenados em sua
memória com novos conhecimentos. Dessa forma, os novos conhecimentos não são
descartados rapidamente, pois passam a ter significado.
si
Uma vez que significados iniciais são estabelecidos para signos ou símbolos de
conceitos, através do processo de formação de conceitos, novas aprendizagens
significativas darão significados adicionais a esses signos ou símbolo, e novas
relações,
s, entre conceitos anteriormente adquiridos, serão estabelecidas. (MOREIRA
2006, apud SOARES 2009).

Para Soares (2009, pg.57) é possível classificar os alunos quanto aos conhecimentos
prévios: os que estão os conhecimentos prévios ativos, os que estão com os conhecimentos
prévios inativos e os que não tem conhecimentos prévios. Para os que estão com os
conhecimentos prévios inativos ou não os possui, é necessário que o professor faça o uso de
Organizadores Prévios:
Os OP constituem instrumentos (textos, trechos
trechos de filmes, esquemas, desenhos,fotos,
pequenas frases afirmativas, perguntas, apresentações em computador, mapas
conceituais,entre outros) que são apresentados ao aluno em primeiro lugar, em nível
de maior abrangência,que permitam a integração dos novos
novos conceitos aprendidos.
(AUSUBEL, NOVAK e HANESIAN, 1980, apud SOARES 2009)

Diante do exposto, decidimos elaborar um organizador prévio para promover a revisão
de alguns conceitos geométricos do ensino fundamental. Optamos pela utilização de um jogo
e utilizamos uma partida de futebol para revisar alguns conceitos geométricos centrais como
polígonos e seus elementos, ângulos, área entre outros; de uma forma divertida.
diverti
A construção
do jogo baseou-se
se inicialmente na visualização de uma metodologia que permitisse a revisão
de alguns conceitos geométricos fundamentais de uma maneira integrada, fugindo de métodos
tradicionais, permitindo uma maior interação do alunado e negociação de significados.
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Este artigo tem como objetivo relatar a elaboração e aplicação de um jogo didático que
aborda conceitos geométricos em uma partida de futebol, elaborado a partir dos estudos
realizados
lizados pela equipe do PIBID – UEPB de Campina Grande para proporcionar a revisão de
alguns conceitos geométricos básicos a alunos do Ensino Médio.

A introdução dos jogos nas aulas de matemática é uma possibilidade de diminuir os
bloqueios apresentados por muitos alunos que temem a matemática e sentem-se incapacitados
para aprendê-la. Um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no
aluno pois geram interesse e prazer. Por isso, é importante que os jogos façam parte da cultura
escolar, cabendo ao professor avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o
aspecto curricular que se deseja desenvolver (BRASIL, 2001, pg.49). Para Rêgo e Rêgo
(2009, p.29) através de experiências com matérias concretos, o aluno desenvolve o gosto pelo
prazer da descoberta, para enfrentar desafios e de vencê-los, desenvolvendo hábitos e
costumes que o conduzirão mais tarde a ser um indivíduo mais autônomo.
Por outro lado, segundo Smole (et al, 2008), o fato de utilizar jogos não garante que
todos os alunos vão aprender todos os conteúdos, ou que todas as dúvidas irão desaparecer. É
preciso ter alguns cuidados, quando se trabalha com jogos, tais como: analisar a
potencialidade educativa; verificar o nível, não podendo ser muito fácil, de maneira que os
alunos não se esforcem, nem raciocinem, nem ser muito difícil, fazendo com que eles logo
desistam de encontrar a solução; estudar o jogo antes de aplicá-lo, procurando conhecê-lo e
por fim avaliar o momento ideal para utilizá-lo.
Para a elaboração do nosso jogo pesquisamos uma partida de futebol real, analisamos
as regras da partida, as dimensões dos campos oficiais e a análise de quais conceitos poderiam
ser explorados. A partir desse ponto desenvolvemos as regras do jogo e toda a sua dinâmica.
Dividimos o campo (tabuleiro) em quadrados de 3 cm de lado. Os jogadores (peças) devem
ser posicionados nos vértices dos quadrados e movimentam-se no tabuleiro a partir do sorteio
das cartas. O jogo começa com a bola no centro e dois jogadores (de um mesmo time) nos
vértices da linha horizontal mais próximos da bola. Par ou ímpar decide quem começa a
retirar as cartas. Os jogadores devem ser posicionados inicialmente fora da grande área, do
círculo central e fora do campo adversário; os jogadores e a bola devem sempre ser
posicionados nos vértices dos quadrados. Ao se movimentar, a bola não deve ultrapassar 3
lados ou 3 diagonais de quadrado e os jogadores não devem pular os jogadores adversários.
!Quando um jogador se movimenta (chuta a bola) ocupa o lugar onde a bola estava; ao retirar
a carta coringa (penalty) o time deve posicionar a bola na marca do penalty adversário e
retirar outra carta; quando a bola entra na região poligonal da pequena área o time faz um gol;
neste caso a bola volta para o centro do campo, todos os jogadores para a posição inicial,
misturando também as cartas. São 58 cartas, 28 cartas são repetidas em dobro com mais 2
cartas coringas (penalidades- pênalti). As cartas do jogo exploram conceitos básicos em
Geometria, como ângulos, paralelismo, polígonos, área, círculos e circunferências. Há cartas
que pedem ao jogador que elabore um movimento utilizando um quarto de giro a partir do
ponto onde está a bola, outras pedem que o jogador chute a bola na diagonal dos quadrados ou
ainda que posicione a bola na linha poligonal da pequena área, dentro da grande área ou da
região circular central etc.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a aplicação do jogo os alunos demonstraram interesse pelo mesmo e
verbalizaram a preferência por este tipo de aula: "- É melhor a aula assim, do que o professor
só explicando no quadro". De início os alunos apresentaram algumas dificuldades sobre

conceitos de diagonais, um quarto de giro, polígono, círculo e circunferência, mas logo essas
dúvidas foram esclarecidas a partir das discussões realizadas em grupo e no decorrer das
jogadas eles se mostraram mais seguros de suas estratégias e conhecimentos. Foi muito bom
ver o envolvimento e a interação dos alunos durante a aplicação do jogo, mesmo apresentando
algumas dúvidas os mesmos conseguiram saná-las,
saná las, demonstrando que tinham gostado e
compreendido os conceitos explorados pelo jogo.

549

ANAIS – III FNMat

CONCLUSÕES
Consideramos que o nosso objetivo foi atingindo, pois conseguimos identificar as
contribuições dadas pelo jogo para revisão dos conceitos abordados. Além disso, após a
oficina os alunos demonstraram uma melhor assimilação dos conteúdos e perceberam seus
significados. Percebemos que a realização
realização da oficina empolgou os alunos que participaram de
bom grado das atividades propostas, interagiram entre si e ao final da oficina perguntaram
quando seria a próxima. Quanto a nós, bolsistas na formação inicial de professores, atestamos
que em nosso interior
or cresceu o desejo de inovar em nossas aulas e oficinas, na expectativa
que nossos alunos aprendam de maneira significativa como indica Ausubel (apud SOARES,
2008).
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JOGOS COM NÚMEROS INTEIROS1
PIRES, Ingrid2; DE OLIVEIRA, Renan Pereira3;
CORRÊA, Isabella Moreira de Paiva4; FERREIRA, Magno Luiz5.
RESUMO: Visando minimizar a dificuldade dos alunos em aprender operações com números inteiros, esse
trabalho contém dicas de jogos que auxiliam na aprendizagem de forma divertida e dinâmica. Os jogos que serão
aqui apresentados foram aplicados em escolas públicas da cidade de Volta Redonda no estado do Rio de Janeiro,
através do Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à Docência (PIBID), tendo sido modificados segundo
algumas dificuldades observadas durante as aplicações. Ainda trazemos como proposta o jogo Desafio dos
Inteiros, que foi baseado no jogo Trilha dos Inteiros com modificações para torná-lo mais dinâmico. O objetivo
do trabalho é mostrar os erros comumente cometidos pelos alunos e como a aplicação dos jogos matemáticos
vivenciados no PIBID pelos interlocutores podem contornar esses problemas de forma interativa. Sendo assim,
acreditamos que este trabalho possa contribuir para aplicações cada vez mais significativas de jogos matemáticos
em sala de aula.
Palavras-chave: Educação Matemática. Números Inteiros. Jogos Matemáticos. Recursos Educativos. Pibid.

INTRODUÇÃO
Os números inteiros estão presentes no nosso cotidiano, como na medição da
temperatura e no saldo bancário. Contudo, ao ter contato com os alunos, constatamos que eles
não conseguem relacionar o que presenciam no seu dia-a-dia com o que é ensinado em sala de
aula. Enquanto bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID), observamos que ao aplicarmos jogos relacionados com o tema, os alunos não
conseguiam entender o andamento do jogo porque não entendiam as operações com os
números inteiros, comprometendo assim os resultados esperados a partir da atividade.
Um fator determinante na dificuldade dos alunos em operar com números inteiros está
na não compreensão do significado do sinal que acompanha o número, não reconhecendo as
diferenças entre números positivos e negativos. Fato este que pode ser evidenciado quando
observamos interpretações errôneas de um número negativo como um número positivo com o
sinal na frente. Este erro dificulta a compreensão das operações com números inteiros, pois +5
-8 é a adição do número (+5) com o número (-8) e não a subtração entre o cinco e o oito.
Segundo Antônio Alberto Onetta (2002) a não compreensão das quatro operações
envolvendo os números inteiros gera dificuldades em outros conteúdos mais avançados como,
por exemplo, a resolução de equações, trigonometria e demais conteúdos do currículo de
matemática. Sendo assim é muito importante que os alunos aprendam essas operações,
visando seu desenvolvimento no conteúdo pertinente a disciplina de matemática, e em áreas
que utilizem essas operações.
Fazer com que os alunos compreendam que os números negativos são novos números
não é um trabalho fácil, porém existem alternativas para construir essa ideia e fazer com que
eles aprendam as quatro operações básicas relacionadas ao conjunto dos números inteiros.
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: IFRJ/CVR - Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – Campus Volta Redonda. Volta Redonda – RJ.
2
Acadêmica do Curso de Licenciatura de Matemática, bolsista PIBID, ingridmedi@hotmail.com.
3
Acadêmico do Curso de Licenciatura de Matemática, bolsista PIBID, renanpo90@hotmail.com.
4
Professora Orientadora, IFRJ, Coordenadora de Área do PIBID-IFRJ/CVOR-LM, isabella.correa@ifrj.edu.br.
5
Professor Orientador, IFRJ, magno.ferreira@ifrj.edu.br.

Uma das alternativas para reforçar o conceito dos números inteiros ao fazer operações é
trabalhar com a reta numérica. Neste sentido, o aluno pode visualizar a posição do número e
perceber que os números negativos ficam a esquerda do zero. Como os alunos
al
confundem a
regra dos sinais da operação multiplicação com a de soma e subtração, por exemplo, se -1 x -1
= 1, então -1 – 1 = 2, porque “menos com menos dá mais”, a utilização da reta numérica pode
ser feita para melhorar a aplicação do jogo, fazendo com que estes “vícios” sejam corrigidos.
Para auxiliar nesse processo de aprendizagem, existem diversos jogos relacionados
com os números inteiros. Destacamos que estes jogos proporcionam aos alunos a
oportunidade de interagir entre si e com a matemática. Desta forma, a matemática pode ser
tratada em um ambiente mais atrativo e descontraído, de modo que os objetivos de
aprendizagem têm nova chance de serem alcançados. Os PCNs (1997) recomendam os jogos
como recursos didáticos. Segundo os PCNs, “os jogos constituem
constituem uma forma interessante de
propor problemas, pois permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem
a criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções”. (PCN 1997,
p.46)
Como os alunos costumam achar o conteúdo
conteúdo de números inteiros maçante, os jogos
são uma alternativa lúdica que fará com que o aluno participe ativamente do processo de
ensino-aprendizagem.
aprendizagem. O objetivo desse trabalho é compartilhar as nossas experiências com
aplicações de jogos em sala de aula
aula visando corrigir os erros comumente cometidos pelos
alunos e, além disso, mostrar formas de desenvolver essas atividades de forma mais eficaz.
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DESCRIÇÃO DE ALGUNS JOGOS
Neste trabalho serão apresentados dois jogos que manipulam os números inteiros com
diferentes abordagens, sendo estes: Soma Zero e Desafio dos Inteiros. A seguir,
descreveremos cada um dos jogos:
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1. Jogo do Soma Zero

O jogo Soma Zero foi organizado pela coordenadora do Mathema1, Cristiane Chica, e
tem por objetivo fazer com que os alunos compreendam a adição, subtração e tenham a noção
de opostos dos números inteiros. No início da aplicação da atividade serão entregues aos
alunos uma reta numérica para cada grupo de 3 a 4 alunos. Neste momento, o professor irá
reforçar o conceito de números opostos e como se deslocar entre os números na reta
numérica.
O jogo é composto por 40 cartas que serão repartidas entre os jogadores e as quatro
restantes serão colocadas sobre a mesa com as faces numeradas voltadas para cima. Cada
jogador, na sua vez, deverá juntar uma das cartas de sua mão com uma ou mais da mesa, com
o objetivo de somar zero, formando assim o seu monte, caso contrário, deixa na mesa uma
carta qualquer de sua mão. Caso o jogador leve todas as cartas da mesa, o jogador seguinte
apenas coloca uma carta. O jogo termina quando as cartas acabarem ou quando não houver
mais possibilidade de somar zero, vencendo aquele que tiver o maior monte.
Como o objetivo do jogo é formar a maior pilha de cartas, o primeiro passo para o
aluno montar uma estratégia é combinar o maior número de cartas possível por jogada. Em
seguida, ao analisar as cartas na mesa e as cartas que saíram de jogo, não deixar jogadas fáceis
para os outros jogadores. Quando o aluno percebe um modo de jogar que o torna mais apto a
ganhar, significa que ele absorveu o conteúdo da matéria, mesmo que indiretamente.
Estas observações foram feitas através da aplicação em sala de aula, onde alguns
alunos demonstraram dificuldades em interpretar as operações, sendo necessária a intervenção
dos bolsistas para fazer com que a atividade obtivesse resultado.
2. Jogo Desafio dos Inteiros

1

Mathema é um grupo que tem o propósito de pesquisar e experimentar novos métodos de ensino e
aprendizagem, servindo como assessor de organizações educacionais.

Desenvolvemos o jogo Desafio dos Inteiros, baseado na Trilha dos Inteiros, tornandotornando
o mais dinâmico, adicionando a ele cartas com efeitos positivos e negativos. O jogo consiste
de um tabuleiro, 20 cartas e 2 dados (um numerado de 1 a 6 e outro com 3 faces positivas e 3
faces negativas).
O jogo começa com cada jogador rolando os dois dados, sendo o primeiro aquele que
tirar o maior número nos dados. A partida começa a partir da casa de número 0 e a ordem dos
jogadores segue no sentido horário. Em cada turno, o jogador rolará os 2 dados e dará a
quantidade de passos que foi tirada nos dados.
Quando o jogador parar nas casas especiais do tabuleiro: se cair numa casa vermelha,
o jogador compra uma carta e ativa seu efeito vermelho, se cair numa casa azul, o jogador
compra uma carta do topo da pilha e ativa seu efeito azul. As cartas utilizadas irão para a pilha
de descarte. Quando não houver mais cartas na pilha, as cartas da pilha de descarte deverão
ser embaralhadas formando uma nova pilha.
O jogador que chegar à casa de número -20
20 perde o jogo automaticamente. Vence o
jogador que chegar primeiro até a casa de número 20 ou o último jogador a permanecer no
tabuleiro.
Com a repetição constante de movimentos, os alunos irão aos poucos perceber que
movimentam suas peças assim como utilizam a reta numérica. De forma dinâmica, os
jogadores realizarão as operações com os números inteiros, estabelecendo assim uma
um relação
entre o jogo e a aula.
Com esta atividade, pudemos observar a interação dos jogadores e melhor
compreensão dos números inteiros, de diversas faixas etárias sendo algumas sem o mínimo de
pré-requisitos
requisitos para a realização da atividade, necessitando de nossa intervenção mais
frequente, mas sem a perda dos objetivos.
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Durante o período de permanência no Programa Institucional de Bolsas de Incentivo à
Docência (PIBID) do IFRJ, observamos que ao aplicarmos os jogos em sala de aula que
grande parte dos alunos obteve uma compreensão melhor dos conteúdos e que certos jogos
não motivavam os alunos. Com isto em mente, analisamos os jogos aplicados e
desenvolvemos formas de aprimorá-los
aprimorá los com o intuito de melhorar a aprendizagem dos alunos,
por exemplo,
o, o jogo Desafio dos Inteiros foi desenvolvido a partir de modificações no jogo
Trilha dos Inteiros, tendo em vista a nossa experiência com o jogo e as dificuldades que
tivemos ao aplicá-lo
lo em sala de aula. Por fim, pudemos observar como os jogos constroem
constroe o
conhecimento sobre os números inteiros, alterando os vícios matemáticos dos alunos
alcançando os objetivos propostos pelas atividades.
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CONCLUSÃO

FIETZ, Henrique. SHARDOZIM, Silvia Leticia. Jogos e materiais manipulativos no ensino
da
matemática
para
o
ensino
fundamental.
Disponível
em:
www.pucrs.br/edipucrs/erematsul/minicursos/jogosemateriaismanipulativos.pdf>. Rio Grande
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MINICURSO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES
GEOGEBRA: AÇÃO DO PIBID/CAPES UNIPAMPA CAMPUS BAGÉ1
CASSURIAGA, Vanessa2; CABRAL, Nathália3; OLIVEIRA, Cristiano Peres4.
RESUMO: O presente trabalho está inteiramente ligado com a formação continuada de professores, a fim de
apresentar uma alternativa de ensino com o uso de softwares livres visandoincrementar as práticas pedagógicas e
assim obter resultados mais satisfatórios no processo
processo de ensino e aprendizagemda Trigonometria. Consiste em
uma sequência de construções no software Geogebra quereúne as ferramentas de Geometria, Álgebra, Cálculo
Diferencial e Integral, criado pelo professor Markus Hohenwarter da Universidade de Salzburgona
Salzbur
Áustria e
fornece uma série de recursos que, se utilizados adequadamente, poderão contribuir positivamente para o
ensino.A seleção das atividades está centrada no estudo das funções seno, cosseno e tangente e possibilitarão
visualizar o valor das mesmas bem como dos seus gráficos. Tais funções são vistas pelos alunos de ensino médio
como algo abstrato e de difícil compreensão, tendo conhecimento dessa dificuldade propõe-seo
propõe
minicurso a fim
de que os discentes consigam entender o comportamento dessas
dessas funções visualizando seus valores e seus
gráficos e possam, assim, enxergá-las
las de uma maneira mais concreta através do software. Trata-se
Trata de uma das
ações do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/CAPES. A intervenção do grupo
nesta área de conhecimento deve-se
se ao desenvolvimento das novas tecnologias e à necessidade dos professores
da educação atual de estarem inteirados com o que o mundo globalizado nos fornece.
Palavras-Chave: Geogebra, Trigonometria, Ensino-Aprendizagem,
Ensino
PIBID/CAPES.

INTRODUÇÃO

São muitos os conteúdos que podem ser abordados através de softwares livres, aqui se
apresenta apenas uma possibilidade das muitas que poderão ser encontradas
encontradas se explorarmos as
novas tecnologias. Acredita-se
se que aulas diferenciadas chamem a atenção dos alunos e
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter relação com outras Disciplinas,
Insituição: UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa. Bagé – RS.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, UNIPAMPA, cristiano.oliveira@unipampa.edu.br.
cristiano.olive
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A escola continua sendo uma referência importante. Ir até ela ajuda a definir uma
situação oficial de aprendiz, a conhecer outros colegas, a aprender a conviver. Mas,
pela inércia diante de tantas mudanças sociais, ela está se convertendo em um lugar
de confinamento, retrógrado e pouco estimulante.
(Moran, 2004, pg. 349)
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No contexto atual da sociedade da informação, os recursos tecnológicos vêm
ganhando espaço no ambiente escolar. As tecnologias estão sendo introduzidas como um
auxílio na abordagem de vários conteúdos matemáticos. Todavia, muitos professores
pro
ainda
não sabem como lidar com este mundo novo que está sendo inserido em nossas escolas. Em
virtude disto o grupo PIBID/CAPES Subprojeto Matemática UNIPAMPA (Universidade
Federal do Pampa), Campus Bagé, elaborou estas atividades voltadas a este público
p
alvo, pois
se tem conhecimento que muitos docentes atuantes ainda não estão totalmente inteirados com
as tecnologias recentes tais como tablets, netbooks, recursos computacionais, internet, entre
outros. Percebe-se
se que os alunos estão cada vez mais dependentes das tecnologias e que o
professor necessita se adaptar a esse cenário. Logo é preciso inserir esses novos meios na
aprendizagem, criando modelos de ensino inovadores, pois os alunos estão cada vez mais se
distanciando da escola tradicional. Moran
Mor defende essa ideia quando diz:

obtenha-se um melhor aproveitamento dos mesmos, pois eles encontram-se imersos nessa
nova realidade. Hoje já não se precisa estar perto para se comunicar, nem o professor precisa
levar jogos confeccionados para a sala de aula, essas atividades podem ser construídas
virtualmente, disponibilizando estes recursos na internet.Como diz Moran: “As tecnologias
são só apoio, meios. Mas elas nos permitem realizar atividades de aprendizagem de formas
diferentes as de antes” (Moran, 2004, pg. 347). Compactuando com isso, ressalta-se a
importância da formação continuada de professores, cujo principal objetivo é inserir o docente
no contexto atual da sociedade globalizada. O docente deve estar em constante aprendizagem,
adaptando-se às mudanças contínuas que ocorrem.
METODOLOGIA
Antes de elaborar esta ação, foi realizada pelo grupo de bolsistas ID uma breve revisão
bibliográfica que fornecesse ideias e métodos de construçõesque possibilitassem a criação de
um material auxiliar ao professor que participar do minicurso. Também foram lidos artigos
referentes ao uso das novas tecnologias em sala de aula.
Quanto à execução do minicurso, o evento consiste em dois momentos, o de
apresentação do software e o de construções dinâmicas com o mesmo. No primeiro momento
é mostrada a área de trabalho do Geogebra bem como suas principais ferramentas que serão
necessárias para que o minicurso tenha continuidade, pois alguns professores não estão
habituados a trabalhar com o programa. Esta etapa é baseada numa breve introdução do
Geogebra, pois o objetivo principal não é a habilitação dos professores para usar o software,
mas sim, mostrar como softwares livres podem contribuir para educação e também incentivar
os professores a utilizar os recursos tecnológicos que agora se pode ter acesso.
Figura 1 - área de trabalho do Geogebra

No segundo momento propõe-se a realização de três construções: função seno,
cosseno e tangente. Tais construções possibilitarão a visualização dos valores correspondentes
das funções citadas acima dado um ângulo α. Em primeiro lugar é construído o círculo
trigonométrico e um triângulo retângulo no seu primeiro quadrante com vértices na origem,
em um ponto na circunferência e outro com coordenadas (1,0). Logo após definir-se-á o
ângulo α entre a hipotenusa e o eixo x. Essas duas etapas são iguais para a construção das três
funções. A função seno é a projeção da hipotenusa desse triângulo no eixo y e criando um
ponto a partir desta informação serão determinados os diferentes valores dessa função, na

medida em que o ângulo varia, ou seja, a coordenada y deste ponto dará o valor do seno. A
função cosseno é a projeção da hipotenusa no eixo x e assim como na função anterior será o
que norteará essa construção, deste modo o valor da coordenada x do ponto criado a partir da
definição será o do cosseno do ângulo. Para determinar o valor da função tangente precisa-se
precisa
construir uma reta perpendicular ao eixo x que tangencia o círculo trigonométrico contendo
um ponto de coordenadas (1
1, tan( )).Também será possível a visualização do gráfico das
respectivas funções criando um ponto com as coordenadas (α,
( função (α))
α)) e habilitando seu
rastro. É importante ressaltar que as construções são feitas de forma individual e em
documentos diferentes para que o professor
professo possa utilizá-las
las para a introdução dos conteúdos
mencionados. O resultado final do minicurso são animações, ou seja, na medida em que se
muda o ângulo α,através
és de um ponto sobre a circunferência, o gráfico da função irá se formar
bem como seu valor de função será determinado automaticamente.
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Figura 2 - função tangente

RESULTADOS

Evidentemente são diferentes as realidades das escolas em nossa região, nem sempre
há suporte para que se façam atividades muito elaboradas,
elaborad mas deseja-se
se que, pelo menos nas
escolas em que há essa possibilidade ocorra alguma mudança. E quanto às que não tem
muitos recursos, que o professor utilize sua criatividade, invente. Porque não há como
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Todos nós que estamos envolvidos em educação, precisamos conversar, planejar e
executar ações pedagógicas inovadoras, com a devida cautela, aos poucos, mas
firmes e sinalizando mudanças. Sempre haverá professores que não querem mudar,
mas uma grande parte deles está esperando
esperando novos caminhos, o que vale a pena fazer.
Se não os experimentamos, como vamos aprender? (Moran, 2004, pg. 355)
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Espera-se
se que o professor, após este minicurso utilize as construções em suas aulas,
mas que não se limite a apenas reproduzir o que foi mostrado. O desejo do grupo
PIBID/CAPES com esta ação é de que o docente busque novas alternativas, não fique preso a
modelos
odelos antigos de aprendizagem, que não utilize o software apenas para a demonstração de
conceitos, mas também para resolução de exercícios, não para facilitar as aulas, mas para
enriquecê-las.
las. A sociedade está evoluindo e o aprendizado está também, o aluno
alun que há
alguns anos atrás era um reprodutor de atividades, hoje precisa ser criativo. Necessitam-se
Necessitam
formar cidadãos capazes, que tenham potencial na sociedade e não se pode esperar isso se o
professor também não evoluir. Moran fala:

querermos alunos que inovem, que sejam criativos, sem o incentivo do professor.D’Ambrosio
pondera o uso de computadores, afirmando:
Acredita-se que metodologia de trabalho desta natureza tem o poder de dar ao aluno
a autoconfiança na sua capacidade de criar e fazer matemática. Com essa abordagem
a matemática deixa de ser um corpo de conhecimentos prontos e simplesmente
transmitidos aos alunos e passa a ser algo em que o aluno faz parte integrante no
processo de construção de seus conceitos. (D’Ambrosio, 1989, pg. 5)

Espera-se que propostas inovadoras motivem professores e alunos e é em vista disto
que se propõe uma forma de investir na formação continuada do professor, pois ele é quem
impulsiona o aluno a ter mais autonomia. Esta ação é apenas uma maneira de mostrar que é
possível transformar as aulas, torná-las mais atrativas e que o docente necessita acompanhar
as mudanças globais e não somente conhecê-las, mas também utilizá-las.
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O ENSINO DE EQUAÇÕES POLINOMIAIS
POLINOMIAIS DO 1º GRAU COM O USO
DE MATERIAIS MANIPULÁVEIS
MANIPULÁVEIS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS1
SANTOS, Dayane de Oliveira2; BENITO, Ricardo Nicasso3.
RESUMO: O Ensino de Equações Polinomiais do 1º Grau com o Uso de Materiais Manipuláveis e Resolução
de Problemas tem como objetivo apresentar uma atividade mais atrativa e motivante, de modo a diversificar o
ensino deste conteúdo. Utilizamos materiais manipuláveis como recurso
recurso didático para a compreensão dos
conceitos de equação.Desenvolvemos, com o uso dos materiais manipuláveis, uma atividade referente ao ensino
de equações em uma turma do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede pública de ensino do
município de Itabaiana-SE.
SE. Trabalhamos com um jogo denominado “Trilha Algébrica”, composta por várias
situações-problema
problema (representada por um coringa), distribuída no decorrer do percurso, que foram dispostas em
vinte cartas com perguntas e, suas respectivas respostas em
em outras vinte cartas. Para essa atividade, a turma foi
dividida em duplas. Através da aplicação do jogo foi possível notar que houve melhor compreensão, por parte
dos discentes, sobre o conteúdo envolvido.
Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem.
Aprendizagem. Equações. Materiais
M
Manipuláveis.

[...] o jogo na
n educação matemática parece justificar-se
se ao introduzir uma linguagem
matemática que pouco a pouco será incorporada aos conceitos matemáticos formais,
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Universidade Federal de
Sergipe. Itabaiana – SE.
2
Aluno Expositor.
3
Professore Orientador, Universidade Federal de Sergipe, ricardo.nicasso@gmail.com.
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O ensino e aprendizagem de Matemática devem ser realizados de modo a incentivar os
alunos a pensar, encaminhar a solução do problema, tentar superar as dificuldades de
aprendizagem, enfrentar desafios que exigem grande esforço
esforço de dedicação e descobrir por si
só a melhor estratégia que deve ser utilizada para a solução do problema.
Neste sentido, desenvolvemos uma atividade envolvendo resolução de problemas e
jogos para trabalhar o conteúdo de equações polinomiais do 1º grau
g
com alunos do 7º ano de
uma escola da rede pública estadual do município de Itabaiana/SE, sob a observação da
docente responsável e supervisora de Matemática da turma.
Tivemos como objetivo oportunizar aos estudantes a vivência de atividades que
possibilitassem
bilitassem a compreensão do processo de resolução de problemas em jogos envolvendo
equações polinomiais do 1° grau.
O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência tem como principal
objetivo auxiliar na formação do professor de Matemática através
através de propostas objetivas
e,construir atividades que possibilitem este educador a trabalhar de maneira diferenciada em
sala de aula.
Alguns estudantes necessitam manipular e experimentar muitas vezes um
recurso/material até que possam entender os conceitos envolvidos do assunto em estudo.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), as atividades com jogos
representam um importante recurso metodológico em sala de aula, pois são uma forma
interessante de propor problemas devido a serem atrativas para o aluno e, também, por
favorecerem a criatividade na elaboração de estratégias durante a vivência dos mesmos.
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INTRODUÇÃO

ao desenvolver a capacidade de lidar com informações e ao criar significados
culturais para os conceitos matemáticos e o estudo de novos conteúdos. (MOURA,
1994.p.24, apud MALUTA, 2007, p.15).

Nesse aspecto, no momento em que os alunos manipulam os materiais eles também
entendem a essência do conteúdo, o que geralmente não ocorre com a maioria dos estudantes.
Assim, com a utilização desse recurso didático, possibilitamos aos alunos uma melhor
aprendizagem.
Através do jogo, trabalhamos com materiais manipuláveis, o conceito de equações, no
qual os estudantes puderam vivenciar processos de resolução de problemas, percebendo que
para resolvê-los é preciso compreender, propor e executar um plano de solução, de forma
diferenciada.
MATERIAL E MÉTODOS
Desenvolvemos nossa atividade no dia 31 de outubro do ano de 2013, sob a
observação da professora responsável e supervisora da turma. Os sujeitos da atividade foram
43 alunos do 7º ano com idade média de 12 anos, de uma escola da rede pública de ensino
localizado no município de Itabaiana–SE. Nosso objetivo foi identificar e provocar mudanças
no aprendizado dos estudantes ao utilizar um recurso material no ensino de equações do 1º
grau envolvendo resoluções de problemas. O presente estudo foi planejado para ser
desenvolvido em três momentos:
(1) Desenvolvimento da atividade/jogo;
(2) Discussão do conteúdo e aplicação do jogo;
(3) Avaliação das atividades.
Primeiramente, desenvolvemos uma atividade com a utilização de materiais
manipuláveis, nesta, trabalhamos com a aplicação do jogo “Trilha Algébrica”. Este é um jogo
de aprofundamento, pois fomos aplicar após termos trabalhado o conteúdo de equações do 1º
grau. O objetivo foi proporcionar aos estudantes um maior entendimento sobre o conteúdo
abrangido.
Em seguida, fizemos a explanação do conteúdo proposto no quadro negro sempre
fazendo os discentes participarem da aula, principalmente indagando sobre a existência de
possíveis dúvidas e deixando bem clara a importância de saná-las.
A “Trilha Algébrica”, um jogo retirado da dissertação de Guedes, foi composta por um
tabuleiro com a numeração de 1 até 50, fichas contendo os problemas, fichas contendo as
respostas, um marcador (cone) para cada jogador (num total de 4 jogadores) e um dado com
desenhos de polígonos indicando o número de casas que os jogadores deveriam avançar ou
não. A seguir, dividimos os alunos em duplas, nos quais receberam dez fichas contendo as
situações problemas e dez fichas contendo as respostas para conferência, dois peões distintos
e um papel rascunho para os cálculos auxiliares.

Figura1: Tabuleiro do jogo “Trilha Algébrica”

561

ANAIS – III FNMat

Fonte: A autora (2013)

Cada jogador, na sua vez lançou o dado e, conforme o número indicado avança as
casas, se o peão caísse em uma casa marcada com o coringa, o jogador tinha que tirar uma
ficha com a pergunta e responder. Tal ficha continha uma situação
situação problema que devia ser
resolvida. Caso o jogador conseguisse acertar a situação problema apresentada avançava duas
casas e se errasse volta três casas. Vence o jogo a dupla que alcançar primeiro a casa de
chegada.
A avaliação foi feita de forma contínua durante todo o processo em contato com os
alunos. Os bolsistas do programa e a professora responsável pela turma acompanharam as
discussões das duplas, o envolvimento dos alunos com o jogo e, consequentemente com o
conteúdo matemático e, em um momento posterior,
posterior, tiraram as conclusões sobre a atividade
desenvolvida.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a realização do jogo, notamos que os discentes estavam empolgados com a
atividade proposta, e que a maioria das duplas resolviam as equações sem solicitar ajuda, só
chamávamos quando sentiam dificuldade quanto à transposição de um termo de um membro
para o outro, pois os mesmos esqueciam-se
se de fazer a “troca de sinal”. Além disso, foi
possível observar que o jogo contribui para o entrosamento entre os discentes onde
ond
simultaneamente construíram seus conhecimentos.
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Figura 2: Situação problema que contém em uma das cartas do jogo.

A figura abaixo mostra a estratégia e resolução feita por um dos alunos no momento do
jogo.
Figura 3: Interpretação da solução do problema feita pelo aluno durante o jogo.

Fonte: A autora (2013)

A partir das correções das atividades analisamos que, como nas figuras 2 e 3, a
resolução do problema foi de forma válida pela maior parte dos discentes. Sendo que nessa
atividade alguns alunos tiveram dificuldade na hora da representação, ou seja, para obter a
equação   39,, adicionamos o número6
número
aos dois membros da equação   6  45. Esse
fato caracteriza o princípio aditivo das equações. Ressaltamos que a professora da turma
ministrou as aulas de equação usando o processo prático “troca de lado e muda o sinal”.
De certa forma comprova-se
comprova se que esses discentes sabiam que para resolver a situação
problema referente a ficha acima,
acima, primeiramente teriam que ler e interpretar o problema
proposto e, em seguida, de sensata maneira, tentar resolvê-lo.
resolvê lo. Artifícios esses que fazem com
que os discentes consigam aprender a reconhecer as diferentes formas de uma variável ser
apresenta em uma situação problema.
Figura 4: Aluno interpretando à situação problema presente em uma das fichas do jogo.

Fonte: A autora (2013)

Durante a realização dessa atividade, vimos que a maioria dos discentes teve o
domínio de manusear esse material e a facilidade de identificar o método de resolução dos
problemas.Destacamos também que, por meio da utilização desse material, houve uma
compreensão mais ampla por parte dos educandos na atividade, onde consequentemente os
resultados foram satisfatórios. Isso foi concluído por meio de observações durante a atividade.

