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1. APRESENTAÇÃO 

O curso de Licenciatura em Matemática da UTFPR Câmpus Toledo é um curso novo, 

visto que teve início no segundo semestre do ano de 2011, apresentando hoje cinco turmas 

num total de 80 alunos.  

Tem como preocupações preparar o acadêmico para o exercício do Magistério no 

Ensino Fundamental e Médio, bem como formar pesquisadores em Matemática, Educação 

Matemática, Matemática Aplicada e Estatística, que tenham uma postura crítica e reflexiva.  

Diante dessas preocupações a I Semana da Matemática - I SEMAT trouxe profissio-

nais da educação e da pesquisa em matemática para compartilhar conhecimentos e trocar ex-

periências.  Propiciou a aproximação entre acadêmicos, pesquisadores e professores de mate-

mática, buscando ampliar a relação do curso com as demais instituições de ensino. 

Este evento permitiu reflexões e abordou temas atuais de grande relevância para alu-

nos e profissionais de Matemática. Para isso, contou com pesquisadores e professores reno-

mados que apresentaram palestras, mesas redondas e mini cursos. O evento proporcionou, 

ainda, a oportunidade de se formarem novos grupos, parcerias e contatos, em âmbito nacional 

e regional, para o desenvolvimento de novos projetos de pesquisa e extensão. 

 

2. OBJETIVOS 

A I SEMAT teve como objetivo possibilitar a troca de experiências e conhecimentos 

entre estudantes (de Instituições Públicas e Privadas) e Professores e/ou Pesquisadores do 

Brasil, especialmente do estado do Paraná e da região oeste deste estado, favorecendo a 

formação continuada para os alunos do curso e mostrando-lhes os caminhos que podem ser 

percorridos para o desenvolvimento de pesquisas na educação, pesquisa aplicada e 

matemática pura. 

O evento também propiciou por meio das apresentações orais a divulgação dos 

trabalhos produzidos pelos alunos. 

 

3. PÚBLICO-ALVO 

 Acadêmicos, pesquisadores e professores de matemática. 
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4. PERÍODO DE REALIZAÇÃO 

O evento foi realizado nos dias 18, 19, 20, 21 e 22 de novembro de 2013. Nos dias 18 

e 19 as atividades foram realizadas no auditório da Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

- PUC, Câmpus Toledo e nos dias 20, 21 e 22 nas salas de aula do Câmpus da UTFPR Toledo. 

 

5. PERIODICIDADE DO EVENTO 

Esta foi a I Semana da Matemática do Câmpus da UTFPR Toledo, porém o evento 

repetir-se-á anualmente. 

 

6. REALIZAÇÃO 

A realização do evento foi de responsabilidade da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR) sob a responsabilidade da comissão organizadora, nomeada pela portaria 

085 de 04 de setembro de 2013 e coordenada pela professora Drª Rosangela A. B. 

Assumpção. 

 

7. COMISSÃO ORGANIZADORA 

A Comissão Organizadora do evento (Quadro 1) foi composta por professores – 

Doutores e Mestres - pertencentes ao quadro permanente da UTFPR, Câmpus Toledo e por 

alunos do curso de Licenciatura em Matemática. 

 

Quadro 1 – Componentes da Comissão Organizadora do Evento 

DOCENTES UNIVERSIDADE 

Profª. Drª. Rosangela A. B. Assumpção UTFPR – câmpus Toledo Coordenador 

Prof. Ms. Emerson Tortola UTFPR – câmpus Toledo 

Prof. Ms. Leandro Antunes UTFPR – câmpus Toledo 

Prof. Ms. Renato Francisco Merli UTFPR – câmpus Toledo 

Prof. Ms. Wilian Francisco de Araújo UTFPR – câmpus Toledo 

Djerly Simonetti UTFPR – câmpus Toledo 

Francielli Aparecida de Araújo UTFPR – câmpus Toledo 

Maicon Gonçalves de Freitas UTFPR – câmpus Toledo 
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8. COMISSÃO CIENTÍFICA  

A Comissão Científica do evento (Quadro 2) foi composta por professores 

pertencentes ao quadro permanente da UTFPR, Câmpus Toledo. 

 

Quadro 2 – Componentes da Comissão Científica do Evento 

DOCENTES UNIVERSIDADE 

Prof. Ms. Wilian Francisco de Araújo  UTFPR – câmpus Toledo Presidente 

Prof. Ms. Emerson Tortola UTFPR – câmpus Toledo 

Prof. Ms. Leandro Antunes UTFPR – câmpus Toledo 

Prof. Ms. Renato Francisco Merli UTFPR – câmpus Toledo 

Profª. Drª. Rosangela A. B. Assumpção UTFPR – câmpus Toledo 

 

9. COMISSÃO DE PARECERISTAS 

A Comissão de pareceristas do evento (Quadro 3) foi composta por professores 

pertencentes ao quadro permanente da UTFPR, Câmpus Toledo. 

 

Quadro 3 – Componentes da Comissão de pareceristas do Evento 

DOCENTES UNIVERSIDADE 

Profª. Ms. Emerson Tortola 
UTFPR – câmpus 

Toledo 

Presidente 

Prof. Ms. Diego Fogaça UEL – Universidade Estadual de Londrina 

Profª. Ms. Amauri Jersi Ceolim 
UNESPAR - câmpus FECILCAM/Campo 

Mourão 

Prof. Dr. Fábio Alexandre Borges 
UNESPAR - câmpus FECILCAM/Campo 

Mourão 

Prof. Ms. João Henrique Lorin 
UNESPAR - câmpus FECILCAM/Campo 

Mourão 

Prof. Ma. Talita Secorun dos Santos 
UNESPAR - câmpus FECILCAM/Campo 

Mourão 

Profª. Drª. Veridiana Rezende 

UNESPAR – Universidade Estadual do 

Paraná - câmpus FECILCAM/Campo 

Mourão 

Prof. Ms. Wellington Hermann 
UNESPAR - câmpus FECILCAM/Campo 

Mourão 
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Profª. Ma. Bárbara N. P. Alvim Sousa 

Robim 
UTFPR – câmpus Cornélio Procópio 

Profª. Drª. Karina Alessandra Pessôa da 

Silva 
UTFPR – câmpus Londrina 

Prof. Drª. Bárbara Winiarski Diesel 

Novaes 
UTFPR – câmpus Toledo 

Prof. Ms. Cezar Ricardo de Freitas UTFPR – câmpus Toledo 

Prof. Ma. Daniela Trentin NavaMs. UTFPR – câmpus Toledo 

Prof. Ma. Heloísa Cristina da Silva UTFPR – câmpus Toledo 

Prof. Ms. Leandro Antunes UTFPR – câmpus Toledo 

Profª. Ma. Márcia Regina Piovesan  UTFPR – câmpus Toledo 

Prof. Ms. Márcio Paulo de Oliveira UTFPR – câmpus Toledo 

Prof. Ms. Renato Francisco Merli UTFPR – câmpus Toledo 

Prof. Dr. Rodolfo Eduardo Vertuan UTFPR – câmpus Toledo 

Profª. Drª. Rosangela A. B. Assumpção UTFPR – câmpus Toledo 

Prof. Ma. Tatiany Mottin Dartora UTFPR – câmpus Toledo 

Profª. Drª. Vanessa Largo UTFPR – câmpus Toledo 

Profª. Ms. Wilian Francisco de Araújo UTFPR – câmpus Toledo 

 

10. CRONOGRAMA DO EVENTO 

A Tabela abaixo apresenta a grade básica da programação do Evento. 

 

Data Horário Programação Local 

18/11/2013 

18hs - 19hs Inscrições e entrega de material 

PUC 

19hs - 20hs Solenidade de Abertura 

20hs – 20h30min Apresentação Cultural (Orquestra) 

20h30min – 22hs Palestra de abertura 

22hs – 23hs Coquetel 

19/11/2013 

19hs - 20h30min Palestra 

PUC 20h30min – 20h45min Coffee break 

20h45min – 22h45min Mesa Redonda 

20/11/2013 19hs - 23hs Mini curso UTFPR 

21/11/2013 19hs - 23hs Mini curso UTFPR 

22/11/2013 

19hs – 20h30min Apresentações Orais 

UTFPR 20h30min – 20h45min Coffee break 

20h45min – 22h15min Palestra de Encerramento 

PALESTRA 1 (DE ABERTURA)  

 Prof. Dr. Alexandre Grichkov, USP – Universidade de São Paulo, São Paulo - SP. 
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PALESTRA 2  

 Prof. Dr. Miguel Angel Uribe Opazo, UNIOESTE – Universidade Estadual do Oes-

te do Paraná – Câmpus Cascavel – PR. 

 

PALESTRA 3 (DE ENCERRAMENTO) 

 Prof.
 
Dr. Adilandri Mércio Lobeiro, UTFPR – Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná, Câmpus Campo Mourão – PR. 

 

MESA REDONDA: A Pesquisa em Matemática e suas contribuições para o ensino 

Debatedores 

 Prof. Miguel Angel Uribe Opazo, UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste 

do Paraná – Câmpus Cascavel – PR. (MEDIADOR) 

 Prof. Dr. Alexandre Grichkov, USP – Universidade de São Paulo, São Paulo - SP. 

 Prof. Dr. Cícero Lopes Frota, UEM – Universidade Estadual de Maringá, Maringá 

– PR. 

 Prof
a
. Dr

a
.
 
Bárbara Winiarski Diesel Novaes, UTFPR - Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, Toledo – PR. 

 

MINICURSOS 

 

 QUARTA-FEIRA (20/11/2013) 

 M1 - Introdução a Álgebra de Lie  

 Ms. Willian Francisco de Araújo – UTFPR – Câmpus Toledo 

 M2 - Tópicos de matemática com software R  

 Ms. Márcio Paulo de Oliveira – UTFPR – Câmpus Toledo 

 M3 - Matemática e Arte 

 Drª. Vanessa Largo e Msª. Heloísa Cristina da Silva – UTFPR – Câmpus 

Toledo 

 M4 – Trabalho como Princípio Educativo 

 Ms. Cézar Ricardo de Freitas – UTFPR – Câmpus Toledo 

 

 QUINTA- FEIRA (21/11/2013) 

 M5 – Introdução ao Beamer 

 Ms. Marcello Antônio Alves Talarico – UTFPR – Câmpus Toledo 

 M6 - O uso da Calculadora Científica 

 Ms. Renato Francisco Merli – UTFPR – Câmpus Toledo 

 M7 – Sorobã 
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 Ms. Santa Terezinha Falcade Lavarda – SEED - Cascavel 

 M8 – Ensino e Aprendizagem de Probabilidades por meio da Resolução de Problemas 

 Ms. Stéfane Gaffuri – UTFPR – Câmpus Francisco Beltrão  

 

11. RESUMO DOS TRABALHOS APRESENTADOS 

 

 Trabalho Autores 

1 A UTILIZAÇÃO DE REGISTROS DE 

REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA PARA O ENSINO DE 

MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Nadiégi Esteici Ziemer 

Mainara Pagliari 

Claudia Borgmann 

Emerson Tortola 

2 ANÁLISE DE ERRO DA ESCRITA DE NUMERAIS: UM 

ESTUDO NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

Daiane A. P. Butcke 

Milena E. R. de Freitas 

Carvalho 

Cezar Ricardo de Freitas 

3 APLICAÇÃO DA LEI DO RESRIAMENTO DE NEWTON 

EM BLOCOS CERÂMICOS: MODELAGEM, 

RESOLUÇÃO ANALÍTICA E COMPARAÇÃO PRÁTICA 

DOS RESULTADOS 

Pedro Bonfim Segobia 

Robson Susin 

Jocelaine Cargnelutti 

4 APLICAÇÕES DAS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS NA 

MODELAGEM MATEMÁTICA DA 

DILATAÇÃO/CONTRAÇÃO TÉRMICA DE CABOS DA 

REDE ELÉTRICA 

Carina Muniz Miotto 

Jocelaine Cargnelutti 

Vinicio Mileski Machado 

5 CAPTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA ÁGUA DA CHUVA Débora Thomé Miranda 

Carla Saliby 

Silvio Henrique Pereira 

Rosangela A. Botinha 

Assumpção 

6 EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM ENFOQUE NA 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA ARTICULADA À 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

Wellington Piveta Oliveira 

Vilma Rinaldi Bisconsini 

Márcia do Amaral Takahashi 

Nakazawa 

7 LEVANTAMENTO DOS ACIDENTES EM TOLEDO – PR 

DURANTE O ANO DE 2011 

Maicon Gonçalves de Freitas 

Rosangela A. Botinha 

Assumpção 

8 MATEMÁTICA PARA ESTUDANTES SURDOS: UMA 

PROPOSTA PARA INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA 

Carla Eliza Santos 

Clovis Batista de Souza 

9 PERFIL DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM MATEMÁTICA UTFPR-TOLEDO 

Leonardo Severo 

Graciele Marlise Sturm 

Rosane Vanessa Taraczuk Enz 

Rosangela Aparecida Botinha 

Assumpção 

10 PROBLEMAS DE ESTRUTURA ADITIVA E SUA 

APLICAÇÃO EM SALA DE AULA 

Amanda Luiza Amrein 

Mayara Vendramini Codognos 

Cezar Ricardo de Freitas 
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11 PROVA BRASIL: O USO DE OFICINAS COMO MEIO 

DE CONTRIBUIR COM O DESEMPENHO DE 

ESTUDANTES 

Jefferson Peruzzo 

Maiara Cristiele da Silva 

Mayara Andressa Marzagão 

12 REGRESSÃO LINEAR ENTRE TEMPERATURA E 

DENSIDADE DA GASOLINA 

Maderson Alves Ferreira 

Rosangela A. Botinha 

Assumpção 

13 UMA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA NO ENSINO DE 

RADICIAÇÃO COM TECNOLOGIAS 

Djerly Simonetti 

Maiara Cristina Santos 

Emerson Tortola 

 

12. TRABALHOS COMPLETOS  
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A UTILIZAÇÃO DE REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA PARA O 

ENSINO DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Nadiégi Esteici Ziemer 

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

n.aadhy@hotmail.com 

 

Claudia Borgmann 

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

claudia.borg@hotmail.com 

 

Mainara Pagliari 

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

mainara_p@hotmail.com 

  

Emerson Tortola 

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

emersontortola@utfpr.edu.br 

 

RESUMO 

Em matemática, um mesmo conceito pode assumir várias formas de representação, como por 

exemplo, uma função, pode ser representada algebricamente, por meio de um gráfico ou, então, na 

forma de uma tabela. Este artigo apresenta uma análise feita sobre a resolução de uma questão 

proposta a alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública da cidade de Toledo – 

PR. Trata-se de uma questão matemática que aborda a corrida de um táxi e, por meio dessa 

situação problema, vislumbra estimular o desenvolvimento do pensar matematicamente. Neste 

contexto, olhamos para os diferentes registros de representação semiótica com a intenção de 

identificar as estratégias pensadas pelos estudantes na resolução da situação problema. A análise 

nos permite inferir que os alunos utilizam diferentes estratégias para expor seus pensamentos no 

papel, os quais são refletidos nas representações utilizadas. As diferentes representações 

apresentadas revelam também que os alunos foram capazes de estabelecer relações, interpretar e 

resolver o problema proposto, fazendo o uso de representações que consideraram pertinentes. 

Palavras-chave: Ensino; Matemática; Registros de Representação Semiótica. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A aprendizagem de matemática sempre foi motivo de discussão entre alunos, professores e 

pesquisadores. Por se tratar de uma disciplina considerada complexa pela comunidade em geral, ela 

sempre foi alvo de pesquisas que vislumbram alternativas para otimizar seu processo de ensino e 

aprendizagem. 

A matemática é entendida aqui como uma ciência detentora de uma linguagem própria, cujos 

objetos matemáticos podem ser expressos a partir de uma variedade de representações. Embora seja 

essa uma de suas características mais marcantes – a capacidade de tornar presentes os objetos 

matemáticos por meio de representações –, essa pode ser também considerada um de seus principais 
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complicadores, podendo muitas vezes, causar certa confusão na resolução de um problema, como por 

exemplo: Que conteúdos estão envolvidos na resolução do problema? Que representações mobilizar 

para contemplar tais conteúdos? Existe uma representação mais apropriada para uma determinada 

situação? Essas e outras questões são levadas em conta nas discussões realizadas ao longo deste texto. 

Para isso selecionamos uma questão que foi proposta a alunos de um 1º ano do ensino médio, 

de uma escola pública do município de Toledo – PR, a qual aborda uma situação problema referente à 

corrida de um táxi. Nossa intenção com essa investigação é analisar as representações utilizadas pelos 

alunos na resolução da situação problema com a intenção de identificar as estratégias pensadas por 

eles para responder a questão. Nossa fonte de dados é constituída pelos registros escritos entregues 

pelos alunos. 

A análise desses registros é fundamentada na teoria de Registros de Representações 

Semióticas, proposta por Raymond Duval
1
, a qual orienta nosso olhar para as representações 

apresentadas nas soluções. 

 

REGISTROS DE REPRESENTAÇÃO SEMIÓTICA E MATEMÁTICA 

O conhecimento matemático se constrói na e pela representação de seus objetos e é nesse 

ponto que se dá a contribuição de Raymond Duval. Ele desenvolveu uma teoria, a qual denominou de 

Registros de Representação Semiótica, que entre outras questões está associada à análise do 

funcionamento do pensamento para a aquisição de conhecimento e à organização de situações de 

aprendizagem, pesquisando sobre os problemas de aprendizagem em Matemática. 

Duval identificou três tipos de registros de representação: as representações subjetiva e men-

tal, as representações internas ou computacionais e as representações semióticas (DUVAL, 2009). 

De acordo com o autor, podemos conceituar as representações subjetivas e mentais, como 

sendo aquelas que estudam as crenças, elucidações e conhecimentos da infância. Já as representações 

internas ou mecânicas, podem ser vistas como aquelas que enfatizam o tratamento de uma informação, 

que é caracterizada pela execução automática de uma determinada tarefa, com o intuito de gerar uma 

resposta adequada à situação. 

Por fim, as representações semióticas são externas e conscientes do sujeito. É em decorrência 

delas que é possível efetuarmos certas funções cognitivas primordiais do pensamento humano. Dife-

rente das representações internas ou computacionais, nas semióticas o tratamento não é automático, 

mas sim intencional. 

                                                 
1
 Raymond Duval: filósofo e psicólogo francês que desenvolveu estudos em Educação Matemática e trabalhou 

no Instituto de Pesquisa em Educação Matemática de Estrasburgo, França, de 1970 a 1995. 
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É graças a esse tipo de representação – representações semióticas – que temos acesso aos obje-

tos matemáticos (FLORES, 2006), que “não são diretamente acessíveis à percepção” (DAMM, 2008, 

p. 169) e de maneira intencional são evocados para estudo por meio do uso de determinados registros 

de representação semiótica; como por exemplo, um gráfico, uma tabela, um enunciado em linguagem 

natural, uma expressão ou equação algébrica ou numérica, entre outros. 

Os objetos matemáticos, portanto, podem ser definidos como ideias, conceitos, propriedades, 

estruturas, relações que podem expressar diferentes situações, nas quais o acesso só se torna possível 

por meio de representações semióticas (DUVAL, 2009). E para seu ensino precisamos levar em consi-

deração as diferentes formas de representação de um mesmo objeto matemático. Essa diversificação 

dos registros de representação semiótica é o primeiro de três fenômenos, apontados por Duval (2009), 

associados à atividade matemática. 

O segundo fenômeno é a diferenciação entre representação e objeto representado. Em geral, 

esse fenômeno é associado ao entendimento e uma representação, à compreensão do que ela represen-

ta. Com relação aos objetos matemáticos e suas representações, Duval (2008, p. 21) alerta “não se 

deve jamais confundir um objeto e sua representação”. 

Na aprendizagem da matemática é comum a confusão entre o objeto matemático e a sua repre-

sentação. Quando se fala em potenciação, por exemplo, acredita-se que o objeto matemático potência 

é o 2³ ou o 5², quando, na verdade, essas são apenas representações de tais potências. Para a compre-

ensão em matemática, é muito importante que essa distinção seja estabelecida e fique clara para os 

alunos. 

Cabe ainda lembrar que durante a resolução de um problema não utilizamos apenas uma re-

presentação semiótica para chegar na solução, mas trabalhamos com as representações de modo a en-

contrar uma resposta para o problema. Esse “trabalhar” com as representações, Duval (2008) chama de 

transformações. Essas transformações estão separadas em dois tipos radicalmente diferentes entre si, 

sendo eles Tratamento e Conversão. 

 Os tratamentos são transformações de representações dentro de um mesmo regis-

tro: por exemplo, efetuar um cálculo ficando estritamente no mesmo sistema de es-

crita ou de representação dos números; resolver uma equação ou um sistema de e-

quações; completar uma figura segundo critérios de conexidade e de simetria. 

 As conversões são transformações de representações que consistem em mudar de 

registro conservando os mesmos objetos denotados: por exemplo, passar da escrita 

algébrica de uma equação à sua representação gráfica (DUVAL, 2008, p.16). 