CONCLUSÕES
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Os resultados apresentados nos sugerem indícios de que houve um forte interesse e
motivação por parte dos estudantes em participar da atividade e, consequentemente,
trabalharam com o conteúdo matemático já desenvolvido pela professora em sala, fazendo
com que desta forma, estes discentes aumentasse o contato com equações do 1º grau.
Fazer uso de materiais manipuláveis para o ensino de equações, interativamente, nos
leva à expectativa de contribuir para formar cidadãos capazes de relacionar os conhecimentos
adquiridos com os do seu cotidiano.
Com a aplicação dessa atividade percebemos o quanto é gratificante para nós, futuros
professores, o envolvimento do educando no processo de ensino aprendizagem e, por meio da
metodologia do uso de jogos, é possível esse envolvimento.
Ressaltamos também que nossos objetivos foram alcançados e que esta atividade foi
de fundamental importância, pois, proporcionou aos nossos alunos uma forma diversificada
diversifica
de aprender o conteúdo em questão e construir seu conhecimento. Por esses motivos o uso de
matérias manipuláveis e metodologias diferenciadas deve estar presente nas aulas de nossos
colegas, futuros professores, e dos professores de Matemática, despertando
despertando nos estudantes o
entusiasmo de aprender equações do 1º grau com uma incógnita.
REFERÊNCIAS
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O ENSINO DO CÁLCULO ATRAVÉS DA ANÁLISE DE SITUAÇÕES
CONCRETAS1
FERREIRA, Mariana Karoline Costa2, MENEZES, Daniel Brandão3.
Resumo: O presente estudo se justifica pela necessidade de desenvolver o estudo da disciplina de Cálculo
diferencial e integral lecionada sob uma visão contextualizada, ou seja, fazer uma análise de uma situação
desafiadora ligada ao conteúdo teórico a ser ensinado. A problemática gerada pela situação concreta escolhida
para este estudo foi entender qual seria o melhor lugar para sentar-se no cinema e para o desenvolvimento do
artigo foi necessário o uso de um conceito matemático utilizado no nível superior: derivadas. A metodologia
utilizada foi o levantamento bibliográfico com pesquisas em artigos e livros que descreviam as principais
definições a serem utilizadas: trigonometria e o cálculo diferencial, bem como, fazer uma releitura do que alguns
autores já escreveram sobre o tema. O estudo revela a possibilidade de integrar a situação concreta com as
definições do Cálculo e é mais uma fonte bibliográfica que pode auxiliar alunos e professores no estudo de
derivadas.
Palavras-chave: Ensino do Cálculo diferencial, Derivada, Situação concreta.

INTRODUÇÃO
Com o intuito de gerar uma aplicabilidade do cálculo diferencial e integral nos
conflitos diários da engenharia surgiu o interesse em abordar um problema rotineiro, mas que
em seu íntimo está relacionado ao cálculo propriamente dito.
Não nos é incomum a indecisão de onde sentar, seja no teatro, no cinema ou em uma
orquestra. Enfrentamos a difícil decisão de onde se obteria a melhor visão do espetáculo, isto
é um problema que envolve geometria e derivadas. Geometria por envolver ângulos,
triângulos e trigonometria. Derivadas por envolver a taxa de variação do ângulo em relação às
distâncias em questão.
Devem-se levar em conta algumas variáveis de que depende a solução do problema.
Como por exemplo; altura da tela, ângulo de inclinação das cadeiras, distância entre as
fileiras, altura do observador, ângulo de visão do observador, distância da tela à primeira
fileira, comprimento da tela.
O objetivo é gerar o maior ângulo de visão possível para o observador. Desta forma
vamos demonstrar a situação na figura 1.
Figura 1 – Demonstração da situação problema.

1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
Instituição: UNICHRISTUS - Centro Universtiário Christus. Fortaleza – CE.
2
Aluno Expositor.
3
Professor Orientador, UNICHRISTUS, brandaomenezes@hotmail.com.
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Podemos supor que tenhamos 21 fileiras, isso nos daria um intervalo de fileiras que se
disporia 0 ≤ x ≤ 20, onde x=0 indica a primeira fila, suporemos também que o ângulo de
inclinação das cadeiras seja de 20 graus, que a distância dos pés da cadeira aos olhos do
observador equivale a 1,2 metros, que a tela está a 3 metros do solo, que a primeira fileira de
cadeiras
iras está a 3 metros da parede, que a tela tem 10 metros de comprimento e que a distância
entre fileiras é de 1 metro.
Agora vamos aos cálculos, suporemos que a melhor posição para que haja uma melhor
observação do espetáculo seja no maior valor do ângulo de visão que o observador pode
atingir. Dessa forma:
A tela se encontra a 3 metros de altura, a distância entre a parede e a primeira fileira
que é de 3 metros, a altura do pé a cadeira aos olhos do observador que é de 1,2 metros. O
comprimento da tela é dee 10 metros da tela. Alfa (α) é o ângulo de inclinação das cadeiras e
teta (θ) o ângulo de visão do observador.
Partindo desta descrição, podemos dividir o ângulo de visão do observador em duas
partes, fazendo com que o ângulo inicial seja igual à soma dos dois novos ângulos gerados. E
fazendo com que o triângulo isósceles se torne a soma de dois triângulos retângulos.
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Figura 2 – Variáveis envolvidas na situação do observador com valores especificados.
especificados

Daí podemos substituir o valor encontrado na equação 10 na equação 5 e assim
obtermos:
Podemos substituir o valor de d
encontrado na equação 11 nas equações 3 e 4 e assim encontraremos:

A

equação

do

cosseno
.

do

arco

duplo

é:

Gráfico 1 – Função arco-cosseno.

A partir deste gráfico observamos que o ângulo maior se encontra entre x=2 e x=3,
para definir o número exato desta posição, basta derivar a função e igualá-la a zero.

Máximos e mínimos da função
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Os valores máximos e mínimos de uma função são chamados também de extremos da
mesma. Algumas funções
ções podem não possuir máximo, ou mínimo ou até mesmo nenhum dos
dois. Não é o nosso caso nesta problemática.
Para a obtenção destes valores de máximos e mínimos, no cálculo diferencial,
utilizamos a derivada primeira igualada a zero, pois serão os pontos críticos a função, onde a
função deve ter derivada definida.
No nosso, como vimos no gráfico acima, a função só tem um ponto crítico e é
justamente o ápice de θ, o valor pelo qual procuramos.
Derivando a função:
y = arc cos u ⇒ y ′ =

=

Ao derivá-la e igualá-la
la a zero obteremos seu ponto crítico, no nosso caso obteremos x
= 2,9134, ou seja, aproximadamente x = 3 que seria a quarta fileira, o gráfico da derivação é o
seguinte:

Desta forma é possível definir uma equação geral que poderia ser resolvia alterando os
valores das dimensões do local, e assim aplicar a qualquer estabelecimento nos mesmos
moldes independendo de qual possa ser.
Figura 3 – Variáveis
riáveis generalizadas envolvidas na situação do observador.
observador
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Gráfico 2 – Variação de

Onde z indica a distância entre os pés da cadeira aos olhos do homem, j indica altura
da tela, y refere-se à distância da parede à primeira fileira, w é o comprimento da tela e α é o
ângulo de inclinação das cadeiras.
Daí obtém-se:

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir que é possível encontrar, depois de alguns cálculos, a resolução do
problema e, além disso, através desse problema, observar que no dia a dia não será difícil os
estudantes se depararem com situações que exigirão a utilização da ferramenta matemática
aliada ao raciocínio descritivo e problematizado de situações.
Pode-se observar que a equação que define o problema é o quociente entre uma
equação de segundo grau e a raiz quadrada de uma equação de quarto grau, logo é possível
solucioná-la com o auxílio de um software que define gráficos equacionados, a exemplo do
MATLAB e do GEOGEBRA.
O gráfico mostra que no caso de 21 fileiras seria a 4ª fileira de baixo para cima que
atingirá o maior ângulo para uma melhor visão e na 20ª e 21ª fileira se obteria o menor ângulo
possível de visão para o observador.
Por fim, esta pesquisa surge como mais uma fonte literária para os alunos e docentes e
proporciona subsídios para pesquisas futuras que tentem abordar os desafios diários da
engenharia.
REFERÊNCIAS
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O ENSINO DO CÁLCULO COM O AUXÍLIO DA HISTÓRIA DA
MATEMÁTICA E O SOFTWARE GEOGEBRA: O CASO DA
DERIVAÇÃO IMPLÍCITA1
ANDRADE, Lara de2; BRANDÃO, Daniel3.
RESUMO: A recente estruturação do curso de Engenharia Civil da Unichristus motivou estudos relacionados à
disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, os quais apresentaram ferramentas de aprendizagem no contexto da
história da matemática, em que o docente pode aplicar com os conteúdos apresentados
apresentados em sala de aula. O
objetivo deste artigo é apresentar como a história da matemática e uma ferramenta computacional para
interpretação geométrica das derivadas de funções implícitas, podem constituir um mecanismo prático ao
docente para atingir um
m melhor aprendizado por parte dos alunos. A metodologia utilizada foi a realização de
levantamentos bibliográficos e de pesquisas utilizando o software Geogebra. Os resultados observados foram o
fácil manuseio que o programa pode proporcionar aos alunos, a construção e análise de curvas que poderão ser
úteis aos estudos dos discentes e a abertura para futuros trabalhos na área, possibilitando o enriquecimento das
disciplinas ministradas na faculdade.
Palavras-chave: Derivação implícita. Software Geogebra. História da matemática.

OBJETIVO GERAL

1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter relação com outras Disciplinas,
Instituição: UNICHRISTUS – Centro Universitário Christus. Fortaleza – CE.
2
Aluno Expositor.
3
Professor Orientador, UNICHRISTUS, brandaomenezes@hotmail.com.
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A matemática possui uma grande aplicação às ciências, o que inclui várias áreas da
Engenharia Civil, um exemplo que se pode citar é a estrutural. Com observações
e experiências, os cientistas e matemáticos procuram e determinam a fórmula ou a função
que relaciona
laciona as variáveis em estudo. Desse modo, a matemática é uma ferramenta
indispensável para estudar o movimento e, em geral, a ciência, o que mostra sua grande
importância para a Engenharia, devido a grande utilização da física no estudo de mecanismos
de sustentações de estruturas.
O cálculo surgiu como uma grande ferramenta da matemática e sua construção foi
possível devido ao resultado de diversas contribuições de muitos personagens como Isaac
Newton, Leibniz, René Descartes, Fermat, entre outros. O cálculo pode ser dividido em duas
partes, onde uma é relacionada
ionada às derivadas ou Cálculo Diferencial e outra parte relacionada
às integrais ou Cálculo Integral.
Integral. O aparecimento do Cálculo Diferencial está muito ligado à
questão das tangentes.
Na matemática clássica e antiga, o movimento foi estudado geometricamente,
geometricamen usando
as proporções de Euclides e propriedades cônicas de Apolônio para estabelecer relações entre
distância, velocidade e aceleração. Hoje, estas quantidades variáveis são aplicações básicas
das derivadas e são elas que nos ajudam a determinar o estudo
estudo do movimento, ferramenta
imprescindível ao engenheiro, que utiliza estas técnicas para criar e elaborar projetos com
base nesse conhecimento científico matemático.
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O objetivo geral do trabalho é auxiliar na recente estruturação do curso de Engenharia
Civil da Unichristus; Buscar novas ferramentas de aprendizagem do Cálculo em que o
docente possa aplicar em conteúdos apresentados em sala de aula; Introduzir novas pesquisas
na área de Engenharia Civil e do Cálculo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Auxiliar o docente a atingir um melhor aprendizado por parte dos alunos a partir de dois
mecanismos práticos de ensino: A inserção da história da matemática no Cálculo em busca de
uma melhor aprendizagem pelos alunos; O uso de uma ferramenta computacional para
interpretação geométrica das derivadas de funções implícitas.
MATERIAL E MÉTODOS
A realização do presente estudo baseou-se em três partes: Revisão de Literatura,
criação dos modelos geométricos no software Geogebra e análise qualitativa dos estudos
realizados. No primeiro momento, foram catalogados obras e artigos que versassem sobre a
história do Cálculo com a finalidade de procurar no tempo as respostas para o estudo dessa
matemática mais avançada. Foi realizado um estudo sobre o que os autores escrevem sobre a
derivação implícita e então, entendida a história do cálculo e o conceito de derivação
implícita, pôde-se alçar a criação dos modelos mais importantes do conteúdo com pesquisas
sobre o software Geogebra e como ele pode trabalhar com o ensino da derivação. A partir
disso, foram revelados processos durante a pesquisa que puderam traçar um perfil do estudo,
na qual será qualificado no trabalho como análise dos estudos realizados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A derivada de uma função pode ser interpretada como o coeficiente angular da reta
tangente ao seu gráfico. As aplicações da derivada em problemas típicos têm aplicações
práticas nos mais diversos campos, como geometria, engenharia, física, biologia e economia.
A derivada constitui uma ferramenta poderosa do cálculo para o estudo e a análise de funções.
George B. Thomas (2012, p. 202) diz que a maioria das funções trabalhadas, antes do
aprendizado de cálculo, são de forma y = f(x), em que y é dado diretamente ou
explicitamente, por meio de uma expressão definida em termos de x. No entanto, na resolução
de problemas práticos, frequentemente a relação entre y e x é determinada por uma equação
da forma F(x, y) = 0, que não esta resolvida para y. Pode ser que não exista nenhum ponto (x,
y) do plano que satisfaça a equação F(x, y) = 0. Neste caso, esta equação representa um
conjunto vazio. Caso contrário, uma equação do tipo acima representa uma curva no plano
que pode ser o gráfico de uma ou de varias funções da forma y = f(x). Isto acontece porque
uma equação em duas variáveis x e y pode ter uma ou mais soluções para y em termos de x ou
para x em termos de y. Dizemos, então, que estas soluções são funções definidas
implicitamente pela equação F(x, y) = 0.
A técnica conhecida que permite calcular a derivada de equações implícitas é a
derivação implícita. As funções encontradas até agora podem ser descritas expressando-se
uma variável explicitamente em termos de outra, em geral, y = f(x). Algumas funções,
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entretanto, são definidas implicitamente por uma relação entre x e y. Em alguns
algun casos é
possível resolver uma equação para y como uma função explícita (ou várias funções) de x.
“Felizmente não precisamos resolver uma equação para y em termos de x para de encontrar a
derivada de y. Em vez disso, poderemos usar o método da diferenciação
diferenciaç implícita, que
consiste em diferenciar ambos os lados da equação em relação a x e então resolver a equação
resultante y’. Nos exemplos e exercícios desta seção presuma sempre que a equação dada
determine y implicitamente como uma função diferenciável de x de forma que o método da
diferenciação implícita possa ser aplicado.” (STEWART, 2006, p. 227).
A definição de derivação implícita é posta por (FLEMMING e GONÇALVES, 2002,
p. 165) considerando a equação
F(x,y) (1)
E dizendo que a função y = f(x) é definida
definida implicitamente pela equação (1) se, ao
substituirmos y por f(x) em (1), esta equação se transforma em uma identidade. Também é
discutido que nem sempre é possível encontrar a forma explícita de uma função definida
implicitamente, assim, o método da derivação
derivação implícita permite encontrar a derivada de uma
função assim definida, sem a necessidade de explicitá-la.
explicitá la. De acordo com as autoras, podemos
supor que F(x,y) = 0 define implicitamente uma função derivável y = f(x), e que, então,
podemos usar a regra da cadeia e determinar y’ sem explicitar y.
Flemming e Gonçalves (2002,
(2002 p. 166) propõem alguns exemplos de derivação
implícita, sendo tais exemplos de fácil entendimento, devido aos passos simples e detalhados
da técnica utilizada na derivação de funções implícitas.
implícitas. Alguns dos exemplos dados por
(FLEMMING e GONÇALVES, 2002, p. 166) estão representados abaixo:
Exemplo 1. Sabendo que y = f(x) é uma função derivável definida implicitamente pela
equação x² + y² = 4, determinar y’. Como essa equação define y = f(x)
f(x implicitamente,
podemos considerá-la
la uma identidade válida para todo x no domínio de f. Derivando ambos
os membros desta identidade em relação a x, temos:
(x² + y²)’ = (4) ou, (x²)’ + (y²)’ = 0
Como y = f(x), usando a regraa da cadeia,
cadei vem:
2x + 2yy’ = 0.
Isolando y’, temos:
y’ = -x/y.
Observamos que, neste exemplo, foi usado o fato de que y = f(x) é uma função derivável
definida implicitamente. Esse resultado não é válido para a função h(x), representada
graficamente na Figura 4.1. De fato, embora esta função
função também seja definida implicitamente
pela equação x² + y² = 4, ela não é contínua no ponto x = c e, portanto, não é derivável neste
ponto.
A interpretação de dy/dx como um quociente diferencial. Até aqui, dy/dx tem sido
visto como uma simples notação para a derivada de y = f(x). “O que faremos a seguir é
interpretar dy/dx como um quociente entre dois acréscimos. Inicialmente, vamos olhar para
dx como um acréscimo de x e, em seguida, procuraremos uma interpretação para o acréscimo
dy.” (GUIDORIZZI, 2001,, p. 192)
De acordo com (STEWART, 2006, p. 230), o matemático norueguês Niels Abel
provou em 1824 que não existe uma fórmula geral dada para as raízes de uma equação de
quinto grau em termos de radicais, e que, mais tarde, o matemático francês Evariste Galois
Gal
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provou que é impossível encontrar uma fórmula geral para as raízes de uma equação de nn
ésimo grau (em termos de operações algébricas sobre os coeficientes) se n for qualquer inteiro
maior que quatro. Assim, podemos perceber a importância da derivação implícita
i
em
equações de n-ésimo
ésimo grau, devido à impossibilidade de encontrar suas raízes explicitamente.
Gráficos de curvas
curvas implícitas com o auxílio do Geogebra
O software Geogebra pode criar dois tipos de curvas, as paramétricas e as implícitas,
mas como nosso estudo está ligado às curvas implícitas, estudaremos apenas elas neste
software.
As curvas implícitas são polinômios em variáveis x e y.. A equação de determinada
de
curva pode ser inserida diretamente usando a “Barra de Entrada” que fica logo abaixo à tela
do programa. Este é um exemplo
xemplo de equação de uma curva para se inserir no programa: x^4 +
y^3 = 2xy.
Usando a ferramenta “Novo Ponto” pode-se
pode localizar um ponto em uma curva e obter
suas coordenadas. No entanto, em alguns casos, o ponto não pode ser determinado como
dependente da curva.
Exemplos de curvas implícitas feitas no Geogebra

Figura 1: Lemniscata de Bernoulli
x⁴ + 2x²y² - 100x² + y⁴ - 100y² = 0

Figura 2: Fólio de Descartes
x³ - 2xy + y³ = 0

Figura 3: Quadrado
x⁴ + y⁴ = 1 (Equação geral:       1)

Figura 4: Círculo
x² + y² = 1

CONCLUSÕES
Este trabalho, baseado em pesquisas bibliográficas, apresentou a derivação implícita
de tal forma que abrangesse desde sua história até a sua aplicabilidade para auxiliar no ensino
do Cálculo no curso de Engenharia Civil. O ensino de tal assunto foi abordado com o auxílio

do software Geogebra e como resultado deste uso, foi observado que houve fácil visualização
e criação de gráficos. O uso do software desempenha um papel que melhora a relação entre o
aluno e a construção do seu conhecimento,
conhecimento pois ele pode aumentar a compressão sobre as
derivadas implícitas através de construções e manipulações simples, havendo assim, maior
interesse e atenção por parte de quem está estudando tal conteúdo.
o. O uso dessa ferramenta
pode ser visto, de certa maneira, de maneira lúdica pelo estudante, o que contribui
significativamente para o seu aprendizado.
Além do estudo feito com o software, para auxiliar no entendimento de como nasceu o
Cálculo, foram apresentados
esentados grandes matemáticos e suas contribuições históricas,
principalmente René Descartes e Pierre Fermat, que incentivaram um grande progresso
matemático na época e contribuíram de forma significativa para a construção do Cálculo. As
obras deixadas por esses matemáticos incentivaram a continuação de resolução de problemas
matemáticos posteriores, até que Newton e Leibniz propusessem teorias mais sólidas para,
assim, surgir o Cálculo Moderno. Desse modo,, a abordagem da história da matemática pode
contribuir com resultados significativos na aprendizagem do Cálculo para o aluno de
Engenharia Civil e os dos demais cursos que abordam o Cálculo.
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O PLANOBOL COMO OBJETO AUXILIADOR DO ENSINO E
GEOMETRIA PLANA1
SANTOS, Francileide Santana2; SOUSA, Marcos Vinicius3;
CRUZ, Anete Otília Cardoso de Santana4.
RESUMO: Com o intuito de contribuir no progresso do ensino e aprendizagem da geometria plana no Ensino
Médio, vem sendo desenvolvido por um grupo de bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), do Instituto Federal da Bahia (IFBA), do subprojeto de Licenciatura em Matemática, o
PlanoBol. Constitui-se em um jogo matemático voltado para o aprendizado da geometria plana, que se baseia no
Geoplano. O PlanoBol é um jogo diretamente relacionado aos esquemas táticos de times futebol. Neste trabalho,
argumentaremos sobre os proveitos da utilização do PlanoBol, como um recurso didático no ensino da
Geometria Plana. Além disso, observaremos como se dá a construção do conhecimento através desta
metodologia, propiciando uma aula dinâmica na qual todas as etapas de elaboração das estratégias de jogadas,
transformem-se em conhecimentos matemáticos.
Palavras-chave: PlanoBol. Geometria Plana. Ensino e Aprendizagem. Futebol.

INTRODUÇÃO
O desafio de ensinar matemática de forma significativa, expressiva e eficaz é, de fato,
uma questão recorrente entre os educadores da área da Matemática. Neste cenário brasileiro,
onde alguns docentes colocam a geometria em último plano no Ensino Básico, promovemos a
criação de um ambiente, que oportunize a aplicação de jogos no processo de ensino e
aprendizagem da geometria, de modo a estimular e criar oportunidades que permitam os
estudantes construírem o próprio conhecimento.
Desta forma, com o intuito de despertar e promover a aprendizagem dos conceitos da
geometria plana, bem como o cálculo da área e do perímetro de algumas figuras planas, é que
elegemos o futebol como proposta realizarmos nossas investigações matemáticas. Isso
porque, no Brasil, é notável a popularidade desse esporte, além de ser o mais praticado no
mundo. Somando a tudo isso, o futebol apresenta características lúdicas e dinâmicas que se
associam às características presentes na geometria. Assim, adequamos o estudo da geometria
à construção do Planobol, via estratégias, táticas e/ou escalações escolhidas por cada
time/seleção para realizar determinadas jogadas e/ou partidas para que, a partir desse
ambiente, possamos extrair todas as possibilidades matemáticas de estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
Nossos aportes teóricos basearam-se nos artigos: "Uso de Jogos no Ensino da
Matemática" de Godoy e Menegazzi (2010) e "A Importância do Jogo no Resgate do Ensino
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: IFBA Câmpus Salvador.
Salvador – BA.
2
Acadêmica do Curso de Licenciatura de Matemática e bolsista e pesquisadora do Programa de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID), francii_santos@hotmail.com.
3
Acadêmico do Curso de Licenciatura de Matemática e bolsista e pesquisador do Programa de Bolsa de
Iniciação à Docência (PIBID), markosviniccius@hotmail.com.
4
Professor Orientador, Instituto Federal da Bahia, Câmpus Salvador e Supervisora/Orientadora do Programa de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), profanetecruz@gmail.com.

de Geometria" de Ferrarezi (2004). Esses autores salientam a relevância do uso de jogos na
representação cotidiana da geometria e ratificam a importância de buscar alternativas
alt
para a
melhor aprendizagem da geometria, sempre confirmando a necessidade de estimular a
criatividade e o potencial de cada estudante.
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Os jogos constituem um recurso favorável ao ensino da matemática, pois apresentam
situações
situações-problema
significativas
ativas que desafiam o pensamento, desencadeando o
processo de equilibração, responsáveis pela construção de novos conhecimentos. A
linguagem matemática, que é muitas vezes difícil pelo aluno entender na sala de
aula, pode ser mais entendido em um contexto lúdico. (GODOY; MENEGAZZI,
2010, p. 609).

Entretanto, ressaltamos que, em se tratando de um trabalho inicial, pretendemos
aprofundar o tema, buscando outros autores que ofereçam mais consistência nesse estudo
investigativo.
A proposta a seguir será aplicada a uma turma do 2º ano do Ensino Médio. Serão
formadas duplas (ou poderá ser jogado individualmente) e os estudantes deverão escolher
apenas 01 (um), dos 14 (quatorze) esquemas táticos apresentados. Em seguida, os mesmos
deverão escalar o seu time no PlanoBol, segundo o esquema escolhido pelo grupo, como os
apresentados a seguir (figura1).
Cada escalação mostra o desenho tático formado por diversas figuras geométricas.
Vale ressaltar que, um time/seleção é formado(a) por 11(onze) jogadores, dentre eles
e o goleiro
que não participa da configuração tática. Por isso, todo esquema tático terá um somatório de
10(dez) jogadores.

O esquema 3-5-22 (3 zagueiros, 5 jogadores de meio de campo e 2 atacantes) permitirá
formar figuras geométricas tais como: triângulo equilátero, triângulos isósceles e quadrilátero.
Já o esquema 4-4-22 (4 zagueiros, 4 jogadores de meio de campo e 2 atacantes) formará
triângulo equilátero,
o, trapézios, hexágono, quadrado e retângulo. A partir daí amplia-se
amplia
a
possibilidade de estudar as características de cada polígono, assim como verificar estratégias
para se calcular perímetros, diagonais, alturas, áreas, dentre outros elementos.
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Figura 1- Esquema tático 3-5-2 e as figuras formadas

O PlanoBoll consiste em um tablado de madeira pintado conforme um campo de
futebol, e é nele que serão construídas as figuras geométricas planas, segundo os esquemas
táticos sugeridos.
Figura 22 Escalação de um time no Planobol

Fonte: Elaborada pelos autores
Figura 3- Figuras geométricas planas encontradas a partir do esquema 4-3-3
4

Fonte: Elaborada pelos autores

O PlanoBol consiste em um material manipulável, que permite construir, desfazer,
explorar e movimentar figuras geométricas em um tablado de madeira (ou material que se
adeque à proposta), ampliando, dessa forma, o olhar para a perspectiva da Geometria e
Formas.
O objeto PlanoBol foi confeccionado, neste trabalho, com madeira e pinos fixados,
que permitiram a utilização de elásticos, para a confecção das figuras planas presentes nos
esquemas táticos a serem desenhados no campo de futebol. Durante a execução do jogo, o
jogador deverá seguir os padrões estipulados pela Federação Internacional de Futebol
Associado (FIFA), de um campo de futebol, usando medidas proporcionais ao real.
Assim, poderão ser calculadas as áreas e os perímetros, além da distância do passe e
área de atuação entre os jogadores nos diferenciados esquemas táticos, ratificando que, a

escalação do time deverá ser feita de tal maneira que possibilite criar a maior quantidade e
diversidade de figuras planas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A proposta apresentada está sendo desenvolvida por um grupo de três bolsistas e uma
supervisora/orientadora de subprojeto, conveniado com o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência em parceria com a CAPES. Atualmente, estão sendo realizados estudos
por esse grupo. A pretensão é desenvolver as atividades para/com alunos do 2º ano do Ensino
Médio do Instituto Federal da Bahia (IFBA),
(IFBA), no turno oposto ao período de suas atividades.
Sendo assim, as intenções iniciais consistirão em:
 Estudo e pesquisa da proposta a ser apresentada na instituição de ensino.
 Apresentação da proposta para os coordenadores do subprojeto de Licenciatura em
Matemática e os docentes dessa instituição de ensino, bem como a análise e
observação da aceitação deste público alvo.
 Preparação e disponibilização desse recurso didático concreto para os alunos.
O foco deste trabalho é o aprendizado da geometria plana
plana por meio do PlanoBol, como
instrumento de trabalho, e da orientação do ensino da matemática com abordagens lúdicas.
CONCLUSÕES

BOAS, Rogério Aparecido Vilas. A Geometria do Futebol: Um Facilitador no Ensino e
Aprendizagem, 2008.
CAMILO, Camila. Entraram em campo as relações geométricas; convide a meninada a
pensar sobre elas sugerindo a construção de um dedobol. Revista Nova Escola.
Esco Ano 29, Nº
269, p. 32-34,
34, Fevereiro de 2014.
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A utilização do PlanoBol como ferramenta de ensino da geometria permitirá
aproximar os estudantes dos conceitos da geometria plana, de uma maneira mais instigante.
Tomando por base os estudos, os quais apontam as dificuldades no ensino e aprendizagem da
geometria,
ometria, buscamos compreender como o lúdico está inserido no cotidiano dos alunos e
decidimos criar um ambiente que propiciasse explorar os conceitos apresentados em sala, por
meio de uma proposta construtiva e investigativa.
Dessa maneira, os aprendizes explorarão o objeto (PlanoBol) apresentado, o qual
poderá ser construído por eles também, possibilitando que os mesmos montem e investiguem
os esquemas táticos, analisem e elaborem as estratégias dos jogos e, adquiram conhecimentos
inerentes à geometria plana.
lana. Assim sendo, a aquisição dos conteúdos tornar-se-á
tornar
significativa,
pois os educandos serão estimulados a desenvolver a criatividade, o senso crítico, a
observação, favorecendo, dessa forma, a autonomia intelectual dos mesmos.
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O QUE OS NÚMEROS IRRACIONAIS
IRR
TÊM A VER COM
OM A BELEZA
1
DAS PESSOAS?
CONCEIÇÃO, Luiz Augusto de Souza2; FERREIRA, Magno Luiz3;
CORRÊA, Isabella Moreira de Paiva4.
RESUMO: O trabalho apresenta uma sequência
sequ ncia de atividades com o número irracional Phi (Φ),
(
mais conhecido
como Número de Ouro, elaborada para aplicação em uma das escolas do PIBID/IFRJ/CVOR/LM. O Número de
Ouro vem provocando fascínio ao longo dos tempos por representar a mais
mais agradável proporção entre duas
medidas, se constituindo numa característica daquilo que é considerado esteticamente harmonioso, belo,
inclusive nos dias de hoje. O objetivo da atividade é estimular os alunos a refletirem sobre a existência de um
número irracional de forma prazerosa e dinâmica a partir de medições do próprio corpo e das razões construídas
a partir dessas medidas. Acreditamos que o tema Beleza, pano de fundo da atividade seja capaz de despertar o
interesse e a participação dos alunos nas atividades
atividades propostas e como resultado reconhecimento mais
significativo do número irracional a partir das características do número Phi tratadas a partir das medições.
Palavras-chave:: Número de ouro. Razão áurea. Ensino de Matemática. PIBID.

INTRODUÇÃO
A experiência como bolsista do PIBID e os relatos junto aos professores das escolas
pública evidenciou a grande dificuldade que as os alunos têm em aceitar um número
irracional. Isso resulto no planejamento e aplicação de uma sequência de atividades que
colocassem
ocassem os números reais dentro de um contexto que fosse motivador e capaz de tornar
mais significativa a existência dos irracionais. O planejamento foi realizado pelos bolsistas do
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), fomentado
fomentad pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), para aplicação no
8º ano da Escola Getúlio Vargas (Volta Redonda-RJ),
Redonda RJ), como introdução do componente
curricular: Números Irracionais. Assim, o objetivo desta atividade é permitir que
qu o aluno
reconheça de forma intuitiva a existência dos números irracionais considerando aspectos
como medições e proporcionalidade.


 1,6180399 …,
… número irracional

representado pela letra grega minúscula Φ (phi),
), também conhecido como Razão Áurea, seção
áurea, o meio dourado, proporção divina, seção divina, proporção áurea e seção medial, entre
outros. É considerado, desde a antiguidade, como um número muito misterioso e enigmático
por sua relação com a noção de estética e de beleza. A proposta é estabelecer relação entre as
medidas do corpo humano e o número de ouro, contextualizando os números irracionais.
Segundo Lívio (2007), Euclides foi o primeiro a definir com clareza a razão áurea
(300 a.C.), chamando-a de “Razão extrema e média”, A razão áurea representa a mais
agradável proporção entre dois segmentos ou duas medidas, se tornando uma referência para
aquele que procura harmonia e beleza, podendo ser observada em muitas obras de arte e
arquitetura.
1
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O número escolhido foi o Número de Ouro:

Leonardo Da Vinci criou muitas peças utilizando a proporção áurea, como exemplo:
“A Última Ceia”, “Mona Lisa” e o “Homem Vitruviano”. Ao desenharmos um retângulo ao
redor rosto da Mona Lisa podemos constatar que é um retângulo de ouro. Se dividirmos esse
retângulo com uma linha traçada através de seus olhos, teremos outro retângulo de ouro, o
que significa que a proporção entre o comprimento da cabeça e olhos é de ouro.
(OSTROWER, 1983).
Figure 1: Fonte Site Bevilacqua

O “Homem Vitruviano” é o desenho de um homem inscrito em um círculo e que
apresenta todas as proporções divinas que podem ser reconhecidas no corpo humano, como
por exemplo, a altura do homem na proporção áurea a partir do topo da cabeça até o umbigo e
do seu umbigo até o fundo de seus pés.
Figure 2: Site Croove

A atividade se desenvolve a partir desse padrão de estética perfeita que o número de
ouro proporciona, os alunos aferem suas medidas e observam se estão em proporções áureas.
Um aspecto importante é o trabalho com as medições, reforçando o conceito da imprecisão e
limitação dos instrumentos de medida, das aproximações e a relação entre as divisões
aproximadas e o número de irracional Phi, possibilitando a introdução dos números
irracionais.
Metodologia

A aula começou com a seguinte questão; O que é beleza para vocês? Houve muita
discussão e impasse, afinal é um tema polêmico, subjetivo e pessoal. Como era previsto, não
se chegou a um consenso, então, foi sugerido
sugerido que formassem duplas e com o auxílio de uma
fita métrica ou uma régua realizassem a medição de algumas partes do corpo e anotassem os
dados em uma tabela, calculando a razão entre as duas medidas. Não importa quais unidades
de medida (mm, cm, m) são usadas, contanto que usem a mesma para tudo.
Figure 3 Exemplo tabela preenchida

Medida B

Razão
,

Topo de sua cabeça até o seu queixo Largura da sua cabeça
Medida da pupila até o seu lábio

Ponta do seu nariz ao queixo

Lábios até o queixo

Ponta do seu nariz ao queixo

Pupila até a ponta do seu nariz

Largura do nariz

Ponta do nariz até os lábios






Altura do umbigo até o chão

Braço inteiro

Tamanho do cotovelo até o dedo médio

Medida da perna

Comprimento do joelho até o chão

Medida da cintura até a cabeça

Medida do tórax

Osso maior
proximal)

do

dedo

(falange Osso médio do dedo (falange média)

= 1,71
= 1,66
= 2.5




Distância externa entre os seus Linha de implantação capilar até a sua pupila
olhos
Comprimento de seus lábios
Largura do nariz
Altura

= 1,65

= 1,6

,


= 1,4

,
,


= 1,62



=
1,633

= 1,627








,
,

= 1,64
= 1,65
= 1,61

Seguindo com a atividade, foi lançada a questão: “Observem os valores encontrados
na sua tabela: quais
is as razões encontradas?”
encontradas?
Grande parte dos alunos encontraram valores próximos a 1,618.... A partir dessa
constatação questionou-se
se se isso era uma coincidência daquela turma, o que eles achavam.
Respoderam
am que não sabiam, será? Foi a oportunidade para dar continuidade apresentando o
número de outro, razão áurea e irracionalidade. Neste momento foi baseado em imagens
(slides) a fim de identificar, na história, personalidades que desenvolveram e utilizaram essas
proporções, contextualizando a atividade proposta.
Foi explanado que o número de ouro é um número irracional e pode ser obtido a partir
de um segmento de reta
qualquer. Considerando um ponto C, dividindo esse seguimento
em dois seguimentos menores
menore
e
de modo que a razão entre o comprimento do
seguimento
dividido pelo comprimento do seguimento
seja igual à razão do
comprimento de
dividido pelo comprimento de
.
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Medida A
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Resolvendo a equação chegamos ao valor de x/a =

√


 1,6180399 …  

Os alunos devem perceber que ao calcular a razão da medida do osso maior pela
medida do osso menor ele obterá uma aproximação do número irracional Φ = (1.61803399...),
o número áureo. Além dos dedos, eles devem perceber que essa razão manteve-se pelo seu
corpo nas outras proporções calculadas. Quanto mais perto cada um destes índices está de Phi,
mais bonito você é de acordo com a razão áurea. A maioria dos rostos possuem algumas
proporções que cabem bem à relação e outras que fogem um pouco desse valor. Considerando
também que há erros de medida com a régua e aspectos de imprecisão nas medidas.
Nesse momento uma grande discussão sobre o padrão de beleza dos dias atuais surgiu
entre os alunos. Foi preciso deixar claro que levassem em consideração que o padrão de
beleza é determinado por épocas e que a beleza é subjetiva, ou seja, o que é belo para uma
pessoa não é para outra e vice- versa.
Nesta atividade deve-se ter o cuidado especial para que não haja uma concepção
errônea sobre o conceito dos números irracionais, devido à utilização dos valores
aproximados. O número Phi não deve ser confundido com um número racional visto que em
realizações de medições os valores encontrados são números racionais.
Para o encerramento, foi apresentado aos alunos a Máscara Phi, idealizada pelo Dr.
Stephen Marquardt, um ex-cirurgião plástico, que usou a razão áurea e alguns de seus
parrentes para fazer uma máscara que ele afirma ser a forma mais bonita do rosto humano.
Figure 4 Máscara Phi

Com auxílio de um notebook com webcam integrada os alunos puderam tirar uma foto
pela webcam e do programa PhotoScape, que é um editor de fotos, e com a ajuda do professor
o aluno pode sobrepor a foto com a máscara de Phi e verificar se seu rosto segue as medidas
de um rosto perfeito de acordo com a razão áurea.
Ao lado um exemplo:
Figure 5 Exemplo de uso da Máscara PHI

A aula finalizou-se
se com informações atuais, pois essa proporção ainda é muito usada.
Ao padronizar internacionalmente algumas medidas usadas em nosso diadia a-dia, os projetistas
procuraram "respeitar" a proporção divina. A razão entre o comprimento e a largura de um
cartão de crédito, alguns livros, jornais, uma foto revelada, são alguns exemplos entre outros.
ou
A atividade foi considerada um sucesso uma vez que os alunos perceberam que o
número irracional Phi está articulado à realidade e à beleza do ser humano. O objetivo de
proporcionar a aproximação aos números irracionais, sua existência e importância foi
f bem
sucedida com os alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades foram muito bem aceitas por parte dos alunos, mostrando que ao
articular um tema tão ligado aos jovens, que é a beleza e a matemática fez com que eles se
aproximassem do conteúdo e consequentemente se mostrassem mais participativos e
interessados.
O desenvolvimento das atividades partindo um tema tão próximo aos jovens também
proporcionou o trabalho com temas importantes como rejeição, discriminação, imposições de
padrão de beleza, etc... Temas que interferem diretamente na auto estima dos jovens.
jo
A motivação e participação contribuiu para a melhoria do processo ensino
aprendizagem em sala de aula, corroborando para a construção de conceitos matemáticos de
forma contextualizada, pois os alunos foram capazes de fazer ligações do que foi realizado
realiza
com os conteúdos sistematizados de números irracionais. Assim, considerou-se
considerou que o objetivo
principal foi atingido e a aceitação dos alunos surpreendente.
REFERÊNCIAS
surpreendente Trad. Marco
LIVIO, M. Razão áurea: a história de Fi: um número surpreendente.
Shinobu
obu Matsumura. Rio de Janeiro: Record, 2007.
CARAÇA, B.J. Conceitos Fundamentais da Matemática.
Matemática. Lisboa: Gradiva, 1951.
ATALAY, Bulent A Matemática e a Mona Lisa:
Lisa: a confluência da arte com a ciência. São
Paulo: Mercuryo, 2007.
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O USO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS COMO RECURSO NO
ENSINO DA MATEMÁTICA1
OLIVEIRA, Maíra2; FERREIRA, Magno3; CORRÊA, Isabella4.
RESUMO: Este trabalho apresenta atividades para o ensino da matemática baseadas em histórias em quadrinhos
(HQs). Elas foram criadas com o objetivo de evitar aulas cansativas, que são as maiores causadoras do
desinteresse dos alunos. Dentre as formas de utilização dos quadrinhos, que foram estudadas, nos
concentraremos em apresentar duas: fazer o uso de quadrinhos já existentes para explorar conceitos matemáticos,
e de produzir quadrinhos para que os alunos completem balões de acordo com os conteúdos apresentados em
sala de aula. Desta forma, entendemos que é possível trabalhar com conteúdos de diferentes áreas da matemática.
Acreditamos que o uso das HQs possa se mostrar uma grande ferramenta para o ensino de matemática.
Abordando assim, o conteúdo de forma divertida e contribuindo para uma melhor compreensão dos estudantes.
Por fim, esperamos que os alunos mostrem mais entusiasmo e criem uma relação agradável com a matemática e
consequentemente na sala de aula.
Palavras-chave: Ensino-aprendizagem. Histórias em Quadrinhos. Escrita e Pensamento Matemático.
PIBID/CAPES.