 

Estas duas formas de transformações (conversões e tratamentos), explicadas por Duval, são de 

grande importância para que se possa compreender com clareza um determinado conteúdo. Como 

coloca Duval (2008), do ponto de vista matemático a conversão só implica na escolha de qual registro 

utilizar, em qual registro os tratamentos são mais econômicos ou mais potentes; são esses os tratamen-

tos que denotam a resolução e estão intrínsecos aos processos matemáticos de justificação ou de prova. 
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Porém, do ponto de vista cognitivo, “é a atividade de conversão que, ao contrário, aparece como a 

atividade de transformação representacional fundamental, aquela que conduz aos mecanismos subja-

centes à compreensão” (DUVAL, 2008, p. 52). 

Apesar de o autor citar que na prática, muitas vezes, essa distinção não é levada em conta, ela 

justifica a importância da articulação entre diferentes registros de representação semiótica para a com-

preensão, ou nas palavras do autor, da coordenação entre os diferentes registros. Esse é o terceiro fe-

nômeno, apontado por Duval (2009), associado à atividade matemática. 

Sobre coordenação, DAMM (2008, p. 182) coloca: 

 

[...] o que garante a apreensão do objeto matemático, a conceitualização, não é a 

determinação de representações ou as várias representações possíveis de um mesmo 

objeto, mas sim a coordenação entre vários registros de representação. 

 

Desse modo, a coordenação e, por conseguinte, a compreensão de um conteúdo não se dá ape-

nas pela mudança de um registro para outro, mas pelo reconhecimento de que tais registros referem-se 

a um mesmo objeto matemático; estabelecendo-se conexões e firmando um transitar entre esses regis-

tros – que nem sempre é de forma espontânea, como assinala Duval (2009). 

Portanto, ensinar matemática sob o ponto de vista da teoria dos Registros de Representação 

Semiótica é possibilitar o desenvolvimento das capacidades de raciocínio, de análise e de visualização, 

que se dá por meio do uso de representações. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS E CONTEXTO DA PESQUISA 

A questão a ser analisada foi proposta por alunos do Programa Institucional de Bolsa de Inici-

ação à Docência (PIBID) da UTFPR, câmpus Toledo, em uma turma com 25 alunos do 1º ano do en-

sino médio de um colégio estadual localizado na cidade de Toledo. 

Foi proposta uma lista de exercícios que continha sete problemas relacionados ao conteúdo de 

funções, a qual os alunos deveriam responder individualmente, com o prazo de 2 horas/aula. Dentre as 

questões propostas na lista, escolhemos um para tratar neste artigo, com o objetivo de analisar os dife-

rentes registros de representação semiótica utilizados pelos alunos. A questão escolhida foi a seguinte: 

 

 
 

Um taxi começa uma corrida com o taxímetro marcando R$ 4,00. Cada quilômetro rodado custa R$ 

1,50. Se ao final de uma corrida, o passageiro pagou R$ 37,00, a quantidade de quilômetros percorri-

dos foi? 

a) 22   b) 11  c) 33  d) 26   e) 32 
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Dentre as formas de resolução adotadas pelos alunos, escolhemos algumas que apresentaram 

diferentes tipos de representações e analisamos a seguir com base nos pressupostos da teoria dos Re-

gistros de Representação Semiótica de Raymond Duval. 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO 

Ao olhar para as resoluções dos estudantes, identificamos quatro diferentes tipos de solução 

que apresentamos a seguir. 

O primeiro tipo de solução envolve os alunos que recorreram à álgebra para determinar uma 

resposta ao problema. O uso de uma incógnita para representar o valor de quilômetros percorridos 

procurados é característico dessa representação. A Figura 1 é um exemplo do uso de representação 

algébrica para a solução da questão. O símbolo utilizado para representar a incógnita foi a letra x. 

 
 

Figura 1 – Solução 1: uso de representação algébrica (aluno 1) 

 
   Fonte: Dos autores. 

 

A resolução apresentada na Figura 1 indica que o aluno
2
 1 soube organizar os valores 

fornecidos em uma equação algébrica – uma equação de primeiro grau; isto é, ao interpretar o 

problema ele compreendeu que os R$ 37,00 reais (total gasto) é igual aos R$ 4,00 (preço inicial 

marcado no taxímetro) somado ao produto de R$ 1,50 (valor do km rodado) pela quantidade de 

quilômetros percorridos, representados na equação por x, de modo a indicar a quantidade que ele 

necessita obter. 

O que fizemos no parágrafo anterior foi uma transcrição da linguagem algébrica, utilizada pelo 

aluno 1 em sua solução, para um enunciado escrito por meio de palavras. Ao comparar essas duas 

representações notamos o quão mais sucinta é a linguagem algébrica, porém ambas podem representar 

satisfatoriamente a situação matemática envolvida na questão. 

Nesse contexto, o enunciado que apresentamos pode ser visto como uma descrição da equação 

algébrica, que dá indícios da estratégia pensada pelo aluno 1 e que o levou a usar tal representação. 

Podemos observar ainda, que o raciocínio utilizado pelo aluno 1 envolveu também uma 

                                                 
2
 Para preservar a identidade dos alunos chamamos de aluno 1, aquele cuja resolução é apresentada na Figura 1, 

de aluno 2 aquele que sua resolução pode ser visualizada na Figura 2 e assim por diante. Vale dizer que cada 

figura traz a resolução de um aluno diferente. 
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generalização da situação, pois caso fosse alterado o valor de R$ 37,00 pago pela corrida, o aluno 1 

poderia apenas trocar o valor 37 em sua equação pelo novo valor. Essa ideia evocaria o conceito de 

função polinomial de primeiro grau, cuja expressão passaria a apresentar uma relação de dependência 

entre o valor pago e a quantidade de quilômetros percorridos. Isso permitiria encontrar não só a 

quantidade de quilômetros percorridos quando o valor pago foi de R$ 37,00, mas também quando o 

valor pago for de R$ 20,00, R$ 30,00, ou qualquer outro valor. Algebricamente, podemos escrever: 

f (x) = 4 + 1,5 · x 

em que f (x) representa o valor pago e x a quantidade de quilômetros percorridos. 

Esse tipo de resolução foi usado somente por um aluno, e indica que ele conseguiu articular as 

informações apresentadas no enunciado do problema com o registro algébrico, denotando a 

coordenação entre pelo menos dois registros: o algébrico e a linguagem natural. Após optar pela 

representação algébrica, o aluno mostrou, nesse caso, dominar a transformação que Duval chama de 

tratamento, uma vez que ele conseguiu “trabalhar”, ou, nos termos do autor, “tratar” o registro 

algébrico, de modo a obter uma resposta para a questão. 

O segundo tipo de resolução envolve o uso de operações inversas, ou seja, os estudantes que 

optaram por essa resolução observaram o caminho para calcular o valor pago de R$ 37,00 e por meio 

de operações inversas – se era multiplicação, usaram divisão, se era subtração usaram adição, etc. –, 

eles calcularam a quantidade de quilômetros percorridos. As operações realizadas, que podem ser 

visualizadas nas Figuras 2 e 3, caracterizam o uso de representações numéricas. 

 

Figura 2 – Solução 2: uso de operações inversas (aluno 2) 

 
Fonte: Dos autores. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Solução 2: uso de operações inversas (aluno 3) 

 
Fonte: Dos autores. 
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As Figuras 2 e 3 mostram que os alunos resolveram o exercício começando por subtrair do 

valor total (R$ 37,00) o valor marcado inicialmente pelo taxímetro (R$ 4,00). Feita a subtração, o 

próximo passo foi dividir o resultado pelo preço gasto a cada quilômetro rodado (R$ 1,50), 

descobrindo, assim, quantos quilômetros foram percorridos. Deste modo, os alunos conseguiram 

chegar ao resultado somente utilizando as operações fundamentais de subtração e de divisão. 

O uso dessa representação, pelos alunos 2 e 3, nos leva a inferir que esses preferem trabalhar 

com o registro numérico, uma vez que eles conseguiram realizar a transformação de tratamento, 

indicada por Duval, de modo a obter um resultado. Assim como no caso anterior, esses alunos também 

conseguiram realizar a coordenação envolvendo o registro em linguagem natural do enunciado do 

problema e o registro numérico. 

Nesse caso, os alunos não se preocuparam em realizar nenhuma generalização, apenas 

conseguir uma solução para esse caso particular, cujos valores estão definidos na questão. 

Quando comparamos as representações utilizadas pelos alunos 2 e 3, e a utilizada pelo aluno 

1, concluímos novamente que todas as representações respondem satisfatoriamente à questão, podendo 

ser todas elas consideradas apropriadas para essa situação. 

O terceiro tipo de resolução é ilustrado pelas representações apresentadas nas Figuras 4 e 5. 

Esse tipo está também associado ao uso de representações numéricas, porém agora envolvendo um 

procedimento mais exaustivo, no qual os alunos calcularam quilômetro a quilômetro qual seria o valor 

pago, até chegar nos R$ 37,00 proposto pela questão. 

 

Figura 4 – Solução 3: procedimento exaustivo (aluno 4) 

 
  Fonte: Dos autores. 

Figura 5 – Solução 3: procedimento exaustivo (aluno 5) 

 
 Fonte: Dos autores. 

 

Ambos os alunos 4 e 5, apresentaram a necessidade de calcular os possível valores pagos, de 

modo a não deixar nenhum de fora. O procedimento utilizado para determinar a quantidade de 

quilômetros rodados, foi contar os valores pagos calculados até chegar em R$ 37,00. Ou seja, 

iniciando a soma a partir do valor inicial do taxímetro (R$ 4,00), os alunos foram somando o valor de 
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cada quilômetro (R$ 1,50) até chegar ao valor total gasto (R$ 37,00). Feito isso, o aluno contou 

quantas vezes usou o valor de R$ 1,50 na soma e obteve a resposta do problema. 

Se por um lado, esse procedimento se torna cada vez mais cansativo, caso o valor pago vá 

aumentando, por outro, ele também evoca a ideia de função, em que há uma dependência entre a 

quantidade de quilômetros rodados e o valor pago. 

  Esse tipo de resolução, utilizado pelos alunos 4 e 5, de fato, é mais extenso que os demais, 

porém, consiste no uso de apenas uma operação elementar, a adição. E, talvez, seja por isso que essa 

foi a representação mais utilizada pelos alunos. Novamente, não há a preocupação de realizar uma 

generalização, apesar deste método servir para obter qualquer outro valor, contudo, por meio da 

exaustão e não generalização. Além disso, os alunos que optaram por essa resolução não se 

preocuparam em utilizar uma representação que lhes fornecesse a resposta mais rapidamente. Todavia, 

essa representação também foi capaz de responder a questão proposta satisfatoriamente. 

Por fim, o quarto e último tipo de resolução revela uma organização das informações, seja por 

meio de um registro tabular (Figura 6) ou por meio de uma lista (Figura 7). 

 

Figura 6 – Solução 4: organização das informações em tabela (aluno 6) 

 
     Fonte: Dos autores. 
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Figura 7 – Organização das informações em lista (aluno 7) 

 
     Fonte: Dos autores. 

 

Nessas respostas, os alunos seguiram a mesma linha de raciocínio do tipo de resolução 

anterior, optando, porém, por utilizar uma tabela ou lista para melhor organização dos dados. Quanto 

às transformações citadas por Duval, observamos que já na construção dos dados os alunos tiveram de 

realizar vários tratamentos a fim de obter os valores pagos correspondentes à quantidade de 

quilômetros rodados. E, assim, como nas demais resoluções os alunos conseguiram converter as 

informações apresentadas no enunciado da questão em linguagem natural para o registro tabular e 

numérico. O uso dessas representações também conduziram os alunos a uma resposta para a questão. 

De forma geral, as transformações mais comuns foram os tratamentos. Vale ressaltar que todos 

os alunos responderam a questão corretamente, o que indica o domínio dos tratamentos dados aos 

registros que escolheram. Já a conversão foi utilizada apenas no momento em que os alunos 

interpretaram a questão, em linguagem natural, e optaram por uma representação para resolver o 

problema. Nenhum aluno utilizou mais de uma representação na solução da questão. Porém, no 

momento em que a lista foi entregue corrigida, os alunos puderam comparar seus resultados e observar 

que uma mesma questão podia ser resolvida usando diferentes tipos de representações. Esse momento 

se configurou como mais uma oportunidade de realizar a coordenação entre os registros. 

Quando olhamos para as resoluções dos alunos, sob um ponto de vista panorâmico, 

observamos que o primeiro e terceiro fenômenos apontados por Duval ficaram explícitos, pois houve o 

uso de uma diversidade de representações semióticas e também encontramos indícios que apontam 

para a coordenação de ao menos dois registros de representação. Contudo, nada podemos dizer em 

relação ao segundo fenômeno, pois cada aluno optou por apenas um tipo de registro de representação 

na sua solução, não ficando claro se há essa diferenciação entre objeto matemático e sua 

representação. 

Diante dos resultados encontrados, a partir da análise realizada, podemos inferir que os 

estudantes conseguiram mobilizar seus conhecimentos em relação ao conteúdo envolvido na questão 

e, com base na teoria de Registros de Representação Semiótica, dizer que há indícios de 

aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conhecer diferentes registros de representação semiótica de um objeto matemático pode tornar 

a matemática um meio de facilitar a resolução de problemas, pois como vimos nas análises, todos os 

alunos chegaram à resolução do problema, porém, alguns tomaram caminhos mais rápidos que outros. 

Nesse sentido, se olharmos apenas para as representações não há como dizer que uma é melhor que 

outra, mas talvez que seja mais apropriada para uma determinada situação. 

No caso da questão proposta, todas as representações utilizadas pelos alunos os levaram a uma 

resposta correta, o que mostra que existem diferentes caminhos a serem seguidos para atingir tal 

resultado. A partir do momento em que os alunos conseguem fazer essa observação, a função dos 

registros de representação se torna clara e objetiva, podendo contribuir para seu processo de 

aprendizagem. 

O uso das representações semióticas para a matemática é, como coloca Duval (2008), 

primordial, e se justifica, segundo ele, por duas razões: pela possibilidade de tratamento sobre os 

objetos matemáticos e pelo fato de esses só serem acessíveis por meio de representações. 

Olhar para os registros de representação semiótica utilizados pelos alunos nos permitiu 

identificar as estratégias utilizadas por eles e apontar indícios de como pensaram para responder à 

questão proposta, seja por meio do uso de equação algébrica, de tabela, ou mesmo, de operações 

elementares da matemática. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo identificar as dificuldades de representação numérica de alunos do 

Ensino Fundamental, a partir do erro como indicador didático.  Embora a matemática seja uma das 

ciências mais utilizadas na sociedade moderna, é para a maioria dos indivíduos, um conhecimento de 

difícil entendimento e aprendizado. Isso é notável nos primeiros anos escolares, devido à fase em que 

a criança está: iniciando o processo de associação dos conhecimentos que possui com os 

conhecimentos novos que estão sendo adquiridos em sala de aula, processo este que deverá ter 

continuidade na trajetória escolar. Baseando-se nisso foi aplicada no Segundo e Terceiro ano do 

Ensino Fundamental de uma escola pública da Região Oeste do Paraná, uma avaliação para verificar 

como estava a representação numérica dos alunos. Foi utilizado como instrumento de avaliação o 

ditado, em que o professor ditava e os alunos escreviam. Com isso foi possível verificar como as 

crianças estavam interpretando os números ditados. Tomando por base esses registros, verificou-se 

que há crianças que apesar de terem trabalhado o conteúdo nos respectivos anos, ainda possuem 

algumas dificuldades para interpretar e escrever os números. 

Palavras Chaves: Representação numérica; Aprendizado de Matemática; Matemática nas Séries 

Iniciais. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de analisar as dificuldades de representação numérica de alunos do Ensino 

Fundamental, efetuamos uma breve discussão sobre a aprendizagem da Matemática, enfocando, 

principalmente, o papel do erro na aprendizagem. Feito isso, num segundo momento, aplicamos um 

ditado com alunos de 2º e 3º Ano do Ensino Fundamental de uma escola Municipal, com intuito de 

identificarmos o processo de construção da representação numérica dos alunos. 

Matemática é “a ciência que investiga relações entre entidades definidas abstratas e 

logicamente” (Ferreira, 2004, p.542). E apesar de ser empregada desde as primeiras civilizações, ainda 

é abordada pelos alunos de séries iniciais como uma matéria de difícil compreensão e associação. 

Preocupado em saber qual a causa das dessas dificuldades, o epistemólogo suíço Jean William Fritz 

Piaget desenvolveu uma teoria que nos ajuda a entender alguns motivos que levam ao erro da 

matemática, que seria um procedimento entre a assimilação e a acomodação, estratégia das estruturas 
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cognitivas para entrar em equilíbrio com diferentes situações ou conhecimentos. 

Segundo Fairstein e Gyssels (2005) o processo cognitivo explica que uma vez que a pessoa 

está disposta aprender, é ligado o processo cognitivo de aprendizagem, que visa modificar certos 

conhecimentos anteriores. A partir de novas aprendizagens, a mente funciona como um organismo 

vivo, na qual novos conhecimentos irão se entrelaçar com os conhecimentos já existentes.  

Esses conhecimentos na maioria das vezes permitem que o indivíduo chegue ao resultado 

esperado, caso contrário ocorre o erro. Conforme Caldeira (2009) o erro está ligado ao processo de 

aprendizagem, não há como separar os equívocos que os alunos comentem durante a obtenção de 

conhecimentos científicos daquele que é socialmente acreditado. A autora ainda explica que o “erro” é 

caminho obrigatório da ciência em direção a uma “verdade” a ser alcançada, e essa verdade ocorre 

através da correção de erros sucessivos.  

Baseando-se no processo cognitivo e na importância do erro no aprendizado, procurou-se com 

esta pesquisa analisar a produção da escrita numérica dos alunos do 2° e 3° ano do Ensino 

Fundamental, de uma escola Municipal da Região Oeste do Paraná . Utilizamos ditados de numerais, 

buscando diagnosticar como os alunos produzem e interpretam os números. 

 

2 CONCEITO MATEMÁTICO E APRENDIZAGEM 

A Matemática, segundo Teixeira (2010) é considerada a ciência que inclui como objeto o 

número e forma. Essa definição, embora seja referente às atividades que originaram a matemática na 

humanidade, é hoje em dia mais abrangente, sendo abordada como uma ciência das regularidades 

propostas por outras áreas de conhecimento. Para tanto é desenvolvida também como uma linguagem, 

constituída como um meio de comunicação e instrumento para descrever, analisar problemas, bem 

como auxiliar nas suas soluções. 

Teixeira (2010) ainda acrescenta que a procura de regularidades está na base de toda a 

tentativa de esclarecer e entender os fenômenos a nossa volta e as relações entre eles. E essas 

descobertas de regularidades supõem um raciocínio hipotético dedutivo, ou seja, conceber respostas 

aos problemas e prová-los até que se tornem consistentemente formados. O que é característico à 

matemática é que para estabelecer suas verdades, há o apoio de conhecimentos já estabelecidos 

(axiomas) e que a partir desses pode se fazer demonstrações lógicas e criar novos teoremas e 

resultados. Novos teoremas e descobertas necessitam ser comunicados, pois é preciso uma linguagem 

própria à matemática. 

Lippmann (2009, p.18) explica que: 

 

A aprendizagem de conceitos matemáticos não se dá por repetição, memorização ou 

por meio de uma gradação de conteúdos que vai do mais fácil ao mais difícil. Um 

conteúdo seja ele de matemática ou não, deve ser encaminhado pelo professor como 

uma totalidade, como um conhecimento que construído socialmente, faz parte da 
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atividade humana e da vida cotidiana. Não se trata apenas de uma visão utilitarista 

da Ciência Matemática, mas do encaminhamento para uma aprendizagem com 

significados. 

 

Conforme Carvalho, Gomes e Pires (2010), no desenvolvimento do aprendizado matemático, 

estão presentes fases pertinentes: a exploração do conteúdo, o entendimento e a aplicação, no entanto, 

o que caracteriza a matemática é a sua abstração e compreensão, podendo ainda haver, outro resultado 

diferente do esperado, ou seja, o erro. 

Conforme Kamii (apud Walle, 2009) o conhecimento conceitual em matemática consiste em 

relações lógicas construídas internamente e existentes na mente como parte integrante de uma rede de 

ideias. E o tipo de conhecimento que Piaget chamou de lógico-matemático. 

Para Carvalho, Gomes e Pires (2010, p.46): 

 

Piaget descreveu o desenvolvimento cognitivo em termos lógico-matemáticos, 

utilizando um método clínico e crítico. Observou, em situações experimentais e 

ambientes naturais, sujeitos desde a infância até a adolescência. Com seus estudos, 

Piaget percebeu que o conhecimento se desenvolve mediante uma construção 

progressiva das estruturas lógicas, embora a lógica e a forma de pensar da criança e 

do adulto sejam diferentes. Todo seu estudo tem origem em pressupostos biológicos 

bem determinados, que se relacionam com os conceitos de adaptação, organização, 

formação de estrutura e a tendência de autorregulação dos seres vivos. 

 

Abrahão (2004) afirma que na epistemologia genética, o erro construtivo está ligado ao 

conhecimento lógico-matemático. Existem três tipos de conhecimentos construídos para esta teoria ao 

longo da vida: o primeiro conhecimento seria referente ao conhecimento social que está associado a 

todas as determinações edificadas pelas pessoas. O segundo conhecimento é chamado de físico e é 

classificado com o “conhecimento dos objetos da realidade externa”. Deste modo, a fonte do 

conhecimento físico e social é parcialmente externa ao indivíduo. Já o terceiro conhecimento lógico-

matemático entende as relações, que para criar hipóteses cognitivas o sujeito utiliza de relações 

mentais. Portanto, segundo este entendimento epistemológico, o erro construtivo está ligado ao 

conhecimento lógico-matemático, ou seja, ela traz uma hipótese acerca de qualquer conhecimento. 

O erro construtivo, nesta perspectiva, é uma assimilação deturpante, ou seja, quando o 

indivíduo faz assimilação de um conhecimento em um esquema “impróprio”. 

A aprendizagem da matemática é uma área privilegiada para a compreensão do papel das 

representações ligadas ao cognitivismo, ou seja, como os conceitos da matemática são construídos 

pela atividade mental das pessoas. 

Carvalho, Gomes e Pires (2010) ainda destacam que para Piaget, o desenvolvimento cognitivo 

é gerado através da adaptação dos organismos ao meio. Devido a tendências biológicas do ser humano 

à auto-regulação, são criados apropriados mecanismos adaptativos envolvendo novas organizações, 

que geram transformações internas, além de novas interações com o ambiente, apontadas como 

assimilação e acomodação. 
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Coan (2012) explica que a assimilação é seguida por uma acomodação e a adaptação é a 

estabilização entre a assimilação e acomodação. A assimilação é o método que permite que o sujeito 

ajuste todas as novas experiências nas estruturas mentais já existentes e a acomodação é a alteração 

dos planos internos como produto de um conhecimento ativo com os objetos, que procede da 

capacidade que este sujeito apresenta para se adequar ao ambiente. 

Dongo-Montoya (2009) cita que para a epistemologia genética, segundo Piaget, o hábito, no 

alcance em que responde, principalmente, as leis de totalidade (assimilação X acomodação), 

estabelece uma ligação de continuidade funcional com a inteligência. 

Leites (2012, p.07) explica o que é aprendizagem embora não possua uma definição exata: 

 

A aprendizagem é um fenômeno complexo que permite interpretações de diferentes 

enfoques teóricos, cada qual evidenciando aspectos que a influenciam ou a 

determinam. Desse modo, pode ser abordada do ponto de vista biológico, 

psicológico, cognitivo e sociocultural. 

 

A autora faz observação de duas teorias, sendo que a primeira garante que a aprendizagem está 

ligada a um processo de memorização e compreende que o ato de aprender se abrevia a uma operação 

intelectual de acumular informações. Nesse aspecto teórico, a educação é percebida como um processo 

simples de transmissão, como uma página em branco em que podem ser adicionados diversos tipos de 

dados. O meio externo constituído por objetos e pessoas com os quais o indivíduo se envolve e tem a 

capacidade de gerar toda a formação do individuo, entendido assim com aquele que é “moldado” pelo 

meio. Esse entendimento de aprendizagem evidencia a importância do meio para a formação e 

educação do indivíduo, secundarizando, assim a importância dos processos psicológicos e das 

características individuais. 

A segunda teoria coexistiu no mesmo período histórico que a primeira e se caracterizou pela 

proeminência dada aos fatores interiores do indivíduo no método de aprendizagem, tais como a sua 

hereditariedade e seu amadurecimento neurológico. De acordo com estudos, orientados pelas diversas 

áreas do conhecimento como a psicologia cognitiva e sócio-histórica, a antropologia, a linguística e a 

psiconeurologia auxiliaram na formação de uma nova percepção de aprendizagem, que a abrange 

como um fenômeno multideterminado. 

De acordo com esses estudos, os fatores externos (meio) e internos do indivíduo se inter-

relacionam consecutivamente, formando complexas influências. Assim, para entendermos o processo 

de aprendizagem, é preciso considerar que ele resulta entre as condições externas (seu contexto 

familiar, social, educativo e culturas) e internas (características orgânicas, individuais e psicológicas) 

do individuo. 

Moreira e David (2010) analisam as dificuldades nos processos de aprendizagem e ensino 

escolar, em que a questão das definições e demonstrações nos leva a outro componente distinto da 



 
 

                                                                       25 

I Semana da Matemática da UTFPR - Toledo 

Perspectivas do Ensino e da Pesquisa em Matemática 

Toledo, 18 a 22 de novembro de 2013 

matemática escolar, em relação à matemática cientifica: as diferentes formas com que cada um desses 

campos da ciência matemática lida com a noção de erro. 

 Os autores seguem afirmando: 

 

Para a Matemática Científica, o erro é um fenômeno lógico que expressa uma 

contradição com algum fato já estabelecido como “verdadeiro”. Para a Matemática 

Escolar, no entanto, é importante pensar o erro como um fenômeno psicológico que 

envolve aspectos diretamente relacionados ao desenvolvimento dos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Pesquisas indicam que os erros têm um caráter sistemático, são persistentes e, muito 

frequentemente, resultam de experiências anteriores do aluno. Os erros, antes de se 

reduzirem a uma simples manifestação de desconhecimento ou de fracasso, podem 

ser entendidos como um indicador didático-pedagógico. Referindo-se 

simultaneamente ao aluno e ao saber a ensinar, o estudo dos erros é peça 

fundamental no trabalho de planejamento das atividades de ensino escolar. Nesse 

sentido, constitui parte importante dos saberes envolvidos na ação pedagógica do 

professor (MOREIRA; DAVID, 2010, p.32). 

 

De um ponto de vista amplo, uma característica peculiar que o erro acaba colocando em 

discussão e que tem grande importância para a matemática escolar é o processo de equívoco dialético, 

que se estabelece entre o conhecimento “antigo” e “novo”, para o desenvolvimento da aprendizagem. 

Pinto (2000, p.28) comenta que “o erro tem sido um forte objeto de estudo para a educação 

matemática, e começa a ser tratado como uma possibilidade e uma realidade permanente na construção 

do conhecimento”.  

Ela ainda resalta que a análise tem se encaminhado em cada época pelas correntes 

predominantes em pedagogia e psicologia, mas também está sujeita aos objetivos e às formas de 

organização do currículo nos sistemas educativos. 

 

3 PROCEDIMENTOS DE COLETA DOS DADOS 

O trabalho consiste em uma pesquisa que tem como objetivo verificar a causa dos erros que os 

alunos cometem durante a escrita da matemática. 

A pesquisa foi realizada com alunos de 2º e 3º ano do Ensino Fundamental I, de uma escola 

municipal. Para a coleta de dados, primeiramente foram aplicados a 43 alunos, um ditado de numerais 

com o objetivo de fazer um levantamento dos conhecimentos desses alunos em relação à escrita dos 

numerais, identificando dessa forma as suas dificuldades. 

 Essa atividade propiciou reflexões interessantes sobre o modo como as crianças pensam a es-

crita numérica e os erros que cometem no processo de elaboração do sistema de numeração. 

 

4 OS ERROS APRESENTADOS PELOS ALUNOS DURANTE O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE 

ESCRITAS NUMÉRICAS 

No ditado, cujo objetivo era verificar as escritas numéricas dos alunos, buscou-se identificar 
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os números que eles já escreviam corretamente e os que ainda precisavam aprender. Foram ditados 

onze números aos alunos, compreendendo dezenas, centenas e milhares. Os números ditados foram: 

17 – 122 – 53 – 159 – 1050 – 454 – 84 – 273 – 174 – 1542 - 1243, respectivamente. 

Tomou-se como base para a escolha desses números o Guia do Professor de 3º ano do material 

do Ler e Escrever (SÃO PAULO, 2010), o qual apresenta sugestões e orientações para a realização de 

sondagens em relação às escritas numéricas. Dos 43 alunos que participaram do ditado, constatou-se 

que apenas 14 (32,5%) dominam a escrita convencional de números com dezenas, centenas e milhares. 

Dos 29 restantes, 11(25,6%) dominam a escrita convencional de números com centena, 18 (41,9%) 

dominam a escrita de apenas números com dezenas e unidades. 

 Analisando os erros cometidos pelos alunos, verificou-se que aqueles que escreveram corre-

tamente números com dezenas apresentaram respostas do tipo: 

 

Figura 01: Interpretação do aluno 1 

      

   Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 02: Interpretação do aluno 2 

 
 

 
 

  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir da produção escrita dos alunos, observa-se que as crianças apoiam-se na numeração 

falada
3
, para escrever números cuja escrita convencional desconhecem. Na escrita dos alunos 1 e 2, 

percebe-se claramente a representação dos números que os alunos já dominam e que para esses casos 

se restringem aos números compostos por dois algarismos. 

Já os alunos que escrevem corretamente números com centenas, foram frequentes respostas 

como: 

 

Figura 03: Interpretação do aluno 3 

     

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

                                                 
3
  “A diferença da numeração escrita em relação à numeração falada está em que a falada não é posicional. Se a 

numeração falada fosse posicional, a denominação oral de 2.894 seria ‘dois, oito, nove, quatro’; no entanto, a 

denominação utilizada para esse número explicita as potências de 10 correspondentes aos algarismos (2000, 800, 

90, 4).” (PIRES,, C. M. C. Números Naturais e operações. SP: Melhoramentos, 2013). 
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Figura 04: Interpretação do aluno 4 

     

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesse caso, percebe-se o avanço em relação às escritas dos números, quando comparamos 

com as escritas anteriores. As escritas representadas pelos alunos 3 e 4 mostram que estas já escrevem 

corretamente números com três algarismos, como em 159 e 273, porém se apoiam novamente à nume-

ração falada quando precisam escrever números com milhar. Esse é o caso do aluno 4,  que escreve 

1200043 para 1243, mostrando que as crianças ainda que saibam escrever alguns números, convencio-

nalmente recorrem aos conhecimentos sobre a numeração falada para escrever números a que desco-

nhecem a escrita convencional. 

As crianças constroem o conhecimento a respeito da numeração escrita a partir dos conheci-

mentos sobre a numeração falada e sobre a escrita convencional dos números exatos, também chama-

dos de números rasos (MORENO, 2006). Para escrever números, cuja, a escrita convencional desco-

nhece, as crianças fazem uso desses conhecimentos e misturam os símbolos que conhecem, seguindo a 

ordem indicada pela numeração falada. Ao escrever números como 15, as crianças representam “105”, 

isto é, 10 e 5. Já para escrita de 1243, as crianças costumam utilizar a seguinte representação 

“1000200403”. Pelo fato da criança, basear-se na hipótese de que a numeração escrita corresponde à 

numeração falada, ela acaba produzindo escritas numéricas não convencionais, o que se deve ao fato 

da numeração falada não ser posicional. A escrita do número um mil duzentos e quarenta e três é: 

“1243”: logo, se a numeração falada correspondesse à numeração escrita, então deveríamos falar “um, 

dois, quatro, três”. 

Outro ponto fundamental é que na numeração escrita estão envolvidas propriedades das 

operações, por exemplo, no número 3460, temos 3 x 1000 + 4 x 100 + 6 x 10. Portanto, nela estão 

envolvidas situações de multiplicação e de soma que aparecem combinadas. Contudo, essas 

propriedades constituem um obstáculo à compreensão do sistema de numeração, uma vez que uma 

mudança provocada na enunciação das palavras produz também uma mudança na operação aritmética 

envolvida, por exemplo: sete mil é 7 x 1000; já um mil e sete é 1000 + 7. 

Os alunos podem apresentar variações ao produzir escritas numéricas. Entre elas, escrever 

convencionalmente números com dezenas, como, 17, 73, 54, mas associar a escrita dos números com a 

numeração falada para escrever números com centenas (10017 para 117; 20073 para 273; 40054 para 

454), ou mesmo escrever convencionalmente números com dois e três algarismos, mas apresentar uma 

escrita correspondente à numeração falada para escrever números com milhares (1000125 para 1125, 

100050 para 1050). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Matemática como o seu próprio significado diz, exige desde cedo esforço para a abstração e 

formalização. Inserir o conhecimento matemático para alunos iniciantes, demanda do educador muita 

observação e conhecimento do processo cognitivo em relação ao aprendizado, para assim 

compreender como os alunos adquirem o conhecimento matemático. 

Nesta pesquisa o principal objetivo foi verificar como os alunos descreviam e interpretavam os 

números que lhe eram ditados, e foi possível verificar que a maioria dos discentes cometeram erros ao 

transcrever os números por extenso. 

Damasceno, Mercado e Abreu (2007) explicam que é preciso considerar as distintas formas de 

representação de um mesmo elemento matemático, e valorizar o que é chamado de erro construtivo, 

que se trata da habilidade de raciocínio de um discente estabelecer uma hipótese para a solução da 

questão matemática proposta e que resulta no “erro” sendo indispensável observar a trajetória da linha 

de raciocínio que induziu a este “erro”. 
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RESUMO 

A modelagem de muitos problemas reais utilizando as equações diferenciais ordinárias (EDO) é uma 

ferramenta importante que tem grande potencial e pode descrever inúmeros fenômenos. Seguindo este 

contexto, este trabalho tem por objetivo determinar um modelo da EDO do resfriamento de Newton 

que determina a taxa de resfriamento de blocos cerâmicos em algumas condições especificas. A 

metodologia usada envolve a construção de “mini-paredes” para simular o experimento o mais 

próximo do real, e a partir de dados de condições de contorno coletados pode-se modelar a EDO e 

assim comparar o resultado analítico com o experimental e também determinar o tempo de 

resfriamento dos blocos em condições particulares. Os resultados indicam que o artifício matemático 

utilizado é de grande utilidade para determinação de fatores complexos e assim foi encontrada a 

equação que rege a taxa de resfriamento dos blocos. 

Palavras-chave: Equações Diferencias Ordinárias; Temperatura; Blocos Cerâmicos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O estudo das Equações Diferenciais permite criar modelos que descrevem fenômenos 

químicos, biológicos, físicos, entre outros. Possui diversas aplicações práticas, principalmente na área 

de engenharia, na qual são utilizadas para projetar automóveis, aviões, pontes, circuitos elétricos e 

uma infinidade de coisas mais.  

No presente trabalho, o estudo das Equações Diferenciais direciona-se à modelagem de uma 

equação diferencial ordinária (EDO) presente na Lei de Resfriamento de Newton. A qual descreve a 

variação de temperatura de um corpo em relação ao tempo e tem como variáveis não só o tempo e a 

diferença de temperatura entre o corpo e o ambiente, mas também a forma desse objeto e o calor 

específico do material que o compõe. 

A modelagem apresentada neste artigo refere-se à realização de um experimento que utilizam-

se de duas “mini paredes” confeccionadas com blocos cerâmicos e argamassa. Uma delas com os 

blocos aparentes e outra revestida por argamassa. As diferentes formas e quantidades de material 
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possibilitam a análise do comportamento da variação de temperatura nos dois objetos de estudo. 

  

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Para uma melhor compreensão do experimento, é possível utilizar alguns estudos físicos 

juntamente com conceitos e propriedades matemáticas. Isto é possível já que inúmeros problemas de 

física encontram sua expressão natural através de uma equação diferencial ordinária, a qual descreve o 

comportamento desses fenômenos. Com isso, facilita-se e melhora o processo de análises e resultados. 

 

2.1 TEORIA DAS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS  

As equações diferenciais ordinárias possibilitam encontrar solução para diversos problemas, 

tanto na matemática como na física e de mais áreas.  

Segundo Ulysses Sodré (2003) as equações diferenciais envolvem uma função incógnita e 

suas derivadas e ela é dita ordinária se a função incógnita depende apenas de uma variável 

independente e a sua ordem é a mesma da mais alta derivada que aparece na equação.  

No caso do experimento realizado, envolvendo lei de resfriamento, teremos uma equação 

diferencial de primeira ordem linear, a qual que será estudada a partir do método das EDOs 

Separáveis. Neste método têm-se: 

𝐹 (𝑡, 𝑦, 𝑦′) =  0 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
=  𝑓(𝑡, 𝑦) 

Então, ao escrever uma equação na forma: 

𝑀(𝑡, 𝑦)𝑑𝑡 + 𝑁(𝑦)𝑑𝑦 = 0 

Nota-se, que é possível separar as funções de modo que cada membro da igualdade somente 

possua um tipo de variável e assim poderemos realizar a integração de cada membro por um processo 

simples, encontrando por fim uma solução. 

 

2.2 LEI DE RESFRIAMENTO DE NEWTON 

Refere-se, ao alcance de equilíbrio térmico de um sistema de dois ou mais corpos. Ou seja, 

corpos com temperaturas diferentes que entram em contato, fazendo com que aconteça transferência 

de calor - do corpo mais quente para o mais frio – até que atinjam tal equilíbrio térmico. 

A Lei de Resfriamento de Newton afirma que “a taxa de variação temporal da temperatura de 

um corpo é proporcional à diferença de temperatura entre o corpo e o meio circundante” (BRONSON, 

2008, p.64) 

Conforme Bassanezzi e Ferreira (1988), um corpo sem fonte interna de calor deixado em um 
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ambiente com temperatura T, sua temperatura tende a entrar em equilíbrio com a temperatura do 

ambiente “𝑇𝑎”. Se T<𝑇𝑎 este corpo se aquecera, mas no caso contrario, onde T>t ele resfriará. Como 

a temperatura de um corpo é considerada uniforme, ela será uma função do tempo, ou seja, T = T(t), 

quanto maior for |T – 𝑇𝑎|, mais rápida será a variação T(t). 

Assim tem-se, 

𝑑𝑇/𝑑𝑡 = ± k(|T – 𝑇𝑎|)  (1) 

onde k > 0, pois se T > 𝑇𝑎 tem-se (dt/ dT) < 0 e, se T < 𝑇𝑎 tem-se  (dt/ dT) > 0. 

Porém, quando T = 𝑇𝑎 a temperatura do corpo é igual à temperatura do ambiente onde se 

encontra e ela não variará e, T = 𝑇𝑎 é a solução estacionária da equação (1). Já a solução geral é dada 

por, 

T(t) = ke
-kt

 + 𝑇𝑎, com k ϵ . 

 

3 EXPERIMENTO  

Primeiramente confeccionou-se duas “mini-paredes” uma com blocos aparentes, ou seja, com 

argamassa somente entre os blocos, que foram assentados um sobre o outro, e a outra com blocos 

revestidos com um centímetro de argamassa em suas laterais. A argamassa foi feita na proporção de 

três partes de areia para uma de cimento e uma de cal. Após a secagem da argamassa as “mini-

paredes” foram colocadas em estufa por trinta minutos e depois de retiradas mediu-se a temperatura do 

interior dos blocos, ou seja, entre os septos a cada dois minutos para formar uma tabela de dados 

experimentais. Então a partir destes dados conseguiram-se as condições para determinar a constante 𝑘 

de resfriamento do material e assim determinar o seu tempo de resfriamento através da modelagem da 

equação diferencial ordinária. 

 

Figura 1 – Termômetro a laser. 

 
Figura 2 – Bloco cerâmico revestido e estufa.
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Figura 3 – Bloco cerâmico revestido e aparente 

 

 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

- Termômetro Infravermelho Laser 

- 05 blocos 

- Pasta de cimento 

- Estufa 

 

3.2 DADOS EXPERIMENTAIS 

Os dados coletados foram dispostos na Tabela 1 e na Tabela 2 e podem ser observados no 

gráfico da Figura 4 e da Figura 5, respectivamente. 

 

Tabela 1 – Bloco Cerâmico Aparente 

Intervalo Tempo (minutos) Temperatura (ºC) 

1 0 115,6 

2 2 105,1 

3 4 95,2 

4 6 85,8 

5 8 73,7 
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Figura 4 – Gráfico de relação Tempo-Temperatura do Bloco Cerâmico Aparente 

 

Tabela 2 – Bloco Cerâmico Revestido 

Intervalo Tempo (minutos) Temperatura (ºC) 

1 0 78 

2 2 67,4 

3 4 58,9 

4 6 53,6 

5 8 47,5 

 

Figura 5 – Gráfico de relação Tempo-Temperatura do Bloco Cerâmico Revestido 
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4 MODELAGEM E DADOS NUMÉRICOS 

A lei de resfriamento de Newton é dada por: 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=  −𝑘 (𝑇 − 𝑇𝑎) 

Em que,  
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 é a variação da temperatura em relação ao tempo; 

𝑘  é um coeficiente de proporcionalidade, que depende da superfície exposta, do calor 

especifico do corpo e também das características ambientais e climáticas; 

𝑇 é a temperatura inicial do corpo; 

𝑇𝑎 é a temperatura ambiente; 

 

4.1 BLOCO CERÂMICO APARENTE 

Para modelagem da equação diferencial ordinária correspondente, temos que        𝑇𝑎 = 7º. 