INTRODUÇÃO
O que mais encontramos nas escolas hoje em dia são alunos desmotivados e
desinteressados pela matemática, que passam a julgá-la como complicada e difícil. Moraes
(2009) acredita que essa visão é formada pelas aulas cansativas seguidas de lista de exercícios
repetitivas que deixam de explorar o raciocínio matemático. Desta forma, a busca por novos
instrumentos metodológicos, que tem como objetivo facilitar e auxiliar o professor com
atividades alternativas torna-se crucial para melhorias no desenvolvimento das aulas de
matemática. Nessa linha, o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
– PIBID, uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES, vinculada ao Ministério da Educação – MEC) vem com o objetivo, que além de
inserir licenciandos no convívio escolar, permite a descoberta de tais atividades.
Participando desse programa surgiu a ideia de criar atividades em que o professor
possa utilizar as histórias em quadrinhos, uma vez que a linguagem usada é mais coloquial e
próxima do cotidiano dos alunos. Essa proximidade tende a tornar mais fácil o acesso do
aluno à leitura e escrita, enfim, à comunicação matemática.
Para Vergueiro (2005, p.23):
[...] Há várias décadas as histórias em quadrinhos fazem parte do cotidiano de
crianças e jovens, sua leitura sendo muito popular entre eles. Assim a inclusão das
histórias em quadrinhos na sala de aula não é objeto de qualquer tipo de rejeição por
parte dos estudantes, que, em geral, as recebem de forma entusiasmada, sentindo-se,
com sua utilização, propensos a uma participação mais ativa nas atividades de aula.
As histórias em quadrinhos aumentam a motivação dos estudantes para o conteúdo
das aulas, aguçando sua criatividade e desafiando seu senso crítico. A forte
identificação dos estudantes com ícones das culturas em massa - entre os quais se

1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: IFRJ - Campus Volta
Redonda. Volta Redonda - RJ.
2
Acadêmica do Curso de Licenciatura de Matemática, mairamat1404@gmail.com.
3
Professor orientador, IFRJ, Campus Volta Redonda, magno.ferreira@ifrj.edu.br.
4
Professora orientadora, IFRJ, Campus Volta Redonda, isabella.correa@ifrj.edu.br.

destacam vários personagens dos quadrinhos -,, é também um elemento que reforça a
utilização das histórias em quadrinhos
quad
no processo didático.
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Deste modo as HQs podem despertar no aluno uma maior identificação com a
matemática. Este tem a oportunidade de conhecer o conteúdo se divertindo e com prazer, o
que faz com que busque cada vez mais aprender. Aplicada de diferentes maneiras as HQs
podem desenvolver ainda mais algumas competências dos alunos, como a criatividade, a
escrita, a organização de ideias, a comunicação das ideias matemáticas e a interpretação de
questões matemáticas.
Pode-se
se encontrar nos quadrinhos
quadrinhos objetivos maiores do que o de tornar as aulas mais
prazerosas. O processo de ler, refletir e escrever permite que o aluno aprenda através
adaptações de suas próprias convicções e no seu próprio tempo. Isto se deve ao fato de que
cada apresenta uma percepção
pção diferente das histórias e consequentemente dos conteúdos
abordados nas mesmas. Desta forma, é possível ter a expectativa de que o aluno aprenda
interpretando o conteúdo através da leitura da história, e mostrando o que realmente
compreendeu através da escrita.
Grande parte dos alunos possui grande dificuldade em demonstrar o que estão
compreendendo quando o professor esta ensinando, com a leitura e a interpretação o aluno
pode enxergar o conteúdo de forma mais precisa e com a escrita o aluno expõe e organiza
or
suas ideias.
Com estas ideias em mente, decidimos preparar tais atividades para a III Feira
Nacional da Matemática. Foram pensados vários modos de se usar as HQs, e trazemos a
proposta de não só utilizá-los
los nas duas atividades apresentadas, mas sim
sim como uma proposta
didática. Tais atividades tem o objetivo da análise do que foi realmente aprendido pelo aluno,
de trabalhar com interpretações de questões matemáticas e de proporcionar a eles a
compreender o conteúdo se divertindo.

1

Mestranda do Programa
grama de Estudos Pós-Graduados
Pós Graduados em Educação Matemática da PUC/SP.
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As propostas
postas apresentadas foram pensadas para uma futura aplicação dentro do PIBID
no segundo semestre de 2014. Sendo a primeira a adaptação de uma atividade desenvolvida
por Tonon1 (2009), e a segunda, uma reedição de uma atividade criada e aplicada pela
professora
sora orientadora em turmas de 7ª série/8ªano.
As atividades foram elaboradas pensando não somente na forma atrativa dos
quadrinhos, encontram-se
se nelas métodos para que o aluno consiga aprender e demonstrar o
que entendeu através da leitura e escrita.
Destee modo, durante a aplicação o professor deve valorizar e dar espaço a ideia do
aluno, permitindo que fique a vontade para escrever da sua maneira. Caso os alunos
encontrem dificuldades o professor pode apresentar algumas ideias, como a utilização de um
desenho,
enho, a aplicação do conteúdo em casos mais simples. O importante para o professor é
compreender o pensamento do aluno e para o aluno o importante é aprender pelo seu caminho
e no seu tempo.
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METODOLOGIA

Utilizando famosos para explorar conceitos
Pesquisando em algunss gibis famosos é possível encontrar conteúdos matemáticos
relevantes para o aprendizado. Com isso, o professor pode utilizar os conceitos encontrados,
de modo a estimular questões interpretativas com os alunos. Em outras palavras, o professor
pode fazer perguntas
erguntas chave após a leitura dos gibis e assim, leva-los
leva los a apropriação de novos
conceitos. Além disso, existe a possibilidade de criação de novas HQs para atingir estes
objetivos. Deve-se
se tomar cuidado na criação do questionário, observando se ele permite ao
aluno fazer uma análise completa sobre o conteúdo.
Atividade específica:
Objetivos: Esclarecer conceitos de proporcionalidade e operações com números reais.
Trabalhar a interpretação do conteúdo.
A atividade apresentada deve ser feita individualmente. Cada aluno receberá a história
em quadrinho seguida de um questionário. Os alunos devem fazer a leitura dos quadrinhos e
em seguida haverá a explicação do questionário, esclarecendo possíveis dúvidas.
dúvidas Desta forma,
é possível realizar uma retomada dos conteúdos, caso necessário. Também é importante que
se mantenha o foco da atividade nos objetivos a serem alcançados.
A atividade foi desenvolvida para um mini-curso
mini curso e ofertada para professores. Ela pode
ser aplicada no 6º Ano, e o tempo de aplicação dura, em média, duas horas/aulas. Nela é
utilizada uma história em quadrinhos do Chico Bento onde ele tem o contato com a
matemática em uma mercearia trabalhando com dinheiro, deste modo ele deve fazer
operações
ões matemáticas na hora do troco ou até mesmo na venda, e por este motivo não
encontra dificuldade na hora da prova.
Imagem 1: História em quadrinhos “O segredo”. Revista do Chico Bento nº 392.

Questionário após a leitura dos quadrinhos

1- Faça uma lista de preços dos produtos vendidos pelo Chico Bento, com os valores
atualizados. (Pergunta preparatória para os problemas seguintes.)
2- Se a velhinha da história fosse comprar os mesmos produtos hoje, quanto gastaria?
3- “Quero um rear di bala!
Fácir!
ir! Cada bala custa 5 centavos! Intonci, dá vinte balas!”
Qual foi o cálculo mental efetuado pelo Chico?
4- Sabendo que o Chico Bento ganha como pagamento 5% do que vende, quanto ele
ganhou? (utilize nossa lista de preços atualizados).
(As questões 2, 3 e 4, proporcionam a oportunidade de discussões a respeito de
proporção, comparação de números reias e suas operações.)
5- Por que o Chico estava tão calmo no dia da prova, enquanto seus amigos estavam
nervosos?
6- Como você explicaria o segredo do Chico Bento? (As duas últimas perguntas são
para concluir o pensamento da história)
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Criar uma história em quadrinho para que os alunos a completem
A partir da atividade apresentada pela professora Isabella Corrêa, chamado “Jogo do
Telefone”, onde um dos colegas dava a orientação ao outro via um diálogo por telefone, me
propôs a adaptação que será apresentada. Deve-se
Deve se ficar atento na hora de criar os quadrinhos,
respeitando a sequência da história, observando se um balão não confunde o próximo.
Atividade específica:
Objetivos: Trabalhar o conceito de quadrados perfeitos. A exposição do pensamento
matemático através da escrita.
Ela pode ser aplicada no 8º Ano e sua duração é de em média duas horas/aulas.
Separando os alunos em grupos, cada grupo recebe uma folha com a história e o com a
orientação é pedido para que completem os quadrinhos com o que foi ensinado em sala de
aula. É importante que os alunos fiquem a vontade para se expressar,
expressar, pois é possível que eles
completem da forma que está no livro didático, e esta não é a intenção, o objetivo é que ele
demonstre da sua maneira o que entende sobre o conteúdo. Enquanto eles completam os
quadrinhos deve-se
se ficar atento para o domínio que o aluno tem do conteúdo, permitindo
assim a intervenção do professor, que deve somente orientá-lo
orientá lo para a resposta certa. É
esperado que os alunos interajam com o seu grupo trocando informações sobre o conteúdo, e
também esclareçam suas dúvidas.
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QUADRINHOS PERFEITOS
Figura 2: História em quadrinhos “Quadrados perfeitos”

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades foram preparadas pensando na dificuldade que os alunos encontram na
interpretação e do domínio dos conteúdos. Os estudos realizados para sua preparação apontam
que após a utilização dos quadrinhos os alunos se tornam mais dispostos e interessados a
aprender matemática. Não de menor importância, se têm a oportunidade de perceber nos
alunos o que eles realmente aprenderam sobre algum tema, fazer com que pratiquem o que já
foi ensinado e que exerçam a escrita matemática. Gostaria de ressaltar que a utilização dos
quadrinhos como proposta didática única, não é capaz de suprir as necessidades de uma aula
que tenha pretensão de motivar e despertar o interesse nos alunos. É importante que o
professor tenha um comportamento mais organizado e integrado com a natureza dos
quadrinhos trabalhados em sala. Apesar da primeira atividade não ter sido aplicada por mim, é
visível a sua utilidade para um professor que deseja uma avaliação mais clara do pensamento
do aluno. A segunda foi aplicada dentro do projeto PIBID em algumas turmas de 8º ano e em
outras turmas foram aplicadas com diferentes histórias. Pode-se observar grandes equívocos
por parte dos alunos que pensam que estão entendendo o conteúdo e na hora de completar os
balões, se confundiam ou ficavam inseguros se estavam certos. A atividade precisou de muito
tempo e dedicação, pois cada grupo apresentava uma história diferente, assim foi necessário a
identificação de cada erro para que as dúvidas fossem esclarecidas. Após a aplicação, os
alunos ficaram bem empolgados alguns disseram que agora haviam realmente aprendido a
matéria e nunca mais iriam esquecer, outros disseram o conteúdo da história era agora o seu
preferido. Com essas frases pude perceber que a utilização da escrita como expressão do
pensamento foi muito útil, permitindo que os alunos identificassem a matemática como
realmente ela é. Por fim espera-se que as atividades incentivem professores e futuros
professores, na criação de novas atividades e na utilização de metodologias alternativas em
sala de aula.
REFERÊNCIAS
MORAES, Priscila. HQs e Matemática. 2009. 42p. TCC (Licenciatura em Matemática).
UFRGS, Porto Alegre, 2009
TONON, Sandra de Fátima Tavares Rodrigues. As histórias em quadrinhos como recurso
didático nas aulas de matemática. Em Extensão, v. 8, n. 1, p. 72-81, jan/jul/2009. Uberlândia,
2009.
VERGUEIRO, Waldomiro Castro Santos (ORG.). Como usar histórias em quadrinhos em
sala de aula. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2005. V. 1. 157 p.
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OSCAR NIEMEYER E A MATEMÁTICA: UM DIÁLOGO ENTRE
ESCALA, ARTE E HISTORIA1
NASCIMENTO, Juliana Cristina do2; SOARES, Taíssa Silva3; SILVA, José Fernandes da4.
RESUMO: Na intenção de desenvolver um trabalho concreto que abordasse conteúdos matemáticos através da
Arte, Arquitetura e História, os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID
do Instituto Federal de Minas Gerais – Campus São João Evangelista – IFMG/SJE buscaram em Oscar Niemeyer
subsídios para desenvolver conhecimentos relacionados à escala, áreas, proporção, unidades de medidas e outros.
Construiu-se
se uma maquete da Igreja de São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da
d Pampulha em Belo
Horizonte – Minas Gerais. Tal trabalho foi exposto na I Feira de Matemática do Vale do Rio Doce realizada no
IFMG/SJE. O trabalho realizado possibilitou uma relação e uma aproximação entre conteúdos matemáticos e
realidade, pois com a construção
nstrução da maquete, os alunos puderam ver a estreita relação entre Arquitetura e
Matemática. Ao final do projeto ficou evidente o envolvimento dos alunos através do trabalho coletivo e dos
relatórios produzidos ao longo das tarefas propostas.
Palavras-chave: Escala. Arte. Construção de material. Matemática.
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No mês de maio de 2014, os alunos do curso de Licenciatura em Matemática do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – campus São João
Evangelista – IFMG/SJE, bolsistas do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência), orientaram os alunos do nono ano da E. E. “Monsenhor Pinheiro”, no município
de São João Evangelista – MG na construção de uma maquete para ser apresentada na I Feira
de Matemática
tica do Vale do Rio Doce, realizada no IFMG-SJE.
IFMG SJE. A Feira de Matemática teve o
intuito de receber alunos de diversas escolas do Vale do Rio Doce que são parceiras do
programa PIBID, para uma exposição dos trabalhos construídos ao longo do semestre ou até
mesmo
smo trabalhos realizados especificamente para esta feira. Os trabalhos foram selecionados
a partir de um resumo que narrasse a realização da atividade realizada. Os trabalhos foram
separados por modalidade de ensino, sendo a escola estadual “Monsenhor Pinheiro”,
Pinh
representada apenas por uma modalidade, o ensino fundamental – 6º ao 9º ano.
O projeto foi realizado com os alunos na intenção de mostrar a relação entre a
matemática e o cotidiano, assim como fazer um paralelo com outras áreas do conhecimento
como a Arte, a História e a arquitetura.
Para este fim os alunos do nono ano, orientados pelos bolsistas do PIBID, reuniram-se
reuniram
para conhecer o trabalho do arquiteto Oscar Niemeyer, que apresenta, além da beleza artística,
fortes traços matemáticos em suas curvas
curva e suas retas.
Deste modo os alunos escolheram a Igreja São Francisco de Assis, popularmente
conhecida com Igreja da Pampulha, situada em Belo Horizonte Minas Gerais, para ser
reproduzida através de uma maquete, baseando-se
baseando no estudo de escala.
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INTRODUÇÃO

A proposta de construções concretas em sala de aula teve o intuito de trabalhar
habilidades de reconhecimento de assuntos abordados com os alunos, aplicações que
conectassem o cotidiano e a matemática, incentivo ao trabalho em equipe e a criatividade.
Neste sentido, D`Ambrósio (1986) afirma que:
Parece de fundamental importância e que representa o verdadeiro espírito da
Matemática é a capacidade de modelar situação real, codificá-las adequadamente, de
maneira a permitir a utilização das técnicas e resultados conhecidos em outro
contexto, novos. Isto é, a transferência de aprendizado resultante de certa situação
para uma situação nova é um ponto crucial do que se poderia chamar aprendizado da
Matemática, e talvez o objetivo maior do seu ensino. (D`AMBROSIO, 1986, p. 44).

Baseando-se nessa ideia, o trabalho foi planejado para contribuir para que os mesmos
validassem suas próprias descobertas explicitando-as através de relatórios escritos no decorrer
de todo o projeto.
MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho da construção da maquete realizada pelos alunos do 9º ano, da Escola
Estadual “Monsenhor Pinheiro” pretendia retratar a beleza da arquitetura de Oscar Niemeyer.
Para tanto, optou-se por construir a maquete da Igreja São Francisco de Assis, popularmente
dita, igrejinha da Pampulha, localizada em Belo Horizonte – MG. Esta igreja atrai muitos
turistas por ser um dos mais antigos projetos de Niemayer. A ideia de escolher o projeto
arquitetônico desta igreja partiu dos alunos, que possuem admiração pelas obras de Niemayer,
e percebem as fortes características matemáticas em seus projetos. A maquete foi construída
por quatro alunos do nono ano. Os bolsistas do PIBID orientaram estes alunos em dez
encontros organizados entre estudo das obras de Oscar Niemeyer, construção da maquete da
Igreja de São Francisco de Assis e preparação para apresentação na feira. Após a escolha do
projeto da igreja citada, os alunos realizaram uma pesquisa teórica, consistindo em busca em
sites, leitura de artigos sobre o tema para conhecer a historia da Igreja e como ocorreu sua
construção. Concomitante a compreensão da história os alunos pesquisaram alguns conteúdos
matemáticos existentes nesta obra e optaram por trabalhar a matemática pelo ângulo das
escalas, construindo assim cada espaço considerando suas medidas de largura, comprimento e
altura. Após um trabalho de pesquisa os alunos se reuniram juntamente com os bolsistas do
PIBID na própria instituição pra organizarem o trabalho por tarefas, organizando assim a
construção por etapas. As reuniões para a realização do trabalho aconteceram no Laboratório
de Ensino e Aprendizagem de Matemática - LEAM, do IFMG/SJE que fora disponibilizado
para tal fim. Na primeira etapa, os alunos listaram os materiais e instrumentos necessários que
foram providenciados pelos orientadores. No segundo momento, fizeram a planta da igreja
baseando em levantamentos bibliográficos. Abaixo, nas figuras 01 e 02 estão ilustrados os
momentos de construção e manipulação dos materiais necessários à construção da maquete.

Figura 01 – Alunos desenhando a planta

Fonte: Dado dos pesquisadores

Figura 02 – Alunos medindo o espaço geral
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Fonte: Dado dos pesquisadores

Para a construção da maquete seguiu-se
seguiu se os seguintes passos: medir os quatro cômodos
que compõe a igreja, construir as paredes gerais da igreja separando cada cômodo, construção
do teto e decoração do jardim. Segue abaixo as descrições das medidas utilizadas e o
panorama geral do projeto arquitetônico da Igreja São Francisco de Assis.
Figura 03 – Medidas utilizadas para a construção da maquete
1 Abobada Maior /espessura = 33cm
10. Vigas Mezanino /seção = 35x35cm
2 Abobada Menor /espessura = 20cm
11. Pilares Mezanino /seção = 28cm; ø 8cm
3 Arcos /espessura = 15cm
12. Apoio Marquise / seção= ø 6,4cm
4 Marquise /espessura = 5cm
13 Viga1 Marquise / seção = 25x70cm
5 Torre /espessura = 36cm
14 Viga 2 Marquise / seção = 25/20cm
6 Mezanino / espessura = 35cm
15 - Viga
ga 3 Marquise / seções = trecho1:25x50cm;Trecho2:
7 Viga torre /seção = 36x36cm
25x55cm; Trecho 3: 25x60cm; Trecho 4: 25x70cm;Trecho 5:
8 Pilares Sacristia /seção = 20x30cm
25x80cm; Trecho 6: 90x50cm.
9 Viga Sacristia /seção = 40x20cm
Fonte: PEREIRA, 2012.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base em fotos da construção que continha dados da planta original do projeto escolheu-se
escolheu
a escala de 1 metro por 2,5 centímetros. Cada etapa foi seguida discussões entre os alunos e os
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Fonte: PEREIRA, 2012.
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Figura 04 – Visão geral do Projeto da Igreja São Francisco de Assis

bolsistas para a construção
nstrução e medição ser semelhante a igreja real considerando-se
considerando se sempre a estética e
o conteúdo que estava sendo trabalhado. O trabalho finalizou-se
finalizou se com a decoração e iluminação do
altar, seguindo aproximadamente suas medidas.
Figura 05 – Vista frontal da Maquete

Fonte: Dados dos pesquisadores

Figura 05 – Vista frontal da Maquete

Fonte: Dados dos pesquisadores

A construção da maquete possibilitou aos alunos do 9º ano aperfeiçoar habilidades
matemáticas dentro dos conteúdos estudados em salas de aula, tais como proporção, cálculos
de área de figuras geométricas, além de estimular a interatividade ente aluno-aluno
aluno
e
professor-aluno,
aluno, permitiu também a exploração da criatividade.
Valendo-se
se da necessidade de um trabalho que fosse construído para uma apresentação
na I Feira de Matemática do Vale do rio Doce, procurou-se
procurou se desenvolver, através da
construção de uma maquete, discussões sobre conteúdos matemáticos com os alunos do 9º
ano do ensino fundamental. Ao levar estes alunos para o LEAM do IFMG/SJE,
IFMG/SJ pode-se
observar o entusiasmo destes ao adentrar no espaço de um laboratório de matemática. Os
momentos de estudos, discussões e escolhas das obras de Oscar Niemayer foram marcados
pelo envolvimento dos alunos. No decorrer da construção da maquete, houve
houv trocas de
informações e orientações sobre a escala a ser adotada, as unidades de medidas, proporções,
porcentagens, áreas e outros conteúdos matemáticos. Outro ponto importante na construção
da maquete foi o trabalho coletivo e o diálogo contínuo para realizar
realizar as tarefas propostas.
CONCLUSÕES

O trabalho desenvolvido com os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental contribuiu
para estes alunos conhecessem mais sobre o arquiteto Oscar Niemayer e a Matemática
presentes em seus projetos. Para os bolsistas do PIBID, orientadores deste trabalho, a
aprendizagem sobre a vida e obra de Niemayer foi substancial para a vida acadêmica. No que
tange aos conhecimentos matemáticos ficou evidente que ao se propor formar-se
formar
como
professor de matemática é necessário buscar alternativas diversas para desenvolver a
aprendizagem dos alunos. Por hora, relacionar Matemática, Arte, Arquitetura e História,
possibilitou envolver alunos e professores em prol de um projeto com repercussões em uma
feira de Matemática no Vale do Rio Doce.
Do
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PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS CALOUROS1
PIMENTEL, Sheila Giovana2; SERRA, Carlos Henrique Rocha3; SARMIENTO, Alberto4.
RESUMO: O Programa de Acompanhamento dos Calouros (PAC) visa reduzir o índice de reprovações nas
disciplinas dos períodos iniciais, do curso de Matemática na UFMG, que gera grande evasão e ociosidade das
vagas. O programa trabalha para que os calouros adquiram hábito de estudo, organização do tempo e autonomia,
além de cobrir deficiências provenientes do estudo secundário. O projeto segue as ementas dos cursos de Cálculo
Diferencial e Integral I e Geometria Analítica e Álgebra Linear (GAAL), propondo em seus dois encontros
semanais, listas de desafios que devem ser solucionadas pelos participantes, incentivando-os à pesquisa. No
primeiro semestre em atividade, o número de aprovações superou o de reprovações na disciplina de Cálculo I,
motivando o Departamento de Matemática da UFMG a adotá-lo como disciplina de Formação Complementar
aos calouros que ingressarem a partir de 2015-1.
Palavras-chave: Acompanhamento. Aprovação. Calouros.

INTRODUÇÃO
O currículo escolar no Brasil vem passando por reformas, que acompanhadas da busca
pela universalização do ensino básico, gera consigo uma defasagem comparada à formação
dos estudantes que tinham acesso à escola em períodos anteriores a essa reforma. Juntamente
com essa reforma, tem-se hoje uma grande ampliação ao acesso a cursos de nível
universitário, o que leva a uma maior heterogeneidade dentre os estudantes em nível superior.
Na Universidade Federal de Minas Gerais, além dos fatores listados, temos a recente
aderência ao Sistema de Seleção Unificada (SISU), que por um lado amplia a diversidade
sociocultural e econômica, mas por outro, recruta estudantes com níveis de conhecimento
abaixo do exigido pelo vestibular tradicional da Universidade Federal de Minas Gerais.
Com isso, ao longo dos últimos anos, o índice de reprovação nas disciplinas do
primeiro período vem crescendo dentre os alunos do curso de Matemática na UFMG,
chegando esse número a superar ao dos aprovados em Cálculo Diferencial e Integral I, desde
2011. Esse crescimento vem acompanhado do aumento a taxa de evasão no curso, e gera
assim grande ociosidade das vagas ofertadas pelo Departamento de Matemática.
Esse quadro motivou o Programa de Educação Tutorial (PET) - Matemática UFMG a
criar no primeiro semestre de 2012 o programa Pré-Cálculo, que tinha como objetivo cobrir
possíveis deficiências escolares dos calouros, preparando-os para que se aprovassem nessas
matérias.
Ao longo de alguns semestres com esse projeto, percebeu-se, porém, que trabalhar
com os calouros apenas na busca por deficiências provenientes da educação secundária não
seria suficiente. Essa conclusão foi concebida ao observar que muitos estudantes com uma
boa base proveniente da escola eram reprovados nas matérias do ciclo básico, e outros, que
mesmo obtendo bons resultados nos períodos iniciais, não obtinham sucesso no decorrer do
curso, chegando abandoná-lo, o que eleva a crescente inatividade das vagas. Assim, mesmo
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Matemática Pura, Instituição: UFMG Campus Pampulha. Belo
Horizonte – MG.
2
Acadêmica do Curso de Licenciatura de Matemática, sheilagiovana@hotmail.com.
3
Acadêmico do Curso de Licenciatura de Matemática, rochaserra@gmail.com.
4
Professor Orientador, Universidade Federal de Minas Gerais, Campus Pampulha, sarmiento@mat.ufmg.br.

com alcance do objetivo de reduzir parte das reprovações, o Pré-Cálculo
Pré Cálculo não combateu o
abandono do curso, servindo apenas de solução momentânea ao primeiro período.
Como alternativa, o PET flexibilizou o projeto existente para acompanhar os alunos ao
longo de seu primeiro período na universidade. Assim surge no primeiro semestre de 2014, o
Programa de Acompanhamento dos Calouros (PAC). O projeto distingue-se
distingue
da monitoria
convencional, pois mais do que ensinar os conteúdos, tem a ambição de acompanhar o
discente recém-ingresso
ingresso na universidade no decorrer do seu primeiro período letivo,
auxiliando-oo a desenvolver hábito de estudo individual e em grupo, organização do tempo e
principalmente autonomia.
Essa experiência desenvolvida pelo PETPET Matemática UFMG difere-se
difere
da monitoria
convencional, que é ofertada pela universidade, pois trabalha para que o aluno adquira valores
e potencialidades que o auxiliarão dentro de sua vida acadêmica, não atingindo apenas a
aprovação nas disciplinas dos períodos iniciais. Assim, o projeto pretende preparar os alunos
para sua vida acadêmica, e ter como consequência,
consequência melhor aproveitamento e redução da
ociosidade de vagas ofertadas pelo Departamento de Matemática.
Matemática. Contribuindo assim com a
eficiência e eficácia do ensino.
Essa experiência é uma busca por métodos que possam auxiliar na melhoria e
modernização do ensino superior no país. Propõe ainda, mostrar à universidade uma nova
realidade de ensino no país, tendo caráter inclusivo.
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Como os grupos são divididos levando-se
levando se em consideração as potencialidades dos
alunos, nas primeiras semanas os tutores trabalham com os alunos os conteúdos que mais
apresentaram déficit na avaliação diagnóstica, apoiados no material do antigo curso de PréCálculo disponível em seu site (http://www.mat.ufmg.br/Pre_calculo/),
(
), que servirá de base
para os primeiros conteúdos estudados nas disciplinas regulares.
Seguindo os cronogramas
nogramas dos cursos de Cálculo Diferencial e Integral I e Geometria
Analítica e Álgebra Linear, nesses encontros são propostas listas de exercícios, com
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Ao recepcionar os calouros, a equipe de monitores do PAC aplica uma avaliação
diagnóstica, para se identificar as potencialidades e dificuldades de cada aluno participante. A
triagem é feita por meio de questões
questões de nível médio envolvendo estudo do conjunto dos
números reais, conceitos e gráficos de funções, desigualdades, limites e sequências,
expressões algébricas, geometria analítica e trigonometria.
Após essa etapa, considerando-se
considerando
os resultados dos obtidos noo testes, os alunos são
divididos em grupos com média de 10 (dez) integrantes, que ficam sob a orientação de dois
alunos tutores do PET. Esses grupos fazem 2 (dois) encontros semanais nas dependências do
Instituto de Ciências Exatas (ICEx) – UFMG, onde são instruídos pelos tutores a:
*Reservar diariamente um horário para estudo de todas as disciplinas em curso;
*Buscar novos materiais e recursos didáticos sempre que julgarem necessário, assim
como a monitoria;
*Explorar locais de estudo oferecidos pela universidade;
univ
*Desenvolver autonomia.
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MATERIAL E MÉTODOS

problemas e desafios em que os participantes do projeto devem discutir e pesquisar métodos
de solução, apresentando seus resultados no encontro seguinte. Os problemas apresentados
são não triviais, e além de tempo para discussão que exigem consulta aos materiais didáticos
distintos adotados pelos professores das disciplinas.
Como o grande objetivo é desenvolver autonomia dos alunos, cabe aos tutores do PET
auxiliar na discussão da resolução dos problemas apenas com perguntas que orientem e
direcione para a solução, evitando assim apresentar a solução.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Implantado no primeiro semestre de 2014, o Programa de Acompanhamento dos
Calouros contou com participação de 23 alunos, fazemos uma observação que, nenhum dos
alunos abandonou o projeto durante o ciclo. Já no semestre de sua implementação, ao
contrário de períodos anteriores, o número de aprovados superou ao dos reprovados na
disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I, que tinha o maior índice de reprovação dentre as
do primeiro período no curso de Matemática, conforme dados do Departamento de
Matemática.
Os resultados finais das turmas nesse conteúdo podem ser comparados através do
Gráfico 1, onde são expostos aprovações e reprovações nos períodos letivos nos anos 2012
(ano de criação do Pré-Cálculo), 2013 e primeiro semestre de 2014.
Gráfico 1 – Resultados finais da turma de calouros na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral I de
2012 a 2014.

Fonte: Dados fornecidos pelo Departamento de Matemática

Os resultados são mais surpreendentes ao comparar as estatísticas dos participantes
com as dos alunos que não se inscreveram no PAC, pois dentre os aprovados, 53% eram
participantes do projeto e dos reprovados, apenas 25% cursou o programa, conforme se pode
ver pelo Gráfico 2.
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Gráfico 2– Comparação dos resultados obtidos por participantes e não participantes do PAC na disciplina
de Cálculo Diferencial e Integral I primeiro semestre de 2014.