Modelando a EDO: 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=  −𝑘 (𝑇 − 7) 

∫
𝑑𝑇

(𝑇 − 7)
=  ∫−𝑘 𝑑𝑡 

ln |𝑇 − 7| =  −𝑘𝑡 + 𝐶 

𝑇 − 7 =  𝑒−𝑘𝑡+𝐶 

Temos a equação que rege o sistema: 

𝑇 = 7 + 𝐶𝑒−𝑘𝑡 

Com os dados experimentais temos que o 𝑇(0) = 115,6, conseguimos encontrar a constante 

C: 

𝑇(0) = 115,6 + 𝐶𝑒−𝑘0 

115,6 = 7 + 𝐶𝑒0 

𝐶 = 115,6 − 7 

𝐶 = 108,6 

A equação para o bloco revestido fica: 

𝑇 = 7 + 108,6𝑒−𝑘𝑡 

Do experimento temos que 𝑇(2) = 105,1, conseguimos encontrar a constante de 
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proporcionalidade do bloco cerâmico revestido: 

𝑇(2) = 7 + 108,6𝑒−2𝑘 

105,1 = 7 + 108,6𝑒−2𝑘 

𝑒−2𝑘 = 0,9033 

−2𝑘 = −0,1017 

𝑘 = 0,0508 

A equação final é dada por: 

𝑇 = 7 + 108,6𝑒−0.0508𝑡 

Com está equação conseguimos estimar quanto tempo o bloco levará para chegar à 

temperatura ambiente 

7,1 = 7 + 108,6𝑒−0.0508𝑡 

𝑒−0.0508𝑡 = 0,00092 

−0,0508 = −6,9903 

𝑡 = 137,603 

Portanto, o tijolo se aproximará à temperatura ambiente após 137,603 minutos ou duas horas e 

vinte e nove minutos. 

Para compararmos os dados obtidos através da equação modelada com os dados 

experimentais, calcularemos a temperatura para os 5 primeiros intervalos de 2 minutos. 

 

 
Tabela 3 – Bloco Cerâmico Aparente 

Intervalo Tempo (minutos) Temperatura (ºC) 

1 0 115,6 

2 2 105,1082 

3 4 95,6301 

4 6 87,0676 

5 8 79,3323 

 

4.2 BLOCO CERÂMICO REVESTIDO 

Para modelagem da equação diferencial ordinária correspondente, temos que        𝑇𝑎 = 11º. 

Modelando a EDO: 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=  −𝑘 (𝑇 − 11) 
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∫
𝑑𝑇

(𝑇 − 11)
=  ∫−𝑘 𝑑𝑡 

ln |𝑇 − 11| =  −𝑘𝑡 + 𝐶 

𝑇 − 11 =  𝑒−𝑘𝑡+𝐶 

Temos a equação que rege o sistema: 

𝑇 = 11 + 𝐶𝑒−𝑘𝑡 

Com os dados experimentais temos que o 𝑇(0) = 78, com isso conseguimos encontrar a 

constante C: 

𝑇(0) = 11 + 𝐶𝑒−𝑘0 

78 = 11 + 𝐶𝑒0 

𝐶 = 78 − 11 

𝐶 = 67 

A equação para o bloco revestido fica: 

𝑇 = 11 + 67𝑒−𝑘𝑡 

Do experimento temos que 𝑇(2) = 67,4, conseguimos encontrar a constante de 

proporcionalidade do bloco cerâmico revestido: 

𝑇(2) = 11 + 67𝑒−2𝑘 

67,4 = 11 + 67𝑒−2𝑘 

𝑒−2𝑘 = 0,842 

−2𝑘 = −0,1722 

𝑘 = 0,0861 

A equação final é dada por: 

𝑇 = 11 + 67𝑒−0.0861𝑡 

Com está equação conseguimos estimar quanto tempo o bloco levará para se aproximar da 

temperatura ambiente 

11,1 = 11 + 67𝑒−0.0861𝑡 

𝑒−0.0861𝑡 = 0,001493 

−0,0861 = −6,5072 

𝑡 = 75,578 

Portanto, o tijolo se aproximará à temperatura ambiente após 75,578 minutos ou uma hora e 

vinte e seis minutos. 
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Para compararmos os dados obtidos através da equação modelada com os dados 

experimentais, calcularemos a temperatura para os 5 primeiros intervalos de 2 minutos. 

 

Tabela 4 – Bloco Cerâmico Revestido 

Intervalo Tempo (minutos) Temperatura (ºC) 

1 0 78 

2 2 67,4013 

3 4 58,4792 

4 6 50,9685 

5 8 44,6459 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O resfriamento do bloco cerâmico está relacionado ao material o qual foi fabricado, as 

condições ambientais e climáticas. As constantes de proporcionalidade (𝑘) encontrada através da 

modelagem da EDO não podem ser generalizadas, uma vez que os blocos cerâmicos não são feitos de 

uma mesma forma, a norma para os blocos cerâmicos, NBR 15270:05, específica às características 

geométricas, físicas e mecânicas do bloco.  

A constante 𝑘 determinada neste trabalho pode ser estendida aos blocos cerâmicos do mesmo 

lote de fabricação do bloco estudado, desde que os blocos estejam nas mesmas condições ambientais e 

climáticas do bloco estudado. No caso do bloco revestido a dosagem da argamassa deve ser a mesma 

do bloco estudado. 

 A constante de proporcionalidade encontrada do bloco aparente é: 0,0861 e do bloco revestido 

é 0,0508. 

As temperaturas encontradas através do experimento, quando comparadas às temperaturas 

encontradas através da EDO modelada, apresentam uma variação. Essa variação se deve a fatores 

externos ao sistema, como ventos e luminosidade. 

A comparação entre os dados obtidos através da equação modelada com os dados 

experimentais pode ser vista na Tabela 5 e na Tabela 6. 

 

Tabela 5 – Bloco Cerâmico Aparente 

Intervalo Tempo (minutos) Temperatura (ºC) 

  Experimental  Empírica  

1 0 115,6 115,6 

2 2 105,1 105,1082 



 
Toledo, 18 a 22 de novembro de 2013. 

 

10 
 

3 4 95,2 95,6301 

4 6 85,8 87,0676 

5 8 73,3 79,3323 

 

Tabela 6 – Bloco Cerâmico Revestido 

Intervalo Tempo (minutos) Temperatura (ºC) 

  Experimental  Empírica  

1 0 78 78 

2 2 67,4 67,4013 

3 4 58,9 58,4792 

4 6 53,6 50,9685 

5 8 47,5 44,6459 

 

Com a comparação dos resultados verificamos que a EDO modelada descreve o fenômeno do 

resfriamento do bloco cerâmico. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através deste trabalho percebe-se que a lei de resfriamento de Newton, pode ser aplicada no 

fenômeno do resfriamento de blocos cerâmicos. Para alcançar nosso objetivo, fez-se a coleta de dados, 

que posteriormente comparados com os valores apresentados pela EDO modelada são aproximados, 

pequenos fatores podem ter gerado algum erro de aproximação nos resultados obtidos.  

A boa compreensão e o domínio dos conceitos e propriedades das equações diferenciais 

podem gerar métodos para aperfeiçoamento das soluções encontradas pelo modelo adotado, assim 

gerando um resultado melhor elaborado e mais satisfatório, permitindo ao interessado gerar gráficos, 

ou abordagens numéricas para exposição dos resultados obtidos. Vimos à importância da compreensão 

de métodos matemáticos e físicos para que nos torne possível fazer a análise e descrição matemática 

de fenômenos físicos, analisando seu comportamento num intervalo de tempo e as tendências 

comportamentais que o mesmo possa aderir durante sua evolução. 

Percebe-se no decorrer da graduação, principalmente das Engenharias, a falta de motivação 

dos alunos diante de muita teoria e poucas aplicações na área de formação. Neste contexto, este 

trabalho permitiu a aplicação da teoria das equações diferenciais na engenharia civil. 
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RESUMO 

A Matemática e a Física unidas são de grande ajuda para a resolução de problemas como a Dilatação 

Térmica de Fios da Rede Elétrica. Para tanto, o domínio de Equações Diferenciais Ordinárias se faz 

necessário no estudo de muitos problemas práticos. No problema proposto utilizar-se-ão Leis Físicas, 

propriedades e definições matemáticas, culminando na modelagem da Lei do Resfriamento de 

Newton. A coleta de dados torna o problema teórico discutido em sala de aula em um problema 

prático, possibilitando aos alunos relacionar os conteúdos estudados com sua aplicação prática. A Lei 

de Newton do Resfriamento nos possibilita calcular a variação da temperatura no tempo de um fio da 

rede elétrica que sofre mudança em sua temperatura. As grandes variações na temperatura ambiente 

ocasionam dilatações e contrações nos fios da rede elétrica. O objetivo deste trabalho é aplicar as 

definições e propriedades das equações diferenciais estimando possíveis dilatações e contrações. Com 

igual importância quer-se aqui diminuir a distância entre o teórico e o prático, criando um ambiente 

favorável ao aprendizado.  

Palavras-Chaves: Modelagem matemática; Dilatação térmica; Equações Diferenciais Ordinárias. 

 

1 INTRODUÇÃO  

 O desenvolvimento das equações diferenciais está intimamente ligado ao desenvolvimento da 

própria matemática. As equações diferenciais começaram com o estudo do cálculo por Isaac Newton e 

Gottfried W. Leibniz no século XVII. Newton atuou relativamente pouco na área de equações diferen-

ciais, mas o seu desenvolvimento do cálculo e a elucidação dos princípios básicos da mecânica forne-

ceram a base para a aplicação das equações diferenciais no século XVIII especialmente por Euler. 

 Estudantes de engenharia aprendem métodos para resolução de vários tipos de equações dife-

renciais ordinárias em seus cursos. Porém muitos apresentam dificuldade no aprendizado de conteúdos 

que envolvem cálculo e essas dificuldades são vistas principalmente em equações diferenciais ordiná-

rias no qual os alunos necessitam de grande habilidade nessa área. Os conteúdos aprendidos em sala 
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podem ser compreendidos na sua totalidade se puderem ser associados a problemas práticos. Nesse 

trabalho far-se-á utilização de um dos métodos de resolução de equações diferenciais, conhecidos co-

mo método das Variáveis Separáveis, para a solução de um problema que é muito comum no inverno, 

trazendo transtornos tanto para habitantes da zona rural e urbana, quanto para empresas que gerenciam 

a rede elétrica. Trata-se do problema da dilatação e contração de cabos da rede elétrica.   

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 EQUAÇÕES DIFERENCIAIS E O SEU APRENDIZADO 

As ferramentas do cálculo diferencial e integral são utilizadas a todo o momento na vida aca-

dêmica dos alunos de Matemática, Engenharias, Física e outros. As equações diferenciais são uma 

extensão do cálculo e também por este motivo exigem habilidade dos alunos com as disciplinas de 

cálculo estudadas anteriormente. Tratando-se das aplicações de equações diferenciais é necessário um 

conhecimento ainda maior, precisa-se conhecer e entender as Leis físicas que regem o universo. Porém 

para se fazer uso dessa ferramenta tão importante, o aluno de engenharia, segundo Simmons (1987), 

não deve tentar resolver imediatamente os exercícios a ele proposto e sim, com paciência, ler as expli-

cações e textos. Quando as propriedades, definições, teoremas e leis estiverem totalmente assimilados, 

então e só então passe a resolver exercícios.  

Os problemas de cálculo podem ser de difícil visualização principalmente para estudantes em 

início de curso, pois sua experiência prática do conteúdo ensinado é limitada. Anton, et al. (2007), 

sugerem que o professor que ministra matérias de cálculo façam uso de livros on-line, apresentações 

em PowerPoint e simulações interativas, para exemplificar a matéria, estimular o aprendizado e o inte-

resse dos alunos.  

As equações diferencias desempenham um papel muito importante na engenharia e nas ciên-

cias exatas. Muitos problemas conduzem a uma ou várias equações diferenciais que deverão ser resol-

vidas. O tipo de equações que têm recebido maior atenção são as equações diferenciais lineares, o que 

justifica o fato existirem técnicas analíticas para resolver esse tipo de equações. 

 Uma equação diferencial é uma equação que envolve derivadas. Ou seja, chamamos de equa-

ções diferenciais (E.D.) uma equação que tenha em sua estrutura derivadas de uma ou mais variáveis 

dependentes relacionadas a variáveis independentes. Para Bronson e Costa (2008) as equações dife-

renciais ordinárias conhecidas simplesmente por: EDO’s de primeira ordem são da forma F(x,y,y')=0, 

mas geralmente por meio simples manipulação algébrica é possível reescrever na forma de uma ou 

mais equações y'=f(x,y).  
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Uma solução para a EDO, em um dado intervalo, é qualquer função y(x) que verifique a equa-

ção diferencial y'=f(x,y) nesse intervalo. A solução da equação diferencial pode ser dada na forma de 

uma função implícita g(x,y), a qual não se pode obter relação entre as variáveis de modo explicito, 

como verifica a equação. Bronson e Costa (2008) dizem que as equações diferenciais constituem um 

dos instrumentos-chave da matemática moderna que, juntamente com as matrizes, são essenciais para 

análise e solução de problemas complexos de engenharia, ciências naturais, economia e, até mesmo, 

negócios. O surgimento de computadores de baixo custo e com alta velocidade tem impulsionado o 

desenvolvimento de novas técnicas para a solução de equações, permitindo modelar e resolver pro-

blemas complexos baseados em sistemas de equações.   

 

2.2 EQUAÇÕES SEPARÁVEIS 

Usaremos para a solução do nosso problema, conceitos e técnicas do método de resolução das 

Variáveis Separáveis. 

Segundo Zill e Cullen (2001, p.44) uma equação diferencial de forma (1) é chamada separável 

ou tem variáveis separáveis. 

 

                                       (1) 

 

Observe que uma equação separável pode ser escrita como:  

)()( xg
dx

dy
yh                                                                    (2) 

É imediato que (2) se reduz a )(xg
dx

dy
  quando  (𝑦) = 1. 

Agora, se 𝑦 = 𝑓( ) denota uma solução para (2), temos: 

)()())(( xgxfxfh                                                          (3) 

Logo,  

   Cdxxgdyyh )()(                                                        (4) 

Podemos tratar o método de resolução de uma equação separável conforme apresenta Zill e 

Cullen (2001, p. 45):  

 

)(

)(

yh

xg

dx

dy
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A equação (4) indica o procedimento na resolução para equações diferenciais sepa-

ráveis. Uma família a um parâmetro de soluções, em geral parada implicitamente, é 

obtida integrando ambos os lados de  (𝑦)𝑑𝑦 =  ( )𝑑 . 

 

2.3 Modelagem matemática 

 Segundo Borssoi e Almeida (2004), 

 

A modelagem matemática, como estratégia de ensino e aprendizagem, pode ser 

compreendida como uma abordagem, por meio de Matemática, de uma situação 

problema da realidade, que configura uma atividade que se desenvolve segundo um 

conjunto de procedimentos e na qual a escolha do problema a ser investigado tem a 

participação direta dos sujeitos envolvidos. Em sala de aula viabiliza a interação da 

matemática escolar com aquela aquela presente fora do ambiente da escola.  

 

2.4 LEI DE NEWTON DO RESFRIAMENTO 

Em termos demonstrativos da modelagem de uma Equação Diferencial Ordinária, utilizaremos 

termos expostos pelo célebre físico Isaac Newton, que de acordo com Souza (2007, p.17), em 1701, 

quando tinha quase 60 anos, Isaac Newton publicou anonimamente um artigo intitulado “Scala Gra-

duum Caloris”, em que descreve um método para medir temperaturas de até 1000°C, para os termôme-

tros da época algo inalcançável. "O método estava baseado no que hoje é conhecido como a lei do 

resfriamento de Newton: a taxa de diminuição da temperatura de um corpo é proporcional à diferença 

de temperaturas entre o corpo e o ambiente”. Sousa (2007). Matematicamente a lei proposta por New-

ton pode ser escrita a forma: 

)( TmTk
dt

dT
                                                                 (5) 

Para o qual 𝑇 é a temperatura do corpo, 𝑡 o tempo, 𝑘 uma constante de proporcionalidade e 

𝑇𝑚 é a temperatura ambiente. Resolvendo a equação anterior, encontramos que a temperatura depende 

do tempo: 

kteTmToTmT  )(                                                       (6) 

Onde 𝑇0 é a temperatura inicial do corpo.  

 

2.5 DILATAÇÃO TÉRMICA 

Em muitas situações de nosso cotidiano os efeitos da dilatação ou contração térmica então 

presentes, como em cabos da rede elétrica, trilhos de trem e arames de cerca que durante dias frios 

apresentam-se mais tensos que em dias quentes. Nos casos anteriores e em muitos outros a dilatação 
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térmica pode causar graves problemas, para tanto devemos compreender como esse fenômeno ocorre. 

 Uma explicação rápida e prática é dada por Halliday, et al. (2012, p.189).  

   

Às vezes para conseguir desatarraxar a tampa metálica de um pote de vidro, basta 

colocar o pote debaixo de uma torneira de água quente. Tanto o metal da tampa 

quanto o vidro do pote se expandem quando a água quente fornece energia aos 

átomos. Com a energia adicional, os átomos se afastam mais uns dos outros 

atingindo átomos unidos em um sólido. Entretanto, como os átomos no metal se 

afastam mais uns dos outros que os átomos do vidro, a tampa se dilata mais do que o 

pote e, portanto, fica frouxa. 

 

A dilatação térmica de um sólido é como a ampliação de uma fotografia, exceto pelo fato de 

que ocorre em três dimensões. 

 Nussenzveig (2002, p. 163) trata que a dilatação corresponde a um aumento do espaçamento 

interatômico médio. Assim, num corpo sólido, se dois de seus pontos estão inicialmente à distância 𝑙0, 

a variação ∆𝑙  dessa distância é proporcional a 𝑙0 . Para uma variação de temperatura 

∆𝑇 suficientemente pequena, é também proporcional a ∆𝑡.  

Logo:  

Tol                                                                       (7) 

 

Onde a constante de proporcionalidade ∝ chama-se o coeficiente de dilatação linear.  

 A expansão térmica de um sólido a olho nu pode ser de difícil percepção. Para tanto, 

experimentos didáticos podem ser feitos para demonstração desse efeito físico. Segundo Souza (2007, 

p.8) 

 

Provavelmente a demonstração mais antiga datada seja a da “bola e anel”, proposta 

no século 18 por Willem’s Gravesande, filósofo, físico e matemático holandês. O 

aparelho de Gravesande consiste de uma pequena bola de metal em uma corrente ou 

cabo, e um anel de metal em um suporte. O anel é apenas suficientemente grande 

para que, quando o anel e esfera estão à mesma temperatura, a bola passe através do 

anel. No entanto, se a bola é aquecida por imersão em água fervente ou se tocar a 

chama de uma lâmpada de espírito sobre ele, o metal irá se expandir, e a bola não 

vai mais caber através do anel. Quando a bola tenha arrefecido, vai se encaixar 

através do anel novamente. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS  

Para a execução desse trabalho obtivemos dados da Companhia Paranaense de Energia 

(COPEL) mediante pedido na agencia de atendimento ao cliente, após isso tivemos acesso a 

explicações de tabelas e funcionamento da rede elétrica cedidas por técnicos da empresa, que nos 
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forneceram o comprimento do vão, coeficiente de dilatação linear do aço, comprimento do cabo e 

variações máximas e mínimas nas temperaturas utilizadas pela empresa. O material no cabo utilizado é 

o aço. 

O Problema Proposto foi formulado pelos autores, não foram feitas medições diretas e sim 

dados baseados aos obtidos na COPEL. Sua resolução foi por meio de conceitos aprendidos em sala e 

consultados em livros. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na resolução do problema proposto utilizaremos dados os dados obtidos. 

 Comprimento do vão (distância entre os postes) = 100 m  

 Coeficiente de dilatação linear do aço = 1,1x10
-5 

°C
-1

. 

 Folga do fio (flecha) = 1% do comprimento do fio esticado. 

 

4.1 PROBLEMA PROPOSTO 

Em um dia de inverno, um condutor da rede elétrica com comprimento de 101 m foi aquecido 

pelo sol durante o dia até uma temperatura de 55º C. Durante noite a temperatura ambiente era de -5º 

C, a partir das 20 horas. Às 22 horas mediu-se a temperatura no condutor, ela passou a ser 20ºC. 

Supõe-se que o condutor voltará a ser aquecido pelo sol às 6 horas da manhã seguinte. Busca-se 

calcular a dilatação térmica causada pela variação de temperatura no condutor durante a noite (20 

horas - 6 horas). (Utilizar o coeficiente de dilatação linear do aço sendo 1,1x10
-5°

°C-1). 