Fonte: PET- Matemática

Esse primeiro resultado positivo deu credibilidade ao projeto, e no segundo semestre
de 2014 a procura por parte dos calouros foi maior, chegando à marca de 70%. Todavia, uma
análise puramente numérica não é suficiente para descrever completamente essa iniciativa do
PET, pois o PAC tem como objetivo não somente auxiliar aos estudantes em seu primeiro
período, mas fazer com que estes desenvolvam pro-atividade
atividade para prosseguirem sua vida
acadêmica, tornando-se
se estudantes capazes de expandirem-se
expandirem se autonomamente.
Visto os benefícios agregados pelo programa e a aceitação pelos alunos, o
Departamento de Matemática da UFMG, juntamente com o Colegiado
Colegiado de Matemática
aprovaram que a partir de 2015-1,
2015 1, a inscrição no PAC será de caráter obrigatório, e se dará no
ato da matrícula do calouro, sendo integralizada como disciplina de carga horária
complementar, com valor de 2 créditos (duas aulas semanais).
semanai
Essa atitude tem grande caráter social, e demonstra o interesse o Departamento em
adaptar-se
se à nova realidade de ensino no país, diminuir a evasão e consequente ociosidade de
vagas na universidade, além de ampliar a diversidade socioeconômica de seu corpo
co
discente.
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Acreditamos que com resultados positivos que alcançamos com Programa de
Acompanhamento dos Calouros, comparado ao antigo Pré-Cálculo
Pré Cálculo e às monitorias
tradicionais, leva os alunos a um ganho de maturidade, comprometimento, pro-atividade e
autonomia, que julgamos serem traços necessários ao longo da vida acadêmica.
Através desse projeto que engloba ensino, pesquisa e extensão, buscamos também a
modernização, eficiência e eficácia do ensino superior no país.
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CONCLUSÕES

Com os resultados satisfatórios e alcançado o objetivo do Programa, daremos
continuidade desse projeto nos semestre seguinte para os calouros da Matemática, como uma
disciplina obrigatória, já aprovada no colegiado.
REFERÊNCIAS
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PARCERIA ENTRE O PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE
INICIAÇÃO À DOCÊNCIA (PIBID) DE MATEMÁTICA E UMA
ESCOLA MUNICIPAL PERIFÉRICA RESULTA NUMA FEIRA
GEOMÉTRICA1
SANTOS, Ricardo de Jesus2; JESUS, Vanessa Lima de3; ALMEIDA, Rafael Neves4.
RESUMO: Este trabalho tem a finalidade de descrever brevemente as etapas do Projeto Feira Geométrica,
realizado numa escola municipal da cidade de Itabaiana-Sergipe,
Itabaiana Sergipe, atrelada ao Programa Institucional de Bolsas
Bo
de
Iniciação à Docência (PIBID) tendo como foco o empenho/desempenho dos alunos participantes. Para tanto, o
texto organizou-se
se em quatro partes. A primeira apresenta uma concisa introdução sobre o projeto. A segunda
trata de sua metodologia, delineando
do melhor sua dinâmica. A penúltima parte refere-se
refere se aos resultados obtidos e à
discussão sobre os mesmos. Para findar, são apresentadas considerações acerca da contribuição do projeto, tanto
para a vida dos futuros professores como para a dos estudantes participantes.
Palavras-chave: Geometria. Alunos. Desempenho.

INTRODUÇÃO
Este trabalho surgiu a partir de uma proposta desenvolvida em uma escola municipal
periférica de Itabaiana-Sergipe
Sergipe em parceria com o Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID) e o PRODOCÊNCIA de Matemática da Universidade Federal
de Sergipe
ergipe (UFS). A efetivação dessa proposta se deu com a elaboração escrita,
desenvolvimento e execução (culminância) do Projeto Feira Geométrica e teve a finalidade de
dar maior ênfase a alguns conteúdos de Geometria nas turmas do 6º ao 9º ano. Para tanto,
realizou-se
se em quatro fases. A primeira consistiu de sua elaboração escrita. A segunda foi
composta pela apresentação dos conteúdos geométricos às turmas e divisão dos estudantes em
grupos. A penúltima se deu com a orientação dos grupos acerca dos assuntos que deveriam
apresentar na última etapa. A exposição dos temas geométricos foi realizada pelos alunos para
estudantes e professores de outras escolas e constituiu a última fase do projeto.

1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Universidade Federal de
Sergipe. Itabaiana – SE.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Orientador, Universidade Federal de Sergipe, prof.rafael.almeida@gmail.com.
prof.rafael.almeida@gmail.com.
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A contemplação dos conteúdos geométricos usando-se
se materiais manipuláveis ocorreu
por acreditarmos que contribuem para facilitar a aquisição dos conhecimentos matemáticos,
uma vez que, de acordo com Silva e Martins (2000, p. 4), auxiliam os estudantes “[...] na
passagem do concreto para o abstrato,
abstrato, na medida em que eles apelam a vários sentidos”.
Além disso, por ser uma alternativa de inovar as aulas de matemáticas e, de acordo com
Bezerra (apud JANUARIO, 2008), torná-las
torná las mais atraentes e acessíveis aos estudantes que
têm dificuldades para abstrair os conteúdos matemáticos. Outro motivo ao qual nos atemos é
o fato de desempenharem papel motivador, isto é, conforme Cavalcanti et al (2007), podem
despertar
espertar o interesse do aluno além de desenvolverem a inteligência e imaginação.
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MATERIAS E METÓDOS

Já a opção por se trabalhar a Geometria se deu por ser considerada extremamente
relevante, capaz de criar nos alunos habilidades que só essa parte da Matemática pode lhes
proporcionar, ou seja, permite-lhes aguçar a percepção espacial, ampliar o campo visual, o
desenvolvimento da linguagem e do raciocínio geométrico (SANTOS et. al, 2013). Além
disso, pelo fato da Geometria ser “[...] um tema pelo qual os alunos costumam se interessar
naturalmente [...]”, como argumentam os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998,
p. 31). Outro motivo que nos impulsionou a selecioná-lo foi o fato de que, muitas vezes, esse
tema tem pouca abordagem nas escolas, isto é, vem passando por um processo de omissão ou
mesmo de abandono como afirma Pavanelo (1993).
A metodologia do projeto se deu em quatro etapas. Na primeira aconteceram as
reuniões para pensar e escrever o projeto. Nelas debatemos sobre os prováveis conteúdos de
Geometria que os estudantes poderiam apresentar e as prováveis datas para os encontros
(aulas) com eles e para o dia da culminância. Vale ressaltar que nelas selecionamos os
conteúdos, os quais estão listados no quadro abaixo de acordo com as respectivas séries.
Quadro 1: Assuntos de Geometria selecionados por ano escolar

Ano
Escolar

Conteúdos Trabalhados

6º

Estudo dos Polígonos; Classificação de Triângulos e Quadriláteros.

7º

Estudo do Perímetro e Área de Triângulos e Quadriláteros;

8º

Condição de Existência e Soma das Medidas dos Ângulos Internos de um Triângulo.
Soma das Medidas dos Ângulos Externos e Internos de Polígonos; Cálculo do
Número de Diagonais de Polígonos Convexos.

9º

Teoremas de Pitágoras (3 versões) e Tales.

Fonte: Os autores (2014).

Durante a segunda fase, os bolsistas do PIBID apresentaram/introduziram cada um
destes conteúdos para suas respectivas turmas. Na terceira, houve a divisão dos estudantes de
cada turma em grupos, definição de um orientador (bolsista do PIBID ou professorasupervisora) para cada um deles, subdivisão dos assuntos e a distribuição destes. Desse modo,
cada equipe contou com o auxílio de um orientador e encarregou-se de estudar determinado
tema.
Depois disso, se deu a orientação/preparação de cada grupo de aluno e, por fim, a
culminância do projeto. Houve um dia exclusivo para tanto. Nesse dia, os estudantes
apresentaram os conhecimentos adquiridos durante as fases anteriores. Puderam expor, para
alunos e professores de outras escolas, as demonstrações geométricas estudadas. Desse modo,
fizeram uso de recursos materiais como, por exemplo, Geoplanos, cartazes, polígonos
construídos de cartolinas, tesouras, triângulos de EVA, palitos de churrasco, dentre outros.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as conversas que tivemos com eles ao longo de todo o processo,
pudemos perceber que os materiais e os modos de demonstrações que foram estudados
pareceram-lhes novos e interessantes. Um exemplo é o Geoplano. Um material que não

conheciam e muito menos sabiam manipular.
manipular. Outro ponto a ser destacado é a animação e o
interesse que estudantes do 9º ano mostraram ao se deparar com um aplicativo que trabalhava
a aplicabilidade do Teorema de Tales. O lúdico despertou-lhes
despertou lhes o estímulo para que pudessem
melhor compreender tal resultado. Com isso, também puderam se dar conta do quão presente
a Matemática, em especial a Geometria, está em suas vidas.
Não podemos de forma nenhuma deixar de mencionar a perceptível evolução dos
alunos a cada aula. Por meio de processos investigativos que realizamos, verificamos que o
projeto possibilitou-lhes
lhes o desenvolver da visão, linguagem e raciocínio geométricos
enfatizados por Santos et. al (2013).
Ao responderem nossos questionamentos no decorrer das demonstrações realizadas,
percebíamos que eles tinham “sacadas” que nos surpreendiam, ou seja, uma visualização
geométrica que ingenuamente achávamos que dificilmente notariam. E faziam com certa
rapidez e facilidade, fato que aconteceu algumas vezes ao trabalharmos a demonstração do
Teorema de Pitágoras dada por Garfield.
Sem falar no empenho de todos para com o projeto, pois tinham que sair de casa em
dois turnos. Em
m um para estudarem os conteúdos geométricos e no outro para que tivessem
aulas das outras disciplinas e também de outras partes da Matemática.
Como foram tantas as atividades destacadas e é impossível descrevê-las
descrevê
aqui, então
optamos por dar destaque à demonstração
demonstração do Teorema de Pitágoras dada por James Abram
Garfield. Esta demonstração pode ser desenvolvida utilizando materiais de baixo custo e de
fácil aquisição. Esse resultado foi primeiramente formulado obtido por Garfield, um general
dos Estados Unidos
os que chegou a ser presidente daquele país e que foi assassinado em 1981.
O material para a demonstração é simples. É composto por três triângulos: dois
retângulos de catetos medindo b e c e hipotenusa a e outro isósceles de lados congruentes de
medida a. Todos eles construídos de papel cartão. A junção dos três origina um trapézio bem
particular (trapézio retângulo).
É fácil verificar que o triângulo isósceles também é retângulo, pois como α + β = 90º e
α + β + γ = 180º então segue γ = 90º.
90
Para essa demonstração
monstração basta calcular a área do trapézio formado pelos triângulos
(Figura 1). E também dos triângulos em separado.
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Tais áreas são dadas por:

Após concluir o cálculo das áreas, rapidamente os alunos disseram que a área do
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Fonte: Acervo Pibid (2014)
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Figura 1: Trapézio formado com os triângulos

trapézio também pode ser calculada somando-se as áreas destes triângulos, concluindo, desse
modo, que:

Daí segue a conclusão da demonstração:

Cabe salientar que o material sugerido para confecção dos polígonos não foi utilizado
na Feira Geométrica, mas surgiu posteriormente como consequência das discussões e
atividades desenvolvidas na escola. Portanto, agora temos mais um recurso lúdico para
trabalhar a demonstração do Teorema de Pitágoras.
CONCLUSÕES
Diante do exposto, consideramos a relevância do Projeto Feira Geométrica. A sua
realização contribuiu para que os alunos do Ensino Fundamental Maior conhecessem e
aprendessem demonstrações embasadas no uso materiais diferenciados, de forma a
desenvolver o raciocínio lógico e o pensamento dedutivo. Com isso, puderam conhecer e
aprender a manipular certos materiais. Conceberam a Matemática, em especial a Geometria,
de uma forma mais atrativa e instigante. Além de aprenderem a deixar seus medos de lado no
momento em que tiverem de se manifestar em público.
Para nós, enquanto bolsistas do PIBID, ponderamos que foi importante a nossa
participação nesse evento por vários motivos, dos quais destacamos: possibilidade entrar em
contato com a prática docente antes mesmo de fazer estágio; atuar em diferentes turmas em
um curto período de tempo, permitindo-nos conhecer vários comportamentos estudantis;
estudar partes da Geometria que até então não dominávamos bem; trabalhar com
demonstrações geométricas usando recursos didáticos diferenciados e de baixo custo; usar a
criatividade; e, estar mais próximo dos alunos participantes.
Portanto, tendo em vista o mencionado acima, acreditamos na possiblidade da
continuidade desse evento. E de que eventos semelhantes pudessem ocorrer em mais escolas.
Isso pode se dar a partir da forte parceria entre os coordenadores e supervisores do PIBID e as
escolas (professores) vinculadas ao programa.
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POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO NO AGRESTE SERGIPANO,
JOGANDO E APRENDENDO MATEMÁTICA1
SANTANA, Renilde de Oliveira2; OLIVEIRA, Elisângela Ócea Tavares de3;
ALMEIDA, Rafael Neves4.
RESUMO: Este relato descreve uma atividade desenvolvida por bolsistas do Programa Institucional de
Iniciação a Docência (PIBID) de Matemática da Universidade Federal de Sergipe sobre potenciação e radiciação.
Essa atividade foi realizada em uma escola municipal do agreste Sergipano com alunos do 7º Ano, na qual,
utilizamos como recursos didáticos um vídeo e dois jogos. Iniciamos com um vídeo falando sobre a importância
da potenciação e radiciação no dia a dia. Para dar continuidade aplicamos dois jogos, o primeiro foi uma trilha
que visava ensinar de forma descontraída como substituir valores numéricos nas expressões e compreender a
potenciação como o produto de fatores iguais, essa atividade foi muito interessante, pois, alunos que, em geral,
eram apáticos diante das aulas de matemática participaram ativamente. No segundo enfatizamos mais a
radiciação, o jogo utilizado foi um dominó.
Palavras-chave: Jogos. Potenciação. Radiciação. Novas tecnologias.

INTRODUÇÃO
A aprendizagem de conteúdos matemáticos com a utilização de jogos no espaço
escolar traz muitas regalias para o desenvolvimento do conhecimento dos alunos.
Cardoso (2008) fala sobre a importância e os benefícios da utilização dos jogos no
processo de ensino e aprendizagem.
O jogo é um impulso natural, pois, ao jogar, o indivíduo obtém prazer e realiza
esforço espontâneo e voluntário para atingir o objetivo, mobiliza esquemas mentais:
organiza o pensamento, a ordenação de tempo e espaço, integra várias dimensões da
personalidade afetiva, social, motora e cognitiva (CARDOSO, p.7 2008).

Cardoso (2008) ainda ressalta que os jogos, possibilita o envolvimento dos alunos nas
aulas, pois, aqueles que permanecem indiferentes durante aulas tradicionais, apresentam
outras atitudes nas aulas com jogos e raramente não participam das aulas. Com a utilização de
jogos, os estudantes despertam o interesse, ficam mais confiantes, encorajados a enfrentar
outros desafios e fazendo questionamentos.
Tendo esse pensamento, desenvolvemos este trabalho tendo como objetivo uma
abordagem mais diversificada e dinâmica para o ensino de potenciação e radiciação.
MATERIAIS, MÉTODOS E ATIVIDADES
A abordagem do conteúdo de Potenciação e Radiciação aconteceu em dois momentos,
em ambos fizemos uma explanação do conteúdo e aplicamos jogos.
No primeiro momento foi realizada uma atividade com os alunos do 7º Ano B.
Iniciamos a aula com a exposição de uma Teleaula sobre Potenciação e Radiciação, teve
1
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4
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duração de aproximadamente 15 minutos, falando sobre a importância das mesmas no dia a
dia, destacando algumas propriedades com exemplificações. Ao termino, perguntamos o que
os discentes acharam do vídeo, alguns
alguns disseram que era interessante e outros acharam
complicado.
Diante as respostas, fizemos alguns questionamentos, qual a raiz quadrada de 49? Que
foram respondidos corretamente, embora, quando questionávamos o porquê das respostas,
eles não sabiam responder.
ponder. Como por exemplo: “Qual a raiz quadrada de 36?”, um aluno
respondeu que era 6, mas não sabia explicar como chegou ao resultado. Logo, percebemos
que a maioria não sabia radiciação. Diante disso, iniciamos as atividades com o objetivo de
sanas essas dificuldades.
Exibimos novamente o vídeo, porém, dessa vez, fazíamos pausas nos momentos em
que os estudantes tinham mais dúvidas. Explicávamos detalhadamente cada parte da exibição.
Após apresentarmos o vídeo novamente, fomos ao quadro para mostrarmos alguns
a
exemplos, os quais seriam úteis para o bom desenvolvimento da próxima etapa da aula.
Dentre eles:
• 3² = 3 . 3 = 9
• (-2)³ = (-2).(-2).(-2) = -8
• (-3) ² = (-3).(-3)= 9
Posteriormente, escrevemos no quadro as seguintes perguntas:
• Qualquer número elevado ao
ao expoente zero, tem como resultado que número?
• Qualquer número elevando ao expoente um, tem que resultado?
Finalmente, perguntamos se alguém tinha alguma dúvida de tudo que foi explicado.
Diante a pergunta, três alunas nos informou que não entenderam os exemplos, onde algumas
respostas eram positivas e outras negativas. Perante a situação, foi novamente explicado o
conteúdo.
Após sanarmos as dificuldades aplicamos dois jogos, o primeiro foi uma trilha.
Pedimos que os alunos se organizassem em trios. Em seguida,
seguida, entregamos a cada: uma trilha,
três marcadores coloridos e um dado.
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Houve uma breve explicação das regras do jogo, os grupos foram formados
forma
entre 2 ou
3 participantes, os jogadores lançaram o dado e quem tirar o maior número iniciará a partida,
o jogador o qual iniciará a partida, lançará o dado novamente e substituirá o valor sorteado na
expressão contida na trilha, ele terá que resolvê-la.
resolvê la. O resultado encontrado indicará a
quantidade de casas que ele avançará, caso seja negativo, ele permanece no mesmo lugar.
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Fonte: Acervo pessoal PIBID.
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Figura 1:
1 Trilha, marcadores e dado utilizado no jogo.

Porém essa regra vale apenas para a primeira jogada de cada participante, a partir da segunda
jogada, ele deve lançar o dado e substituir a lacuna da casa, em que seu marcador está parado,
pelo valor obtido no dado, ganhará o jogo, aquele que primeiro completar todo o percurso, ou
seja, avançar até a casa de chegada.
Como todos entenderam, pedimos que eles iniciassem a partida. No decorrer da
atividade, percebemos que os discentes apresentaram algumas dúvidas em relação ao jogo,
mas com a explicação individual tudo se resolveu.
Com o entusiasmo dos alunos em jogar e aprender ficou explicito que o jogo desperta
maior interesse na aula, tiram dúvidas e o conhecimento é construído de forma espontânea e
não como nas aulas tradicionais.
No segundo momento, iniciamos com a revisão de Potenciação e Radiciação. Foram
feitos questionamentos em relação à potenciação e os discentes responderam corretamente.
Contudo, quando os questionamentos eram sobre radiciação houve várias dúvidas,
principalmente em raiz cúbicas. Vale ressaltar que mostramos através de exemplos que a
radiciação é o inverso da potenciação. Ou seja, se na potenciação multiplicamos a base a
quantidade de vezes que indigita o expoente, na radiciação dividimos o radicando por certo
número a quantidade de vezes que indica o índice.
Expomos os seguintes exemplos:
• √0
• √4
• √9
• √49
Como a maioria dos discentes não sabia responder, sempre perguntávamos a cada
item: “Qual o número que multiplicado por ele mesmo da tal resultado? Então esse número é
a raiz.
Quando foram questionados sobre qual seria a raiz quadrada dos seguintes números:
• √10
• √−16
Os discentes começam a falar números aleatórios. Após um tempo, eles concluíram
que para os dois primeiros exemplos não existe um número inteiro igual que multiplicado por
ele mesmo obtenha tal resultado. Para o último item, foi necessário lembrá-los as regras de
sinais na multiplicação e explicamos que não existe raiz quadrada de números negativos5, pois
não há nenhum número multiplicado por ele mesmo que dê como resultado um número
negativo.
Mostramos aos estudantes, em exemplos anteriores que a raiz quadrada do número
“X” seria o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes tivéssemos como resultado o
número “X”. A raiz cúbica do número “X” seria o número que multiplicado por ele mesmo
três vezes tivéssemos como resultado o número “X”. Neste momento deixamos bem explicito
que o quadrado está relacionado a duas vezes (quantidade de vezes que o número seria
multiplicado), como o cubo está relacionado a três (quantidade de vezes que o número seria
multiplicado). Logo, da mesma forma que fizemos para encontrar a raiz quadrada faríamos
para encontrar a raiz cúbica, porém a única mudança a qual haveria era a quantidade de vezes
que seria multiplicado.

Após toda explicação, pedimos que os alunos se organizassem em quarteto. Em
seguida, entregamos a cada grupo:
g
um dominó,, composto por 64 peças, as quais continham
perguntas e respostas diferentes da do jogo anterior, sobre potenciação e radiciação, dando
mais enfoque à última.. Houve uma breve explicação das regras do jogo que segue as regras de
um dominó comum,, como todos entenderam, pedimos que eles iniciassem a partida.
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Figura 2:: Dominó utilizado no ensino de Potenciação e Radiciação, como mais enfoque na última.

Fonte: Acervo pessoal PIBID.

Explicamos que as regras do jogo seguem
seguem as do dominó tradicional, as pedras
oferecem cálculos e respostas diferentes das do jogo anterior, que devem ser colocadas na
ordem correta, a pedra “branca” substituirá qualquer resultado ou operação, estávamos
constantemente presentes nos grupos para tirar
tirar as dúvidas, mas percebíamos a falta de
interesse. Notamos que apenas um dos cinco quartetos mostrou interesse pelo jogo e
alcançaram os objetivos propostos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No primeiro jogo, em virtude dos fatos mencionados, identificamos o interesse de
todos em aprender, foi uma atividade que obtivemos grande êxito, pois alcançamos os
objetivos propostos no plano de aula e tivemos 100% de participação dos discentes. Já no
segundo
gundo não surtiu o efeito desejado, pois os alunos estavam com preguiça de fazer os
cálculos. Para um melhor resultado, o jogo dever ser apresentado no momento que os alunos
demostrarem domínio do conteúdo, assim efetuarão as contas mais rapidamente.
REFERÊNCIAS
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PRÁTICAS DE PLANEJAMENTO DO PROFESSOR DE
MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL1
SANTIAGO, Misleide Silva2; BARBOZA, Pedro Lúcio3.
RESUMO: Neste trabalho apresentamos uma pesquisa de cunho qualitativo, com objetivo de investigar as
práticas de planejamento de docentes de Matemática do Ensino Fundamental. Adotamos como método de
pesquisa de dados um questionário que continha 14 questões o qual foi aplicado a dezenove professores de
Matemática que leciona no Ensino Fundamental de Escolas Públicas da cidade de Campina Grande-PB. Os
resultados mostram que a maioria dos professores participa das práticas de planejamento das escolas onde
exercessem sua função. Um bom percentual deles elabora o planejamento de suas aulas. De acordo com os
dados, as escolas solicitam desses profissionais seus planos. Todos reconhecem que o ato de planejar é uma
atividade pedagógica indispensável na pratica do professor de Matemática, contribuindo para obtenção de
resultados satisfatórios na docência.
Palavras-chave: Planejamento. Ensino Fundamental. Práticas de Planejamento. Planejamento e Matemática.

INTRODUÇÃO
A motivação maior para a realização desse trabalho surgiu com a necessidade primeira
de querer compreender as práticas de Planejamento do professor de Matemática do Ensino
Fundamental.A partir das ideias de debates sobre práticas de planejamento de professores de
Matemática, buscamos em alguns autores seus discursos sobre a qualidade desses processos.
Marton (1995), em (FREIRE, 2006), nos alerta sobre a importância de discussões sobre
a qualidade do ensino e da aprendizagem em Matemática. Sendo assim, à medida que se
discute sobre o ensino, também se faz necessário compreender sobre o papel da escola,
principalmente, em face ao advento da globalização que hoje atinge todas as camadas sociais,
alterando assim o processo da chegada das informações.
Neste sentido, espera-se de imediato que as escolas propiciem e favoreçam a capacidade
dos alunos, fazendo-os compreender que eles primeiro precisam aprender a aprender,
conscientizados de seu papel na escola e na sociedade.
Segundo Morin (2001), abordado por (FREIRE, 2006), faz-se necessário ensinar
estratégias que permitam enfrentar os imprevistos.
Os educadores precisam ser conscientes da sua função para que ajam como mediadores
sobre os processos de ensinar, aprender e conhecer, oferecendo aos alunos meios para que
possam arriscar, acertar, errar, experimentar e duvidar sobre o objeto de estudo. O primeiro
passo para, possivelmente, os educadores agirem assim é o ato de planejar. Numa perspectiva
histórica, o planejamento é uma atividade que acompanha o homem desde os seus primórdios,
principalmente quando se trata de melhorar suas atividades. O planejamento atinge vários
setores da vida do homem.
Menengola e Sant´Anna(1992) afirmam que os professores devem pensar seriamente e
com responsabilidades sobre a ação educativa, isto é, poder planejar com seriedade e
consciência. Se isso ocorre, basicamente as insatisfações irão extinguir-se pouco a pouco,
1
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posteriormente poderemos esperar alunos satisfeitos e estimulados para a aprendizagem em
Matemática.
Por outro lado, o professor ao planejar suas aulas, poderá quebrar muitos paradigmas
que podem afastá-los
os de seus alunos à medida que ministram suas aulas. Na realidade,
realidade
acredita-se que o educador poderá modelar suas aulas e mostrar por meios dos conteúdos em
questão a realidade que se aproxime de cada aluno, valorizando suas experiências e
contribuindo paraa que aprendam mais.
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MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa a ser apresentada trata-se
trata se de uma pesquisa qualitativa, de caráter
exploratório, que intenciona os entrevistados a pensarem livremente sobre o tema em questão.
A pesquisa foi desenvolvida em algumas escolas
escolas Estaduais da Cidade de Campina GrandeGrande
PB.Procurou-se
se atender ao propósito da pesquisa, utilizando como instrumento, questionário,
respondidos por dezenove professores que ensinam Matemática no Ensino Fundamental.
As questões traziam consigo os seguintes
seguintes interesses: traçar o perfil do profissional,
obter informações sobre os planejamentos realizados na escola bem como as práticas de
planejamento do professor de matemática, intencionando-os
intencionando os a responderem acerca de suas
visões sobre este tema, suas reflexões,
reflexões, a forma com que veem a importância e relevância
dessa atividade que devem acompanha-los
acompanha los em sua trajetória como um bom profissional na
área de Matemática.
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Ao traçar o perfil dos sujeitos da pesquisa, a faixa etária deles indica
indica que pelos menos
73,68% tem idade entre 20 a 30 anos. E 26,32% possuem idade entre 30 a 40 anos. 73,68%
são do sexo feminino e 26,26% do sexo masculino.formação inicial em Licenciatura em
Matemática pela Universidade Estadual da Paraíba-(UEPB),
Paraíba
Campus I, Campina Grande.
Quanto ao nível de ensino, constata-se
constata se que 36,84% atuam do 6° ao 9° ano do Ensino
Fundamental e 63,16% atuam em, pelos menos, duas turmas deste mesmo nível.Apontou-se
nível.Apontou
também que 79% desses profissionais trabalham, apenas, em escolas públicas,
púb
outros 21%
ensinam em escolas públicas e privadas.
Os dados mostram que 89,47% confirmaram que a prática de planejamento em suas
escolas e, apenas 10,53% disseram que não. Por outro lado, a realização desses planejamentos
acontece com as seguintes frequências:
requências: 53% escolhem por realizar o planejamento bimestral,
16% escolhem por fazê-lo
lo mensalmente, 16% executam trimestralmente, 10% anualmente e
5% semestral.Sabe-se
se que a principal função desses planejamentos a curto, médio e longo
prazo tem como interesse
resse maior descobrir as dificuldades, elaborar estratégias de ensino,
aplicar diversos tipos de avaliações, repensar soluções junto aos sujeitos envolvidos no
processo de ensino e refletir sobre os objetivos que são traçados para cada aula de
Matemática.
Quanto aos professores que planejavam suas aulas, foi questionado o que eles levavam
em consideração nessa atividade. Os professores revelaram o seguinte:
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Conseguir uma metodologia eficaz para apresentar o assunto, que
não seja o método tradicional de ensino (P. 18).
O que os alunos precisam saber o que eles realmente se interessam a
fazer com a Matemática, principalmente aquilo que eles usam em seu
cotidiano (P. 11).
Baseados nessas afirmativas, podemos entender que existem professores preocupados
com a formação cognitiva de seus alunos, Libâneo (1994) acentua que a atividade cognitiva
do aluno é a base e o fundamento do ensino, e este dá direção e perspectiva àquela atividade
por meio dos conteúdos, problemas, métodos, procedimentos organizados pelo professor em
situações didáticas específicas.
E mediante isso, aparece outra indagação que fazia parte do núcleo de questões sobre
o ato de planejar: Será que os docentes encontram algum desafio no ato de planejarem as suas
aulas? Conforme os dados obtidos na pesquisa, encontram-se que 89% disseram que sim,
porém, 11% disseram que não. As respostas apontadas, foram expressas assim:
Não vejo nenhum desafio(P.7).
O meu maior desafio é tentar deixar minhas aulas mais atrativas para
assim motivar meus alunos e evitar alguma forma a evasão escolar
(P. 10).
O maior desafio é com que recurso se executará tantos planos.
Também podemos aqui citar as dificuldades que os alunos vêm
empurrando com a barriga, que muitas vezes nem as operações
básicas sabem. (P. 13).
Embora alguns professores tenham afirmado que não se sentem desafiados ao
planejarem suas aulas, é perceptível nos dados que há uma maior preocupação deles com
outros fatores, que de qualquer forma, são levados em consideração na ação pedagógica,
planejamento, tais quais: procura de melhorar suas aulas; seguir o plano anual de suas escolas,
buscar novas metodologias; fazer das aulas de Matemática uma ambiente tranquilo e bom
para aprender essa disciplina. Diante dessas respostas, fica evidente que ainda tem
professores preocupados com sua forma de planejar e executar seus planos de aulas mesmo
diante de tantos desafios enfrentados pelo sistema educacional brasileiro.
Por fim, os sujeitos envolvidos em nossa pesquisa também opinaram sobre a
relevância de planejar as aulas de Matemática. Mesmo com lacunas na formação acadêmica e
os desafios enfrentados pela escola, todos os pesquisados afirmaram que é importante planejar
suas aulas de Matemática, apresentando e justificando suas respostas. Seguem:
Percebo que é muito significativo e válido os momentos em que
paramos para planejar ações. Trocar experiências, discutirmos
limitações, dificuldades e avanços referentes à nossa prática de sala
de aula e a aprendizagem dos nossos alunos (P. 3).
Pois uma aula sem planejamento é uma aula desorganizada, sem
objetivos claros (P. 6).
Com toda certeza. Imagine uma sala com 30 ou 40 alunos e um
professor chega sem realmente saber o que será feito com aquela
turma? É algo frustrante até para os alunos, uma boa aula só se flui

com um bom planejamento junto com a certeza de uma boa atuação
do professor (P. 11).
Algo que merece ser destacado é o fazer consciente presente nas falas deles.
dele Percebese também na fala de P11 a preocupação do professor enfrentar uma sala de aula superlotada
como acontece nas escolas Públicas Estaduais, pois, anos se passam e a superlotação continua
desfavorecendo tanto o professor quanto o aluno.
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CONCLUSÕES
Quando o professor se disponibiliza a participar dos planejamentos pedagógicos e
planejar suas próprias aulas, na realidade não está apenas a preencher formulários, pelo
contrário, está consciente do seu fazer pedagógico e acreditando que seus planos tenham
tenh
sucesso.
Entendemos que o planejamento ainda seja uma prática onde se podem resgatar os
valores e acrescentar ideias, além de serem momentos de reflexão, pois, se há reflexão, com
certeza haverá possíveis melhoras. Portanto, para que haja práticas de planejamento
p
de
professores de Matemática, faz-se
faz se necessário proporcionar aos licenciandos em Matemática
uma formação sólida dos saberes pedagógicos, que inclui o planejamento.
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RELATOS DE ESTÁGIO COM AMOSTRAS DE TRABALHOS
REALIZADOS PARA APRENDIZAGEM DE FUNÇÕES DE 1º GRAU 1
ARAUJO, Iris Tuty Dalcanale2; CATAFESTA, Simone3; OLIVEIRA, Fátima Peres Zago de4;
HOELLER, Solange Aparecida de Oliveira5; PIEHOWIAK, Ruy6.
RESUMO: Esse trabalho apresenta nosso relato da experiência do Estágio Supervisionado II, do Curso de
Matemática-Licenciatura do Instituto Federal Catarinense – Câmpus Rio do Sul. Realizado na Escola de
Educação Básica Paulo Zimmermann de Rio do Sul/SC, numa turma de 8ª série do Ensino Fundamental, de
Julho a Agosto de 2012. O objetivo foi aplicar os saberes/conhecimentos adquiridos na formação acadêmica,
relacionando teoria e prática. O objetivo relacionado ao conteúdo foi o aprendizado dos alunos sobre função de
1º grau. As etapas metodológicas aplicadas foram: diferenciação de equação, expressão e função, plano
cartesiano, conceitos e construção de gráficos, com pesquisa e levantamento de dados extra classe e avaliação. O
contexto abordado permitiu a compreensão de propostas que podem auxiliar professores e alunos a
compreenderem melhor o conceito, características e aplicações de funções, enfatizando a importância de
trabalhar temas relacionados à realidade do aluno, contextualizando e facilitando a interpretação dos conceitos
matemáticos.
Palavras-Chave: Função de 1º Grau. Estágio Supervisionado. Contextualização.

INTRODUÇÃO
Esse trabalho apresenta nosso relato da experiência do Estágio Supervisionado II, do
Curso de Matemática-Licenciatura do Instituto Federal Catarinense – Rio do Sul. Realizado
na Escola de Educação Básica Paulo Zimmermann de Rio do Sul/SC, numa turma de 8ª série
do Ensino Fundamental, nos meses de Julho a Agosto de 2012.
O objetivo foi aplicar os saberes/conhecimentos adquiridos ao longo da formação
acadêmica, ao estabelecer uma relação entre a teoria e a prática, ao verificar se as atividades
previamente estabelecidas e elaboradas seriam apropriadas para atingir nossos objetivos
considerando a aprendizagem da turma. O objetivo relacionado ao conteúdo aplicado foi o
aprendizado sobre função de 1º grau. Elaboramos diversas atividades diferenciadas e o
contexto abordado nos permitiu a compreensão de propostas que podem auxiliar professores e
alunos a compreenderem melhor o conteúdo das funções com aprofundamento conceitual e
reflexivo, o que releva a importância de trabalhar temas relacionados à realidade do aluno,
contextualizando e facilitando sua interpretação.
MATERIAIS E MÉTODOS
O Estágio Supervisionado II ocorreu de Julho a Agosto de 2012 foi realizado na
Escola de Educação Básica Paulo Zimmermann de Rio do Sul, sendo a população envolvida
uma sala de aula da 8ª série do Ensino Fundamental.
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com outras Disciplinas,
Instituição: Instituto Federal Catarinense - Câmpus Rio do Sul. Rio do Sul – SC.
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Acadêmica do Curso de Licenciatura de Matemática, simone_catafesta@hotmail.com.
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Utilizamos váriass atividades, tanto para relembrar os conteúdos de funções como para
iniciar e finalizar o conteúdo de função de 1º grau, conforme segue: coube aos alunos
organizarem frases, previamente preparadas por nós, envolvendo conceitos de equação,
expressão e função;
ão; revisão das coordenadas geográficas, tendo como material o globo
terrestre e mapa da cidade de rio do sul, possibilitando averiguar a coordenada da sua rua;
revisão do conteúdo de plano cartesiano, trabalhando a localização dos pontos; os atividade
solicitando
icitando para que cada aluno escrevesse uma frase com a palavra função, buscando uma
ideia intuitiva de função com intuito de perceber as relações sociais entendidas pelos
estudantes a partir das frases; estudo e leitura dos conceitos e aplicações de função
funçã de 1º grau,
trabalhando no mesmo contexto a construção do gráfico de função do 1º grau, função
crescente e decrescente; coleta de informações com taxistas sobre valores de bandeiradas e
custo por quilômetro rodado e com estes valores foi explicado e formalizado
formalizado algebricamente a
expressão matemática de uma função de 1º grau, reconhecendo o coeficiente linear e angular.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Na primeira aula realizamos um contrato didático com os alunos e organizamos o
layout da sala em semicírculo. Iniciamos
Iniciamos com uma atividade de diferenciação de equação,
expressão e função, na qual os alunos organizaram, num papel pardo, frases previamente
preparada por nós, sobre os assuntos citados.
Nesta atividade procuramos contemplar a interação de modo a possibilitar
possibili aos alunos à
compreensão e apropriação dos conceitos matemáticos apontados.

Para
ara Vygotsky, a interação entre indivíduos, face a face, têm uma função central no
processo de internalização dos conceitos. Assim, o conceito de aprendizagem mediada
confere um papel privilegiado ao professor.
Segundo VYGOTSKY (1989) a interação social é o fator determinante para o
sujeito passar do nível de pensamento de pseudoconceito, para a elaboração de
conceitos. No contexto escolar, interagindo com os "mais capazes", os alunos
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Figura 01 - Diferenciação de equação, expressão e função em andamento na sala de aula e construção de
uma ideia intuitiva de “função”.

inferem as estruturas dos conceitos e os significados dos mesmos (SANTA
CATARINA, 1998, p. 11)

A construção de conhecimentos por meio da interação com o outro e com o meio, a
influência do contexto social, histórico e cultural, o modo de pensar e agir do sujeito,
desenvolve-se a partir das interações sociais e culturais que ele estabelece com o meio.
Solicitamos para que escrevessem uma frase envolvendo a palavra função e
discutimos as frases que os envolviam, levando a uma ideia intuitiva de função. Após
trabalhamos o conceito de função, pesquisando em dicionários e com o conceito escrito pelos
próprios alunos.
Figura 02 - Construção de uma ideia intuitiva de “função”.

Fonte: Araujo, Catafesta (2012).

Depois da leitura das frases, refletimos sobre o que cada um escreveu e eles próprios
perceberam o significado da palavra função. Procuramos contribuir para que o aluno se
apropriasse de modos de entender matematicamente as situações do dia-a-dia e conduzir á
aquisição de conceitos. Essa atividade nos mostrou compreensões de mundo, de sociedade e
de trabalho por parte dos alunos.
Conforme Skovsmose (2008, p.12), a ideia central é que muitas coisas podem ser
realizadas quando a matematica está em jogo. Tais ações constituem as inovações

tecnologicas, o gerenciamento, a tomada de decisão, fazem parte do dia-a
dia a -dia. A matemática
em ação faz parte de nossos mundos-vida,
mundos vida, podendo servir aos propositos mais variados.
Para promover aprendizagem o professor precisa ser organizado e na interação com os
alunos, mediar o acesso a diferentes saberes, cabendo aos alunos construir suas próprias ideias
baseados no que foi trabalhado em aula com os colegas e professor.
Utilizamos o globo terrestre e o mapa de Rio do Sul para iniciar coordenadas
geográficas, cada aluno localizou seu endereço residencial e as coordenadas correspondentes.
Em seguida, construimos em papel
papel quadriculado o sistema cartesiano de coordenadas,
registrando as denominações e explicações no quadro. Entregamos material de apoio, após os
devidos registros no caderno, com o conceito de plano cartesiano. Solicitamos uma coleta de
dados junto aos taxistas,
xistas, sobre os preços da bandeirada e valor por quilômetro rodado.
Na terceira aula, realizamos a correção
correção das atividades sobre plano cartesiano com as
respostas feitas pelos alunos em cartolinas e no quadro.
Na aula seguinte iniciamos função
f
de 1º grau lendo as frases que escreveram sobre
função. Após discussão, elaboramos coletivamente o conceito de função, indentificamos as
variáveis independentes e dependente. Posteriormente, distribuímos frases organizadas em um
cartaz, contendo a palavra função no contexto da matemática. Fizemos a leitura em grupo de
um texto explicativo e de um problema contextualizado para construir uma função.
Na quinta aula, solicitamos os dados coletados com os taxistas. Foi elaborada a
expressão matemática e o gráfico que representava
representava a variação do preço (variável dependente)
em função do valor dos quilômetros rodados (variável independente). Nos surpreendemos
com a motivação dos alunos ao falarem sobre os valores pesquisados e sobre a variação dos
valores, da bandeirada e quilômetros
ilômetros rodados e do serviço de táxi. Combinamos utilizar um
valor médio o que facilitou a explicação da função de 1º grau. Elaboramos, coletivamente o
gráfico, já trabalhando o conceito de função crescente e decrescente. Traçamos a reta e cada
um traçou a sua, vários alunos tinham valores bem diferentes.
diferentes
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Realizamos a leitura conjunta da história das funções e discutimos acerca da
importância de contextualizarmos historicamente os conteúdos curriculares. Entregamos
atividade sobre funções e gráficos de funções, para serem realizadas em casa.
A avaliação aconteceu em duplas, com entrega individual. Foi permitido
permit
utilizar os
exercícios como apoio. Entendemos que avaliação é um momento de aprendizagem, por isso

Salvador – BA – 24 a 26/09/2014

Fonte: Araujo, Catafesta (2012).
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Figura 03 - Atividade com os dados coletados pelos alunos sobre valores de bandeiradas e de quilômetros
rodados.

nos dispomos a ajudá-los a pensar no decorrer da avaliação. Por último, cada aluno fez sua
autoavaliação e a avaliação das estagiárias. Luckesi (2009, p. 416) defende que, na avaliação:
Se o aluno souber que, ao responder a um instrumento de coleta de dados para a
avaliação, sua aprendizagem está sendo investigada para ser ajudado e não para ser
punido, não sentira necessidade da “cola”. Ao contrário procurara revelar
efetivamente o que aprendeu, a fim de ser auxiliado na obtenção dos melhores
resultados possíveis.

Como os alunos podiam nos questionar, eles ficaram á vontade em mostrar o que
sabiam e tirar as dúvidas, aprendendo um pouco mais durante a avaliação. Como sugeriu
Luckesi, os alunos sabiam que estávamos dispostas a ajudá-los para um aprendizado melhor.
CONCLUSÕES
Com o contrato didático construído junto com os alunos, possibilitamos que se
sentissem partícipes do processo e demonstrassem envolvimento com as atividades propostas.
Consideramos que os estudos e as atividades realizadas foram fundamentais, desde a
compreensão do tema escolhido, planejamento, prática, execução e retrospecto de tudo que foi
realizado até o momento de estimar e comparar resultados.
O Estágio Supervisionado II nos permitiu a compreensão de propostas que podem
auxiliar professores e alunos a compreenderem melhor o conteúdo das funções, sua
importância para aprendizagem, o que releva a importância de trabalhar temas relacionados à
realidade do aluno, contextualizando e facilitando sua interpretação. No decorrer do estágio,
percebemos mudanças em relação à participação, interesse e motivação com aumento de
concentração nas aulas, mostrando que trabalhar com a realidade do aluno, torna a matemática
interessante e significativa, possibilitando estabelecer relações entre o que aprenderam e a
realidade social, exercendo o princípio da cidadania. Para que esta contextualização aconteça
faz-se necessária a mediação do professor na sala de aula, que é o principal motivador.
Destacamos ainda a importância do feedback realizado em todas as aulas e as correções dos
exercícios.
REFERÊNCIAS
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SEQUENCIA DE FIBONACCI: A MATEMÁTICA NO COTIDIANO E
SUA RELAÇÃO COM OS POVOS DA FLORESTA1
FERNANDES, Daniela2; MENEZES, Leilson3; DALL’AGNOL, Luzitânia4.
RESUMO: A matemática não é apenas uma ciência que estuda os números, ela é muito mais abrangente. A
matemática é um instrumento de raciocínio que o homem utiliza para resolver problemas do seu cotidiano. Ela
não deve ser vista pela sociedade como algo irrelevante em sua vida diária, pois ela está presente em tudo e sua
importância aumenta a cada dia. A relação da matemática com o cotidiano exige da sociedade um conhecimento
mais amplo. É importante mostrar a verdadeira função da matemática. Com o objetivo de apresentar
aprese
um novo
olhar ao ensino da matemática e estabelecer uma relação entre a teoria e a realidade regional amazônica,
elaborou-se
se o projeto sobre a sequência de Fibonacci e sua relação com o cotidiano dos povos da floresta. Com
esse projeto foi possível visualizar
sualizar e estabelecer relações do conteúdo matemático abordado em sala de aula com
elementos da flora amazônica.
Palavras-chave: Sequencia de Fibonacci. Espiral logarítmica. Flora amazônica.
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A matemática esta presente no nosso dia a dia, sendo possível identificá-la
identificá
na
natureza, na paisagem e em diversas atividades humanas, ela está inserida na vida do ser
humano em atividades simples do dia a dia como na cultura de um povo. No entanto observaobserva
se no processo ensino- aprendizagem uma dificuldade
dificu
por parte do discente em identificar e
relacionar a matemática trabalhada em sala de aula com o meio em que vive. Muitos
conceituam a matemática como uma disciplina onde se trabalha somente com intermináveis
inte
cálculos complexos, porém nota-se
nota se que este conceito atribuído pela sociedade não aborda a
história da matemática e nem mesmo a presença desta na realidade dos mesmos. É importante
mostrar a verdadeira função da matemática na vida cotidiana, pois a matemática está presente
em cada detalhe do mundo atual e não deve ser vista pela sociedade como algo irrelevante em
sua vida diária como várias pessoas consideram, a matemática é a ciência mais importante do
mundo atual, pois a matemática está presente em tudo e sua importância aumenta a cada dia.
A relação da Matemática com o cotidiano exige da sociedade um conhecimento mais amplo,
além dos livros didáticos.
Nesse cenário, o presente projeto surge com o objetivo de trabalhar de forma
diferenciada a sequencia
encia de Fibonacci, a fim de despertar a curiosidade, interesse e o fascínio
dos discentes pela matemática, proporcionando uma conexão entre os conceitos apresentados
e a realidade amazônica, cenário cotidiano dos mesmos. O projeto constitui-se
constitui em duas fases,
a primeira compreende em um experimento matemático, no qual um pêndulo em movimento
desenha espirais coloridas em uma base branca. Logo depois de desenhada as espirais, serão
provadas suas relações com a Sequência de Fibonacci, conteúdo base do projeto.
projeto A segunda
fase consiste na identificação e relação do conteúdo estudado com a realidade regional, que se
dará através da pesquisa dos discentes orientada pelo docente com o objetivo de identificar a
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sucessão de Fibonacci em elementos da flora amazônica presentes na vida cotidiana dos
discentes, como árvores, flores, frutos, folhas etc. Que será finalizado com apresentação dos
resultados das pesquisas em sala de aula. Dessa forma consolidando a compreensão do
conteúdo de forma diferenciada, permitindo não somente o conhecimento da sequencia de
Fibonacci, mas também desenvolvendo a capacidade de relacionar e edificá-la em sua
realidade. Para que o ensino-aprendizagem da Matemática se torne dinâmico e interessante ao
olhar dos discentes, despertando o interesse pelo estudo, proporcionando uma interação com o
professor e seus colegas na busca do melhor entendimento e compreensão dos princípios
matemáticos e a relação com sua realidade, o professor deve adotar novas metodologias. A
sequência de Fibonacci é a relação numérica entre as variáveis que toleram os fenômenos
naturais e são alguns destaques de que a natureza é construída matematicamente. Segundo
Lívio(1945), sustentar que a matemática é puramente uma invenção humana e consegue
explicar sustentar a Natureza somente devida á evolução e a seleção natural é ignorar alguns
fatos importantes da natureza e da história dos modelos teóricos do Universo. Através da
sequencia numérica de Fibonacci a matemática pode ser observada e relacionada com
diferentes elementos presentes da natureza.
Os números de Fibonacci estão fortemente ligados à natureza, em várias plantas e em
muitas outras situações, pois somos confrontados com a presença deste número, de forma
direta e direta. É possível encontrá-los no arranjo das folhas do ramo de uma planta, nas copas
das árvores, nos frutos ou até mesmo no número de pétalas das flores, ele também pode se
notar na organização das sementes na coroa das flores, repetidamente em muitas outras
formas vegetais: as folhas das cabeças das alfaces, a couve-flor, as camadas das cebolas ou os
padrões de saliências dos abacaxis e das pinhas, também podem ser encontrados no fruto do
buriti, graviola, flor de maracujá da Amazônia, flor do urucum, cubio, etc.
Pensando nisso o presente projeto foi desenvolvido com o objetivo de apresentar a
relação matemática em diversas situações, objetos e frutos que nos cercam diariamente, e
confirmar que a matemática é multidisciplinar, e não fica limitada apenas em sala de aula,
sem essa relação acabam acreditando que a matemática não passa de cálculos para uso
profissional e científico. É de fundamental importância oportunizar aos discentes a ter um
novo olhar para este componente curricular tão importante e necessário a atividades diárias,
para a compreensão do universo e da realidade que os cerca.
MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização do projeto foram utilizados um suporte de madeira, barbante, uma
garrafa Pet, furadeira e pregos, uma lona branca medindo 1x1 metro, e tinta a base de água.
Para a confecção do retângulo de ouro e a espiral logarítmica faz-se uso de uma folha de papel
E.V.A, uma tesoura, uma caneta esferográfica, um lápis. Para a exposição dos conteúdos aos
alunos, se fará uso de recursos multimídias, como vídeos, imagens e etc. Para a exposição dos
resultados das pesquisas os alunos utilizarão elementos da flora amazônica como frutos,
flores, árvores.
Para a montagem do pêndulo foi construído uma estrutura de madeira. Com duas
tábuas, medindo cada uma 10 cm x 10 cm. Na base, ficaram duas tábuas com 100 cm de
comprimento, cinco centímetros de largura e dois de espessura.

Após armada a estrutura foi amarrada uma garrafa pet vazia, cortando sua parte
inferior, deixando-aa aberta. Na tampa, para que a tinta possa sair, foi feito uma pequena
abertura. Na parte inferior cortada, são feito quatro furos, onde serão
serão introduzidos os pedaços
de barbante, unindo-se
se a um pedaço grande de 90 centímetros que estará devidamente
amarrado a parte superior da estrutura de madeira. É importante que o barbante esteja bem
amarrado e a garrafa bem centralizada, para que não haja
haja nenhum impedimento no
movimento da mesma. No chão é posta a lona branca, local onde serão desenhadas as espirais
logarítmicas, com o balançar da garrafa e a tinta que a mesma contém.
Para comprovar a sequencia de Fibonacci fez-se
fez se necessário desenhar um retângulo de
ouro na folha de papel E.V.A, construindo com isso uma espiral e recortando-a,
recortando
que
posteriormente esse retângulo sera utilizada na comprovação dessa sequencia. Finalmente,
coloca-se
se a tinta na garrafa pet, em seguida movimenta-se
movimenta a garrafa, soltando
oltando-a e permitindo
que a mesma inicie uma sucessão de movimentos elípticos. Após cessarem esses movimentos,
pode ser observado que no chão formaram-se
formaram se espirais e sobre esse desenho foi colocado a
espiral recortada. , usa-se
se a folha de E.V.A, provando a existência do número de ouro sobre a
base. Como última parte do projeto, os discentes poderão comprovar através de frutos e flores
da Amazônia a presença da sequencia de Fibonacci na natureza.
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CONCLUSÕES
Compreender o mundo atual é indispensável conhecer
conhecer os princípios básicos da
matemática e relacioná-la
la com o cotidiano. Concluindo o projeto, percebepercebe-se que os objetivos
propostos foram alcançados. Ao ser desenhado as espirais e comparadas, houve por parte dos
discentes a identificação da Sequencia de Fibonacci,
Fibonacci, assim como nos elementos da flora
amazônica, como no fruto do buriti, na flor de maracujá, na flor de urucum e a graviola,
elementos encontrados na região. Esse processo despertou interesse, curiosidade e
interatividade dos discentes a partir da identificação
identificação desta Sequência. Oportunizou aos
discentes um maior domínio e compreensão a matemática, não ficando limitado somente a
conteúdos, como também, provocando os mesmos a buscarem novas alternativas de
conhecimento e relação da matemática com o cotidiano.
cotidiano. Desta possibilitando novas ações e
reflexões das relações da matemática comparadas com o meio do qual o discente esta
inserido.
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TRIÂNGULO DE PASCAL1
ALMEIDA, Stefanie Roma de2; SANTOS, Andreza Cruz dos3; ALMEIDA, Rafael Neves4.
RESUMO: Este trabalho apresenta experiências vivenciadas por meio da aplicação de uma oficina relacionada
ao triângulo de Pascal, na qual são exploradas algumas propriedades. Para a nossa atividade confeccionamos
vários cubinhos de papel para a construção do desejado triângulo de Pascal tendo como objetivo mostrar que que
é possível trabalhar, com este triângulo, no ensino básico alguns conceitos matemáticos como: número
triangular, números binomiais e potências de 2. A atividade foi executada no laboratório de ensino de
matemática e contou com a participação dos alunos do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade
Federal de Sergipe/Campus Prof. Alberto Carvalho.
Palavras-chave: Triângulo de Pascal. Motivação. Aprendizado.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem por objetivo relatar uma oficina desenvolvida durante o
PIBID (O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência) do curso de Licenciatura
em Matemática da Universidade Federal de Sergipe (UFS) Campus Prof. Alberto Carvalho,
situado no agreste sergipano.
Desenvolvemos atividades lúdicas que consistiam na construção do triângulo de
Pascal na qual enfatizamos algumas propriedades com o intuito de que os participantes
percebessem que esse triângulo pode ser trabalhado também no ensino básico relacionado a
alguns conceitos matemáticos como: número triangular, números binomiais e potências de 2.
Este trabalho foi desenvolvido com 25 alunos do curso de Matemática Licenciatura do
Campus Universitário Professor Alberto Carvalho. Apesar da maioria dos participantes já
terem conhecimento do triângulo, os mesmos, não tinham ideia de sua real importância nem
de como poderia trabalhar este tópico no ensino básico.
MATERIAL E MÉTODOS
Para início de conversa abordamos conceitos históricos sobre Blaise Pascal e sobre o
Triângulo de Pascal, que na verdade não é de Pascal.
Blaise Pascal (1623-1662) nasceu na França e contribuiu para o desenvolvimento
matemático em várias áreas como na Matemática, na Filosofia e na Física. Em 1648 escreveu
um inteligente manuscrito sobre secções cônicas que não foi publicado. Este manuscrito se
baseava na obra de Desargues e foi lido por Descartes e Leibniz. Nele estava um dos mais
ricos teoremas da geometria projetiva, o teorema do hexagrama místico de Pascal: "Se um
hexágono está inscrito numa cônica, então os pontos de intersecção dos três pares de lados
opostos são colineares e reciprocamente".
Em 1650, por estar com a saúde debilitada resolveu abandonar suas pesquisas e se
dedicou à religião. Porém três anos mais tarde retornou à matemática. Nesse período conduziu
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Universidade Federal de
Sergipe. Itabaiana – SE.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
Professor Oreitnador, Universidade Federal de Sergipe, prof.rafael.almeida@gmail.com.

diversas experiências sobre a pressão dos fluidos e, juntamente com Fermat, lançou os
fundamentos da teoria da probabilidade.
Ao lado do advogado e matemático francês Pierre de Fermat (1601
(1601-1665), Pascal
desenvolveu as leias da probabilidade. Os resultados que os dois conseguiram são aplicados
em uma variedade de operações, de tabelas de mortalidade para seguros à decomposição de
partículas subatômicas.
Foi nesse período em que escreveu seu “Tratado do Triângulo Aritmético”, seu
trabalho mais famoso que é conhecido por qualquer aluno do ensino médio. O Triângulo de
Pascal, uma combinação numérica aparentemente simples, em que cada número é a soma dos
dois números imediatamente acima, fornece
fornece os coeficientes da expansão binominal,
combinação usada em probabilidade e em outras séries numéricas.
O triângulo de Pascal é um triângulo aritmético formado por números que têm
diversas relações entre si, com um pouco de bom senso é natural que suspeitemos
susp
que o
triângulo aritmético não seja uma invenção de Pascal, mesmo porque, onze séculos antes de
Pascal, Al-Karkhi
Karkhi conseguiu as primeiras soluções numéricas do triângulo, mas foi Pascal
quem descobriu a maioria de suas propriedades e relações, o que justifica o nome que é dado
ao triângulo.
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Fonte: Acervo Pibid (2013)
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Figura 1: Triângulo em construção
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Para iniciar a atividade organizamos os participantes em grupos de quatro, os quais
receberam bloquinhos já confeccionados e não enumerados para a construção do triângulo.
Para montar o triângulo seguimos
segu
as seguintes instruções:
• O topo é formado por um bloquinho;
• O próximo nível, isto é, a linha seguinte será formada por dois
bloquinhos, o próximo por três, e assim por diante, e cada bloco
apresentando um número, começando pelo número um em seu ápice, de
forma que o número de um bloco seja a soma dos dois outros na linha
acima deste.
Este triângulo formado tem um nome especial, é conhecido como Triângulo de Pascal,
que não é apenas interessante, mas rico em aplicações.
A construção foi feita junto com os alunos de forma que eles podiam intervir e expor
suas ideias. Utilizamos um applet disponível na internet e projetamos no quadro para ilustrar
cada conceito que seria abordado e os alunos, com o triângulo já construído como esperado,
puderam perceber que
ue a primeira fileira de números de cada lado do triângulo possui todas as
células iguais a um.

Pedimos que os alunos observassem a segunda diagonal e nos informasse qual
conceito estava relacionado com a mesma. A sequência contida na segunda diagonal do
triângulo 1, 2, 3, 4.... Logo notaram que essa sequência possuía em ordem crescente a
sequência dos números naturais, ou seja, os números de contagem.
Perguntamos aos alunos se conheciam os números triangulares e percebemos que, os
mesmos desconheciam tal definição, logo discutimos com eles a definição de que um
u número
triangular é um número natural que pode ser representado na forma de triângulo equilátero,
equilátero e
mostramos que é também valida no triângulo de Pascal. Apresentamos que esta sequência é
gerada a partir de um padrão de pontos que formam um triângulo. Ao adicionar outra linha de
pontos e contando todos os pontos, podemos encontrar o próximo número da sequência.
Findado
indado sua construção para que pudessem notar as propriedades devidas, fomos
juntamente com o pessoal manipular e explorar os triângulos, até que conseguiram perceber
cada propriedade desejada. Os graduandos que perceberam primeiro tiveram que expor um
registro
istro no quadro para seus colegas, onde todos juntos verificaram sua possível validade.
Figura 2: Triângulo construído pelos participantes

Fonte: Acervo Pibid (2013)

Com o triângulo construído exploramos de forma a levar os alunos a perceberem as
seguintes propriedades:
• Conceito de múltiplos e potências

O somatório dos números presentes em cada linha formam potências de 2.
• Sequência de Fibonacci
Observe os números nas diagonais, cujas somas encontram-se
encontram se ao lado formam
a sequência de Fibonacci:: os dois primeiros elementos dessa sequência são iguais a 1. A
partir do terceiro, cada elemento é igual à soma dos dois anteriores.
Resulta então a sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,...
• Binômio de Newton
Os elementos da linha n do triângulo de Pascal são os coeficientes na expansão
do binômio de Newton, que é um binômio da forma
Em que n é um número natural, denominado ordem do binômio. Temos o
seguinte resultado, que está ilustrado na figura ao lado:
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Mágica dos 11 (potência de base 11)
No Triângulo de Pascal, os algarismos em cada linha formam uma potência de base
11como pode ser vista na figura 3 abaixo:
•

Figura 3: Triângulo de Pascal e as potencias de 11

10  11
10   11
110   110
110   210   110   11
10   110   11
110   310   310
110   410   610   410   110   11
Fonte: Construção própria (2013)

Finalizamos o minicurso exibindo o filme “Donald no país da Matemágica” (EUA,
1959) dirigido por Hamilton S. Luske, produzido pela
pela Walt Disney, abordando conceitos
matemáticos de uma forma bem interessante. O objetivo da apresentação filme foi mostrar
que o Triângulo de Pascal é apenas mais uma forma de perceber a matemática que está em
todos os lugares, inclusive nas formas da natureza
natureza e nos jogos. O mesmo fez com que os
alunos percebessem que a matemática pode ser interessante e que ela pode se relacionar com
várias coisas diferentes como: Pitágoras e a música, o pentagrama, a regra de ouro, o
retângulo de ouro, arquitetura e arte,
arte, o corpo humano e a natureza. Assim, mostramos que é
possível conseguir abstrair muitas coisas, que até então era quase impossíveis apenas com giz
e lousa.
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Ao iniciarmos a atividade experimentamos uma mistura de novos sentimentos,
estávamos vivenciando mais uma realidade tanto com relação à atividade quanto a
experiência em desenvolver uma oficina para os nossos colegas, ao planejarmos a atividade
surgiram questionamentos
estionamentos sobre o nível das perguntas que poderiam surgir na atividade, e
como iriamos apresentar o triângulo de Pascal de forma lúdica, uma vez que, nossos colegas,
já tinham conhecimentos suficientes sobre o conteúdo.
Essa oficina foi de extrema importância,
importância, pois proporcionamos aos participantes
relacionar vários conhecimentos diferentes tais como: Conceito de múltiplos e potências,
números Triangulares, Sequência de Fibonacci e o Binômio de Newton com o Triângulo de
Pascal. Essa atividade é interessante,
interess
pois essas inter-relações
relações entre esses conteúdos através de
um único objeto facilita a visualização de algumas das propriedades que nele está presente.
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CONCLUSÕES

A elaboração e aplicação dessa atividade contribuíram no aperfeiçoamento dos nossos
conhecimentos e de nossas experiências na área do magistério. Já para os participantes, foi de
grande importância na sua aprendizagem, que apesar de já terem conhecimentos sobre o que
abordamos, surgiram algumas dificuldades, as quais foram trabalhadas durante o decorre do
minicurso e tentamos sanar ao máximo todas elas de forma que eles aprendessem e
entendessem as propriedades propostas, utilizando apenas o material que levamos, para que
notassem também, que é possível aprender e ensinar usando outros meios que não sejam a
lousa e o giz.
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UM JOGO MATEMÁTICO INTERATIVO PARA TV DIGITAL:
MEMÓRIA DOS DOBROS1
VASCONCELOS, Kleuber Araújo de2; AMORIM, Dinani Gomes3.
INTRODUÇÃO
Durante toda a história, mesmo com todas as modificações nos sistemas de ensino,
sempre houveram muitas dificuldades no que diz respeito ao aprendizado da matemática.
Segundo Silva (2005), existem alguns fatores que contribuem para essa problemática, dentre
essas destacam-se
se a capacidade inadequada dos professores, o uso da metodologia tradicional
com enfoque excessivo em cálculo, o uso equivocado de novos recursos pedagógicos, além
do conceito pré-estabelecido
estabelecido de que “a matemática é difícil”.
Nesse sentido, é importante despertar o interesse nos alunos,
alunos, para que o aprendizado
da matemática torne-se
se divertido e prazeroso. Segundo Oliveira (2007) é importante buscar:

MATERIAIS E MÉTODOS
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Faculdade de Ciências
Aplicadas e Sociais de Petrolina – FACAPE. Petrolina – PE.
2
Aluno Expositor.
3
Professor Orientador, Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina
Petrolina – FACAPE,
dinaniamorim@gmail.com.

Salvador – BA – 24 a 26/09/2014

Pensando nisso o presente trabalho propõe o desenvolvimento de um jogo eletrônico
para TVD (TV Digital), com o intuito de auxiliar crianças com idade entre 4 e 7 anos no
aprendizado da matemática. A principal motivação para a realização do mesmo surgiu a partir
da observação da possibilidade de integrar a interatividade da TVD com o ensino e
aprendizagem de diversas áreas do conhecimento, principalmente para a educação infantil.
A aplicação
licação em questão é chamada de “Memória dos dobros” e sua implementação
tornou-se
se possível graças a adoção do SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital), que
permitiu muitas melhorias em relação à tecnologia de transmissão de TV aplicada
anteriormente, a transmissão
ansmissão analógica.
Além da alta definição de som e imagem, o SBTVD possibilita o uso de
interatividade, que faz com que o consumidor final não seja mais um simples telespectador
passivo, mas sim um “usuário”.
“Memória dos dobros” é uma proposta que visa divertir e entreter crianças, fazendo
com que as mesmas possam simultaneamente aprender um importante conceito matemático,
que é a adição, fazendo uso de uma tecnologia bastante difundida no Brasil, a TV, que ainda
em 2011 estava presente em 96,9% dos domicílios
domicílios brasileiros (TELECO, 2012).
É sabido que o jogo sozinho pode não provocar o aprendizado esperado na criança que
usa a aplicação, porém, os jogos eletrônicos podem ser fortes aliados na disseminação do
conhecimento para educação infantil, já que segundo
segu
Oliveira (2007) “quando
quando crianças ou
jovens brincam, demonstram prazer e alegria em aprender.”
aprender.
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“...alternativas
lternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a
autoconfiança, a organização, a concentração, estimulando a socialização e
aumentando as interações do indivíduo com outras pessoas.”
pessoas.

Para iniciar esse trabalho primeiramente foi feito um estudo acerca da problemática
enfrentada ao longo do tempo, por parte dos professores, no que diz respeito ao ensino, e por
parte dos alunos, no que diz respeito ao aprendizado da matemática.
Na lista de ferramenta para o desenvolvimento da aplicação proposta estão: Adobe
Photoshop (para ilustrações digitais), a linguagem NCLua (para o código fonte), LUA
Composer (para escrever o código da aplicação) e a máquina virtual Ginga-NCL Virtual STB
(para simulação do ambiente onde a aplicação rodará).
Depois de definidos a aplicação a ser desenvolvida e as ferramentas a serem utilizadas,
foi feito um estudo acerca dos recursos que poderiam ser explorados através da TV Digital,
com a finalidade familiarizar-se com o ambiente que seria explorado.
O LÚDICO COMO MOTIVAÇÃO NO APRENDIZADO DA MATEMÁTICA
A matemática é tida geralmente como uma disciplina difícil de se aprender, como
destaca Silva (2005), desse modo, quanto mais “leve” for a maneira de passar tal
conhecimento para os alunos, melhor será o resultado final no processo de aprendizado.
Por conseguinte, é importante fazer com o que os alunos sintam prazer em estudar
matemática e desse modo o lúdico se destaca. Segundo Machado (2011):
“A aprendizagem por meio de jogos permite que o estudante adquira conhecimentos
matemáticos através de um processo alternativo aos padrões tradicionais,
incorporando características lúdicas, que potencializam a discussão de ideias.”

Conhecendo essas dificuldades é fácil perceber que o lúdico torna-se um grandioso e
eficaz recurso pedagógico no árduo trabalho enfrentado pelos professores na construção do
conhecimento matemático. Porém, é importante salientar que não deve se abrir mão dos
conteúdos já consolidados em sala de aula, pois esses podem e farão falta no decorrer da vida
escolar e pessoal dos alunos (MACHADO, 2011).
BREVE HISTÓRICO DA TV
É impossível atribuir a invenção da Televisão à uma só pessoa, já que esse feito foi
resultado de esforços múltiplos. O que se pode afirmar é que todo o processo de invenção teve
início em 1817, quando o cientista sueco Jakob Berzelius (1779-1848) descobriu o selênio. 56
anos após essa descoberta, o inglês Willoughby Smith escreveu uma tese dizendo ser possível
transformar energia luminosa em energia elétrica através do selênio. Mas somente a partir das
invenções do engenheiro russo Vladimir Zworykin essa teoria foi realmente comprovada
(REGO, 2005).
A primeira transmissão de TV aconteceu somente na década de 1920, graças às
experiências de dois grandes cientistas: o escocês John Logie Baird (1888-1946), e o
americano Charles F. Jenkins (1867-1934), e mesmo com a pouca resolução e baixa
qualidade, revolucionou o mundo (CAMARGO, 2009).
Vendo a popularidade da Televisão, é difícil de imaginar que já foi artigo de luxo para
a grande maioria das famílias no início da sua existência, porém, com o barateamento dos
preços dos componentes necessários para a transmissão dos sinais e para a construção da TV,
esse equipamento tornou-se um eletrônico imprescindível nas casas em todo o mundo.
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SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital)
Existem, em todo o mundo, três padrões comerciais de TV Digital e cada um desses
apresenta particularidades entre si. O padrão americano, ATSC (Advanced
(Advanced Television Systems
Committee).
). O padrão europeu, DVB-T
DVB (Digital Video Broadcasting).
). E finalmente o padrão
japonês ISDB-T (Integrated
Integrated Services Digital Broadcasting - Terrestrial)) (MENDES, 2007).
O sistema brasileiro teve como base o sistema japonês, ISDB-T,
ISDB
com algumas
modificações nas camadas de compressão, onde foi feita a substituição do codec MPEG-2
MPEG
pelo moderno H.264, e na camada de middleware,, onde foi implementado o Ginga, solução
brasileira criada através da parceria das universidades PUC-RJ
PUC RJ e UFPB (MENDES, 2007).
Segundo o ex-ministro
ministro das comunicações Miro Teixeira (TEIXEIRA, 2009), os
seguintes requisitos deveriam ser preenchidos, para a escolha do sistema brasileiro.
• Proporcionar interatividade e o consequente desenvolvimento de novas aplicações que
ofereçam entretenimento à população, promovam a educação, a cultura e o pleno
exercício da cidadania;
• Possuir atributos básicos de baixo custo e de robustez na recepção, de modo a atender
às reais condições da grande maioria da população, garantindo assim que mesmo
aqueles que hoje dispõem de um aparelho modesto, com condições precárias de
recepção, não sejam privados desta importante forma de entretenimento e difusão
cultural;
• Ser flexível o bastante para que as emissoras possam escolher esquemas de
programação e modelos de negócio de acordo com a conveniência de cada uma,
especialmente quanto à regionalização, inclusive favorecendo adaptações
adaptaç
e evoluções
ao longo do tempo;
• Disponibilizar a participação dos países latino-americanos
latino americanos no desenvolvimento do
SBTVD visando a contribuir para a estratégia de desenvolvimento cooperativo da
região.

“MEMÓRIA
MEMÓRIA DOS DOBROS” PARA TVD
Os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN’s) de 1ª a 4ª série sugerem que:
“Quando
Quando a criança joga, além de estar aprendendo a conviver e a respeitar seus
colegas, ela desenvolve diversas habilidades matemáticas. O recurso é rapidamente
ra
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O recurso da interatividade
interatividade pode ser aplicado de diversas maneiras na TVD (TV
Digital), desde e-banking, e-commerce
commerce,, até games educativos, o que traz mais possibilidades
para a disseminação do conhecimento.
A interatividade, segundo o site oficial da TV Digital Brasileira (DTV), é possível
graças ao o Ginga, que é um middleware brasileiro, criado pela PUC-RJ
PUC RJ em parceria com a
UFPB. O Ginga permite que os aplicativos sejam transmitidos pelas emissoras de TV digital e
seja executado em aparelhos de diferentes modelos e fabricantes.
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INTERATIVIDADE NO SBTVD

aceito pelas crianças, pois não encerra o aspecto de obrigação ditada pelo
professor. O estudante aprende e se diverte ao mesmo tempo.”

Segundo Bittencourt (2005), os jogos digitais podem ser classificados de diversas
maneiras, de acordo com sua essência: ação, aventura, estratégia, simulação, quebra-cabeça,
brinquedos e educacionais, onde cada jogo, de acordo com sua complexidade pode estar
inserido em uma ou mais classes. Assim têm-se vários estilos e características de jogos, como
de ação, aventura, estratégia, simulação, quebra-cabeça, brinquedos e educacionais.
O jogo em questão é denominado “Memória dos dobros” e consiste em um jogo da
memória matemático, classificado como jogo educacional e voltado para a educação infantil,
onde o jogador deve encontrar os dobros dos números apresentados nas cartas. O fato de não
ser um jogo da memória convencional, onde o jogador deve encontrar os valores iguais nas
cartas, e sim encontrar a carta de valor dobrado e a soma que que resultou naquele valor de
carta, faz com que as crianças precisem raciocinar e realizar operações matemáticas antes de
escolherem a jogada a ser feita.
O jogo suportará até dois jogadores. Caso seja escolhido jogar com dois jogadores, os
mesmos farão uma competição entre sim e vencerá o aquele que encontrar mais cartas
relacionadas. Caso seja escolhido um jogador apenas, esse tentará encontrar todas as cartas
relacionadas no menor tempo possível.
A aplicação encontra-se em fase de levantamento de requisitos, e embora não haja
ainda uma interface definida, é possível conhecer a ideia do jogo através de telas de protótipo.
A Figura 2 ilustra a tela inicial do jogo, onde é possível escolher se será jogando com apenas
um ou com dois jogadores.