 Obtendo do problema as condições de contorno, que são restrições adicionais de um sistema 

de equações diferenciais: 

 

55)0(20 Thoras                                                            (8) 

 

20)2(22 Thoras                                                            (9) 

 

 Da modelagem de Newton do resfriamento, temos: 

)( TmTk
dt

dT
                                                               (10) 

 Separando os termos na equação separável e integrando: 
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kdt

TnT

dT
                                                               (11) 

cktTmT ln                                                            (12) 

ckteTaT                                                                    (13) 

kteCT  5                                                                   (14) 

 Utilizando a condição de contorno (8): 

 kecT 5)0(                                                              (15) 

c 555                                                                         (16) 

60c                                                                                 (17) 

 Utilizando a condição de contorno (9): 

2605)2( keT                                                            (18) 

260520 ke                                                               (19) 

60

25
ln

2

1
k                                                                       (20) 

4377,0k                                                                         (21) 

 Da equação da temperatura, podemos obter: 

tetT  4377,0605)(                                                      (22) 

 Temperatura final:  

teT  4377,0605)10(                                                    (23) 

2462,4)10( T                                                                (24) 

 Dilatação:  

inicialfinal TTT                                                                (25) 

552462,4 T                                                             (26) 
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2462,59T                                                                  (27) 

 Agora se calcula a variação no comprimento do fio mediante a variação térmica ocorrida so-

bre ele:  

TLL                                                                   (28) 

2462,59.101101,1 5  L                                               (29) 

mmL 9226,65                                                                (30) 

Com base na função descrita em (23), podemos levantar o Gráfico 1 de temperatura em rela-

ção ao tempo: 

 

 
     Fonte - Os Autores, 2013 

 

5 CONCLUSÃO 

Com o domínio da teoria que envolve as equações diferenciais, os fenômenos físicos, 

mecânicos e espaciais podem ser compreendidos e executados de forma mais visível e exata. Nesse 

Gráfico 1 - Temperatura 
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trabalho podemos observar que com a utilização de Equações Diferenciais Ordinárias, a variação da 

temperatura no fio foi de -59,2462°C, se não tivéssemos resolvido tal problema com EDO, essa 

temperatura deveria ter sido superdimensionada para -60,0°C, pois não teríamos um valor mais preciso 

da variação, o que retiraria a exatidão de nossos resultados. É importante ressaltar também que o perfil 

da mudança de temperatura não é linear e sim exponencial, dessa forma tanto a variação da 

temperatura quanto a dilatação não serão lineares. Podemos concluir também que com o levantamento 

da curva de variação de temperatura temos a capacidade de descrever a dilatação de uma forma mais 

concreta, do que somente levando em consideração a temperatura ambiente. O fenômeno de dilatação 

obtido foi relativamente pequeno, próximo a 65,9226 mm (milímetros) para os 101 metros de cabo. 

Com relação a essa dilatação, segundo estudos de mecânica, se ocorrer sucessivas vezes pode 

significar problema, pois com a contração e alargamento ou contração excessiva do cabo, o mesmo 

pode vir a se romper causando danos em larga escala. 
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RESUMO 

Qualidade e preservação da água são assuntos que atualmente estão em pauta, visto que esta é um 

recurso natural não renovável e que, a cada dia, se torna mais escassa. Para uma melhor conservação 

deste bem tão necessário para a vida humana, métodos e alternativas vem sendo estudados e aplicados 

em diversas áreas. A captação da água da chuva pode ser incluída como uma saída para a diminuição 

da utilização da água potável em lugares onde esta não é necessária, podendo ser substituída pela água 

não potável, ou seja, pela água pluvial. Devido às condições climáticas presente na cidade de Toledo-

PR, realizou-se um estudo dentro da UTFPR-TD para a determinação da quantidade de água potável 

que vem sendo utilizada e que poderia ser substituída por água pluvial.  

Palavras-chave: Meio Ambiente; Água pluvial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A água é um recurso valioso e essencial para o ser humano. O aumento cada vez mais 

acelerado da população acarreta numa ampliação do uso desse recurso hídrico, amplificando a 

preocupação que o envolve. A consequência desse aumento vertiginoso no consumo da água, muitas 

vezes, acarreta em seu mau uso, ou quando as fontes de água doce sofrem problemas com a poluição 

cotidiana da população, fazendo com que a sua qualidade seja afetada e a quantidade acessível ao 

consumo diminua.  

Para preservar este recurso hídrico que, a cada dia se torna mais escasso, estudos e projetos 

envolvendo esse tema são desenvolvidos com frequência, com a intenção de encontrar métodos e 

alternativas relevantes para uma maior proteção da água e da sua qualidade. Atualmente, sabe-se que 

existem áreas que não necessitam utilizar água potável, como por exemplo, na irrigação, lavagem de 
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carros, limpeza de pisos, descarga de bacia sanitária, máquina de lavar roupa, etc., preservando a água 

potável para fins que realmente há necessidade de qualidade, como para o consumo humano e 

dessedentação de animais. 

No caso da utilização da água procedente da precipitação pluvial, geralmente é feita a sua 

captação a partir da chuva que incide em locais com uma superfície não impermeável e o seu 

armazenamento é feito em cisternas ou reservatórios, ambos instalados em locais adequados para este 

fim. Este tipo de armazenamento traz grandes vantagens não apenas para os adeptos a esse sistema, 

mas também ao meio ambiente evitando enchentes no meio urbano, uma vez que esta água não mais é 

lançada na rede de drenagem pluvial, de acordo com Tassi (2002).  

O objetivo deste artigo é fazer uma análise da quantidade e de como é utilizada a água na 

UTFPR campus de Toledo, para desenvolver uma proposta de coleta e uso da água da chuva. Foi feito 

um acompanhamento durante um período de 60 dias para verificar como e onde esta água é utilizada 

dentro da universidade, estimando a quantidade utilizada por cada bloco. Em conjunto com a análise 

dos dados observados, foi também realizado um estudo temporal da quantidade de chuva na região, 

para que pudesse concluir o estudo realizado.  

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A coleta de dados para este projeto foi feita dentro das imediações da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, na cidade de Toledo-PR, que possui uma área total do lote de 

59721,80 m² e a parte analisada possui uma área construída de 6953 m². A parte não construída é 

composta por vasta arborização. Este local possui dois blocos com quatro andares cada um, utilizados 

para acomodar alunos, funcionários e professores.   

Inicialmente, realizou-se uma amostragem do número de descargas acionadas por dia, no pe-

ríodo de funcionamento do campus. A coleta de dados durou aproximadamente 8 semanas, sendo que 

as quatro primeiras foram realizadas no bloco A da UTFPR, as posteriores quatro no bloco C.  

Após a coleta dos dados, executou-se a segunda parte do projeto, que foi a análise dos 

resultados, obtendo a média do total de água utilizada por dia a partir do número de descargas e da 

vazão do vaso sanitário.  

Em contato com a SIMEPAR (Sistema Meteorológico do Paraná), obtiveram-se os índices 

pluviométricos da cidade de Toledo nos últimos 9 anos. 

A partir das contas de água do campus, calculou-se o quanto é gasto com água por mês e o 

quanto deste total é destinado apenas aos banheiros.  
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Entre os métodos de complementação do projeto, realizaram-se pesquisas com funcionários 

que trabalham com a limpeza dos blocos, questionando-os quanto à quantidade de água utilizada para 

a higienização dos banheiros, afinal, a água coletada das chuvas poderia ser usada para este fim, 

levando em consideração que para isto o líquido não necessita ser potável.  

Outra pesquisa realizada foi em relação à vazão de água dos sanitários cada vez que a 

descarga é acionada. 

Finalmente, entrou-se em contato com o engenheiro responsável pelo projeto do novo bloco 

a ser implantado no campus e ao analisá-lo, verificou-se que neste já existe um sistema de captação de 

água da chuva projetado, faltando apenas a sua efetiva execução quando o bloco for construído. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DO CAMPUS 

A primeira análise realizada foi para estimar o consumo de água potável que estava sendo 

utilizado nos sanitários de cada um dos blocos, fazendo-se contagens em um período de 8 semanas, 

quatro no bloco A e quatro no bloco C, durante o período de funcionamento do estabelecimento. A 

Tabela 1 apresenta os valores médios do consumo de água para cada objeto estudado. Com vistas à 

determinação do consumo médio de água potável utilizado na UTFPR que poderia ser substituído pela 

água não potável. Consideramos os seguintes dados: 

- O total de água utilizado em cada descarga sanitária é de aproximadamente 12 litros; 

- O total de dias que utilizou-se água para a limpeza dos banheiros foi de 12 dias por mês, e 

para a limpeza dos corredores e demais dependências que necessitam da água de torneira foram de 6 

dias por mês; 

- Para cada um dos banheiros são utilizados, em média, quatro baldes de 8 litros por 

lavagem; 

- Para cada dia que a água é utilizada na limpeza de corredores e demais dependências, 

estima-se que a mangueira fique ligada por aproximadamente uma hora e vinte minutos.  

 
 

Tabela 1 – Consumo médio dos materiais analisados 

Material analisado Unidade Consumo 

Vaso sanitário Litros/descarga 12,0 

Mictório  Litros/descarga 2,0 

Mangueira Litros/segundo 0,18 

Balde Litros 8,0 
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 A Tabela 2 mostra o total de descargas acionadas durante as oito semanas analisadas nos dois 

blocos, quatro no bloco A e quatro no bloco C. Nota-se nesta tabela que o total de descargas acionadas 

foi analisado separadamente, pois no banheiro masculino existem dois tipos de sanitários, e é 

necessário fazer uma média, pois a quantidade de água gasta nos mictórios é menor do que nos vasos 

sanitários convencionais. 

 

Tabela 2 – Total das descargas por mês 

 Vaso sanitário Mictório Total 

Feminino 1360 * 1360 

Masculino 816 544 1360 

Total 2176 544 2720 

* não há 

 

A amostragem do número de descargas na Tabela 3 mostra que são utilizados 27200 litros de 

água potável, em aproximadamente um mês, apenas com as descargas.  

 

Tabela 3 – Total de água potável utilizada nas descargas por mês 

 Vaso Sanitário Mictório 

Número de descargas 2176 544 

Água gasta por descarga (litros) 12  2  

Total (litros) 26112 1088  

 

A descarga não é o único processo observado neste artigo como uso inadequado de água 

potável dentro da instituição. Nas Tabelas 4 e 5, estão contidos os dados necessários para determinar o 

consumo de água para a lavagem dos corredores e dos banheiros, respectivamente. 

  

Tabela 4 – Total de água gasta para lavar os corredores por mês 

 Bloco A Bloco C 

Tempo (minutos) 80  80  

Número de dias por mês 8 8 

Blocos 1 1 

Semanas/mês 4 4 

Vazão da água na mangueira (litros/ segundo) 0,18 0,18 

Total (litros) 27417,6  27417,6  

 

Tabela 5 – Total de água gasta para lavar os banheiros por mês 

 Bloco A Bloco C 

Número de banheiros 8 6 

Número de baldes  4 4 

Número de dias por mês  12 12 
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Semanas/mês 4 4 

Quantidade de água por balde (litros) 8  8 

Total (litros) 12288  9216  
 

 

Ao analisar-se as Tabelas 4 e 5, foi possível constatar que o total de água potável utilizada 

apenas para a limpeza foi cerca de 54835,2 litros por mês. A junção de todos os dados organizados e 

dos que foram anteriormente citados estão contidos na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Total de água potável utilizada na limpeza e nas descargas 

 Bloco A e C 

Total de água utilizada nas descargas (litros) 27200  

Total de água utilizada na limpeza (litros) 76339,2  

Total (litros) 103539,2  
 

 

3.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA DO PERÍODO DE SECA NA CIDADE DE TOLEDO EM 9 ANOS 

A análise estatística do período de seca na cidade de Toledo foi calculada de acordo com 

Kobiyama e Hansen (2002). Esta metodologia consiste em buscar dados em agências que analisam os 

índices pluviométricos da cidade a ser estudada, que neste caso é a de Toledo - PR, com séries tempo-

rais de dados que consideram as médias mensais de 9 anos, conforme o método explicado pelos auto-

res já citados neste parágrafo. 

 

Figura 1 – Precipitação média, para cada mês, nos últimos 9 anos 

 
 

Observando a Figura 1, verifica-se que o mês de outubro se destaca dos demais apresentados 
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por ter a maior precipitação média dos 9 anos. Enquanto os meses de março e agosto apresentaram 

menor precipitação média.  

Figura 2 – Carta climática do Paraná 

 
 Fonte: Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR. 

 

Conforme mostra a Figura 2 acima, Toledo está localizado em uma região de grande índice 

pluviométrico. Isso é possível observar pela Tabela 9 em que a ocorrência de até 15 dias consecutivos 

sem chuva é de 15 vezes em 3 anos, 20 em 5 anos e 31 em 9 anos.  

O Quadro 1 apresenta o tempo de retorno do número de dias consecutivos sem chuva 

agrupados em classes nos períodos de 3, 5 e 9 anos. Nos três tempos considerados há uma redução das 

frequências conforme aumenta o número de dias consecutivos sem chuva. No primeiro intervalo de 

dias consecutivos sem chuva (de 1 a 5 dias), observa-se que aumenta a frequência conforme aumenta o 

tempo de retorno, ocorrendo o mesmo em todos os outros intervalos. 

  
Quadro 1 – Tempo de retorno da quantidade de dias consecutivos sem chuva 

Dias consecutivos sem chuva 
Tempo de retorno 

3 anos 5 anos 9 anos 
1 a 5 105 181 344 

6 a 10 32 53 109 
11 a 15 15 20 31 
16 a 20 3 6 17 
21 a 25 1 3 6 
26 a 30 - 1 3 
30 a 41 1 1 3 
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Figura 3 - Frequência/Número de dias consecutivos sem chuva 

 
 

O gráfico da Figura 3 foi construído à partir do número de dias consecutivos sem chuva nos 

3 tempos de retorno. Buscou-se ajustar um modelo estatístico para esses dados. O modelo de 

distribuição de probabilidade exponencial foi o que melhor se ajustou, conforme mostra a Tabela 7. 

Entre os 3 tempos de retorno, o de 9 anos obteve melhor R² e, consequentemente, melhor ajuste ao 

modelo exponencial. 

O modelo exponencial pode ser utilizado para modelar o tempo entre a ocorrência de eventos 

em um determinado sistema, onde estes ocorrem a uma taxa constante. Assim, tem grande aplicação 

em estudos de sobrevivência, confiabilidade, teoria das filas e simulação. 

A fórmula 1 utilizada para o cálculo dos tempos de retorno está enunciada abaixo e os resul-

tados obtidos estão expressos na tabela 10. 

xf (x) e       (1) 

Onde: 

 é um parâmetro; 

x é uma variável aleatória. 

 
Tabela 7 – Modelo exponencial ajustado 

 TR 3 anos TR 5 anos TR 9 anos 

Modelo ajustado 21,7e
-0,14x 

38,1e
-0,16x 

80,7
-0,17x 

Coeficiente de determinação (R²) 0,82 0,88 0,91 
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Na Tabela 8, está representada a esperança matemática (média) de dias secos para os tempos 

de retorno de três, cinco e nove anos, de acordo com as recomendações de Kobiyama e Hansen, 

(2002). 

 

Tabela 8 – Média do número de dias consecutivos sem chuvas para diferentes tempos de retorno (TR) 

TR 3 anos TR 5 anos TR 9 anos 

4,9 5,0 5,3 

 

Para saber a quantidade de água da chuva que pode-se aproveitar em cada dia de precipitação, 

precisa-se de alguns dados referentes ao local analisado, ao seu volume médio de precipitação e da 

área onde a coleta será feita.  

O volume de água de chuva aproveitável depende do coeficiente de escoamento superficial 

da cobertura, bem como da eficiência do sistema de descarte do escoamento inicial, sendo calculado 

pela seguinte equação: 

 

V = P  Ac  C  fator de captação             

 

Onde: 

V é o volume médio mensal de água de chuva aproveitável, em metro cúbico; 

P é a precipitação média mensal, em metro; 

Ac é a área de coleta, em metro quadrado; 

C é coeficiente de escoamento superficial da cobertura de telha de fibrocimento; 

fator de captação é a eficiência do sistema de captação, levando em conta o dispositivo de 

descarte de sólidos e desvio de escoamento inicial, caso este último seja utilizado.  

O valor do coeficiente de escoamento utilizado foi de C=0,9, de acordo com a NBR-15527 

(2007). 

O fator de captação citado acima não foi utilizado para efeito de cálculo para o volume de 

água de chuva aproveitável, pois este valor não foi encontrado. A área de coleta considerada foi a co-

bertura do bloco com 3572 m² e o volume médio mensal das águas pluviais aproveitáveis é apresenta-

do na Tabela 9. 
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Tabela 9 – Volumes médios mensais das águas pluviais, para Ac = 3 572 m² 

Mês 
Precipitação 

média P (mm) 

Volume médio de água 

de chuva aproveitável 

Vap (litros) 

Janeiro  170,00 546.520 

Fevereiro 193,00 620.460 

Março 96,00 308.620 

Abril 193,00 620.460 

Maio 192,00 617.240 

Junho 163,00 524.010 

Julho 125,00 401.850 

Agosto 90,00 289.330 

Setembro 113,00 363.270 

Outubro 295,00 948.370 

Novembro 180,00 578.660 

Dezembro 163,00 524.010 

Total anual 1.973,00 6.342.800 

 

A Tabela 10 seguinte, exibe a relação entre a demanda de água potável e não potável da 

universidade, assim como o volume de água consumido e o volume potencial de água de chuva 

captado. A figura 4 ilustra os dados presentes nesta tabela. 

Tabela 10 – Relação entre consumo e demanda de águas potável e não potável e volume de água de 

chuva aproveitável 

Mês 
Consumo de água 

SIMEPAR (litros) 
Demanda de água 

não-potável (litros) 
Volume de água de 

chuva Vap (litros) 

Janeiro 793.000 95.700 546.520 

Fevereiro 968.000 95.700 620.460 

Março 745.000 95.700 308.620 

Abril 841.000 95.700 620.460 

Maio 607.000 95.700 617.240 

Junho 720.000 95.700 524.010 

Julho 622.000 95.700 401.850 

Agosto 595.000 95.700 289.330 

Setembro 771.000 95.700 363.270 

Outubro 813.000 95.700 948.370 

Novembro 724.000 95.700 578.660 

Dezembro 754.000 95.700 524.010 

Total anual 10.078.000 1.148.400 6.342.800 

Fonte: SIMEPAR. 
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A demanda de água não potável anual é de 1.148.400 litros, enquanto o consumo de água 

anual da instituição é de 10.078.000 litros. Logo, a demanda corresponde a 12,83% do consumo 

(Figura 4). 

 
Figura 4 – Relação de consumo anual de água e demanda de água não-potável 

 
 

Analisando a Figura 4, percebeu-se que a demanda de água não potável que é utilizada na 

universidade poderia ser suprida completamente pela água da chuva, inclusive excedendo esta 

demanda.  

A UTFPR apresenta, em cada um dos blocos, dois reservatórios de água com 5000 litros 

cada, que foram implantados assim que estes foram construídos, justamente para a realização da coleta 

de água da chuva, mas infelizmente, não foram postos em uso.  

Na universidade, são consumidos, aproximadamente, 95700 litros de água potável por mês, 

sendo que em cada bloco utiliza-se em média 47850 litros. Pelos cálculos realizados acima, pode-se 

perceber que toda esta demanda de água pode ser suprida pela água não potável da chuva. A Figura 5 

abaixo mostra graficamente o que foi exposto anteriormente.  
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Figura 5 - Relação entre o volume de água pluvial e a demanda de água não-potável 
 

 

 

5 CONCLUSÃO 

A captação da água pluvial traz inúmeros benefícios tanto econômicos quanto ambientais. 

Quando se trata de áreas de grande porte, essas vantagens são ainda maiores.  

O estudo realizado na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Toledo, mostrou 

que é viável utilizar a água pluvial nas atividades que não necessitam de água potável, como no caso 

da lavagem dos banheiros e dos corredores, assim como na descarga dos vasos sanitários. 

Devido ao elevado índice pluviométrico na região, a quantidade de água é suficiente para 

atender esses locais em que a água potável pode ser substituída pela não-potável sem qualquer tipo de 

dano. 

Entre outros fatores, o tipo de telha utilizado nas coberturas dos blocos tem influência 

positiva na eficácia da captação, já que a telha de fibrocimento possui um dos melhores coeficientes de 

escoamento superficial, embora seja necessário descartar os primeiros milímetros de chuva devido à 

detritos grosseiros. 

Apesar de não ter sido realizado um levantamento dos custos relacionados com a instalação e 

a manutenção dos sistemas hidráulicos, incluindo o reservatório, nota-se que esse processo pode 

apresentar certos benefícios como: preservação da água, diminuição de enchentes, e, a longo prazo, 
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uma redução de custos e um possível retorno financeiro ao adepto deste sistema.  

 

6 AGRADECIMENTOS  

  

Agradecemos a SIMEPAR pelo fornecimento dos dados para a realização deste projeto.  

 

REFERÊNCIAS 

 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15527/2007 - Água de chuva - Aproveitamento de 

coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis - Requisitos. Rio de Janeiro, 2007. 8 p. 