A Figura 3 ilustra um jogo iniciado, onde foi escolhido jogar apenas com um jogador.
É possível notar no canto superior direito, o tempo e a pontuação da partida atual.
Na Figura 4 é possível notar como são dispostos os números e as somas nas cartas,
quando viradas.

O “Memória dos Dobros” é um
um exemplo de como a tecnologia presente na TV Digital
pode auxiliar na educação, levando em consideração as longas distâncias que os sinais de TV
podem alcançar, podendo chegar nos lugares mais remotos, levando consigo cultura, diversão
e educação.
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ERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS
CONSIDERAÇÕES
Durante a construção desse trabalho foi possível perceber o quão desafiador é o ensino
da matemática. A matemática que sempre foi vista como vilão por partes dos alunos.É
importante fazer com que a construção do conhecimento
conhecimento matemático seja feito de maneira
prazerosa para que esse processo não cause prejuízos e “traumas” futuros nos alunos.
O avanço da tecnologia proporciona inúmeros recursos, que devem ser explorados de
maneira inteligente com o intuito de contribuir para
para as diversas áreas, mas principalmente
para a educação.
Foi possível perceber ainda a valiosa contribuição oferecida pela TV Digital para o
processo de disseminação do conhecimento, graças ao suporte à interatividade do padrão de
TVD adotado pelo Brasil, e principalmente graças a forte presença das TVs nos domicílios
brasileiros.
Para a disponibilização do jogo para os jogares é necessária uma infraestrutura de
transmissão digital de TV, onde a aplicação interativa (dados) é encapsulada com os pacotes
de áudio
udio e vídeo e direcionada para o sistema de transmissão através de um mecanismo de
carrossel. Para trabalhos futuros podem ser construídos mais jogos que contribuam para o
ensino da matemática e das outras áreas que também são muito importantes para a educação
edu
infantil, que explorem ainda mais todos os recursos disponíveis na TVD.
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UMA MELHORIA NA COMPREENSÃO DO TEOREMA DE
L’HOSPITAL COM A UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GEOGEBRA1
MARINHO, Rebecca Gomes Rodrigues2; MENEZES, Daniel Brandão Menezes3.
RESUMO: O aprendizado do Teorema de L’Hospital pode apresentar dificuldades no entendimento para os
novos alunos das ciências exatas, já que possuem conceitos que não foram vistos no nível médio. Entretanto, a
visualização do conteúdo por meio de recursos tecnológicos
tecnológicos proporciona elementos intuitivos que colaboram na
percepção e verificação dos resultados, utilizando a representação geométrica como suporte para o conhecimento
algébrico que poderá ser construído pelos estudantes. Esse estudo objetivou dar clareza à explicação do Teorema
de L’Hospital para os novos universitários. A fundamentação teórica encontra-se
encontra se nos livros de Stewart (2012) e
Thomas (2012) com temas relativos às noções de Limite, Continuidade, Derivadas e Teorema de L’Hospital. Os
resultados mostram
ram que o uso do software Geogebra auxilia na visualização de conceitos relativamente
complexos para um entendimento exclusivamente teórico e na interpretação algébrico-geométrica
algébrico geométrica de situações
didáticas, além de propiciar um incentivo maior para o estudo aprofundado
a
do conteúdo.
Palavras-chave: Regra de L’Hospital. Limites. Indeterminação Matemática.

INTRODUÇÃO
Os estudantes que ingressam em universidades brasileiras de ensino superior na área
das ciências exatas se deparam em seu primeiro semestre com a disciplina de Cálculo
Diferencial e Integral e com uma breve revisão de conteúdos vistos no ensino médio, o curso
é iniciado com o intuito de dar embasamento ao primeiro tema a ser abordado no Cálculo 1:
Limites.No decorrer do semestre os alunos aprendem técnicas para resolver limites diversos,
inclusive os que possuem indeterminação, ou seja, aqueles que, ao ser utilizada a definição,
não chegamos a uma resposta definitiva. Em seguida ao estudo de Limites os alunos são
apresentados ao tema Continuidade e nesse conteúdo será abordado as maneiras de determinar
a continuidade de um função, a análise de gráficos e a relação entre Limites e Continuidade.
Após essa introdução ao estudo do Cálculo, os acadêmicos são apresentados às
Derivadas e dentre o vasto conteúdo
conteúdo que é abordado no bojo desse tema, tem-se
tem o “Teorema
de L’Hospital”” cuja função é a de solucionar de forma mais rápida e simples um problema de
limite com indeterminação.

1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter relação com outras Disciplinas,
Instituição: Centro Universitário Christus – UNICHRISTUS. Fortaleza – CE.
2
Aluno Expositor, rebeccamarinho@outlook.com.
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A metodologia foi iniciada com a seleção de obras científicas existentes
existentes na Biblioteca
do Centro Universitário Christus, ou seja, um levantamento dos livros e artigos mais
estudados sobre o Teorema de L’Hospital. Os livros de Cálculo do autor James Stewart e
George B. Thomas foram juntamente estudados com o artigo “A
“ Regra
ra de L’Hôpital, Análise
histórica da regra de L’Hôpital” de FERNANDES, B. 2008. Após a escolha das obras, foram
observados os principais conceitos, definições e exercícios propostos nos textos, assim como
foram interpretadas as definições de cada autor sobre
so
o respectivo assunto.
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METODOLOGIA

Após esse estudo prévio, foi-se em busca de explorar como alguns gráficos de limites
se comportavam diante da regra de L’Hôpital. Para uma compreensão gráfica melhor, foi
necessário o aprendizado da linguagem computacional utilizada no software Geogebra. Por
fim, após a aquisição de embasamento necessário para a análise gráfica dos limites, foi
possível chegar a resultados suficientes para escrever o presente artigo.
3.Os primórdios de L’Hospital e seu Teorema
Guillaume François Antoine de L’Hospital, marquês de Saint Mesme, maisconhecido
como Marquês de L’Hospital, nasceu em Paris em 1661. Sua família era aristocrática e muito
conhecida na época. Durante alguns anos, ele serviu como oficial de cavalaria no exército
francês, mas renunciou por conta de sua miopia.Depois disso, L’Hospital dedicou-se
inteiramente à Matemática.
O marquês ficou impressionado pelo novo cálculo apresentado por Leibniz (1646 –
1716) em dois artigos, um de 1684 e outro de 1686, publicados pela primeira vez na
revista científica alemã Acta Eruditorum do qual Leibniz foi um dos fundadores.”
(Barbosa Everaldo Fernandes, 2008, p.12).

A Regra de L’Hospital foi descoberta em 1694 pelo matemático suíço John (Johann)
Bernoulli e só foi publicada dois anos depois, no livro Analyse des Infiniment Petits, do
marquês de L’Hospital.
O esclarecimento para esse fato foi um acordo, que dava ao marquês de L’Hospital o
direito de ter seu nome nas descobertas de John Bernoulli, que em troca recebia um salário
regular.
Deste modo, fica clara a importância do matemático suíço para o cálculo de limites de
forma indeterminada.
4.Definição da Regra de L’Hospital.
O Teorema possui o objetivo “sair” de um limite indeterminado através do uso
de derivadas. De acordo com THOMAS, (2012, p.244); a Regra de L’Hospital é definida
como:
“Suponha que  =  = 0, que  e  sejam deriváveis em um intervalo
aberto  contendo  e que ′   ≠ 0 em  se



′

≠ .Então lim→  = lim→ ′,

supondo que o limite do lado direito dessa equação exista.”
A Regra de L’Hospital é basicamente a derivada do numerador dividida pela
derivada do denominador. Utilizaremos dessa regra para resolver os problemas de
indeterminação de agora em diante, primeiramente resolveremos os mesmos problemas de
limites citados anteriormente.
Prova da Regra de L’Hospital
Segundo THOMAS, 2012, p.248; “A prova da regra de L’Hospital é baseada no teorema
do valor médio de Cauchy, uma extensão do teorema do valor médio, que envolve duas
funções em vez de uma.”
Ainda segundo o mesmo autor podemos supor que as funções  e  sejam
contínuas em [, ] e deriváveis ao longo de ,  e também suponha que ′   ≠ 0 ao
′



longo de , . Então, existe um número  em ,  no qual ′ = .
Prova: Primeiro será utilizado o Teorema do Valor Médio, TVM, para mostrar que  ≠
. Pois se  fosse igual a , então o teorema do valor médio resultaria em ′  =
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= 0 para algum  entre  e , que pode não acontecer porque ′′  ≠ 0 em , .

Abaixo, será aplicado o TVM para a função:
   

   
  =     
   

Essa função é contínua e derivável onde  e  também são, e   

 0. Portanto,
′ 
existe um número  entre  e  para o qual 
 0.. Quando expresso em termos de  e ,
essa equação se torna:
 ′  =  ′  




[′ 

 0 de modo que

′
′



 .

Provando o Teorema de L’Hospital: Primeiro é estabelecida a equação para → * e
depois para →  e sua combinação dará o resultado. De acordo com THOMAS, (2012,
p.249); Suponha que esteja à direita de . Então, ′   0,, e podemos aplicar o teorema
do valor médio de Cauchy ao intervalo fechado de  e . Esse passo produz um número 
 


′

′




entre  e , tal que ′ = 
.Mas     0, então ′  
.À medida que
 

se aproxima de ,  se aproxima de  porque ele sempre se situa entre  e . Portanto,


′

′

lim→  = lim→ ′ 
= lim→ ′, que estabelece a regra de L’Hospital para o caso
em que se aproxima de  por baixo é provado pela aplicação do teorema o valor médio de
Cauchy ao intervalo fechado [ , , ( .
Resolução de Limite com indeterminação por L’Hospital.
Exemplo 1: lim→

 !"


Passo 1: Substituir o valor de para analisar se o limite possui indeterminação:
 81 9#  81 81  81 0
lim



→
9
99
99
0
• Passo 2: Considerar o numerador do limite como a função   e o
denominador como a função 
 :
#
 1  
lim

→"
1
 
#
Logo,   
 1 e     1
• Passo 3: Derivar   e   em relação a :
•

#

  

1

′   2

•

•

′   1


′

Passo 4: De acordo com a Regra de L’Hospital lim→   lim→
→ ′:

Então, lim→"
•

1

 "
"

 lim→"

#
#
"

Passo 5: Substituir o valor de e verificar se ainda existe indeterminação:
#
1
2
21 2
lim
 lim

 2
→"
→" 1
1
1
1
Passo 6: Resposta:
#
1
2
lim
→"
1
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Exemplo 2: lim→∞
•

•

•

 *#


Passo 1: Substituir o valor de para analisar se o limite possui indeterminação:
#
+2
∞# + 2∞ ∞
lim
=
=
→∞
∞
∞
Passo 2: Considerar o numerador do limite como a função   e o denominador
como a função  :
#
 
+2
lim
=
→∞
 

Logo,  = # + 2 e   =
Passo 3: Derivar   e   em relação a :
  =

#

  =

+2

′  = 1

′  = 2 + 2

•

Passo 4: De acordo com a Regra de L’Hospital lim→
Então, lim→∞

 *#


 lim→∞



′

 lim→ ′:


#*#
"

Passo 5: Substituir o valor de e verificar se ainda existe indeterminação:
#
2 +2
2(∞) + 2 ∞ + 2 ∞
+2
= lim
=
=
= =∞
lim
→∞
→∞
1
1
1
1
O uso da Regra de L’Hospital lhe permite continuar derivando , vezes até sair da
indeterminação contudo, a regra não vale se o limite trabalhado não tiver indeterminação ou
se já estiver saído da mesma. Um exemplo disso:
1 − ./
0
lim
=
→+ ²
0
/0,
0
= lim
= =0
→- 1 + 2
1
Veja, que é diferente de ou seja, não é mais necessário derivar e o resultado desse
•

"

-

limite é 0. Se erroneamente continuarmos a aplicar L’Hospital o resultado seria
123

lim→- "*# = lim→-

41
#

"

= #, que não é a resposta correta.

Outra prova de que ambos os limites citados acima são diferente são os gráficos de
suas funções,
Gráfico 01: Função 5(6) =

789:6

Gráfico 02: Função 5(6) =

6*6;

:<=6
7*;6

com auxílio do Geogebra

com auxílio do Geogebra
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L’Hospital e a existência do limite.
A Regra de L’Hospital também possui como função a verificação da existência do
próprio limite, pois segundo THOMAS, (2012, p.82); “Uma função ( ) possui um limite
quando se aproxima de  se, e somente se, possuir um limite lateral à esquerda e um limite
lateral à direita e os dois limites laterais forem iguais:
lim→ ( ) = > ⇔ lim→ @ ( ) = > e lim→  ( ) = >.
Exemplo:
lim

→-

/0,
./
= lim
=+∞
→
→- 2
²
Logo, como os limites laterais são diferentes,
podemos concluir que essa função não possui
limite.

lim@

→-

/0,
./
= lim@
=−∞
→- 2
²

CONCLUSÕES

Alfaconnection. Disponível em: http://alfaconnection.net/pag_avsm/ldt0105.htm.
http://alfaconnection.net/pag_avsm/ldt0105.htm Acesso em
15 mar. 2014.
E-Calculo.
Disponível
em:
http://ecalculo.if.usp.br/ferramentas/limites/indeterminacoes/indeterminacoes.htm Acesso em
03 mar. 2014.
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Como se pode constatar, após um breve contexto histórico, o Teorema de L’Hospital
foi desenvolvido a vários anos atrás e até hoje tem sua importância dentro do Cálculo.
Os conceitos para o entendimento de tais noções do Teorema são explicados com um
vocabulário de fácil acesso aos alunos, com a finalidade de ser um “tradutor” da linguagem,
por muitas vezes rebuscada, dos livros acadêmicos. A utilização do software Geogebra, tem
como intuito mostrar de forma heurística e gráfica os resultados que os alunos podem obter
com os limites.
Conclui-se
se que esse artigo poderá ser subsídio para pesquisas e trabalhos futuros e que
com uma linguagem de mais fácil entendimento, com a resolução por etapas e a observação
do gráfico, o estudante de Cálculo tende a alcançar um maior nível de entendimento, podendo
suavizar o estudo e proporcionar um conhecimento mais relevante sobre o tema.

FERNANDES, B. A Regra de L’Hôpital, Análise histórica da regra de L’Hôpital: Disponível
em: http://ecalculo.if.usp.br/historia/lhospital.htm.Acesso em23 fev. 2014.
STEWART, J. Cálculo, v.1, São Paulo: CENGACE Learning. 2012.
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UTILIZANDO JOGO MATEMÁTICO PARA COMPREENDER OS
NÚMEROS INTEIROS1
DUARTE, Izabella Silva2; FARIAS, Elionora Ramos3;
MOURA, Maria José Neves de Amorim4.
RESUMO: Este trabalho relata a experiência vivenciada juntamente a alunos dos anos finais do Ensino
Fundamental de uma escola da rede estadual da cidade de Campina Grande, – PB. Objetivando o uso dos jogos
matemáticos como facilitador do ensino e aprendizado das operações
operações com números inteiros. Nos apoiamos nas
ideias de Starepravo, e nos PCN’s (2001). Vislumbramos contribuir com o processo de ensino e aprendizagem
da matemática e aproveitando a oportunidade proporcionada pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Ini
à Docência – PIBID, optamos por planejar uma oficina que aliasse nosso desejo de exercer a docência e suprir as
necessidades de aprendizagem dos educandos da escola da educação básica, a qual é nosso campo de atuação.
Como primeira ação ministramos uma oficina que contemplou a representação e operações com os números
inteiros, que teve a participação de quinze alunos em média e a duração de três horas, sendo dividida em três
momentos perpassando pela história dos números inteiros, apresentação de exemplo
exemplo de sua aplicabilidade no
cotidiano, e pela aplicação do Jogo do Sobe e Desce, além de aplicarmos um questionário com problemas
matemáticos pertinentes ao conteúdo abordado no fim da atividade. Consideramos que os objetivos foram
alcançados, pois no período
ríodo que desenvolvemos esse trabalho os alunos demonstraram interesse em realizar as
atividades propostas, assim como, garantimos a permanência deles em sala de aula, e pudemos observar que após
a realização da oficina a maioria das dificuldades e dúvidas que eles apresentavam em relação a operar com
números inteiros foram sanadas, no recinto pudemos sinalizar caminhos que podem ser trilhados pelos alunos do
ensino fundamental, para progredir na construção do conhecimento matemático, ajudando assim para que
qu eles
possam caminhar sem tropeços.

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Universidade Estadual da
Paraíba. Campina Grande – PB.
2
Aluno Expositor.
3
Aluno Expositor.
4
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VISUALIZANDO E COMPREENDENDO GEOMETRIA ESPACIAL
COM GERADOR DE SÓLIDOS DE REVOLUÇÃO PRODUZIDO A
PARTIR DE SUCATA1
SALES, Luana de Sousa2; LIMA, Francisco Cleone Neres de3; SILVA, Márcio Nascimento4.
Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência a partir de um projeto no âmbito do subprojeto de
matemática do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Estadual Vale
do Acaraú (UVA) tendo como órgão financiador a CAPES, sendo foi desenvolvido na Escola Ministro Jarbas
Passarinho com alunos do Ensino Médio, na cidade de Sobral, Ceará. Teve como objetivo trabalhar Geometria
Espacial com o auxílio de um gerador de sólidos de revolução, produzido a partir de sucata. Através desse
recurso didático os alunos puderam exercitar a capacidade de visualização no entendimento dos sólidos de
revolução (sólidos criados a partir da rotação de figuras planas). Também proporcionou que os conteúdos
matemáticos ficassem mais atrativos e menos complicados. Assim, notou-se que trabalhar com o diferencial faz
com que os alunos se sintam mais empolgados e participativos, dispostos a aprender.
Palavras-chave: Matemática. Recurso didático. Geometria Espacial.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho apresenta um relato de experiência, fruto de um projeto idealizado
por nós, estudantes bolsistas do subprojeto de matemática do Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA),
financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior),
desenvolvido na escola Ministro Jarbas Passarinho, Sobral, Ceará. Esse projeto teve como
objetivo mostrar uma matemática mais acessível para todos os estudantes, utilizando um
recurso didático construído pelos próprios bolsistas, para uma melhor assimilação de
conteúdos de Geometria Espacial. Há uma grande variedade de objetos utilizados pelos
alunos no cotidiano que se assemelham a diferentes formas geométricas e que passam
despercebidos pelos mesmos. O fato de não perceberem a matemática nas mais diversas
formas é devido a não utilização de metodologias direcionadas a exploração de conteúdos de
Geometria utilizando fatos do cotidiano, que possam favorecer a percepção espacial e
contribuir para que eles entendam melhor as coisas a sua volta, de forma ver a matemática
como uma disciplina útil e com significados para suas vidas. Os PCN+ para o Ensino Médio
diz que a matemática deve ser:
(...) compreendida como uma parcela do conhecimento humano essencial para a
formação de todos os jovens, que contribui para a construção de uma visão de
mundo, para ler e interpretar a realidade e para desenvolver capacidades que deles
serão exigidas ao longo da vida social e profissional. (BRASIL, sd, p.111)

Assim, a nossa proposta foi explorar alguns conceitos de geometria espacial utilizando
o Gerador de Sólidos de Revolução, recurso didático construído a partir de sucata e materiais
de baixo custo, que faz a representação visual de sólidos, ajudando na compreensão dos
1

Categoria: Ensino Superior, Modalidade: Materiais e/ ou Jogos Didáticos, Instituição: Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UVA). Sobral – CE.
2
Acadêmica do Curso de Licenciatura em Matemática, luanadesousasales@gmail.com.
3
Acadêmico do Curso de Licenciatura em matemática, cleone.matuva23@gmail.com.
4
Professor Orientador, Universidade Estadual Vale do Acaraú, Sobral, Ceará, marcio@matematicauva.org.

conteúdos trabalhados e facilita na visualização de objetos encontrados no dia a dia a partir da
rotação de figuras planas que os originam.
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MATERIAL E MÉTODOS
Utilizar recursos didáticos no ensino de matemática torna a aprendizagem mais
acessível
sível aos estudantes, pois ajuda na compreensão de conteúdos de forma mais prazerosa
quando usado adequadamente, não simplesmente considerando o uso pelo o uso. Lorenzato
(2006) alerta dizendo que:

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Assim, optou-se
se por usar recurso didático para introduzir e mostrar conceitos de
geometria espacial, mas especificamente, trabalhar sólidos de revolução, sólidos formados
pela rotação de figuras planas em torno de um eixo fixo. Esse projeto foi desenvolvido com
11 alunos do 1º e 3º anos do Ensino Médio da escola já mencionada, dividido em quatro
momentos durante a manhã do dia 4 de dezembro de 2013 no laboratório de matemática da
escola, onde foram apresentados alguns conceitos básicos de geometria espacial até se chegar
ao assunto principal.
O material didático confeccionado
confeccionado por nós, estudantes bolsistas, o Gerador de Sólidos
de Revolução, é movido a eletricidade – pilhas – e foi construído a partir de sucata (motores
de aparelhos de DVD, carcaças de controle remoto) e materiais de baixo custo (papelão,
pilhas e fios).
s). Ele ajuda na visualização dos sólidos produzido a partir da rotação de uma
figura plana em torno de um eixo preso ao motor.
No primeiro momento teve a aplicação de um pré-teste,
pré teste, para fazermos a sondagem dos
conhecimentos prévios dos estudantes com relação
relação ao conteúdo que iríamos trabalhar. No
segundo momento, foram introduzidos alguns conceitos básicos de geometria espacial, tais
como medidas unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais, poliedros regulares e
irregulares, sólidos geométricos, etc.
Noo terceiro momento, após definido o que seria sólido de revolução, foi apresentado o
Gerador de Sólido de Revolução, construção/uso e feitas algumas demonstrações, para verem
seu funcionamento. Propomos uma atividade em que os próprios alunos poderiam construir
cons
as
figuras planas e verificar como seria o sólido de revolução associado. Essa atividade consistia
em apresentarmos alguns objetos do dia a dia que são sólidos de revolução, por exemplo,
garrafas pet, taças, vasos e etc., para que eles construíssem figuras
figuras planas que geraria tais
objetos, despertando a sua capacidade dedutiva e com o auxílio do material didático
facilitando na visualização e compreensão das figuras geradas. E, por fim, no quarto
momento, os estudantes responderam novamente o mesmo teste
teste aplicado inicialmente para
sabermos o que tinham absorvido durante todo o projeto.
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(...) convém termos sempre em mente que a realização em si
s de atividades
manipulativas ou visuais não garante a aprendizagem. Para que esta efetivamente
aconteça, faz-se
faz se necessária também a atividade mental, por parte do aluno.
(LORENZATO, 2006, p.21)

Com a aplicação do teste inicialmente, elaborado com o propósito de saber o
conhecimento dos participantes sobre os conteúdos por nós trabalhados, percebeu-se que os
alunos não se encontravam conhecedores do assunto, pois a maioria deles não se arriscou nas
definições, nem informalmente, deixando as questões em branco.
Durante a exploração do conteúdo os alunos mostraram-se atentos e interessados no
assunto. No momento em que apresentamos algumas definições de geometria, uma proposta
de exercício de fixação era realizada para se verificar a assimilação dos assuntos. Por
exemplo, após definido o que seria sólido geométrico, foi pedido para que cada um dos alunos
pudesse identificar exemplo de sólidos geométricos ao sua volta. Foi uma maneira de
dinamizar o momento, o qual foi bem interessante, pois os alunos se mostraram motivados e a
aprendizagem parecia se desenvolver de maneira satisfatória.
Quando definido sólido de revolução e apresentado o Gerador de Sólido de
Revolução, notou-se que eles gostaram muito, com todos os estudantes querendo testá-lo,
criando figuras planas com papelão e fazendo sua rotação no Gerador para ver o sólido
resultante. Esse momento deixou claro que o Gerador conseguiu motivá-los a aprender de
uma forma diferente e notar como a matemática é interessante e empolgante quando se usam
ferramentas adequadas. Os estudantes conseguiram visualizar e identificar os sólidos de
revolução quando se fazia a rotação da figura plana qualquer. Assim, perceberem que a
matemática é algo presente na natureza e muito útil para suas vidas.
Ao final, com a reaplicação do teste, observou-se que os estudantes conseguiram
absorver bem o assunto, pois todos responderam as questões que tratavam de definições e
características dos sólidos de revolução.
CONCLUSÕES
Muitas são as barreiras impostas ao desenvolvimento de um trabalho apropriado ao
perfil dos alunos de hoje. Alunos esses, que se encontram desmotivados para o estudo, em
especial, o de matemática. Mas, através de ações e mudanças, feitas por estudantes de cursos
de licenciatura e futuros professores, buscando tornar a atuação pedagógica mais apropriada a
esses alunos, há possibilidades de transformações, de se fazer a diferença, mesmo com as
dificuldades que se impõem a todo o momento ao processo.
Nesta perspectiva, é importante que se possa pensar positivamente sempre e dar
continuidade aos esforços na elaboração de projetos que beneficiem esses jovens,
contribuindo, assim, para a melhoria do ensino de matemática não só na escola Ministro
Jarbas Passarinho, onde foi realizado o projeto, mas também nas demais escolas e assim
contribuir na construção do saber matemático dos alunos de forma significativa. Espera-se
que, com esse material didático utilizado, ocorra uma motivação por parte dos professores na
procura de uma nova forma de explorar conteúdos de matemática em sala de aula, que garanta
aos seus alunos a aprendizagem e gosto pela disciplina.
Vale ressaltar ainda que a importância de se trabalhar com materiais reutilizados na
construção de recurso didático para tornar a aula mais atrativa é mais que facilitar a
compreensão dos conteúdos, mas também é possível despertar nos alunos a questão
ambiental, a conscientização e preservação do seu espaço natural através da reciclagem.

Destacamos que os estudantes gostaram muito da atividade e que os mesmos levaram
o instrumento para apresentarem na feira de ciência da escola.
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CÁLCULO INTEGRAL; MOVIMENTO DO AUTOMÓVEL E
EXTENSÃO DO PRODUTO1
VALLADARES, Renato José da Costa2
RESUMO: Trata-se
se de apresentar a integral por meio do automóvel, em vez da área. O tema se rejuvenesce. O
teorema fundamental do Cálculo fica muito simples e é provado nas primeiras páginas. A continuidade uniforme
torna-se
se desnecessária. Parte expressiva da matéria
matéria recai em uma única parcela da soma de Riemann, em vez da
soma inteira usada na abordagem clássica. A extensão da soma usada na abordagem convencional cede espaço à
extensão do produto. A troca da soma pelo produto simplifica os estudos preservando altos
altos padrões matemáticos.
A conexão entre primitiva e integral surge de forma clara direta e correta, facilitando o trabalho do professor e a
compreensão do estudante.
Palavras-chave:: Velocidade e derivada. Deslocamento e primitiva. Velocímetro e odômetro. Inversão da
derivada. Extensão do produto.

INTRODUÇÃO
Ao longo dos últimos 100 anos o automóvel tem exercido uma extraordinária
influência sobre a Humanidade. Impôs mudanças radicais que originaram a cultura do
automóvel. O mundo nunca mais foi o mesmo.
Por que não colocar a influência do automóvel a favor do ensino de Cálculo?
Para responder imaginemos a situação abaixo.
Na universidade X o professor ensinou que a derivada do deslocamento de um carro é
a velocidade. Os alunos entenderam a matéria e acertaram os exercícios em que pedia-se
pedia
a
velocidade de um carro sabendo que o deslocamento era dado por uma certa função.

MATERIAL E MÉTODOS
1 - Deslocamento do automóvel:
automóvel: Usar os conhecimentos da vida, é um método de trabalho
que usamos sistematicamente. Este é o caso do automóvel - um material
rial -, a velocidade e o
1
2

Categoria: Professor, Modalidade: Matemática Pura, Insituição: Portal Matemática. Niterói – RJ.
Professor, Portal Matemática, rjcvalladares@gmail.com.
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A resposta é 'imediatamente', pois a velocidade é a derivada do deslocamento. Logo o
deslocamento é uma primitiva da velocidade.
Neste ponto é importante observar
observar que o deslocamento é representado por uma função
cuja derivada é a velocidade. Como esta abordagem oferece uma solução imediata,
contextualizaremos nosso trabalho em velocidade e deslocamento. Depois vamos aplicar este
trabalho ao Cálculo Integral. Obteremos
Obteremos desta forma, muitas simplificações associadas a um
alto padrão matemático.
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Quando o professor poderia propor um exercício que pedisse o deslocamento de um
carro cuja velocidade era conhecida?

deslocamento (quilometragem), medidos por velocímetro e odômetro. É um conhecimento de
domínio público, plenamente usado por bilhões de pessoas no Mundo inteiro. Para calcular o
deslocamento de A para B, na partida o motorista anota o deslocamento inicial, que está no
odômetro (ex: 51.327km). Lê o odômetro na chegada (ex: 51.537km) e calcula a
quilometragem da chegada menos a da partida. O resultado da subtração é o deslocamento de
A para B (ex: 210km, pois 51.537 – 51.327 = 210).
2 -: Sabemos que a velocidade de um carro (e de um movimento M em geral) é a derivada do
deslocamento. Logo o deslocamento é primitiva da velocidade. Se nos momentos seguintes à
partida de um carro, a velocidade for f(t) = 2t(m/s) então as primitivas de f são da forma F(t) =
t2 + c. Para calcular o deslocamento entre 3 e 10 segundos pode-se usar F(t) = t2 + c, pois o
deslocamento até 3 é F(3) = 9 + c e até 10 é F(10) = 100 + c. Logo se usarmos m/s o
deslocamento é de 91m, pois F(10) - F(3) = 100 + c – (9 + c) = 100 – 9 = 91.
3 - Subtração básica: Em geral as primitivas de uma função contínua f, definida em um
intervalo fechado D são da forma F + c. Logo se a, t estiverem em D, a subtração F(t) – F(a)
independe da escolha de F. Esta subtração desempenha papel importante em nosso trabalho e
será chamada de subtração básica (ou do odômetro).
5 -: Tomemos uma função contínua f definida em um intervalo fechado D e suponhamos que f
tem uma primitiva F. Nada impede usar f(t) como velocidade de um movimento M em função
do tempo t. Fixando a em D define-se a função deslocamento de M a partir do instante a
como
F(t) – F(a) = deslocamento de M a partir de a.
Como a subtração F(t) – F(a) só depende da função f = F' pode-se usar as notações abaixo.
t

6 -: ∫ F ' ( x)dx = F(t) - F(a) =
a

t

∫
a

t

f ( x ) dx e

∫
a

a

f ( x ) dx = -

∫ f ( x)dx .
t

7 -: Teorema fundamental do Cálculo: Estes raciocínios ultrapassam os limites do
movimento e são válidos para qualquer função f com primitiva F nas condições acima. Por
este motivo a primeira igualdade em 6 é conhecida como teorema fundamental do Cálculo.
Com o andamento da matéria a versão geral deste teorema é estudada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
8 -: A obtenção do teorema fundamental do Cálculo de forma simples e rápida como acima,
decorreu do ajuste entre ”velocidade deslocamento” e “derivada primitiva”, em que o
integrando F' no 1º termo de 6 é a velocidade - medida pelo velocímetro. O 2º membro é a
subtração do odômetro. A abordagem clássica não usa este recurso e o estudo da matéria é
longo e complexo.
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9 - Observação: Se um movimento tiver velocidade constante, o deslocamento é obtido pelo
produto “velocidade vezes tempo”. Quando a velocidade for uma função f do tempo vimos
acima
cima que no lugar do produto usa-se
usa uma primitiva de f para calcular o deslocamento. Isto
nos leva à perguntar se a integral estende a soma ou o produto. Como a Aritmética ensina que
produto é soma, ver a integral como extensão do produto não nega que ela seja extensão da
soma. Entretanto ao usar a extensão produto → integral estamos usando a nosso favor todo o
trabalho que a Aritmética fez para construir o produto. Ao usar a extensão soma → integral a
abordagem clássica abre mão deste trabalho e recomeça tudo
tudo da estaca zero. Isto complica
desnecessariamente a Integral. Com o andamento da matéria usa-se
usa se cada vez mais a integral
como extensão do produto.
10 - Credibilidade:: Produto e quociente decorrem de operações inversas. A razão
incremental sugere que a derivada é uma extensão do quociente. Se a primitiva for extensão
do produto, a inversão entre quociente e produto é preservada nas respectivas extensões (veja
esquema abaixo). Isto ajuda a entender o Cálculo e dá credibilidade à matéria.

↕
Esquema:


→   ã →
←  ã →
→   ã →


↕
.


12 - Aplicações:: Sob o ponto de vista deste trabalho há três maneiras de aplicar a integral. A
primeira é usar diretamente o binômio "derivada primitiva", como é o caso do movimento. O
par "total marginal" usado em Economia, Administração, Tributação,
Tributação, Abastecimento, etc.
recai neste caso. A segunda maneira é a "inversão da derivada" que aplicamos em área,
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11 - Pesquisas:: As pesquisas foram iniciadas nos últimos anos do século XX quando um
aluno de mestrado em Educação Matemática convidou-nos
convidou nos para orientador. Discutimos o
assunto e percebemos que a Integral era um tema difícil para muitos alunos, devido ao
clássico tema dee referência área. Procuramos outros temas de referência, o orientado discutiu
a assunto com seus alunos e chegamos ao tema ideal. O trabalho foi tão bem aceito que o
mestrando o intitulou "Modelo Matemático Motivador". Depois disso orientamos alunos de
graduação
aduação usando outros temas de referência. Com o andamento das pesquisas vimos que no
contexto "movimento" os binômios ”velocidade deslocamento” e “derivada primitiva”, se
ajustam muito bem. Além disso o aparelho que pode ser visto como o protótipo é o automóvel
aut
que é conhecido por bilhões de pessoas Mundo a fora. Aí estava o tema de referência ideal
para a Integral. Isto nos levou a divulgar nosso trabalho, a oferecer a nossos pares e alunos o
que estávamos fazendo, a ouvir suas críticas, seus conselhos e seus aperfeiçoamentos. Para
isso aumentamos nossa participação em eventos, conferências e publicações. Escrevemos um
livro de Cálculo (2 volumes, Editora Ciência Moderna – LCM). Agora estamos escrevendo
um livro de Cálculo Integral que completa os livros de
d Cálculo.
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CONCLUSÕES

comprimento, etc. Recai em modelo matemático que descobre a derivada de uma função
incógnita. Depois integra-se a derivada para obter a função incógnita. Em geral o modelo
recai em uma única parcela de soma de Riemann e isto simplifica muito os estudos. A última
maneira é a "extensão do produto" que foi citada em 10. Este é um recurso geral que atende
todas as aplicações. Inicia-se em situação simples sobre a velocidade de 3 carros. A seguir é
devidamente formalizada para obter tratamento matemático adequado. Para deixar claro que o
assunto em estudo é a bem conhecida Integral desenvolvemos uma equivalência entre
extensão do produto e soma de Riemann. Acreditamos que depois de certo tempo, a
equivalência se torne desnecessária.
REFERÊNCIAS
[V1] – Valladares, Renato. Cálculo e Aplicações I. Editora Ciência Moderna Rio de Janeiro
2008.
[V2] – Valladares, Renato. Cálculo e Aplicações II. Editora Ciência Moderna Rio de Janeiro
2010.
[V3] – Valladares, Renato. Cálculo Integral; movimento do automóvel e extensão do produto.
Em preparação.
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CONSTRUINDO CONCEITO E OPERACIONALIZANDO FRAÇÕES
COM MATERIAIS CONCRETOS1
MENINO, Miguel Rodrigues2; SILVA, Jailson José da3; COSTA, Givaldo da Silva4.
RESUMO: O presente trabalho inscrito na III Feira Nacional de Matemática tem como tema um dos conteúdos
curriculares mais antigos e estudados pelos pesquisadores matemáticos, que são as Frações. Existem registros
que datam de 2.000 a.C., no Papiro de Rhind, comprovando que os egípcios
egípcios a praticavam com habilidade.
Entretanto, em pleno Século XXI, uma grande parte dos nossos estudantes, nos mais diversos níveis de
escolaridade, sentem dificuldades em praticar as operações e resolver situações-problema
situações problema envolvendo números
fracionários. Tendo
ndo como principal aliado a manipulação de materiais concretos, buscamos através da
instrumentalização, um valioso aliado pedagógico que possa servir de intermediário entre professores e
estudantes na busca de um consenso sobre seu significado conceitual e procedimentos operacionais, cheios de
abstrações, muitos comuns no conhecimento matemático.
Palavras-Chave: Instrumentalização. Abstração. Criatividade.

1

Categoria: Professor, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Gerência Regional de Educação
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Aluno Expositor.
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Professor Orientador, Gerência Regional de Educação do Litoral Sul, givaldocosta59@gmail.com.
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Vejamos alguns questionamentos que, nós professores, deparamos tais como:
• Por que na definição escolar a palavra FRAÇÃO é apresentada apenas como uma
divisão do inteiro em partes iguais?
• Como representar graficamente frações impróprias?
• Por que ao adicionar ou subtrair frações com denominadores diferentes, temos que
extrair o MMC para,
ara, em seguida, dividi-lo
dividi lo pelo denominador e o resultado, multiplicar
pelo numerador?
• Por que ao dividir duas frações, repetimos a primeira e multiplicamos pelo inverso da
segunda?
São muitas dúvidas e poucos os esclarecimentos que permeiam a sala de aula
au quando o
assunto abordado é fração. Tudo tem início quando o professor, ao principiar o assunto,
coloca a definição já pronta e acabada no quadro, ao invés de criar situações didáticas que
levem à construção do conceito, junto com os alunos.
Porém, o maior
aior obstáculo não está apenas aí, mas em como ele vê o significado da
palavra fração, pois a própria operacionalização depende do ponto de vista de como o assunto
foi introduzido. Ao iniciar o ensino dos números fracionários é preciso repensar em práticas
metodológicas para definir o ponto de partida e o ponto de chegada desse conteúdo que
desafia alunos de todos os níveis de ensino.
É comum estudantes que ao chegar ao Ensino Médio, terem dificuldades em resolver
situações que envolvam números fracionários, pois uma grande parte deles memorizaram
regras e propriedades que, com o passar do tempo, deixam de ser utilizadas, provocando o seu
s
natural esquecimento, pois as inevitáveis abstrações, passadas tecnicamente através de
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INTRODUÇÃO

fórmulas, regras e propriedades, não foram justificadas através do manuseio de materiais
concretos.
METODOLOGIA
Optamos por utilizar materiais simples como papel guache, cartolina e clipes, pois
assim motivamos a sua reprodução com mais facilidade e em maior quantidade. Levamos os
professores a construírem kits com as unidades fracionárias mais usuais, apresentadas em três
grupos, a partir das representações de 1/2, 1/3 e 1/5. Em todos os grupos a bandeja que
representa o inteiro deve ser o ponto de partida.
GRUPO 1

GRUPO 2
1–
1/3 –
1/6 –
1/12 –

GRUPO 3

Tomamos como referência a representação de 1/2. Construímos duas bandejas
relativas a essa unidade fracionária. Uma em papel guache cor branca e outra em papel
cartolina colorida para ser recortada. Assim:

Papel guache
Cartolina
Cartolina recortada Representação de 1/2
Mesmo procedimento para todas as outras representações fracionárias.
Iniciamos representando graficamente as frações impróprias, que foi um dos pontos
dos questionamentos iniciais, pois os professores ressaltam que a maioria dos livros didáticos
enfatiza apenas as frações próprias, enquanto que as impróprias raramente são relacionadas à
aplicação da extração dos inteiros, tais como:
Representando graficamente a fração 8/3 e extraindo os inteiros encontramos, 2 2/3:

1

+

1

+

2/3

OBS: Como o denominador da fração imprópria é 3, então trabalhamos com a bandeja
dividida em três partes iguais.

O uso dos materiais concretos foi também um ótimo recurso para que os alunos
visualizassem a simplificação de frações, tais como:
1/2
2/4
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2/4 = 1/2

A partir da definição de que “fração é um número que pode representar parte de uma
quantidade que foi dividida em partes iguais”, questionamos quais as figuras abaixo que
representam frações? E qual o seu valor?
A

B

C

D

Após as respostas dos alunos, lembramos para eles que a palavra fração vem do latim
“fractione” que quer dizer dividir, quebrar, rasgar. A palavra fração em nosso dicionário
Aurélio, também quer dizer: “porção”, “parte de um todo”.
É importante notar que nenhuma das definições apresentadas, há uma preocupação em
mostrar a fração como sendo uma parte oriunda de uma divisão em fatias iguais.
Como complementoo prático utilizado para solidificar o valor unitário de uma fração,
utilizamos a construção do Tangram, que é feita a partir da decomposição de um quadrado.

Em seguida, passamos para a operacionalização com o exemplo:
emplo: 1/2 + 1/3
Em primeiro lugar procuramos as frações equivalentes que correspondem a 1/2 e 1/3:
1/2 = 1/2,
1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10, 6/12,...
6/12,...
1/3 = 1/3, 2/6, 3/9, 4/12,...
Observamos que as primeiras frações equivalentes encontradas são 3/6 e 2/6, logo vem:
1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6
Dessa forma, chamamos a atenção dos alunos que, quando os professores determinam o
MMC dos denominadores de frações diferentes, em seguida divide-o
divide o pelo denominador e o
resultado multiplicam pelo numerador, eles estão apenas
apenas encontrando as frações equivalentes
das frações iniciais. Observemos os gráficos:
1/3

+ 1/6 1/6

Outras operações a serem trabalhadas:
Adição
3/4 + 1/6 = 11/12
1/2 + 1/4 – 2/3 = 6/12 + 3/12 – 8/12 = 1/12
Subtração
3/5 – 1/5 = 2/5
5/6 – 2/3 = 5/6 – 4/6 = 1/6
Multiplicação
3 x 1/2 = 3/2 = 1 . 1/5

=

1/2

1/3

= 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6

= 5/6
= 5/6
Salvador – BA – 24 a 26/09/2014
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1/2

1/3 x 1/2 = 1/6 ∴ 1/2 x 1/3 = 1/6
Divisão
2 : 1/3 = 2 x 3 = 6
1/3 : 2 = 1/3 x 1/2 = 1/6
1/3 : 1/2 = 1/3 x 2 = 2/3
1/2 : 1/3 = 1/2 x 3 = 3/2 = 1 1/5
RESULTADOS
As causas da dificuldade dos alunos no significado de frações, passa pela prática
pedagógica que priorizou o modelo parte-todo como ponto de partida para o ensino de frações
nas séries iniciais e com continuidade desse pensamento nas séries finais. Em diversos livros
didáticos, a ideia de fração é apresentada como uma dupla contagem, em que o todo foi
dividido e um número de partes foi tomado.
Cabe, portanto, ao professor direcionar o pensamento do aluno ao significado de
fração não como para a “quantidade de partes iguais que o inteiro foi dividido”, mas sim, para
“da parte tomada, quantas vezes ela cabe no inteiro”. Dessa forma, estamos mostrando a
fração como ideia de medição.
Após os exemplos das representações gráficas apresentadas no início do trabalho. 90%
dos alunos tiveram uma visão apenas da definição tradicional afirmando que apenas o
exemplo A é uma fração, pois nas demais, as partes não foram divididas igualmente. Porém,
uma minoria dos alunos, que já possuíam uma concepção mais ampla, afirmaram que todas
eram frações, porém, pela visualização, só souberam definir o valor da parte unitária dos
exemplos A, B e C, que são 1/2, 1/16 e 1/8, enquanto que o exemplo D não soube determinar
o seu valor, mas que, mesmo assim, consideraram como uma parte fracionária.
Em relação à aplicação do Tangram, após a apresentação e decomposição das peças,
bastou enumerá-las para uma melhor identificação e pedimos aos alunos que representassem o
valor de cada parte fracionária, conforme figura abaixo.
1. ______________

5. ______________

2. ______________

6. ______________

3. ______________

7. ______________

4. ______________

Ficou constatado que os alunos tiveram facilidade em determinar o valor fracionário
das peças maiores, por exemplo, a peça 1, ficou fácil para observarem que ela corresponde a
quarta parte do inteiro, logo vale 1/4. Para determinar o valor das peças menores, fizeram uso
do artifício de quantas vezes uma peça cabe na outra.
Com essa mesma atividade, aproveitamos a oportunidade para ampliar o campo
conceitual, utilizando as figuras geométricas encontradas, solicitando aos alunos que
identificassem quais partes de peças representavam:
• Figuras congruentes;
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•
•

Figuras semelhantes;
Figuras equivalentes;
Em seguida, tomando a operação fundamental da adição, com o significado de juntar,
pudemos dar os primeiros passos operacionais, através da justaposição
justaposição de peças, tais como:
• Peça 7 = Peça 3 + Peça 5
• Peça 1 = Peça 3 + Peça 5 + Peça 7
• Peça 2 = Peça 3 + Peça 4 + Peça 5

Salvador – BA – 24 a 26/09/2014

Um dos questionamentos iniciais é a abordagem da definição escolar, onde a palavra
FRAÇÃO é apresentada apenas como “uma divisão
divisão do inteiro em partes iguais”, nos leva a
considerar que, para procedimentos operatórios, realmente é imprescindível que a unidade
fracionária represente certa quantidade de vezes no inteiro, sem sobrar e sem faltar.
Porém, isso não impede que professores
professores em sala de aula e os livros didáticos
apresentem conceitos diversos, tendo frações também como parte do inteiro, sem a
preocupação de partes iguais, pois, por exemplo, se alguém quebra um vaso de louça, ele se
transformará em vários pedaços (ou cacos) de tamanhos diferentes, e nem por isso, cada um
dos seus cacos, deixará de ser uma parte fracionária do vaso. Logo, cada caco é uma fração.
Essa falta de abordagem de situações conceituais, acrescidas à prioridade do professor
aos algoritmos e propriedades,
ades, apresenta-se
apresenta se como obstáculos na compreensão básica, levando
consigo durante todo o trajeto escolar dos alunos. Acreditamos que essa dificuldade pode ser
amenizada com um ensino que contemple a utilização de materiais concretos, despertando um
interesse
se e compreensão bem mais satisfatórios, que passam a absorver a ideia de
"fracionamento" e não apenas a de resolução de cálculos fracionários, tendo em vista que os
livros didáticos priorizam a divisão do inteiro em partes iguais unicamente por motivo
operacional.
Para efetivar as operações utilizando materiais concretos é necessário que o professor
tenha plena consciência das vantagens e limites que o seu uso proporciona. Entre as vantagens
há o manuseio instrumental, que leva à justificativa de procedimentos
procedimentos abstratos, tão comuns
no conhecimento matemático. Por outro lado, o material impõe que abordemos apenas os
exemplos e/ou situações significativas e reais. É necessário clareza de que apenas o uso dele
em sala de aula não significa que o ensino-aprendizagem
ensino
izagem irá acontecer em “um estalar de
dedos”. A situação didática, a metodologia, a linguagem clara e objetiva, as atividades
procedimentais previamente bem planejadas são fatores que influem no que se quer alcançar.
Com esse trabalho, conseguimos:
• Introduzir
uzir o conceito de fração de forma significativa e instrumental;
• Construir através de observação sobre o material concreto a noção de equivalência,
semelhança e congruência entre frações;
• Operacionalizar frações utilizando materiais concretos como suporte pedagógico com
a finalidade de apresentar visualmente o processo de operacionalização, justificando
assim as abstrações nelas contidas.
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GEOGEBRA, FERRAMENTA MEDIADORA NA COMPREENSÃO DE
CONCEITOS DA GEOMETRIA ANALÍTICA1
DINIZ, Renato dos Santos2.
RESUMO: Neste trabalho, tratamos o uso do Geogebra como um elo entre as aulas de Matemática e o
laboratório de informática. O nosso projeto acontece em dois momentos, o primeiro aconteceu na Universidade
Estadual da Paraíba, Campus VII, no curso de Licenciatura Plena em Matemática, no final de 2013, no
componente curricular: Vetores e Geometria Analítica. Nosso objetivo, neste momento, foi usar o geogebra
como recurso didático para o desenvolvimento de conceitos e de problemas envolvendo Geometria Analítica,
tendo como base noções de geometria espacial de posição e construções geométricas. No segundo momento (em
andamento), acontecem discussões, planejamentos e desenvolvimento de novas atividades, envolvendo o estudo
de cônicas e o uso do laboratório de informática, na Universidade Federal da Bahia, no Centro de Formação de
Professores. Objetivamos, neste segundo momento, a melhor compreensão de conceitos, manipulações e
aplicações as cônicas, deixando claro que os objetivos da primeira parte passa por um burilamento, através de
discussões, visando o aperfeiçoamento e uma adaptação a nova realidade. Assim, um professor preparado para
usar esta ferramenta poderá explorar diversos conceitos desde o mais simples até o mais complexo, agilizando,
modernizando e, principalmente, contribuindo para um melhor aprendizado em Matemática.
Palavras-chave: Geometria Analítica. Geogebra. Laboratório de Informática.

INTRODUÇÃO
Em pleno século XXI, com o advento das tecnologias e, principalmente, da
Informática (informação automática) em que as crianças já nascem em uma sociedade
informatizada e é cada vez mais crescente o número de jovens adeptos das novidades
tecnológicas, se faz emergente a necessidade de se procurar novos métodos educacionais que
orientem os usuários para o correto aproveitamento destes novos meios, em especial, a
Internet (rede mundial de computadores), pois nem sempre é explorado seu lado positivo.
Como enfatiza Ecoando Moran (2000), o desafio da utilização pedagógica da Internet
é transformar a informação em conhecimento e integrar as tecnologias em projetos
pedagógicos. Em consonância Kenski (2007) afirma que “educação e tecnologias são
indissociáveis” por se complementarem em essência.
Tendo em vista que muitas vezes professores de Matemática acabam deixando de lado
o uso do laboratório de informática, simplesmente pelo fato de não ter sugestões de atividades
plausíveis, acarretando então na existência de um abismo entre esses, na tentativa de colaborar
com ensino apresentamos atividades de Matemática com uso do Laboratório de Informática.
Com esse trabalho tivemos sempre em vista que a relação de conceitos desenvolvidos (ou já
conhecidos) pelos alunos fossem diretamente ligada com a sua formalização, não deixando
assim um vácuo entre a compreensão e a definição a rigor dada pela Matemática.
Como professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, percebo que existe
um discurso corrente, relatando dificuldades na formalização e abstração de conceitos
relacionados a definições de objetos matemáticos da Geometria Analítica, por exemplo, as
1

Categoria: Professor, Modalidade: Matemática Pura, Instituição: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
Amargosa – BA.
2
Professor, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Centro de Formação de Professores,
renatodiniz@ufrb.edu.br.

cônicas. Deixando assim, claramente, que este problema transcende as barreiras físicas, visto
que, enquanto docente da Universidade Estadual da Paraíba constatei o mesmo “problema”.
Portanto, tendo como objetivo facilitar a compreensão de conceitos e definições
defi
que
envolvem o estudo da Geometria Analítica e vetores no ensino superior, apresentamos como
proposta o desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades com o uso do Geogebra para o
Centro de Formação de Professores da UFRB. Nesta etapa, visamos não apenas a participação
do corpo docente da universidade, como também de alunos que se interessem pelo estudo da
Geometria Analítica e uso do software.
O uso da Internet tem estado cada vez mais presente em nossa sociedade. Por esta
razão, tem sido uma preocupação
ocupação constante o uso adequado da mesma em ambientes
educacionais, especificamente na formação inicial como docente. Embasado nesta perspectiva
o relato em questão integrar o corpo docente, da Matemática e da Educação Matemática, e os
discentes, melhorando
ndo o ensino da Geometria.

653

ANAIS – III FNMat

MATERIAL E MÉTODOS
O desenvolvimento desse trabalho acontece em dois momentos subdivididos. O
primeiro se deu em quatro etapas, que evidenciam um contraste entre a realização manual e o
uso do software, acontecido na Universidade
Universid
Estadual da Paraíba:
1. Repassamos aos alunos os conceitos fundamentais sobre alguns tópicos de Geometria
Analítica, servindo exatamente como ferramentas auxiliares de início;
2. Propomos aos alunos algumas atividades a serem resolvidas manualmente, em que se
solicitava a identificação e construção das cônicas;
3. Ministramos uma aula sobre os conceitos vistos na 1ª etapa, a partir do GeoGebra;
4. Por fim, pedimos que os alunos resolvessem os mesmos problemas com o software e
relatassem sobre a experiência.
No segundo momento vem acontecendo o desenvolvimento de novas atividades, a
partir de discussões e reflexões por parte de professores e alunos deste centro de formação,
tomando como base as atividades já realizadas no primeiro momento supracitado, visando
aperfeiçoá-las e adaptá-las
las ao novo ambiente, Centro de Formação de Professores da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
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Este software foi uma ferramenta de grande importância, podendo ser bastante
explorado, agilizando, modernizando
ernizando e o principal: fazendo com que os alunos sentissem o
ensino mais agradável, prazeroso e significativo, motivando assim, a aprendizagem da
matemática. Ressalto que utilizando o Geogebra pudemos testar nossas conjecturas através de
exemplos e contra-exemplo
exemplo que facilmente iam sendo gerados.
Percebemos que conceitos da Geometria sintética e construções geométricas foram
fortemente utilizados no uso do software. Tendo em vista uma grande participação dos
alunos, com sugestões, resoluções diversificadas
diversificadas de um mesmo problema, resolvi em um
segundo momento (extra sala) montar atividades que pudesse ser desenvolvidas no
laboratório de informática em turmas futuras, quem sabe até mesmo ser utilizado como
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material de apoio a outro docente. Entretanto, pretendemos elaborar materiais didáticos com
atividades complementares que incorporem o uso do software, a fim de fornecer suporte a
professores e alunos no aprendizado dos conteúdos que exige essa associação entre álgebra e
geometria.
Para dar continuidade aos nossos estudos, aplicaremos uma série de atividades que
permita avaliar a eficácia do GeoGebra na compreensão de determinados conceitos
matemáticos.
CONCLUSÃO
Percebemos que no primeiro momento deste projeto, o retorno dado pelos discentes,
no que diz respeito aos objetivos traçados inicialmente, foi positivo. Afirma Diniz (2010), se
não aprenderem nos ambientes acadêmicos a usarem convenientemente a Internet as pessoas
aprenderão em outros ambientes de forma variada, mas quase nunca adequadamente
produtiva.
Foi constatado através de observações e de alguns instrumentos avaliativos, que as
notas da unidade, após a aplicação do projeto, melhoraram consideravelmente em relação à
unidade anterior.
Esperamos que agora, neste novo espaço, com participação de novos docentes e
discentes, possamos discutir e elaborar novas propostas de trabalho com o uso do Geogebra,
podendo assim contribuir na melhor compreensão da Geometria Analítica e vetores no plano.
REFERÊNCIAS
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MATEMÁTICA LÚDICA NAS QUATRO OPERAÇÕES
FUNDAMENTAIS1
OLIVEIRA, Luciano Lopes de2.
INTRODUÇÃO
Historicamente a Matemática é vista como uma disciplina de difícil aprendizagem
sendo rotulada como o bicho papão do ensino. Ainda nos tempos atuais facilmente
encontramos alunos resistentes ao aprendizado da matemática, desenvolvendo desta forma
aversão e dificuldades no desenvolvimento de habilidades matemáticas.
O desafio desse trabalho é despertar o gosto e o interesse dos alunos para essa matéria.
Para isso apelamos para uma metodologia lúdica, onde se mistura o calculo e brincadeira, o
real e o imaginário,
nário, para o desenvolvimento da aprendizagem significativa, por meio de jogos
truques e adivinhações de números, utilizando baralho, cartelas numéricas e outros recursos.
O projeto teve como foco os conteúdos trabalhados com alunos do 6ªano, como as
quatroo operações, múltiplos e divisores, assuntos que os alunos sempre apresentam
dificuldades ao iniciarem no Fundamental II.
As pessoas costumam guardar mais tempo em suas memórias as coisas que lhes
chamam mais atenção, com a matemática não é diferente se conseguimos
conseguimos prender a atenção
dos nossos alunos aumentamos as chances de fazer com que eles lembrem por muito tempo
do que lhes mostramos isso, abre uma grande possibilidade para o trabalho lúdico com os
números.
OBJETIVOS:
Geral:
Despertar o interesse e o gosto dos alunos para o estudo da matemática.

O primeiro contato dos alunos do 6º ano com os professores causa estranheza devido
às diferenças ocorridas no ambiente escolar, por virem de uma formação onde apenas se
1

Categoria: Professor, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: Escola Municipal Alto Alegre.
Monte Santo – BA.
2
Professor, Escola Municipal Alto Alegre, luciano.altoalegre@hotmail.com.
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Específicos:
• Diminuir o impacto causado pela transição do Fundamental I pra o Fundamental II;
• Proporcionar uma interatividade entre brincadeiras e a matemática;
• Trabalhar cálculos como: adição multiplicação e subtração de maneira prazerosa e
descontraída.

relacionavam com um professor mediador de todas as disciplinas e passam a ter contatos com
diferentes professores para cada disciplina. Esta é a primeira barreira a ser transponível pelo
professor de matemática, que deverá iniciar as atividades buscando usar uma metodologia que
envolva seus alunos e desperte o interesse por suas aulas.
Partir do princípio que os alunos trazem conhecimentos matemáticos natos, facilita o
desenvolvimento da aprendizagem matemática. Pesquisadores como Hans Freudenthal (apud
NUNES, ETAL, 2009) afirmam que todo conceito matemático está ligado a alguma realidade
fenomenológica, de onde podemos partir para expandir o conhecimento do aluno. Baseandose neste conceito, fazer o uso de materiais concretos é uma forma de evidenciar a matemática
que estes alunos trazem consigo. Dentro dessa concepção, o professor é um profissional que
coleta informações sobre o conhecimento prévio de seus alunos e as interpreta de forma
cientifica a fim de despertar seu interesse pelo conteúdo trabalhado, como afirma Brousseau
(1996):
O trabalho do professor consiste, então, em propor ao aluno uma situação de
aprendizagem para que elabore seus conhecimentos como resposta pessoal a uma
pergunta, e os faça funcionar ou os modifique como resposta as exigências do meio.
(BROUSSEAU, 1996, Apud NIEMANN e BRANDOLI, 2012)

A escolha do material utilizado nas atividades propostas, tiveram a intenção de
despertar nos alunos o interesse pela matemática e ao mesmo tempo, propiciar a oportunidade
de reflexão sobre cálculos. As atividades desenvolvidas passaram pelos seguintes processos:
O Baralho da adivinhação:
Dividi um baralho comum separando cartas que representem os números de 1 a 9,
sendo que o Ás por não ter número representará o número 1. Primeiramente, pede-se que o
aluno escolha uma carta e não avise qual é, depois, pede-se que ele multiplique o valor dessa
carta por 2, em seguida, adicionar o valor 5 ao resultado, e depois multiplicar o resultado
obtido por 5. Por último, pede-se que o participante escolha outra carta e efetue a soma,
quando ele lhe der o resultado da soma bastará subtrair o valor 25 e descobre-se quais foram
as duas cartas que o participante escolheu. Por exemplo: se a soma total dele for 52, basta
fazer a subtração de 25 (52 – 25 = 27) isso quer dizer que as duas cartas que ele escolheu são
2 e 7, pois 52 – 25 = 27. É importante depois de fazer o truque de adivinhação questioná-lo
sobre o que ele achou e como ele imagina que se chegou ao resultado. Com o restante das
cartas forma-se um grupo aleatório de 21 cartas e distribui-se em filas de sete cartas em cada
fila, pede-se que a pessoa escolha uma das cartas e apenas aponte em qual das 3 filas a carta
se encontra, após isso juntamos uma fila de cada vez tomando o cuidado de colocar a fila em
que a carta está sempre no meio das outras duas filas. Isso deve se repetir por 3 vezes, após a
terceira vez, a carta automaticamente, estará no meio ou seja se são 21 cartas teremos 10 de
um lado, 10 do outro e a 11ª carta será a que foi escolhida pelo participante.
Essa atividade tem o objetivo de trabalhar de maneira lúdica as quatro operações
fundamentais e trabalhar os múltiplos e divisores de alguns números como 3, 7 e 21.
Super soma:
Pede-se que o participante anote um número qualquer que tenha cinco algarismos,
porém o último número dessa parcela não pode ser 0 ou1. Depois que ele anotar o valor é só
subtrair 2 do último algarismo e acrescentar o número 2 antes do 1º algarismo ai anotamos

esse novo número em um pedaço de papel e pedimos que o participante anote
an
outro valor
abaixo do primeiro número, também com cinco algarismos, ai anotamos números abaixo que
somando com cada algarismo que foi anotado antes dará o resultado 9. Fazemos isso até
formar uma soma de cinco parcelas com cinco algarismos cada. Depois é só pedir que o
participante some e pedimos que ele olhe o papel que a gente escreveu no início do truque, ele
verá que lá já estava o resultado da soma que ele ainda ia fazer.
Com esse truque trabalhamos a soma e aguçamos a curiosidade do aluno que deverá
fazer suposições e sugestões sobre a fórmula utilizada para chegar ao resultado.
Cartelas Mágicas:
Mostramos cartelas com uma sequência pré-definida,
pré definida, onde as somas dos primeiros
números de cada cartela representará um valor escolhido entre os números
número 1 e 31. Esse jogo
despertará uma grande curiosidade, porém depois de se repetir várias vezes o participante que
for mais atento perceberá que não se passa de uma soma simples.
Nesta atividade o aluno trabalhará muito o raciocínio lógico usando a imaginação
imagina
para
tentar descobrir o segredo do truque e após a revelação, ele mesmo realizará o trabalho com
outros colegas praticando assim a soma.

657

ANAIS – III FNMat

CONCLUSÕES
Esse trabalho é gratificante, pelo fato de proporcionar aos educandos a possibilidade
de trabalhar cálculos
culos de uma maneira descontraída atraindo assim o gosto pela matemática.
Sugiro esse tipo de trabalho para todos os professores que gostam de inovações em sua sala de
aula e também para os alunos que querem tornar a matemática em um passatempo, em que se
adquire conhecimento com diversão, essas estratégias visam auxiliarem o trabalho dos
professores na busca por aulas interessantes e atraentes. Com este trabalho, criamos a
possibilidade de se aplicar os conteúdos de operações fundamentais e múltiplos e divisores
di
através de uma metodologia descontraída.
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O LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA DA EEFM LIONS
JANGADA: CONFECCIONANDO E ADAPTANDO MATERIAL
DIDÁTICO PARA AS ATIVIDADES PRÁTICAS1
OLIVEIRA, Patricyanne de Lima2; MAIA, Maria Vânia Moreira3;
SANTOS, Joelma Nogueira dos4.
RESUMO: Apresentamos por meio desse artigo algumas adaptações e confecções de materiais didáticos
manipulativos utilizados nas práticas do Laboratório de Ensino de Matemática, o LEM. Mostramos o trabalho
realizado em um ano de funcionamento. Buscamos trabalhar em nossas práticas a construção do conhecimento
matemático auxiliando o trabalho docente realizado em sala de aula. Algumas confecções foram feitas pelos
alunos. Embora tenhamos adaptado alguns materiais didáticos para determinadas funções, ressaltamos que
também os utilizamos em suas funções. O intuito de nosso trabalho é promover uma aprendizagem mais
significativa com uma matemática mais palpável ao aluno.
Palavras-chave: Laboratório de Ensino de Matemática. Material didático. Aprendizagem significativa.

INTRODUÇÃO
Quando assumimos o Laboratório de Ensino de Matemática sabíamos das
dificuldades que iríamos enfrentar. Nosso objetivo principal era trabalhar com atividades
práticas que complementassem o trabalho do professor, para isso precisaríamos de material
didático e era exatamente isso que não tínhamos, a não ser uns dominós de operações e
quatro quadros pitagóricos deteriorados pelo tempo. Precisávamos resolver essa questão
com certa urgência para que os alunos pudessem ser atendidos naquilo que pretendíamos,
que era auxiliar o professor de matemática com a prática do que estava sendo ministrado
em sala de aula. Para isso, seria necessário a conscientização dos alunos e dos outros
professores sobre a relevância das práticas que iríamos executar em consonância com o
trabalho que já desenvolviam em sala de aula. Visto que a ida ao laboratório demandaria
tempo, divisão da aula ministrada em sala, e materiais adequados para a realização das
atividades.
De imediato nos deparamos com o fato de que deveríamos confeccionar material que
se adequasse aos conteúdos, enquanto esperávamos a verba destinada para a compra do
que faltava, ou seja, quase tudo.
O LEM (termo usado para o laboratório da escola), segundo Lorenzato (2006), deve
ser o centro da vida matemática na escola. Isso mostra a ideia de Davis e Hersh (1985)
sobre ainda se produzir matemática hoje em dia, mesmo com todo conhecimento
existente. Tanto nas academias como nas escolas as produções matemáticas continuam sem
cessar, no intuito de facilitar a compreensão dessa ciência.

1

Categoria: Professor, Modalidade: Materiais e/ou Jogos Didáticos, Instituição: SEDUC-CE. Fortaleza – CE.
Graduanda do Curso de Licenciatura de Matemática pela Universidade Estadual do Ceará (UECE),
patricyanne@gmail.com.
3
Professora de Matemática, Seduc-CE, vaniamaedaisis@hotmail.com.
4
Professora Orientadora, Seduc-CE, jnosant@gmail.com.
2

Atrelada a essa ideia está a visão de que no ensino fundamental, a matemática deve ser
ensinada fazendo conexão com a vida e que se transforma à medida que o
conhecimentoo humano também se transforma. Brasil (1998, p. 15) expõe
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[...] o papel da Matemática no ensino fundamental pela proposição de objetivos
que evidenciam a importância de o aluno valorizá-la
valorizá la como instrumento para
compreender o mundo à sua volta e de vê-la
vê como área de conhecimento que
estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o
desenvolvimento da capacidade para resolver problemas.

Ela precisa está voltada para o dia a dia do aluno. Chevallard, Bosh e Gascón
(2001) afirmam que a escola é o espaço institucionalizado para o sujeito adquirir
conhecimento por meio de um saber também institucionalizado que é importante para
vivermos na sociedade. Essa deve ser uma das principais razões de se produzir matemática
na escola.
Com isso é possível estreitar a relação entre a Matemática Escolar e a Matemática do
cotidiano. Essa questão é apresentada por D’Ambrosio (1998) quando afirma que a
Matemática é fruto da construção humana, então inseri-la
inseri la no contexto das vivências do
aluno é algo bem pertinente nesse sentido, e a escola deve proporcionar essa relação por
meio do trabalho do professor, seja de investigação ou de reflexão. Santos (2013, p. 13).
Afirma que
Dentro do contexto do ensino e da aprendizagem, a matemática foi e ainda é
discutida.
ida. Concepções sobre o que ensinar, quando ensinar e como ensinar,
estão presentes no dia a dia da escola. Professores sempre buscam novas
metodologias de trabalho para melhor aplicar os conceitos em sala de aula,
questionam sua prática pedagógica e levam para a realidade do aluno atividades de
ensino que buscam a continuação da aquisição de conhecimentos e uma maior
abrangência no domínio da matemática no cotidiano desse aluno. Diante desse
fato, precisamos destacar a relevância que há na conexão entre a matemática
escolar e a matemática cotidiana sem desconsiderar os aspectos epistemológicos
envolvidos.

O Jogo das Sementes1
O primeiro material por nós confeccionado foi o jogo das sementes no qual o
aluno manipulava ao mesmo tempo em que registrava cada movimento e cada
justificava. Essa prática foi desenvolvida por todos os alunos dos 8º e 9º anos dos turnos da
manhã e tarde.
1

https://www.youtube.com/watch?v=O3bUHb9qxVI.
www.youtube.com/watch?v=O3bUHb9qxVI.
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A manipulação dos materiais didáticos pelo aluno está atrelada a um instrumental
que ele deve responder à medida que o utiliza. A ideia do instrumental e fazer com que o
aluno registre cada passo da atividade, raciocinando e justificando seus argumentos. Nossa
intenção é fazer com que o aluno tenha mais de uma representação de um mesmo registro
(DUVAL, 2011).
Procuramos abordar as atividades a partir da teoria das situações didáticas de Guy
Brousseau na qual tentamos relacionar a tríade professor-aluno-saber, explorando a ideia de
que o conhecimento pode ser determinado por uma situação (GALVÉZ, 1996).
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MATERIAL E MÉTODOS

Figura 01: prática do jogo das sementes

O Quadro Pitagórico: iniciando um estudo sobre a álgebra
Adaptamos as peças dos quadros pitagóricos para as primeiras práticas
envolvendo a introdução do cálculo algébrico, além das funções reais desse material.
Trabalhamos com os alunos dos 8º anos. Abordamos as operações com monômios,
relacionado assim a álgebra com a geometria.
Figura 02: introdução ao cálculo algébrico

O Kit de Álgebra: operações com polinômios incluindo produtos que são notáveis
Após o estudo dos monômios, confeccionamos os kits de álgebra para explorarmos
as operações com polinômios até o estudo dos produtos notáveis. Por meio do instrumental
os alunos seguiam as instruções e para cada procedimento também havia um registro.
Figura 03: operações com polinômios

Os cubinhos do material dourado e a semelhança de figuras geométricas
No LEM existe apenas um material dourado e com ele fazemos atendimento
individual, mas pensamos em adaptá-lo para um trabalho com os grupos de alunos do 9º
ano. Como o conteúdo apresentado em sala é dividido em álgebra e geometria e, na
maioria das vezes, é possível relacioná-los,
relacioná los, produzimos um instrumental estruturando a
construção do conceito de figuras semelhantes e para manipulação utilizamos os cubinhos
do material dourado.

Figura 04: prática de figuras semelhantes
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Mancala: Matemática e Consciência Negra
A confecção da mancala se deu um mês antes da Semana da Consciência Negra,
evento promovido pela escola todo ano e que já se caracteriza como projeto. Queríamos
fazer uma ação na Matemática e desenvolvemos juntamente com os alunos o jogo. A
mancala é um jogo de estratégias, no qual o aluno desenvolve o raciocínio lógicológico
matemático e a atenção além de trabalhar com estimativas.
Figura 05: alunos jogando mancala

CONCLUSÕES
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O trabalho com material manipulável é imprescindível quando a aprendizagem
matemática está em questão. No laboratório o retorno tem sido satisfatório, visto que as
práticas obedecem a uma sequência de ações que levam o aluno a tomar decisões sobre o
objeto matemático que lhe está sendo proposto e refletir sobre o que decide. Mesmo diante
das dificuldades, essa experiência em atividades que complementam o conteúdo trabalhado
em sala de aula têm motivado nossos alunos a estudar matemática, pois se sentem
construtores de seu conhecimento. (PAIS, 2002).
Outro ponto relevante é a frequência dos alunos ao LEM, que mesmo sem ter uma
prática definida e agendada, se faz presente
presente no dia a dia escolar. Os alunos buscam
informações que vão desde uma curiosidade a uma pesquisa mais aprofundada, além de
colaborar com materiais recicláveis e também mão de obra para a confecção dos jogos e de
outros recursos.
As aulas no Laboratório de Ensino de Matemática têm contribuído significativamente
para o desenvolvimento das competências matemáticas dos alunos.
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O trabalho no laboratório requer uma postura mais investigativa do professor, além
de fazer com reflita sobre sua prática pedagógica, precisa buscar constantemente recursos
que contribuam para a inovação do processo de ensino para a aprendizagem matemática. A
pesquisa é inerente ao seu trabalho e esta deve acompanhá-lo em toda sua trajetória
pedagógica.
Atualmente o LEM já desenvolve outras atividades. Ações voltadas para a leitura e
escrita matemática têm sido prioridade em nosso trabalho devido às deficiências encontradas
na compreensão dos conteúdos explorados em sala de aula.
A adesão dos professores de matemática às atividades práticas também tem sido
uma grande avanço para a estruturação do ensino dessa disciplina na escola que ainda se
apresentava dentro de uma perspectiva tradicional, estruturalista e sem nenhuma abertura
para a participação do aluno na construção de sua aprendizagem.
REFERÊNCIAS
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O ORIGAMI E A MATEMÁTICA: QUAL A RELAÇÃO?1
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SILVA, Josyclesio Lima da2.
RESUMO: Apresentamos aqui os resultados de parte de um trabalho de extensão desenvolvido em uma escola
pública onde se busca ampliar a jornada de estudo dos alunos dos anos finais do ensino fundamental. Aqui, o
objetivo é introduzir os elementos da geometria plana por meio do Origami e verificar como os alunos reagem
em relação à compreensão e identificação desses elementos.
elementos. O trabalho foi desenvolvido em uma turma de 16
alunos, com uma hora e meia de aula durante uma semana. Os resultados mostram que a partir das atividades
desenvolvidas os alunos souberam identificar elementos e formas da geometria plana, assim como resolver
re
problemas geométricos.
Palavras-chave: Origami. Geometria plana. Educação Matemática. Ferramenta Metodológica.