 

GIACCHINI, M.. Utilização da água de chuva nas edificações industriais. II Encontro de Engenha-

ria e Tecnologia dos Campos Gerais, Ponta Grossa - PR. 2006. 

 

Instituto Agronômico do Paraná - IAPAR. Cartas Climáticas do Paraná. Londrina, Paraná. Disponí-

vel em: <http://www.iapar.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo= 595>. Último acesso em: 

16/08/2013. 

 

KOBIYAMA, M., HANSEN, S. Vantagens da utilização do sistema de coleta da água da chuva 

sob o ponto de vista dos aspectos hidrológicos e econômicos: Estudo de caso em Florianópolis/SC. 

In: Aproveitamento da água da chuva. Group Raindrops., 2002. 

 

MARCONDES, D.. O Brasil tem 12% da água doce do planeta: no entanto, é mal distribuída. 2010. 

Disponível em: <http://www.portalodm.com.br/o-brasil-tem-12-da-agua-doce-do-planeta--n--

338.html>. Último acesso em: 16/08/2013. 

 

TASSI, R., 2002. Efeito dos microrreservatórios de lote sobre a macrodrenagem urbana. Porto 

Alegre: UFRGS- Programa de Pós Graduação em Engenharia de Recursos Hídricos e Saneamento 

Ambiental. 132f. Dissertação (Mestrado). 

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C.; HUBELE, N. F.. Estatística Aplicada à Engenharia. 

Editora LTC - Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., segunda edição. Rio de Janeiro, RJ, 2004. 

 

DIXON, A.; BUTLER, D.; FEWKES, A.. Water saving potential of domestic water reuse systems 

using greywater and rainwater in combination, WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY (1999), 

volume 39, no. 5, pages 25-32, DOI:10.1016/S0273-1223(99)00083-9. 

  



 
Toledo, 18 a 22 de novembro de 2013. 

 

33 
 

EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM ENFOQUE NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

ARTICULADA À RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

 

Wellington Piveta Oliveira 

Escola Estadual do Distrito de Brasiliana, Tupãssi, Paraná 

wellingtonmat09@hotmail.com 

 

Vilma Rinaldi Bisconsini 

Núcleo Regional de Educação de Assis Chateaubriand 

vrinalid@seed.pr.gov.br 

 

Márcia do Amaral Takahashi Nakazawa 

Acadêmica do Curso de Licenciatura em Matemática do CTESOP 

marciatakahashi100@hotmail.com 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como finalidade evidenciar as possibilidades que a Educação Matemática 

oferece à aprendizagem contextualizada da Matemática na Educação do Campo. Nesta perspectiva, 

faz-se uma reflexão sobre a Educação do Campo, apresentando algumas concepções que a orientam 

como política pública. Posteriormente, defende a Educação Matemática como campo de estudo e 

pesquisa que possibilita o fornecimento de subsídios para o ensino e aprendizagem da Matemática nos 

diferentes contextos. Para isso, propõe-se a resolução de problemas como metodologia em prol do 

enriquecimento dos processos pedagógicos. Por último, apresenta-se um relato de experiência com 

uma atividade de resolução de problemas que envolveu alunos do sexto ano do ensino fundamental - 

anos finais - de uma escola do campo do município de Tupãssi (PR). Esse relato permite concluir que 

a resolução de problemas como metodologia de ensino de Matemática na Educação do Campo 

promove o comprometimento dos alunos, levando-os a perceberam a Matemática como ferramenta 

relacionada à sua realidade.    

Palavras-chave: Educação do Campo; Contextualização; Educação Matemática. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil, embora seja um país eminentemente agrícola, há pouco tempo sistematizou a 

Educação do Campo. Isso ocorreu a partir da Constituição de 1988, quando se iniciam discussões 

sobre as necessidades dos trabalhadores do campo e as singularidades próprias de sua formação 

intelectual e profissional, o que resulta na elaboração de diretrizes específicas. Considerando-se isso, 

entende-se que a discussão acerca de suas características é também recente nos estudos da área de 

Educação Matemática. A partir dessa percepção, há dois desafios: atuação como professor de 

Matemática nesse contexto e compreensão do mesmo como espaço de investigação em virtude de suas 

especificidades e necessidades. Assim, neste trabalho, consideram-se alguns argumentos fundamentais 

para a construção de um ambiente educacional que se constitua como campesino também a partir do 

ensino da Matemática. Além disso, defende-se a resolução de problemas como metodologia de ensino 
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dessa disciplina nessas escolas.  

Inicialmente, procura-se compreender as concepções que orientam a Educação do Campo. 

Num segundo momento, revisam-se alguns fundamentos da área de Educação Matemática. 

Nessa linha de estudo, observa-se o quanto os processos de ensino de Matemática têm sido 

palco de observações e de proposições que contribuem com o trabalho em sala de aula. Nesses 

ambientes escolares, os alunos têm necessidades, cultura, expectativas e experiências cotidianas que 

diferem dos de outros contextos como, por exemplo, os dos centros urbanos. É partindo desse 

pressuposto que se defende a resolução de problemas como uma das possíveis metodologias porque 

possibilita o tratamento do conteúdo de matemática a partir do contexto de questões de interesse dos 

sujeitos do campo. Nesse sentido, a resolução de problema é concebida, neste trabalho, como uma 

metodologia, como um ponto de partida para o ensino da matemática (ONUCHIC, 1999). 

Neste trabalho, descreve-se brevemente uma experiência vivenciada com um grupo de alunos 

de sexto ano - anos finais do ensino fundamental - de uma escola de campo do município de Tupãssi, 

Paraná.  

 

2 EDUCAÇÃO DO CAMPO: EM BUSCA DE NOVOS HORIZONTES 

A educação escolar é fundamental para a sociedade, considerando-a em sua função social de 

reconstrução crítica do saber humano, o que atende à necessidade de formação intelectual dos sujeitos. 

Os processos educativos são fundamentais na preparação das futuras gerações para atuarem e 

transformarem a sociedade em que vivem. Assim,  

 

Mais do que transmitir informação, a função educativa da escola contemporânea 

deve se orientar para provocar a organização racional da informação fragmentária 

recebida e a reconstrução das pré-concepções acríticas, formadas pela pressão 

reprodutora do contexto social, por meio de mecanismos e meios de comunicação 

cada dia mais poderosos e de influência mais sutil (GIMENO SACRISTÁN; PÉREZ 

GOMES, 1998, p. 26). 

 

Considerando ainda a defesa de Gimeno Sacristán e Pérez Gomes (1998, p. 100), o papel da 

escola é “[...] de provocar a reconstrução das formas de pensar, sentir e atuar das novas gerações, 

oferecendo-lhes como instrumentos ou ferramentas de trabalho os esquemas conceituais que a 

humanidade foi criando [...]”. 

A Educação do Campo, na perspectiva de escola pública, torna-se objeto de discussões por 

todo território brasileiro, visto que abarca questões polêmicas como os problemas de ordem ambiental, 

social, cultural, política e econômica, estando marcada por desigualdades, lutas sociais e falta de 

políticas públicas. Em termos legais, passa a ser reconhecida institucionalmente a partir da Lei 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº. 9394 de dezembro de 1996, que trata no Art. 

28:  

 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida 

rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos curriculares e metodologias 

apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - 

organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do 

ciclo agrícola e às condições climáticas; III - adequação à natureza do trabalho na 

zona rural (BRASIL, 1996). 

 

A Resolução do Conselho Nacional de Educação, CNE/CEB nº. 01/2002 (BRASIL, 2002) 

institui as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Em linhas gerais, a 

Educação do Campo tem-se constituído por diferentes contextos sociais, estruturados a partir de uma 

lógica econômica, política, social, epistemológica e cultural. Assim, o CNE/CEB n
o
. 36/2001 

considera que: 

 

A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um 

significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da 

agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, 

ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não 

urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos 

com a própria produção das condições da existência social e com as realizações da 

sociedade humana (BRASIL, 2001, p. 1). 

 

Esse desenvolvimento do modo de pensar e conduzir politicamente a Educação do Campo é 

consequência de uma trajetória histórica, marcada por um processo de lutas e de grandes 

movimentações sociais, a qual contribuiu para que os povos campesinos reivindicassem seus direitos 

de cidadão, melhoria nas condições de vida no campo, rompimento com o assistencialismo e, 

principalmente, acesso à educação pública de qualidade. Nessa perspectiva, Caldart (2002, p. 18), 

caracteriza como “[...] uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser educado no 

lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua 

participação, vinculada a sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais”. 

Como meio de atender a essas especificidades, o trabalho em escolas do campo deve 

considerar as características do público, pois 

 

O que caracteriza os povos do campo é o jeito peculiar de se relacionarem com a 

natureza, o trabalho na terra, a organização das atividades produtivas, mediante 

mão-de-obra dos membros da família, cultura e valores que enfatizam as relações 

familiares e de vizinhança, que valorizam as festas comunitárias e de celebração da 

colheita, o vínculo com uma rotina de trabalho que nem sempre segue o relógio 

mecânico (PARANÁ, 2010, p. 24).  
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Diante das defesas a respeito da Educação do Campo, percebe-se a sua dimensão e 

importância no contexto educacional. Assim, a partir da tomada de consciência por parte dos sujeitos 

do campo, ao conhecer o histórico e os fundamentos da Educação do Campo e ao atuar concretamente 

nessa realidade, reafirma-se o compromisso com essa modalidade de educação, defendendo a 

qualidade do ensino que propicie aprendizagem coerente com seus princípios e necessidades, pois ao 

longo de seu histórico, constituiu-se como instrumento de libertação e de construção de consciência 

crítica dos que dela participam e necessitam.  

 

3 EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: ESPECIFICIDADES PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO 

A Educação Matemática se preocupa com as relações entre o processo de ensino, 

aprendizagem e conhecimento matemático. Fiorentini e Lorenzato (2007, p. 10), destacam dois 

objetivos básicos para esse movimento: “Um, de natureza pragmática, que tem em vista a melhoria da 

qualidade de ensino e da aprendizagem da matemática; Outro, de cunho científico, que tem em vista o 

desenvolvimento da Educação Matemática enquanto campo de investigação e de produção de 

conhecimentos”. 

Assim, a ação docente, objeto de estudo da Educação Matemática, é também destacada pelas 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná (DCE) para a disciplina de 

Matemática. As DCE reconhecem que “A Educação Matemática é uma área que engloba inúmeros 

saberes, em que apenas o conhecimento da Matemática e a experiência de magistério não são 

considerados suficientes para atuação profissional” (PARANÁ, 2008, p. 48). Ou seja, considera que o 

professor precisa de conhecimentos para além da Matemática e da sua experiência prática, os quais 

podem ser subsidiados pelos pressupostos da Educação Matemática. 

Busca-se, portanto, na Educação Matemática, os fundamentos teórico-metodológicos a fim de 

balizar a ação docente para melhoria da qualidade de ensino e de apontar possibilidade de pesquisa de 

questões que envolvam o ensino, a aprendizagem e o conhecimento matemático nas escolas do campo. 

Desse modo, defende-se que essa área fornece subsídios para compreensão das questões que envolvem 

a Educação do Campo e as que envolvem a prática de Matemática na sala de aula.  

Considerando as especificidades da Educação do Campo e os apontamentos feitos por Charlot 

(2001, p. 47) de que “[...] o pouco valor que os jovens conferem ao aprendizado de conteúdos 

curriculares não seja resultante do seu ‘desinteresse’, e sim da sua dificuldade de encontrar um 

‘sentido’ para aquilo que os professores ensinam”, defende-se uma prática docente pautada em 

tendências metodológicas em Educação Matemática contribuinte para uma Educação no Campo “[...] 

vinculada a um projeto de desenvolvimento peculiar aos sujeitos que a compõem” (PARANÁ, 2010, p. 
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27).  

 

4 O ENSINO DA MATEMÁTICA EM ESCOLAS DO CAMPO 

Para o contexto da Educação do Campo, entende-se que o ensino de Matemática deva 

considerar como problema a necessidade dos sujeitos (SAVIANI, 1991). Nesse sentido, cabe ao 

professor problematizar uma situação que parta das necessidades dos sujeitos do campo e mediar o 

processo de ensino e aprendizagem de modo que os estudantes se apropriem dos conteúdos 

matemáticos como instrumentos para compreender e transformar sua realidade social, ou seja, que 

passem a compreender e agir criticamente nessa realidade (GASPARIN, 2002). 

É nesta perspectiva que a Educação Matemática em escolas do campo deve se concretizar, 

articulando o conhecimento científico e popular, garantindo a aprendizagem de conteúdos 

sistematizados. Dessa forma, o ensino da Matemática, buscando atender suas especificidades, credita à 

resolução de problemas uma possibilidade metodológica compatível com essa realidade.  

A construção do conhecimento matemático, assim, é compreendida como um instrumento na 

formação crítica desses sujeitos. Logo, o trabalho em sala de aula nessa perspectiva está atrelado à 

postura do professor que assume essa concepção ao ensinar matemática. Nesse sentido, propõe-se 

ensinar Matemática por meio da resolução de problemas, pensando primeiramente que o problema é 

um ponto de partida e um ponto de chegada, adotando-a, portanto, como metodologia para o ensino da 

Matemática (ONUCHIC, 1999). No processo, o professor lança mão de métodos diversos, buscando 

que o educando compreenda os conceitos, garantindo a aprendizagem dessa disciplina, possibilitando 

que ela se torne instrumento para compreensão crítica da realidade. 

Do ponto de vista científico e prático, para a realização deste trabalho, adotaram-se  as etapas 

de Onuchic (1999) para resolução de problemas, quais sejam: a) formação de grupos de alunos com 

entrega de atividades; b) registro dos resultados na lousa; c) plenária para discussão dos resultados; d) 

consenso e  formalização matemática do processo de resolução. Neste processo, o professor exerce a 

função de mediador, organizador, controlador e incentivador da aprendizagem Matemática. 

 

5 A EXPERIÊNCIA 

Inicialmente, as atividades utilizadas para o desenvolvimento deste relato foram planejadas e 

desenvolvidas de acordo com a realidade. A realidade da Escola de Brasiliana, distrito de Tupãssi, 

Estado do Paraná, é bastante diferente das demais escolas do município. O distrito onde se localiza a 

escola é habitado, em grande parte, por moradores de baixa renda, os quais, devido aos conflitos 

sociais do campo, foram expulsos da terra e substituídos pela mecanização. Assim, os estudantes são 
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filhos de agricultores que moram no campo e dos que moram no distrito. A escola é de pequeno porte, 

pois tinha, no momento da realização deste trabalho, aproximadamente quarenta e cinco alunos, 

distribuídos em quatro anos. 

O trabalho foi desenvolvido pelo professor regente durante o período regular de aula. 

Envolveu uma turma de oito alunos, do 6
o
 ano do ensino fundamental – anos finais. Ao tratar do 

conteúdo de geometria – conceitos de área e volume - partiu-se dos desafios da Educação do Campo 

orientando-se pela resolução de problemas como metodologia de ensino.   

O início das atividades constituiu-se pela reorganização da turma em duplas para que 

pudessem, desde os primeiros momentos, trabalharem coletivamente. Em seguida, foi entregue a cada 

aluno uma folha impressa com a seguinte situação-problema:  

 

Em uma determinada região, a agricultura e a agropecuária são as principais atividades 

desenvolvidas pela população. Essas atividades se apresentam como única fonte de renda e 

meio de subsistência para os moradores e trabalhadores do campo, que na maioria dos dias 

são surpreendidos pelo lindo nascer do sol, pois logo pela manhã a natureza começa se 

manifestar exuberantemente. Isso descreve exatamente como era a vida de seu Manoel que já 

vem passando 1/3 de sua vida no campo, adquirindo experiência como cidadão trabalhador. 

Seu Manoel executa diversas atividades em sua propriedade. Uma de suas favoritas é a 

produção do leite para venda ao laticínio mais próximo da região. Essa atividade ele 

desenvolve com cinquenta e oito vacas leiteiras, e cada uma delas produz, em média, a mesma 

quantidade de litros de leite por dia. Na retirada de um dia (manhã e tarde), seu Manoel 

consegue completar um freezer de leite com forma de um paralelepípedo. O mesmo possui as 

dimensões 1,8 m de comprimento, 0,8 m de largura e 0,9 m de altura. É importante considerar 

que o recolhimento do leite produzido pela empresa é feita diariamente. De acordo com essas 

informações, ajude seu Manoel a descobrir quantos reais ele irá receber nesta semana de 

trabalho, sabendo que o leite é vendido por R$ 0,70 (setenta centavos) o litro. 

 

Durante a leitura da situação-problema, foi perceptível o interesse dos alunos, talvez por ela 

ser constituída por questões que envolvem necessidades próprias, dificuldades vivenciadas em família. 

Na sequência, foi solicitado que discutissem, entre as duplas, os principais pontos que desencadeariam 

a resolução. Alguns dos alunos voltaram a atenção para a fração que apareceu no decorrer da situação. 

Naquele momento, o objetivo não era o trabalho com números fracionários e, sim, encontrar 

estratégias para o cálculo do volume do freezer, mas, naquela situação, esse fato relevante levou o 

professor a perceber a importância de promover a discussão, provocar a investigação e o pensamento 
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matemático, tecendo algumas considerações sobre conceitos de frações. 

Depois de alguns minutos discutindo, sentiu-se a necessidade de mediar possibilidades para 

aquela resolução que conduzissem à introdução do conteúdo de volume. Orientados para representar 

geometricamente, cada aluno representou a figura geométrica da situação-problema, como mostra a 

Figura 1, um paralelepípedo com dimensões aproximadas às medidas das dimensões do freezer. 

Posteriormente foram trabalhadas atividades que levaram os alunos a construírem o conceito de 

volume a partir do preenchimento de outros objetos utilizando líquido ou massa, pois o que se discutia 

era o quanto de leite era necessário para encher tal freezer. Para a representação concreta do conceito 

de volume, foi utilizado o material dourado que possibilitou mostrar o cálculo de volume a partir de 

uma determinada unidade de medida. 

 

 
Figura 1 – Produção dos alunos 

 
  Fonte: Oliveira, 2013 

 

Na realização dessa atividade, os alunos utilizaram o material dourado colocando um cubinho 

(u³) sobre o outro, no comprimento, na largura e na altura, pois o objetivo era construir o cubo maior 

do material dourado, que tem dimensões 10 u x 10 u x 10 u, levando-os a relacionar o cubo maior 

desse material com o freezer. As unidades cúbicas para formar esse cubo era a unidade em litros de 

leite. Feito isso, os alunos perceberam que o cubo maior estava completo e que foi composto por u³. 

Socializou-se então o desafio de descobrirem quantas u³ eram necessárias para a totalidade do cubo 

maior do material dourado.  

Buscando resolver esse desafio, os alunos utilizaram as placas do material dourado e, como 

tinham conhecimento de que cada placa era constituída por 100 u³, foram acoplando-as até formar o 
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cubo maior, concluindo em 10 placas e, consequentemente, 1000 u³. O trabalho do professor, como 

mediador do processo ensino e aprendizagem, nesse momento foi indispensável, pois como tinham 

chegado ao resultado correto, seu papel foi de encaminhar os alunos a sistematizar algebricamente o 

conceito de volume. O professor foi questionando as medidas e organizando-as no quadro de giz, 

concluindo com a fórmula para o cálculo de volume: V = a. b. c, em que a representava a medida de 

comprimento, b, largura e c, a altura.  

A partir dessa atividade, as duplas encontraram o volume do freezer utilizando a estratégia 

matemática que acabara de ser construída e concluíram o valor que seu Manoel receberia pelo leite 

vendido em uma semana. Ao concluírem os devidos cálculos, registraram os resultados no quadro de 

giz. Na sequência, foram debatidos os resultados, pois os alunos não sentiram nenhuma dificuldade em 

realizar os cálculos com números decimais, pois o professor regente havia trabalhado recentemente 

este conteúdo, o que pode significar que eles estabeleceram a relação entre os conteúdos matemáticos. 

Um questionamento importante que aconteceu foi o fato de os resultados obtidos estarem em 

m³ como unidade de medida, pois exatamente o freezer media 1,296 m³. Para melhor compreenderem 

essas ideias, utilizaram-se seis m² confeccionados em jornais pelos alunos em atividades anteriores, 

em que se montou um m³, possibilitando a visualização dessa unidade de volume. 

Retornando à resolução do problema, a intenção era conhecer esses valores em litros, havendo 

a necessidade de transformar as medidas encontradas em u
3
. Ao terem conhecido o m³, foi explicado à 

equivalência desse em litro com auxílio de uma tabela de conversão de medidas, chegando à conclusão 

de que 1 m³ = 1000 litros (l). Partindo desse pressuposto, os alunos transformaram esses resultados 

após concluírem que o volume do freezer comportava 1296 l.  