INTRODUÇÃO

1

Categoria: Professor, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação
Inter relação com outras Disciplinas,
Disciplinas Instituição:
EM Manoel da Costa Cirne.. Campina Grande – PB.
2
Acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática,
Matemática Universidade Estadual da Paraíba, Campus I,
josyclesio_lima@yahoo.com.br.
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Precisamos compreender a matemática como ela é: uma estratégia abstrata,
ab
desenvolvida pelo homem através do tempo para atender as suas necessidades
práticas e explicar a realidade, dentro de um contexto natural e cultural.
(D’AMBRÓSIO, 1996, p.7)
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O presente trabalho foi um estudo realizado na disciplina de Estágio Supervisionado I,
do curso de Licenciatura em Matemática,
Matemática, pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB),
onde foi desenvolvido um Projeto de Extensão viabilizando a “Ampliação da Jornada de
Estudo de Matemática de Alunos do Ensino Fundamental da Escola Municipal Manoel da
Costa Cirne” em Campina Grande - PB, no qual desenvolvemos um trabalho no ensino de
geometria por meio do Origami. O trabalho foi realizado com crianças e adolescentes dos
anos finais do ensino fundamental.
Pires, Curi e Campos (2000) afirmam que os conceitos geométricos são importantes
porque, por meio deles, o sujeito da aprendizagem desenvolve um tipo especial de
pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar de forma organizada o
mundo em que vive. E para aprender Geometria, as autoras enfatizam que é preciso pensar
geometricamente
camente e desenvolver competências e habilidades como: experimentar, conjecturar,
representar, estabelecer relações, comunicar, argumentar e validar.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s (1997) é evidente a
necessidade da utilização de recursos
recursos tecnológicos e objetos concretos durante as aulas. Tais
recursos facilitam a compreensão de conceitos e a visualização de propriedades e movimentos
que ocorrem no espaço.
É comum ouvirmos por grande parte dos alunos, que a matemática aprendida na escola
esc
não é utilizada no cotidiano. Sendo uma ideia contrária ao que muitos estudos indicam, que na
escola é possível tornar o ensino da matemática mais atrativo ao aluno. Conforme
D’Ambrósio:

Conforme o autor, quando não se considera a origem do conhecimento matemático e o
motivo que levou a sua construção, resta apenas uma matemática sem sentido, que dificulta ao
aluno o entendimento desse conhecimento.
Entendemos que os educadores precisam ser capazes de criar em suas salas de aula
uma atmosfera de interesse e motivação e atuar como mediadores eficazes no processo de
ensino. Em relação ao trabalho com o Origami Rêgo, Rêgo e Gaudêncio (2004, p. 18)
afirmam que,
O Origami pode representar para o processo de ensino/aprendizagem de Matemática
um importante recurso metodológico, através do qual os alunos ampliarão os seus
conhecimentos geométricos formais, adquiridos inicialmente de maneira informal
por meio da observação do mundo, de objetos e formas que o cercam. Com uma
atividade manual que integra, dentre outros campos do conhecimento, Geometria e
Arte. (RÊGO, RÊGO E GRAUDÊNCIO, 2004, p.18).

A posição dos autores acima também é referendada por outros autores. Assim como
também é reconhecido que o uso do Origami é um recurso metodológico importante para o
ensino de geometria.
Nesse sentido, afirma Fainguelernt (1999, p.49), “a geometria exige uma maneira
específica de raciocinar, uma maneira de explorar e descobrir. Não é suficiente conhecer bem
Aritmética, Álgebra ou Análise para conseguir resolver situações em geometria”. Trabalhando
o pensamento geométrico estaremos contribuindo para a aprendizagem de números e
medidas. As atividades geométricas, como outras em Matemática, permitem também ao aluno
identificar regularidades, buscar semelhanças e diferenças, argumentar a favor ou contra,
fazer conjecturas.
Lorenzato (1995) afirma que a Geometria tem função essencial na formação dos
indivíduos, pois possibilita uma interpretação mais completa do mundo, uma comunicação
mais abrangente de ideias e uma visão mais equilibrada da Matemática.
Neste estudo, o objetivo é verificar como os alunos compreendem elementos e
conceitos de geometria plana por meio do Origami, que utilizado como ferramenta
metodológica pode favorecer a aprendizagem de conceitos geométricos.
MATERIAIS E MÉTODOS
Este trabalho foi desenvolvido ao longo de uma semana, para que os alunos de
graduação em Licenciatura Plena em Matemática, que estavam desenvolvendo os estudos da
componente curricular Estágio Supervisionado I, tivessem o primeiro contato com turmas dos
anos finais do ensino fundamental.
O projeto de extensão busca apresentar a matemática da forma que podemos aplicá-la
em contextos do nosso dia-a-dia. Neste projeto de extensão que objetiva a ampliação da
jornada de estudo de Matemática para alunos do Ensino Fundamental, os alunos participam
das aulas regulares no turno da manhã, e durante a tarde participam de aulas exclusivamente
de Matemática, onde desenvolvemos o estudo com Origami.
O trabalho foi realizado em uma turma de dezesseis alunos dos anos finais do ensino
fundamental da Escola Municipal Manoel da Costa Cirne.
A apresentação dos resultados e a discussão metodológica se deram através da análise
de dados qualitativa, compreendendo todos os passos, desde o primeiro momento quando o

professor indagou sobre o problema em questão, até a análise dos exercícios respondidos
pelos alunos ao fim da pesquisa.
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Os estudos se deram em quatro momentos:

Primeiro Momento: Foram feitas indagações aos alunos acerca do Origami.
Em seguida, foi dada uma explicação sobre o que é origami, o significado da palavra origami,
de onde surgiu e qual a finalidade de quem o criou. Além disso, sugerimos aos alunos a
pensar na relação que existe entre origami e matemática. E, respostas surgiam sem nenhum
vínculo com a geometria, tais como: “a quantidade de vezes que o papel é dobrado”.
Observamos que esta pergunta os induziu a pensar na finalidade da matemática para suas
realidades, apenas contar. Constatamos que, o contato e os conteúdos aprendidos em sala de
aula até o presente dia não foram satisfatórios para que os alunos visualizassem a matemática
como algo fundamental para compreender as formas geométricas que existem no universo,
possibilitando-os
os apenas pensar nesta relação da matemática com o seu diadia-a-dia.

Segundo Momento: A construção do origami (Tsuru, ave milenar japonesa) se
deu em meio a muitas dúvidas apresentadas pelos alunos acerca da geometria. Entretanto, eles
logo passaram a visualizar e conjecturar as formas geométricas que iam surgindo a medida
que eram feitas as dobraduras no papel. A todo o momento, perguntávamos qual era a figura
geométrica que acabara de construir, e as
Figura 1 - Início da construção do Origami.
características que aquela figura geométrica
carrega consigo, tais como: o quadrado é uma
figura geométrica que possui quatro lados
iguais, quatro vértices, quatro arestas e é a
figura geométrica com o menor número de
arestas que possui diagonal. Ao final da aula,
os alunos conseguiram terminar o origami
satisfeitos com os resultados. A motivação dos
Fonte: Os autores (2013)
alunos em aprender matemática e a interação
interaçã
entre eles e o professor, foi algo presente em todo o projeto, pois a beleza na visualização das
dobraduras chama a atenção dos alunos, fazendo com que eles se interessem mais pelo que
está sendo proposto, ao mesmo passo que os mesmos viram a relação que a matemática pode
ter com a arte, reciclagem e outras ciências.

Terceiro Momento: Este momento foi voltado para a explicação formal sobre a
geometria, ou seja, eles viram, no momento anterior, a aplicação da geometria, as diferentes
formas geométricas, ass características que cada forma carrega consigo, e neste terceiro
momento, eles puderam ver mais aprofundado que o que eles fizeram também é matemática,
porém agora, visualizando uma aplicação para a geometria. Foi mostrado também, neste
momento, a concepção
ção de área de figuras planas, e qual a finalidade de calcular a área das
figuras citadas no origami e, sobretudo, foi dado algumas dicas de como responder exercícios
envolvendo geometria, e possibilidades de pensar geometricamente.
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Quarto Momento: Os alunos fizeram uma atividade envolvendo os momentos
anteriores. Nesse momento, os alunos mostraram comprometimento, inclusive fazendo
perguntas de nível intermediário. Ao mesmo tempo, que consideraram “interessante” o
trabalho realizado nos momentos anteriores utilizando o Origami. Listadas abaixo respostas
de alguns alunos, para a atividade proposta para eles:

A primeira questão auxiliou-os a enxergar as formas geométricas na matemática, como
elas realmente aparecem, o que comprovou que eles souberam fazer a relação entre o origami
proposto e a atividade.

A segunda questão foi apenas enunciada, sem que eles visualizassem o desenho, para
aguçar a criatividade sobre o que seria um quadrado, e o que seria o lado de um quadrado.
Além disso, tiveram a capacidade de trabalhar e informar qual seria a área do mesmo.

Nesta terceira questão, eles observaram que uma figura geométrica pouco vista até a
fase que eles se encontram. Não apenas conhecer, mas também puderam calcular sua área,
através dos dados da questão.
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Na quarta questão, eles tiveram a oportunidade de mostrar que seriam capazes de
interpretar um problema geométrico, através de dados que a questão trouxe, auxiliando-os
auxiliando
a
conseguirem chegar aos dados que necessitavam para encontrar sua respectiva
respecti área total.
CONCLUSÕES
Percebemos que a construção dos módulos através de dobraduras exigiu máxima
concentração dos alunos. Eles perceberam que se um passo fosse construído de maneira
inadequada, a estética e a forma da figura ficariam comprometidas.
Os primeiro passos eram simples, mas nem sempre a estética era boa, contudo a
repetição do trabalho foi permitindo-os
permitindo adquirir melhor qualidade.
A construção do origami permitiu que os alunos observassem e identificassem seus
elementos além de postular características
características comuns e relações quantitativas, e que o origami e
a matemática são sequências de passos, isto é, para entender o que está sendo abordado
atualmente, é preciso compreender o que já foi feito.
Como mostram as atividades desenvolvidas os alunos foram capazes de identificar
formas e elementos de geometria plana, como também de interpretar um problema
geométrico.
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VIVÊNCIAS MATEMÁTICAS: UMA APRENDIZAGEM ALÉM DA
SALA DE AULA1
KAVA, Dayane Marquardt2, SILVA, Lilian Mara da Costa3.
RESUMO: Este trabalho teve como principal objetivo analisar as possibilidades de aprendizagens matemáticas
na educação infantil por meio de vivências pedagógicas, oportunizadas pelas “aulas passeio”. Procuramos
desenvolver um projeto de ação pedagógica que contribuísse para o processo de ensino aprendizagem de
crianças de três e quatro anos de idade. As noções matemáticas são construídas pelas crianças a partir das
experiências proporcionadas, pelas interações com o meio e pelo intercâmbio com outras pessoas. Desta forma,
foram desenvolvidas diversas atividades, que permitiram às crianças a participação em várias experiências com o
universo matemático. Incluímos em nossa rotina atividades vivenciadas denominadas “aulas passeio”, nas quais
as crianças tiveram a oportunidade de sentir, perceber, viver e criar seu próprio conceito em relação às questões
matemáticas. Ao proporcionar estas interações desenvolvemos um trabalho diferenciado com as crianças,
alcançando o principal objetivo da educação infantil que é: “Ampliar o repertório cultural”.
Palavras-chave: Educação Infantil. Matemática. Vivências. “Aulas passeio”.

INTRODUÇÃO
“As crianças aprendem mesmo o que vivem. E depois crescem para viver o que
aprenderam”. (NOLDE; HARRYS, 2003).

Na educação infantil é difícil separar conhecimentos por área específica. Desta forma,
os conceitos matemáticos são desenvolvidos intrinsecamente nas atividades cotidianas
planejadas pelas professoras, (comparação, seriação, sequência lógica, jogos e regras). De
acordo com Kamii (2012, p. 15) “O conhecimento lógico-matemático, incluindo número é
construído, criado por cada criança de dentro para fora, na interação com o ambiente”.
O conhecimento lógico-matemático não é adquirido apenas por meio da observação,
mas principalmente construído pelo sujeito a partir de suas experiências. A melhor forma para
aprender matemática é vivenciando-a e proporcionando brincadeiras e brinquedos, visando à
intencionalidade matemática sobre as ações pedagógicas.
A criança vai construindo seu conhecimento matemático por meio de sucessivas
reorganizações dos conceitos ao longo da sua vida. As situações cotidianas oferecem
oportunidades privilegiadas para o trabalho com a especificidade das ideias matemáticas. As
festas, as histórias, os passeios, os jogos e as brincadeiras permitem a familiarização da
criança com os números e com as noções matemáticas.
Temos consciência de que nosso principal objetivo na educação infantil é ampliar o
repertório cultural das crianças, sendo assim precisamos ser ousados, ir além da sala de aula e
ultrapassar os muros que separam a criança de um mundo social familiar e escolar.
Estas atividades devem ser planejadas e desenvolvidas com critérios, que ofereçam
condições para a criança: vivenciar experiências matemáticas, desenvolver atitudes de
valorização e respeito à propriedade alheia, integrar-se de diversas formas de estudos e
desenvolver a habilidade de ouvir com atenção e explorar fontes de informações.
1

Categoria: Professor, Modalidade: Matemática Aplicada e/ou inter-relação com outras Disciplinas, Instituição:
Centro de Educação Infantil Municipal Ruth Kock. Pomerode – SC.
2
Professora de Educação Infantil, daykava@yahoo.com.br.
3
Professora de Educação Infantil, lilianmaracs@gmail.com.
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O planejamento
mento na Educação Infantil deve proporcionar situações em que a criança
possa vivenciar as mais diversas experiências, fazer escolhas, tomar decisões e socializar suas
descobertas. Trata-se
se de uma organização objetiva na qual o professor sistematiza as
atividades
ividades oferecidas às crianças, e estas, por sua vez, ajudam a planejar a agenda diária.
Diante disto, o planejamento deve contemplar todas as situações de interação que
habitualmente se estabelecem entre a criança e o adulto e entre as crianças para motivá-la
moti
a
atuar, a assumir novos caminhos, a relacionar-se,
relacionar se, a colocar as dúvidas e a buscar soluções. É
preciso permitir à criança defrontar-se
defrontar se com novas experiências que lhe sejam interessantes e
nas quais possam experimentar, manipular e observar.
Ao reavaliar
liar nossa prática pedagógica notamos a necessidade de incluir em nossa
rotina uma metodologia que proporcionasse à criança (re)construir os seus conceitos
matemáticos, por meio de experiências que podem, e devem, ir além da sala de aula. Em
nossa concepçãoo de aprender além da sala podemos definir as vivências em dois momentos
bem distintos:
a. “Aulas passeio”: passeios planejados em um ambiente fora da instituição.
b. Vivências internas: aprendizagem por meio de interações com profissionais (além
do professor) para
ara que tenham outras possibilidades de vivenciar os mesmos
conceitos.
Embora “matemática” e suas capacidades não seja um termo utilizado durante as
atividades e brincadeiras no período da educação infantil, temos a consciência de que
matemática é fundamental
tal nesta etapa. Pois é a partir das vivências e trocas de ideias entre as
crianças que se inicia uma organização e definição dos conceitos matemáticos. Cabe ao
professor ir organizando estas ideias.
Destaca-se,
se, nessa pesquisa, a importância de que o Centro
Centro de Educação Infantil tenha
referencial teórico para compor sua proposta pedagógica, de forma a oportunizar às crianças
da pré-escola
escola aulas mais significativas, que possam gerar grandes e verdadeiras
aprendizagens, explicitando como se dá a construção do saber nessa fase no que concerne a
linguagem e matemática.
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Ao iniciar o ano nos questionamos sobre como seria a melhor forma para atingir a
compreensão das crianças nos temas desenvolvidos em sala. Sabemos que a Rede Municipal
de Ensino possui Diretrizes Curriculares para a Educação Infantil, mas nós como professores
procuramos reavaliar nossa prática ano após ano, para assim alcançar uma ação pedagógica
que contemple as necessidades das crianças, satisfaça suas curiosidades e amplie
ampl seu
repertório cultural.
Diante de nossas intenções de incluir em nossa rotina vivências matemáticas,
percebemos que o ideal seria fazer uma reunião convocando pais e apresentar nossa proposta
de trabalho para o ano, na qual teríamos uma vez por semana uma aprendizagem vivenciada
por meio de passeios e/ou intervenções de outro profissional com conhecimento no tema de
estudo. Sabemos que o trabalho na educação infantil ocorre de forma interdisciplinar e que a
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

matemática é indissociável ao cotidiano da criança, e é nesta aprendizagem que vai além da
sala de aula que devemos aguçar o olhar da criança para que se aproprie dos conceitos
matemáticos. Neste sentido, cabe ao professor:
• Prestar atenção na intencionalidade da matemática;
• Identificar a matemática no cotidiano;
• Destacar o conceito matemático;
• Relacionar os conceitos matemáticos ao cotidiano;
• Compreender a função social do número, por meio das vivências;
• Desenvolver situações problemas, tanto em atividades espontâneas quanto em
planejadas.
Assim, realizamos diversas “aulas passeio” e atividades diferenciadas com a turma,
dentre elas destacamos:
a. Visita ao Zoológico, cuja intencionalidade matemática foi de classificar os
animais em grande/pequeno, bem como trabalhar quantidade e seriação. A
Bióloga do Zoológico acompanhou a turma e esclareceu dúvidas em relação ao
jacaré.
b. A proposta de visita ao Museu do Imigrante destacou como intencionalidade
matemática trabalhar quantidade, seriação e tempo. Nesta atividade as crianças
puderam perceber as diferenças entre os objetos de hoje e de outros tempos.
c. Na visita realizada ao Porto de Navegantes, foi possível explorar quantidade,
tamanho, formas e seriação. A travessia foi realizada na parte inferior do Ferry
Boat, e o retorno na parte superior, o que proporcionou a observação de dentro,
fora, em cima, embaixo.
d. Plantando rabanetes, as crianças acompanharam o crescimento e tomaram os
cuidados necessários, molhando e retirando as ervas daninhas. A intencionalidade
matemática desta atividade está presente no tempo, no espaço e na quantidade.
e. A Escola Pública de Trânsito de Blumenau montou uma pista educativa no CEI, e
os monitores instruíram as crianças a respeito das regras e sinais de trânsito. Em
matemática foi possível trabalhar espaço, quantidade e tempo.
f. No passeio à Quadra de Esportes foi possível identificar a trave como um
elemento fundamental no jogo de futebol. As crianças puderam chutar ao gol,
treinando força e direção da bola. Num segundo momento, exploramos a rede
como elemento fundamental no jogo de voleibol. As crianças precisavam jogar a
bola por cima da rede, treinando força e direção, porém com as mãos, diferente do
futebol.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante o desenvolvimento do trabalho pudemos constatar que realmente a criança
aprende aquilo que ela vive. Cabe ao professor planejar de forma adequada visando destacar a
intencionalidade matemática de suas ações. As situações cotidianas oferecem oportunidades
privilegiadas para o trabalho com a especificidade das ideias matemáticas. As festas, as
histórias, os passeios, os jogos e as brincadeiras, as palestras e os teatros permitiram a

familiarização da criança com os números e com os conceitos matemáticos.
matemáticos.
Oportunizamos as vivências matemáticas em dois momentos: quando organizamos
“aulas passeio” e quando possibilitamos a visita de profissionais específicos em diversas
áreas. Com estas atividades planejadas com objetivos, proporcionamos às crianças uma forma
f
mais significativa e autêntica de aprendizagem. Estas vivências aconteceram como uma
continuidade do trabalho realizado em sala, ou como forma de iniciar a exploração de algum
novo conceito. Através destes momentos foi possível observar nas crianças a construção
gradativa de seus conhecimentos e a re(elaboração) dos conceitos já adquiridos.
Percebemos em relação aos anos anteriores que as oportunidades de vivenciar as
aprendizagens neste aspecto (com as “aulas passeio” e orientações de profissionais),
permitiram às crianças uma aprendizagem efetiva proporcionando a apropriação de seus
conhecimentos de formas complexas, argumentando, formando opiniões e principalmente
ampliando o seu repertório cultural.
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TEMPLATE DO RESUMO ESTENDID
O
DO
TÍTULO DO TRABALHO (EM MAIÚSCULAS)1
SOBRENOME, Nome do Autor Apresentador2; SOBRENOME, Nome do Autor
Apresentador 3; SOBRENOME,, Nome do Autor Orientador4
RESUMO:: O título RESUMO deve ser digitado em maiúsculo, negrito e colocado à esquerda
seguido de dois pontos, iniciando-se
iniciando
então o texto.. Este texto do resumo deve
d
digitado em
fonte Times New Roman tamanho 10, justificado. O texto deve ter no máximo 150 palavras,
frases curtas, completas e com conexão entre si. Não deve apresentar citações bibliográficas.
Em um parágrafo único, o resumo deve iniciar com frase inicial
inicial abordando o tema do
trabalho, o objetivo da pesquisa de forma clara e concisa, material e métodos, os resultados
mais relevantes e conclusões/considerações finais, para o leitor ter acesso às informações
básicas do trabalho.
Camas de aviário.
aviário
Palavras-chave: Educaçãoo Matemática. Bem estar animal. Camas
(De três a cinco palavras,, elas devem iniciar com maiúsculas, separadas por ponto e
finalizadas por ponto. Podem--se utilizar palavras compostas).

As principais divisões do texto:
texto INTRODUÇÃO, MATERIAL E MÉTODOS,
MÉTODOS
RESULTADOS E DISCUSSÃO,
DISCUSSÃO e CONCLUSÕES devem ser em maiúsculo, negrito, e
colocados centralizados conforme o modelo deste texto. Um espaço antes e após cada divisão.
1

Categoria: Ensino Médio; Modalidade: Matemática pura; Instituição: IFC Câmpus Rio do Sul
Acadêmica do Curso de Licenciatura de Matemática, astei@hotmail.com
3
Acadêmica do Curso de Licenciatura de Matemática, asteiasi@hotmail.com
aste
4
Professor Orientador,, Instituto Federal Catarinense, Câmpus Rio do Sul, morgana@ifc-riodosul.edu.br
morgana@ifc riodosul.edu.br
2
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O título do trabalho deve refletir o conteúdo do trabalho e não deve conter
abreviações, fórmulas ou símbolos. Deve ser centralizado e digitado em fonte Times New
Roman tamanho 14. Em nota de rodapé, indicar categoria, modalidade e instituição de ensino.
Os nomes dos autores
es e co-autores devem ser centralizado,
tralizado, deixando-se
deixando
um espaço
livre após o título, fonte Times New Roman tamanho 12, conforme exemplo (SILVA,
(SILVA João
1
2
1
da ; TEXEIRA, Renato ). A identificação dos autores ( Vínculo institucional, e-mail,
2
Vínculo institucional, e-mail)
mail) deve ser na mesma ordem, indicado na nota de rodapé (Deve
(
ser digitado em fonte em Times New Roman, tamanho 10, justificado).
O resumo estendido do trabalho,
trabalho ao fim, deverá apresentar no mínimo 1 500 e no
máximo 1 800 palavras,
alavras, limitado a 05 páginas,
página digitado em programa Word (Microsoft). Ele
deve possuir: folha formato A4; todas as margens com 2,5 cm; espaçamento
amento 1,15 entre linhas;
texto justificado; parágrafo com 1,25 cm; fonte Times New Roman,, tamanho 12;
12 sem
paginação, segundo as normas da ABNT.
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INTRODUÇÃO

A introdução do trabalho deve conter a justificativa para a realização do trabalho,
situando a importância do problema científico a ser solucionado, curiosidade investigado ou
dúvidas a serem comprovadas. A informação contida na Introdução deve ser suficiente para o
estabelecimento da justificativa/problemática/objetivo do trabalho. Também pode-se registrar
as hipóteses (caso existam) e no último parágrafo da Introdução, os autores devem apresentar
o objetivo do estudo.
MATERIAL E MÉTODOS
Nesta parte do trabalho se deve apresentar a descrição das condições de
desenvolvimento do trabalho e dos métodos utilizados, de tal forma que haja informação
suficiente e detalhada para que o trabalho seja repetido por outrem. Fórmulas, expressões ou
equações matemáticas devem ser iniciadas à margem esquerda da página. Incluir referências à
análise quantitativa e/ou qualitativa utilizada e informar a respeito do tratamento dos dados.
Consta de uma descrição detalhada dos materiais utilizados e a forma como foram
empregados. Apresentação dos procedimentos técnicos, do material, dos métodos utilizados
para a análise dos dados. Procura responder perguntas: o que foi utilizado? Onde? Quando?
Como? Quais foram os procedimentos de análise dos dados? (compara-se ao modo de preparo
de uma receita).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nesta parte consta uma discussão detalhada dos dados obtidos na fase experimental e
de levantamento de dados. Explicita os dados coletados e os analisa a luz da teoria. Trata-se
da parte inédita do trabalho. Os autores devem apresentar os resultados da pesquisa e discutílos no sentido de relacionar as variáveis analisadas com os objetivos do estudo.
NOTA: A comparação dos resultados com os dados apresentados por outros autores
não caracteriza a discussão dos mesmos.
Para a apresentação dos resultados geralmente são utilizados tabelas ou
figuras/ilustração (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas,
organogramas, plantas, quadros, retratos e outras figuras). As tabelas ou ilustrações devem ser
inseridas centralizadas ao corpo do texto, conforme vão sendo comentadas, sendo sua legenda
autoexplicativa, sem necessidade de recorrer ao texto para sua compreensão (deve responder
O que, onde e quando?). A legenda deve: estar localizada acima da mesma; numeradas
sequencialmente; ser escrita em fonte Times New Roman, negrito, tamanho 10 e com
espaçamento simples entre linhas. Já sua fonte deve ser informada na parte inferior.

Tabela 1 - Valores de precipitação anual e de perdas anuais
uais de água e solo em Cambissolo Húmico submetido
a diferentes sistemas de uso e manejo do solo (média de 14 anos de cultivo).

Tratamentos

Precipitação

Perda de água

---------------------- mm --------------------Solo sem cultivo
Preparo convencional
Cultivo mínimo
Semeadura direta
Valor F

1.372
1.372
1.372
1.372

568 a ± 9,1†
368 b ± 1,1
223 c ± 13,2
126 d ± 11,9
738**
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Perda de solo
Mg ha-1
92,18 a ± 1,09
7,21 b ± 0,25
1,90 c ± 0,22
0,78 c ± 0,03
12.300**

Fonte: As autoras (2014)
Figura 1- Percentual de perdas de água e solo em Cambissolo Húmico submetido a diferentes sistemas de
uso e manejo do solo (média de 14 anos de cultivo).

A pesquisa em sala de aula precisa do envolvimento
envolvimento ativo e reflexivo permanente de
seus participantes. A partir do questionamento é fundamental pôr em movimento
todo um conjunto de ações, de construção de argumentos que possibilitem superar o
estado atual e atingir novos patamares do ser, do fazer e do conhecer. (MORAES;
GALIAZZI; RAMOS, 2012, p. 15).
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No decorrer da discussão pode-se
pode se utilizar de aporte teórico para melhor analisar os
dados coletados. As citações de autores,
autores no texto, devem ser em caixa alta apenas quando
estiver entre parentêses e da seguinte forma:
Segundo Hamson e Lynch (1998), a atividade investigativa destaca a essência do
projeto. Essência esta que consiste na arte de proporcionar ao estudante pesquisador
pesquisad a
oportunidade de desenvolver pesquisa sobre algum tema que é de seu interesse. Dessa forma,
possibilita levá-los
los a apreciar as estratégias variadas para a solução de um problema de seu
contexto, a aprender a traduzir as relações entre as variáveis do problema em equações, a
exercitar a habilidade de traduzir os resultados e modelos em linguagens adequadas para a
compreensão geral e a desenvolver competências na expressão escrita e oral de seus
resultados.
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Fonte: Silva (2003)

Para dois autores, usar “e”. Havendo mais de três autores, citar o sobrenome do
primeiro, seguido de et al.
Ex.: Hamson e Lynch (1998) afirmam que ... ou (HAMSON; LYNCH, 1998). Hagg et
al. (1992) ou (HAAG et al., 1992). Mais de um artigo dos mesmos autores, no mesmo ano,
devem ser discriminados com letras minúsculas: Haag et al. (1992a).
CONCLUSÕES
Nesta etapa os autores buscam responder a questão elaborada para a pesquisa,
confirmando ou não a hipótese do trabalho e estando de acordo com o objetivo. Os autores
devem ficar atentos para que as Conclusões não sejam um resumo dos principais resultados.
Redigir com o verbo no presente do indicativo.
REFERÊNCIAS
Referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados de um
documento, que permite a sua identificação individual. Devem ser elaboradas levando em
consideração a ABNT 6032/2002 Trata-se de uma lista ordenada dos documentos
efetivamente citados no texto, devem estar em ordem alfabética de autores e, dentro desta, em
ordem cronológica de trabalhos; havendo dois ou mais autores, separá-los por ponto e vírgula;
quando existir mais de três autores, usar o primeiro seguido da expressão et al.; os títulos dos
periódicos devem ser escritos por extenso; incluir apenas os trabalhos citados no texto, em
tabelas e/ou em figuras, na seguinte forma:
a) Periódicos
CAMARGO, C. E. O. et al. Comportamento agronômico de linhagens de trigo no Estado de
São Paulo. Bragantia, v. 60, n. 2, p. 35-44, set. 2001.
b) Livros e capítulos de livros
BASSANEZI, Rodney Carlos. Ensino-Aprendizagem com Modelagem Matemática. 3ed.
São Paulo: Contexto, 2006.
STEEL, R. G. D.; TORRIE, J. H. Principles and procedures of statistics: a biometrical
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III FEIRA NACIONAL DE MATEMÁTICA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
Ata 09/2014 - Assembleia Geral da III Feira Nacional de Matemática – Salvador – Bahia
- Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, às quatorze horas e
quinze minutos, na praça de alimentação da III Feira Nacional no Museu de Ciência e
Tecnologia, ocorreu a Assembleia Geral da III Feira Nacional de Matemática, cidade de
Salvador – Bahia, sob a coordenação de professor Vilmar José Zermiani; Para deliberar sobre
a ordem do dia: 1) Avaliação da Feira; 2) IV Feira Nacional de Matemática; 3) V Feira
Nacional de Matemática. Iniciando os trabalhos, foi abordado o item 1) Avaliação da
Feira, que foi dividido em duas partes; na primeira, os presentes fizeram reclamações,
comentários e sugestões sobre a infraestrutura físico social da Feira (alojamento, estandes,
alimentação), como segue: o professor André da Bahia fez um comentário e uma sugestão:
Os estandes estavam bacana. Houve problema durante o check-in no hotel, mas pode
melhorar na próxima. Afirmou que o Museu fica distante do centro. Para a próxima Feira
Nacional utilizar um local de melhor acessibilidade; O Sandro de Minas Gerais reclamou da
forma com que os expositores foram distribuídos nos quartos do hotel; Marili de Timbó: Teve
problema em relação ao tamanho do estande, era de tamanho diferente do que constava na
ficha de inscrição.”; Jaira da Bahia sugeriu a padronização do tamanho do estande; Wilson de
Santa Catarina: “A organização da próxima feira deverá ler todos os comentários das
avaliações feitas pelos professores e avaliadores para projetar a próxima. O espaço para a
assembléia deve ser repensado para que haja mais conforto; Meire da Bahia: “Na hora da
alimentação, deixar primeiro as crianças se servirem.”; Ingrid de Santa Catarina
complementou a afirmação anterior quando afirmou que é para: “Chamar os expositores por
categoria.”; Isabela da Bahia sugeriu que fossem criados mais pontos de atendimento para
alimentação para evitar filas e para que não haja privilégios de uns em detrimentos de outros
na hora de se servir; Samira de Santa Catarina sugeriu que fosse servido um lanche ao invés
de almoço. Logo após foi realizada uma votação e a maioria optou por continuar com
alimentação. As professoras Rosangela e Andreia fizeram comentários a respeito do
alojamento: Rosangela de Santa Catarina agradeceu o pagamento do hotel, apesar dos
problemas, esta foi a primeira Feira que foi oferecido alojamento em hotel gratuito; Andreia
de Santa Catarina reclamou que foi separada de seus alunos expositores no hotel e, sugeriu
que na próxima feira que cada aluno fiquem sob a responsabilidade do professor orientador.
Na segunda parte, os presentes avaliaram o processo avaliativo da Feira, onde novamente
houveram reclamações , comentários e sugestões relativo à Feira: A professora Nildete da
Bahia reclamou que alguns alunos expositores que não apresentaram seus trabalhos no
segundo dia da Feira; o professor Eugeniano do Ceará informou que participou pela primeira
vez de uma Feira de Matemática, afirmou que seus alunos estão encantados e elogiou bastante
o evento; Marieta de Santa Catarina afirmou que foi uma Feira de excelente qualidade e que
os organizadores estão de parabéns; Marili de Santa Catarina reclamou que os alunos não
podem sair dos estandes e também questionou o processo de avaliação; Iris do Amapá esteve
pela primeira vez na Feira, trouxe dois trabalhos, gostou bastante e pretende continuar
participando; Nildete da Bahia: “A Avaliação dos Trabalhos foi pertinente.”; Fátima de Santa
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Catarina salientou: “É importante que, durante a premiação temos que dar valor as duas
premiações ou seja, a de destaque e a de menção honrosa.”;
honrosa.”; Andreza de Santa Catarina: “A
apresentação tem que ser o mesmo para todos independente se é visitante ou avaliador. Não
há necessidade de identificação do avaliador.”; Solange Zancanaro de Brusque ressaltou: “O
processo de avaliação transcende a apresentação
apresentação e os critérios apresentados na ficha. É
analisada qual a origem deste trabalho, qual o ganho gerado por um evento como este. Mais
que a certificação, o importante é a vivência que levamos daqui.”; Lizete de Santa Catarina
comentou que, apesar de haver um tempo máximo, achou muito bom os avaliadores não
apressarem as crianças durante a apresentação. Carla de Santa Catarina comentou: “É
importante preencher corretamente a ficha de inscrição para trabalho com alunos com
deficiência.”; Robson do Amazonas
Amazonas agradeceu a recepção; Anette da Bahia agradeceu a
participação, ela e os alunos gostaram bastante da Feira; Edileia do Amapá questionou sobre o
espaço para premiação, no seu entendimento deveria ser mais espaçoso. Em seguida foi
abordado o item 3) Encaminhamentos
aminhamentos para organização da IV Feira Nacional de
Matemática, a Leila (representante da SEMED de Jaraguá do Sul) apresentou a Feira que
Acontecerá de 22 a 24 de julho de 2015. O alojamento será em escolas municipais; Evento
será na Arena Jaraguá, o espaço
aço é amplo, arejado, fácil acesso e com amplo estacionamento;
Os estandes respeitarão a metragem de 3,0x1,0 metros. Comentou que a avaliação da III Feira
será levada em consideração para a organização da IV Feira Nacional de Matemática. A
alimentação em Jaraguá
araguá do Sul será distribuída por categorias, com vários buffet’s e local
amplo, em espaço fechado. Na IV Feira Nacional serão disponibilizados para os expositores
150 estandes. Item 3) V Feira Nacional de Matemática será realizada no ano de 2016 em
Salvador-Bahia.
Bahia. Sem mais para o momento eu, Viviane Clotilde da Silva, lavrei a presente ata
que, após lida, aprovada e assinada será arquivada no Laboratório de Matemática da FURB.
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