O próximo passo dos encaminhamentos dessas atividades foi o de responder ao problema 

inicial: Qual o valor seu Manoel receberia na semana pela produção de leite? Os alunos, na sequência, 

interpretaram e disseram que era necessário saber o valor recebido por um dia e, após, multiplicar por 

sete. Ao realizarem os cálculos, encontraram que o proprietário receberia cerca de R$ 907,20 reais por 

dia, e consequentemente multiplicando essa importância por sete, obtiveram o total de R$ 6.350,40, 

que correspondia ao valor que seu Manoel receberia por semana. 

Além dos conteúdos matemáticos escolares tratados, há inúmeras possibilidades de discussões 

que mesmo o professor de matemática poderá, se tiver uma formação crítica das questões sociais, 

culturais, econômicas, discutir com os alunos. São questões como condições e volume de trabalho para 

que seu Manoel pudesse ter tal rendimento semanal, e se de fato esses são valores líquidos e se ainda 

há demandas de custos, se a política de produção e comercialização dos produtos agrícolas é justa, etc. 

Enfim, a questão da contextualização necessariamente está vinculada à questão da 
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interdisciplinaridade que, em uma situação-problema genuína, não pode ser negligenciada 

considerando a defesa da formação crítica de um sujeito perante sua realidade. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A resolução de problemas, além de se constituir como uma metodologia para o ensino da 

Matemática, é um meio pelo qual o sujeito pode resolver problemas oriundos de suas necessidades. 

Isso ocorre tanto no cotidiano das comunidades do campo, em que a Matemática é instrumento, ou na 

natureza da Matemática como ciência. 

 Acima de tudo, é fundamental ressaltar que uma das orientações ao se trabalhar com essa 

metodologia é partir do nível de conhecimento dos alunos, das suas necessidades reais ou de uma 

situação-problema, a fim de abordar os conteúdos necessários à  compreensão da matemática, o que 

permite a resolução de problemas, finalizando todo o processo em uma análise crítica. Uma situação-

problema pode demandar a aprendizagem de um ou mais conteúdos, o que significa o trabalho com 

várias outras atividades de forma a garantir a compreensão dos conceitos e conteúdos matemáticos 

envolvidos nessa situação. É importante que, ao final do processo, os estudantes compreendam a 

situação inicialmente proposta, agora instrumentalizada, de modo mais crítico, adquirindo inclusive 

mecanismos para modificá-la. (GASPARIN, 2002).  

Nessa perspectiva, consideram-se relevantes trabalhos que abordam estudos em Educação do 

Campo enfatizando a Educação Matemática, pois esses estudos ainda são recentes. Assim, defende-se 

que este trabalho contribui no sentido de atender, em parte, as especificidades desse contexto – o 

ensino da Matemática na Educação do Campo. Partindo desse pressuposto, aponta-se que as 

discussões ocorridas no desenvolvimento das atividades foram consideradas importantes do ponto de 

vista metodológico e para o atendimento da realidade do campo dos alunos da Escola Brasiliana, o que 

pode ser percebido pelo interesse despertado, pela participação ativa e efetiva do grupo, demonstrando 

aprendizagem do conteúdo. Tal fato foi potencializado pela resolução de problemas que contribui para 

o desenvolvimento de uma educação voltada para a emancipação intelectual e social desses sujeitos.  

Defende-se, portanto, que a resolução de problemas, como metodologia para o ensino da 

Matemática em escolas do campo, pode ser assumida numa perspectiva crítica de educação, em que os 

sujeitos do campo sejam considerados em seu contexto histórico e a partir de suas necessidades. 

Assim, os conteúdos escolares tornam-se instrumento de compreensão e transformação da sua 

realidade. 
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RESUMO 

Durantes os meses de Agosto de 2013 e Setembro de 2013, foi realizado uma coleta de dados no 19º 

Batalhão de Polícia Militar, junto a GOTRAN, em Toledo – PR, sobre o número de acidentes 

ocorridos durante o ano de 2011, sendo constatados 1488 acidentes, destes, 578 somente no centro. 

Foi constatado que o principal motivo de acidente é do tipo Abalroamento Transversal, ocorrido 

principalmente em cruzamentos de ruas. Os dados serão ao término da coleta, que deverá coletar 

também os dados dos anos de 2012 e 2013, para a Secretaria de Trânsito do município em questão. A 

coleta se faz a partir da leitura e transferência dos dados do BOAT
4
 para uma planilha eletrônica. 

Palavras-chave: Acidentes de Trânsito em Toledo – PR; Acidentes no centro de Toledo – PR; 

Abalroamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O trânsito pode ser considerado como um sistema constituído de três elementos: ser 

humano, veículo e via/meio ambiente – os quais na maioria absoluta das vezes 

interagem de maneira adequada entre si. Quando essa interação não ocorre de 

maneira apropriada, em razão de falha de um ou mais fatores associados a esses 

elementos (base da teoria multicausal), pode ocorrer o acidente (FERRAZ, 2012, 

p.24). 
 
Acidentes de Trânsito são uns dos principais motivos de mortes no Brasil. Segundo o DNIT

5
, a 

vítima na maioria dos casos é do sexo masculino, com idade entre 30 e 40 anos. Em 2010, segundo 

dados do Seguro DPVAT
6
, houve 40.160 mortes no trânsito brasileiro, embora os números possam ser 

ainda maiores: 

 

Os números preocupam:  40.610 mortes em acidentes de trânsito no Brasil em 2010, 

segundo o Ministério da Saúde, número quase 7,5% maior que o registrado em 

2009. De acordo com o Sistema de Informações de Mortalidade (SIM), entre 2002 e 

2010, o número total de óbitos por acidentes com transporte terrestre cresceu 24%: 

passou de 32.753 para 40.610 mortes. Com base nesses números, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) classificou o Brasil como 5º país do mundo em mortes no 

                                                 
4
 Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito 

5
 Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 

6
 Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre. 
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trânsito. 

Se as indenizações pagas representassem o total das mortes no trânsito, teríamos 

praticamente 150 mortes por dia, ou 6,25 mortes por hora. Além disso, teríamos 

diariamente 596 pessoas inválidas, ou quase 25 vítimas por hora. Só que a realidade 

é pior porque nem todos reclamam o seguro. São números apavorantes, em primeiro 

lugar pela constatação de que o trânsito brasileiro é um dos principais assassinos do 

País. Em segundo, porque ele é mais cruel ainda, ao deixar inválidas 107 mil 

pessoas a cada seis meses. E, em terceiro, mas não menos importante, porque o 

custo social desse quadro é muito mais caro do que o total das indenizações pagas 

pelo DPVAT (DPVAT, 2012, s/p). 

 

2 OBJETIVOS 

O projeto tem o objetivo de auxiliar na diminuição e prevenção dos acidentes no município de 

Toledo – PR. Demonstrando os pontos, tipos dos acidentes ocorridos, tipos de veículos e o estado de 

conservação das vias do município. Encaminhar as análises aos órgãos municipais competentes para 

fomentar ações de prevenção. 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 

A análise estatística utilizada foi apenas descritiva com a organização dos dados em gráficos, 

sendo utilizado o software Microsoft® Office Excel®, a partir de BOATs
7
 junto ao 19º Batalhão de 

Polícia Militar - GOTran
8
. A coleta se faz a partir da leitura individual dos BOATs que estão 

arquivados em caixas específicas e transferência dos dados para a planilha eletrônica para posterior 

análise. 

A planilha eletrônica é dividida em colunas como: data, hora, número do BO, vias envolvidas, 

espécie de veículo (carro, moto, caminhão, ônibus, pedestre ou bicicleta), estado das vias, resultado do 

acidente e tipos de acidentes sendo:  

Abalroamento Lateral e Abalroamento Transversal: Lateral ocorre quando dois veículos se 

chocam lateralmente, normalmente durante uma ultrapassagem e transversal quando dois veículos se 

chocam perpendicularmente, esse tipo de acidente acontece normalmente em cruzamentos. 

Acidente Complexo: Ocorre quando há o envolvimento de três ou mais veículos, podendo ser 

veículos motorizados ou não, ou quando ocorre mais de um tipo de acidente, por exemplo, colisão 

frontal seguido de atropelamento. 

Atropelamento: Ocorre quando um veículo motorizado ou não, atropela algum pedestre. 

Atropelamento de Animal: Ocorre quando um veículo motorizado ou não, atropela um 

animal. 

                                                 
7
 Boletim de Ocorrência de Acidentes de Trânsito 

8
 Grupo de Operações de Trânsito 
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Choque: É considerado choque, quando apenas um único veículo atinge placas, postes, muros 

e afins. 

Capotamento: Ocorre quando um veículo perde seu eixo gravitacional, e tende a tombar, 

devendo esse, fazer no mínimo um giro vertical, podendo ser nos sentidos frente para trás ou o 

contrário. 

Colisão Frontal e Colisão Traseira: Esse tipo de acidente ocorre quando dois veículos se 

chocam frontalmente, e quando o primeiro veículo atinge um segundo na traseira do mesmo, 

consecutivamente. 

Engavetamento: Ocorre quando três ou mais veículos se envolvem em um acidente, fazendo 

com que a via atingida, fique bloqueada para tráfego. 

Queda de Moto: Ocorre quando o passageiro, condutor ou ambos, caem da moto, sem terem 

sido atingidos por um terceiro. Esse tipo de acidente é comum em dias chuvosos, ou por descuido de 

motociclistas durante curvas. 

Queda de Objeto: Ocorre quando um objeto qualquer cai de um veículo em movimento. 

Queda de Passageiro: Ocorre quando um passageiro de um veículo sofre queda. 

Queda de Veículo: Semelhante à queda de passageiro, ocorre quando um passageiro e/ou o 

motorista do mesmo, cai do veículo em movimento. 

Tombamento: Semelhante ao capotamento, porém nesse caso, o veículo em questão não 

chega a dar um giro, apenas perde seu eixo de gravidade, e tomba lateralmente, muito comum em 

veículos de carga como carretas e caminhões. 

A figura a seguir, ilustra alguns dos tipos de acidentes acima citados, sendo eles: colisão 

traseira, colisão frontal, abalroamento transversal (colisão transversal), abalroamento lateral (colisão 

lateral), choque, atropelamento, tombamento, capotagem e engavetamento. 
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Figura 1 – Tipos de acidentes 

 
                        Fonte: Livro “Segurança viária”, p.45, Antonio Clóvis Pinto “Coca” Ferraz, 2012. 

 

4 RESULTADOS 

Em Toledo – PR, durante o ano de 2011, houve um total de 4114 veículos envolvidos em 

acidente, desses, 19 com algum passageiro, motorista e/ou pedestre morto, considerando óbitos no 

local e óbitos posteriores, conforme Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Número de acidentes por nível. 

 
     Fonte: 19º Batalhão de Polícia Militar – Toledo – PR 

 

Legenda: Nível 1: Ferimentos leves. Nível 2: Grave, sem risco a vida. Nível 3: grave com risco a vida. Nível 4: 

Óbito – Corresponde ao total de veículos onde houve ou não vítimas com base no padrão seguido pelo Corpo de 

Bombeiros.  

 

 Como verificado no gráfico acima, o nível 3 não possui nenhuma vítima, mas isso se deve 

principalmente pelos BOATs não possuírem claramente essa informação, o que dificulta a pesquisa. 

 

No Brasil, a classificação utilizada para caracterizar os acidentes quanto à gravidade 

é a utilizada pela Polícia Militar na elaboração dos boletins de ocorrência dos 

acidentes e na elaboração das estatísticas. 

Nessa classificação são consideradas três categorias de acidentes: 

Sem vítimas (apenas danos materiais); Com vítimas não fatais (feridos); Com 

vítimas fatais. 

A existência e a quantidade de vítimas fatais são apontadas somente se a morte 

ocorreu no local ou até o fechamento do boletim de ocorrência por parte da Polícia. 

Se a vítima veio a falecer posteriormente, seja no hospital ou em outro local, o fato 

não aparece nos boletins de ocorrência. Dessa forma, para obter o número total de 

mortos em acidentes de trânsito é necessário recorrer às estatísticas do sistema de 

Saúde Pública, ou estimar esse valor mediante a aplicação de um fator multiplicativo 

sobre o número total de mortes ocorridas no local dos acidentes. 

Também o registro dos feridos somente é feito se os sintomas da pessoa se 

manifestarem no local do acidente; se os sintomas aparecerem posteriormente, a 

pessoa não é considerada como vítima não fatal, ou mesmo fatal se vier a morrer 

(FERRAZ, 2012, p. 44). 
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No gráfico a seguir pode-se observar que os acidentes do tipo abalroamento transversal, 

representam um total de 43% sobre acidentes ocorridos; ou seja, 649 dos 1488 acidentes ocorridos 

durante o ano de 2011, pois a maioria dos acidentes foram em cruzamento. 

 

Gráfico 2 – Percentagem de acidentes por tipo. 

 
Fonte: 19º Batalhão de Polícia Militar – Toledo – PR. 

 

 

4.1 ACIDENTES NO MUNICÍPIO – POR BAIRRO 

Através da coleta de dados realizada no 19º Batalhão da Polícia Militar – Setor de trânsito, foi 

verificado que a maior incidência de acidentes está no Centro de Toledo – PR, com 578 acidentes, 

correspondendo a 40,4% dos acidentes registrados no município durante o ano de 2011. 
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Gráfico 3 – Percentagem de acidentes por bairro. 

 
     Fonte: 19º Batalhão de Polícia Militar – Toledo – PR. 

 

No gráfico acima, os bairros que possuíam valor inferior a 0,5% foram desconsiderados, 

totalizando 2%. 

 

4.2 ACIDENTES NO CENTRO DE TOLEDO 

Dos 578 acidentes registrados no Centro de Toledo – PR, a incidência maior de acidentes 

concentra em cinco principais ruas, sendo elas: Avenida Maripá, Avenida Parigot de Souza, Rua 

Almirante Barroso, Rua Barão do Rio Branco e Rua Santos Dumont, correspondendo respectivamente 

a 12,8%, 12,8%, 8,1%, 6,1% e 11,1% dos acidentes no centro, desconsiderando os encontros das ruas 

Barão do Rio Branco, Santos Dumont e Almirante Barroso, com as avenidas Maripá e Parigot de 

Souza, considerando os acidentes nesses cruzamentos como pertencentes a avenidas. 
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Gráfico 4 – Acidentes por via. 

 

Fonte: 19º Batalhão de Polícia Militar – Toledo – PR. 

 

4.3 ACIDENTES POR DIA DA SEMANA EM TOLEDO – PR 

Através da coleta, verificou se que a maior incidência de acidentes de trânsito ocorre nas 

segundas feiras, com um total de 232 acidentes, correspondendo a 16,6% de todos os acidentes do 

município, enquanto no sábado ocorreram 168 acidentes, com um total de 12,02% dos acidentes. 
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Gráfico 5 – Acidentes por dia da semana. 

 
Fonte: 19º Batalhão de Polícia Militar – Toledo – PR. 

 

5 CONCLUSÃO 

Através dessa coleta e processamento dos dados, verificou-se que o trânsito de Toledo – PR 

segue as estatísticas nacionais de acidente de trânsito.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo problematizar o cotidiano e a metodologia das aulas de 

matemática para os estudantes surdos, nas escolas regulares de Ensino Fundamental e Médio da rede 

pública. A razão desta proposta é discutir a necessidade de que, para os estudantes surdos adquirirem 

os conteúdos trabalhados pelos professores, os recursos didáticos devem ser adequados e assim 

facilitarem a aprendizagem. Destacamos que os recursos visuais são essenciais para a apropriação do 

conhecimento no nível educacional que os estudantes estejam cursando. Apresentamos algumas 

propostas de mediação do ensino, com o intuito de agregar estratégias aos professores com estudantes 

surdos em sala de aula. 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Metodologia para o ensino de estudantes surdos. 

 

1 A MATEMÁTICA PARA ESTUDANTES SURDOS 

A obrigatoriedade da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS – imposta pela legislação 

brasileira
9
 é uma conquista da comunidade surda, resultado de diversas ações dessa comunidade e de 

grupos a ela ligados. Desde então a LIBRAS vem sendo inserida gradativamente como disciplina 

curricular nas instituições de ensino públicas e privadas em todo território brasileiro. 

A inclusão, que é a politica educacional vigente, traz como premissa básica a Educação para 

Todos. Dessa forma, todas as pessoas têm direito a educação, principalmente milhares de crianças, 

jovens e adultos excluídos do sistema educacional, porque tem necessidades educacionais diferentes 

da maioria dos estudantes. 

O estudante surdo que ao longo de sua história teve como base o direito de frequentar e 

utilizar os mesmos espaços educacionais e sociais que os ouvintes, visto que na antiguidade, segundo 

Sacks (1998) eram isolados do convívio da comunidade. Com isso, não podemos suprimi-los apenas 

com uma definição, devido às diferenças de perdas auditivas que afetam sua maneira de visão de 

mundo e aquisição de conhecimento. Em decorrência disso, apresentamos no quadro abaixo os tipos 

                                                 
9
 Lei 10.436/2002 que dispõe sobre a utilização da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e também o decreto 

5626/2005 que regulamenta a referida Lei. 
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de perdas auditivas e os decibéis, sua aquisição da linguagem e mediações que nos servem como 

indicadores para sabermos lidar com este estudante.  

 

Figura 1 – Graus de perdas auditivas 

 
Fonte: Ciranda da inclusão (2009, p.5). 

 

O quadro demonstra as perdas e suas mediações: com a perda leve o estudante surdo não 

apresenta nenhum problema na aprendizagem; com a perda moderada, nas atividades de ditado e 

outras relacionadas ao reconhecimento da fala, o surdo apresentará algumas dificuldades, sendo assim, 

é aconselhável sentar-se à frente do estudante para poder ajuda-lo. Na perda severa e profunda ambas 

necessitam de recursos visuais, adaptações curriculares e a presença de intérpretes de LIBRAS. 

Acredita-se que estas informações são importantes para o professor definir qual a melhor 

forma para lidar com seu estudante surdo e assim planejar suas aulas de matemática de acordo com 

suas necessidades educacionais, pois seu aprendizado é através do canal visual, suas percepções e 

aquisições de conhecimentos requerem recursos visuais e também por meio de sua forma de 

comunicação, ou seja, através da LIBRAS. 

Segundo Dada (apud Oliveira, s.p), a língua de sinais é descritiva, pois tem como base um 

referencial espacial, isto é, ao observar uma pessoa surda se comunicando percebemos que é montado 
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mentalmente um cenário, apresentado de forma que o outro envolvido no processo compreenda a 

mensagem. 

Diante destas duas condições educacionais, o aprendizado através de recursos visuais e o uso 

da LIBRAS os estudantes surdos, cada qual com sua especificidade de aquisição de conhecimento, são 

matriculados nas escolas regulares.  

O professor, principal mediador deste cenário, carente de formação continuada, desdobra-se 

em busca de estratégias e metodologias como tentativa de propagar e transferir seus conhecimentos 

acerca dos vários conteúdos aos estudantes.  

É neste cenário de exigência da legislação, da obediência à politica educacional, da realidade 

do professor e das necessidades do estudante surdo, elaboramos este artigo numa tentativa de 

assessorar os professores da disciplina de matemática que lidam com surdos em sua aula. 

Como dito anteriormente o estudante surdo é o sujeito que adquire conhecimentos por meio da 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, cuja modalidade é visuo-espacial, visto que, sua percepção é 

feita pelo canal visual, com isto é necessário que os conteúdos apresentados sejam através de recursos 

visuais. Na disciplina de matemática os conteúdos abordados devem ser apresentados e expostos com 

estes recursos. 

Outro ponto a ser considerado é que nós, tido como ouvintes, estamos expostos 

constantemente a inputs auditivos, seja ao dirigir-se para seu local de trabalho com um rádio recebe 

várias informações, ao andar pelas ruas, dentro de qualquer meio de transporte, ambiente de trabalho, 

tem acesso aos noticiários, musicas e outros, enfim, em qualquer local obtêm informações que de certa 

forma selecionamos em guarda-lás ou não. Enquanto seu estudante surdo adquire informações quando 

alguém: familiares, amigos, intérpretes e professores o informam sobre algum assunto, isto é, 

aleatoriamente. 

Trazemos este comentário para poder apresentar que muitos enunciados e o raciocínio logico 

utilizados para a resolução de atividade de matemática, são fáceis de serem resolvidos por ouvintes 

devido à oralidade, porém os alunos surdos requerem um pouco mais de tempo em virtude da ausência 

do som. Nós ouvintes aprendemos a tabuada devido à repetição oral da mesma, ajudada com o auxilio 

dos dedos, enquanto os surdos através de vários exercícios. 

Nas avaliações é necessário que os estudantes surdos tenham um tempo adicional para 

responderem suas atividades, pois além desta diferença na forma de aquisição de conhecimento, existe 

outro fator importantíssimo que devemos levar em consideração, e que será tratado no tema seguinte: 

refere-se à língua portuguesa como segunda língua para os surdos. 

Optamos pela disciplina de matemática, pelo dinamismo que as aulas requerem e pela 
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necessidade do uso de várias exposições visuais e práticas, porém observando relatos de intérpretes de 

LIBRAS, é a disciplina que pouco se utiliza da intervenção deste profissional e que os estudantes 

surdos tem facilidade de entenderem. 

Neste mesmo sentido, Carvalho (2010) afirma que: 

 

Para que o processo ensino-aprendizagem de matemática para surdos aconteça de 

forma efetiva é necessário elaborar conceitos, estratégicas e teorias compatíveis com 

a especificidade educacional do saber matemático e de viso-especialidade surda, ou 

seja matemática  visual-espacial (p.74). 
 

É fato que o aprendizado da matemática requer lógica, raciocínio e compreensão dos 

enunciados para avançarmos nos conteúdos, é justamente neste ponto que a maioria dos surdos 

enfrenta as dificuldades no aprendizado da matemática. Isto acontece porque o surdo tem a LIBRAS 

como sua primeira língua, isto é, toda sua compreensão de mundo e aprendizagem é apresentando por 

meio da LIBRAS, em seguida ocorre a  alfabetização em sua segunda língua, que é o português 

escrito. 

Quadros (1997) afirma que no desenvolvimento da criança surda, a sua primeira língua é 

considerada a língua de sinais, e que posteriormente adquire a língua portuguesa como segunda língua, 

sendo assim, ao constatar a surdez, a criança deverá ser posta em contato com a língua gestual pelo 

meio de interlocutores surdos. Para Goldfeld (2002, p.36), o ambiente linguístico deve ser o mais 

adequado possível à criança surda, para facilitar a aquisição da língua de sinais e evitar o atraso da 

linguagem e todas as suas consequências, em nível de percepção, generalização, formação de 

conceitos, atenção e memória. E acrescenta que provavelmente “a língua de sinais será a língua mais 

utilizada na construção da fala interior e exercerá a função planejadora da linguagem, já que esta 

língua é mais fácil e natural para o surdo”. Foi essa persistência que não deixou que “a língua de sinais 

fosse extinta e continuou a ser transmitida, de geração em geração, pelo povo surdo com muita força e 

garra” (STROBEL, 2008, p.46). 

Se o português é a segunda língua para o estudante surdo, é necessário atenção nos enunciados 

das atividades de matemática, visto que, são elaborados nesta segunda língua. Em algumas atividades 

os estudantes surdos podem não obter resultados satisfatório não por falta de compreensão da 

atividade, mas por falta de entendimento do enunciado da atividade. A presença do profissional 

tradutor e intérprete de LIBRAS não soluciona essa dificuldade. O intérprete em sala de aula com 

estudantes surdos inclusos tem a função de intermediador entre o professor que não sabe LIBRAS e o 

estudante surdo. 

Sendo assim, é indicado que os enunciados sejam diretos e objetivos para que os estudantes 
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surdos possam resolver as atividades individualmente e assim o professor conseguirá analisar sua 

produção e conhecimento sobre o tema apresentado. 

É necessário trata-los com igualdade no que se refere aos prazos para entrega das atividades e 

verificar se as mesmas coincidem com os requisitos propostos. Quando o professor observa o 

resultado da aprendizagem, pode-se questionar seu aluno, algo sobre o conteúdo. Pode-se pedir para 

que o aluno explique o que entendeu e se possível exemplificar o conteúdo. Quando não compreender 

suas respostas nas avaliações, convide o estudante surdo para explicar o que escreveu em LIBRAS e, 

com o auxilio do intérprete, que traduzirá da LIBRAS para a Língua Portuguesa a explicação do 

estudante. Vale ressaltar que o surdo, dentre seus conhecimento de mundo, tem a capacidade de 

desenvolver texto escrito no contexto da atividade proposta. 

Iniciaremos as propostas metodológicas observando o Decreto 5626/2005 no que refere ao uso 

e a difusão da LIBRAS e da Língua Portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação, que diz o 

seguinte:  

 

VI - adotar mecanismos de avaliação coerentes com aprendizado de segunda língua, 

na correção das provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a 

singularidade linguística manifestada no aspecto formal da Língua Portuguesa; 
VII - desenvolver e adotar mecanismos alternativos para a avaliação de 

conhecimentos expressos em Libras, desde que devidamente registrados em vídeo 

ou outros meios eletrônicos e tecnológicos (BRASIL, 2005, s.p.). 
 

Nas avaliações devemos adotar estratégias que coincidam com o aprendizado da segunda 

língua, valorizando a coerência nas atividades e avaliações apresentadas, priorizar o significado das 

sentenças na língua portuguesa escrita e também adotar alternativas de registro de avaliações 

expressadas em LIBRAS. 

No item VI do parágrafo primeiro do artigo 14, do Decreto 5626/2005, diz que deveremos 

disponibilizar equipamentos e acesso às novas tecnologias de informação e comunicação e recursos 

didáticos com intuito de apoiar na educação de estudantes surdos. Sendo assim, precisamos utilizar os 

avanços tecnológicos para nos favorecer, visto que muitos materiais em LIBRAS estão disponíveis e 

de fácil acesso na internet, como por exemplo, o ProDeaf
10

 e o Hand Talk
11

, são softwares de tradução 

de texto e voz da língua portuguesa para a LIBRAS, criados para auxiliar na comunicação entre surdos 

e ouvintes. 

Os professores devem considerar que seus alunos surdos captam as sensações do mundo 

diferente de nós, uma alternativa seria inserir-nos, temos que experimentar e sentir o mundo só pela 

                                                 
10

  ProDeaf, 2013. Disponível em: <www.prodeaf.net>. Acesso em: 18 out. 2013.  
11

  Hand Talk, 2012. Disponível em: <www.handtalk.me/>. Acesso em 18 out. 2013. 
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visão para percebermos como seria participar de uma aula expositiva sem a utilização da audição, ai 

sim, propor metodologias que incentivem e incluam seus alunos. 

A seguir apresentaremos algumas propostas metodológicas para auxiliar o professor em suas 

aulas de matemática com estudante surdo 

1 - LIVRO DIDÁTICO EM LIBRAS: Em 2008 o Ministério da Educação - MEC lançou o Projeto 

Pitanguá em LIBRAS - Matemática - 1a a 5a anos iniciais: Publicado em 2008, são livros digitais 

distribuídos gratuitamente para as escolas públicas, contendo a tradução integral do livro impresso em 

língua portuguesa para a LIBRAS. Com este material o professor poderá utilizar-se do livro digital 

para complementar suas explicação sobre conteúdos de matemática em LIBRAS; 

2 - VÍDEOS ON-LINE: Há uma diversidade de vídeos de matemática em LIBRAS, conforme 

exemplos: Sinais de Matemática em LIBRAS – Profa surda Zanúbia Dada
12

, graduada em Ciências e 

Matemática, apresenta sinais básicos de terminologias e conteúdos da matemática e Matemática – 

Juros Compostos (Drops 2012 em LIBRAS)
13

, vídeo aula interativa acompanhada com intérprete de 

LIBRAS sobre juros compostos com exemplos do cotidiano.      

3 - Curso Básico de LIBRAS para professores como forma de aproximá-lo de seu estudante surdo e 

não ficar unicamente na dependência do intérprete de LIBRAS, as vezes só para questiona-lo que 

encerrou uma atividade. Lembre-se que o aluno é do professor e não do intérprete, e se acaso ocorre a 

ausência do intérprete o professor saberá expressar-se com vocabulários básicos, utilizando de gestos e 

sinais naturais ou espontâneos.  

4 – PAPEL DO INTÉRPRETE DE LIBRAS: Profissional responsável pela interpretação e tradução 

em sala de aula e em outros ambientes educacionais para intermediar na comunicação entre o 

professor e estudante surdo. O intérprete tem dificuldade em interpretar as terminologias da 

matemática, visto que, esta disciplina tem uma linguagem específica e ainda não há sinais 

correspondente na LIBRAS para cada elemento matemático. Infelizmente o que ocorre é professores 

deixarem o aluno surdo na responsabilidade do intérprete. O professor não tem conhecimento da 

LIBRAS, e portanto, não faz questionamentos básicos, como se houve ou não entendimento pelo 

estudante ou se tem alguma dúvida. 

Lacerda (2010) comenta sobre a importância do intérprete de LIBRAS ter preparo para atuar 

no ambiente escolar, mediando e favorecendo a construção dos conhecimentos do estudante surdo e 

                                                 
12

 SINAIS DE MATEMÁTICA EM LIBRAS, 2013. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=jIAqxylo23U>. Acesso em: 09 nov. 2013. 
13

 Matemática – Juros Compostos (Drops 2012 em LIBRAS), 2012. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=14Grw8Bp7_E>. Acesso em: 09 nov. 2013. 
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sabendo qual é o seu papel em sala de aula. O quadro abaixo demonstra os três personagens (professor, 

intérprete de LIBRAS e estudante surdo) envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Figura 2 – Relação interpessoal 

 
     Fonte: Criado pelos autores.  

 

Lacerda (2010) sugere uma alternativa para o melhor desempenho das aulas seria o trabalho 

em conjunto do professor regente e o intérprete de LIBRAS, já que o intérprete conhece os estudantes 

surdos e sua cultura. 

As propostas apresentadas são importantes, porém vale ressaltar alguns equívocos, que devem 

ser evitados pelos professores como o uso de “ditado”, pois independente da perda auditiva do 

estudante surdo algumas palavras podem ser confundidas, como por exemplo, GATO e RATO, VACA 

e FACA, a diferença ocorre por causa do som e no caso do surdo a diferença das palavras não é 

percebida por eles que observam o movimento dos lábios.  O ditado mesmo com a presença do 

intérprete de LIBRAS não será possível, pois o profissional passar letra por letra da palavra que foi 

ditada, tornaria assim a atividade morosa e promoveria inquietação da turma e do surdo, pois este 

acreditaria que a demora e por sua causa e o deixaria em situação de desigualdade na questão de 

aprendizado diante aos ouvintes. 

Deve-se evitar iniciar ou concluir explicação no quadro de costas viradas para o estudante 

surdo, pois o que foi dito de costas não foi entendido pelo surdo com perda auditiva leve. É 

aconselhável que registre todo o conteúdo no quadro e em seguida explique apontando com uma régua 

ou seu próprio braço para o conteúdo que esta explicando. 
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No programa didático-pedagógico das escolas com estudantes surdos deve ser pensado não 

somente nos surdos, mas também nos estudantes ouvintes que estão presentes na mesma turma. Com 

novas práticas pedagógicas preparadas para os surdos, contemplando aspectos visuais, é fato que 

atingirá os estudantes ouvintes. 

Por fim, concluímos que a matemática não se trata de uma disciplina com estratégia de fácil 

entendimento por estudantes surdos, visto que, a oralidade se faz necessária em virtude de 

participarem de uma turma junto com ouvintes. Porém, algumas adaptações nas exposições das aulas, 

a interação do professor fluente ou com um pouco de conhecimento de alguns vocabulários em 

LIBRAS, a presença do intérprete de LIBRAS mediando à comunicação, a utilização de recursos 

visuais e atividades práticas, são recursos essenciais para possibilitar a eficácia do processo de ensino-

aprendizagem.  

Com isso, a compreensão dos conceitos matemáticos pelo estudante surdo e sua evolução nas 

atividades adaptadas, digitais e impressas em LIBRAS - Língua Portuguesa tende a ressaltar suas 

potencialidades como estudantes. 
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RESUMO 

A pesquisa realizada tem como objetivo traçar o perfil dos acadêmicos do curso de Licenciatura em 

Matemática utilizando um questionário com variáveis quantitativas e qualitativas à fim de garantir 

maior qualidade na análise realizada. Os acadêmicos foram sistematizados de acordo com o período 

em que estão matriculados. Os dados coletados foram dispostos em tabelas e gráficos e interpretados 

de forma a traçar o perfil. 

Palavras-chave: Amostragem; Gráfico; Pesquisa; 

 

1 INTRODUÇÃO 

O curso de Licenciatura em matemática tem como objetivo formar professores para o ensino 

fundamental e médio. Logo, como futuros professores, espera-se que os alunos desse curso tenham 

afinidade com essa disciplina que normalmente causa medo e insegurança nos estudantes. 

Geralmente as características entre os acadêmicos de matemática variam desde ter afinidade e 

facilidade com a disciplina até compreenderem sua importância para a vida, isto é, possuem a mesma 

ideia norteadora de que a matemática está presente até em simples detalhes, e que é propulsora de 

vários conhecimentos.  

Para descobrirmos ao certo o perfil dos acadêmicos de matemática da UTFPR Toledo realizou-

se uma pesquisa quantitativa. O método de investigação utilizado foi um questionário (em anexo), o 

qual contém várias perguntas que contribuíram para traçar o perfil dos acadêmicos matriculados no 

curso de Licenciatura em Matemática. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

A pesquisa realizada foi sistematizada com intuito de traçar o perfil dos acadêmicos do curso 

de licenciatura em matemática, UTFPR- Campus Toledo com base em variáveis quantitativas e 

qualitativas. As variáveis quantitativas buscam transformar em números informações coletadas. Já as 

variáveis qualitativas levam em consideração a individualidade da população pesquisada. As variáveis 

qualitativas são nominais e ordinais. Já as variáveis quantitativas são discretas e continuas.  

A variável qualitativa nominal exemplifica-se no gênero dos acadêmicos, enquanto a 

qualitativa ordinal está exemplificada pela questão relativa ao período em que o acadêmico está 

matriculado. A variável quantitativa continua é representada através da distância entre a moradia dos 

acadêmicos e a UTFPR- campus Toledo. Já a variável quantitativa discreta é representada pela idade 

dos acadêmicos.  

Os dados foram coletados no dia 22 de outubro de 2013 nas dependências da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Campus Toledo. A coleta abrangeu os cinco períodos de graduação do 

curso de Licenciatura em Matemática. Foram entrevistados 58 acadêmicos, sendo o curso composto 

atualmente por um total de 82 acadêmicos. 

Foi utilizado o método da amostragem estratificada. A amostra estratificada divide os extratos 

de acordo com a variável que torna a população heterogênea. Neste caso, a população entrevistada foi 

dividida de acordo com o período em que se encontra matriculada. O erro amostral, ou seja, a máxima 

diferença admitida entre a proporção estimada e a proporção populacional de alunos considerado foi 

de 7% com 95% de probabilidade. As informações coletadas foram dispostas em tabelas e gráficos. 

Para o cálculo do tamanho da amostra utilizou-se (BARBETTA, 2002) 

2
1










e
     e  
















N

N
n

*
,  

onde “ e ” é o erro de amostragem, “N” é o tamanho da população e “n” é o tamanho da amostra. 

A construção das tabelas e gráficos foi realizada no Microsoft Office Excel (2007). 

 

3 RESULTADOS 

 Ao coletar os dados foi percebida uma discrepância entre as idades dos entrevistados. A 

amplitude ocorre entre 17 e 48 anos. Com base nos dados coletados foi feita a média aritmética 

simples entre as idades dos acadêmicos e chegou-se a idade média de 24 anos no curso de Licenciatura 

em Matemática. A Tabela 1 apresenta a média aritmética simples das idades dos alunos de acordo com 

o período matriculado. Percebemos que a maior média é no terceiro período. A menor média é no 

quinto período.  
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Tabela 1 – Média Aritmética das Idades por período matriculado  

Período Matriculado Média  

Primeiro 25 

Segundo 24 

Terceiro 32 

Quarto 23 

Quinto 19 

 

Conforme mostra o Gráfico 1, o período com maior representatividade é o segundo, seguido 

do primeiro e quarto períodos. Vale ressaltar que o período em que o acadêmico está matriculado não 

corresponde necessariamente ao período em que iniciou a graduação. O período em que o acadêmico 

se encontra depende da quantidade de disciplinas que ele está matriculado em determinado período. 

Neste gráfico não estão relacionadas as dependências.  

Já o Gráfico 2 indica o semestre em que os acadêmicos iniciaram a graduação. Podemos 

perceber uma concentração maior de acadêmicos que iniciaram a graduação no primeiro semestre de 

2013. Neste semestre, 22 pessoas entrevistadas ingressaram na universidade. Dos entrevistados, 12 

acadêmicos, iniciaram a graduação no primeiro semestre de 2012. Analisa-se então que o os períodos 

com maior representatividade são aqueles que iniciam no primeiro semestre do ano letivo. 

 

Gráfico 1 – Porcentagem de acadêmicos por período 

 
 

 
Gráfico 2 – Semestre em que iniciou a graduação  
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 Comparando os Gráficos 1 e 2 percebemos , atualmente, maior concentração de dependências 

no primeiro e quarto períodos.  

Quanto ao gênero, podemos perceber a predominância feminina no curso, o que corresponde a 

57%. O Gráfico 3 demonstra esta situação. 

 

Gráfico 3 – Gênero dos acadêmicos 

 
 

Os indivíduos pesquisados foram questionados quanto ao tempo gasto para se deslocar até a 

UTFPR e, de acordo com os resultados, observa-se que o intervalo de 10 a 20 minutos apresenta a 

maior freqüência, conforme a Tabela 2. 

Analisando a Tabela 2 integralmente percebemos a variação do tempo gasto no deslocamento 

em minutos. Essa variação de tempo indica grande alternância na distância entre moradia e 

universidade. Isto indica que o Campus Toledo da UTFPR atende não somente o município de Toledo, 

mas também outros municípios da região oeste do Paraná. 
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Tabela 2 – Tempo gasto para se deslocar até a UTFPR – Toledo, em minutos 

Intervalos de tempo 

(min) 

Freqüência  

absoluta 

Freqüência  

Percentual (%) 

0 |- 10 10 17 

10 |- 20 12 21 

20 |- 30 8 14 

30 |- 40 4 7 

40 |- 50 8 14 

50 |- 60 0 0 

60 |- 70 8 14 

70 |- 80 2 3 

80 |-90 1 2 

90 |- 100 2 3 

100 |- 110 0 0 

110 |-| 120 3 5 

Total 58 100 

 

Percebemos então que há maior concentração em três períodos da Tabela 2. Mais de 20% dos 

acadêmicos levam entre 10 e 20 minutos para se deslocar até a UTFPR- Campus Toledo. Enquanto 

isso 14% levam entre 20 a 30 minutos no deslocamento. Essa porcentagem é coincidente com os 

intervalos de 40 a 50 minutos e 60 a 70 minutos.  

A diferença entre alunos residentes ou não em Toledo-PR é relativamente pequena. Os alunos 

não residentes e Toledo representam 41% do total. Os outros 59% residem no município. Conclui-se 

que apesar da localização da universidade, a clientela pertencente a outro município é grande. Este fato 

é facilmente explicado retomando-se a Tabela 2 e observando a discrepância no tempo gasto no 

deslocamento até a UTFPR. 

Gráfico 4 – Alunos residentes em Toledo 
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As formas como os acadêmicos se deslocam até a UTFPR é variada. Dos 58 acadêmicos 

entrevistados, 16 se deslocam de van, 15 de carro, 10 de moto, 13 de ônibus, 3 a pé e 1 de bicicleta. A 

representatividade dos acadêmicos que vem de ônibus e van reforça as afirmações do Gráfico 3, pois 

tais meios de locomoção geralmente são utilizados por aqueles que não residem no município de 

Toledo. 

 

Gráfico 5 – Meio de locomoção até a UTFPR - Câmpus Toledo 

 

  

Podemos identificar, com base no Gráfico 6, que grande parte dos acadêmicos escolheu o 

curso devido à afinidade com a Matemática. Portanto, dos 58 acadêmicos entrevistados, 

aproximadamente 45% (26) possuem afinidade com o curso. Podemos observar também que 

aproximadamente 17% (10) alunos escolheram o curso a partir de três fatores que ocorrem 

simultaneamente: o curso ser ofertado no período noturno, ser gratuito e possuir afinidade com o 

curso. A porcentagem de acadêmicos que assinalaram a opção “gratuidade do curso” é de 

aproximadamente 7%.  
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Gráfico 6 – Motivos que levaram os acadêmicos a escolher o curso de Licenciatura em Matemática UTFPR - 

Toledo 

 
Dos 58 acadêmicos entrevistados apenas 12 já estão lecionando. Esse número representa 

aproximadamente 21% do total. Os outros 79%, equivalente a 46 acadêmicos, ainda não atuam como 

professores. 

 

Gráfico 7 – Alunos que já lecionam 

 
 

 

Apesar da maioria dos entrevistados não ter concluído 50% do curso o número de acadêmicos 

que já trabalham na área da educação é grande. Analisando simultaneamente os Gráficos 7 e 8 

percebemos que a diferença entre aqueles que pretendem lecionar e os que já lecionam é de 58% (34) 
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pessoas.  

Gráfico 8 – Alunos que pretendem lecionar após a conclusão do curso 

 
 

Analisando o Gráfico 8 individualmente percebemos uma discrepância entre o objetivo do 

curso e o objetivo dos acadêmicos após a conclusão do curso. Tomando como base o objetivo do 

curso, ou seja, a formação de profissionais para atuar na área da educação, especificamente na 

disciplina de matemática, os resultados obtidos preocupam, pois 21% dos entrevistados não pretendem 

lecionar após a conclusão do curso.  

 

4 CONCLUSÕES 

 Durante a pesquisa percebeu-se predominância do gênero feminino no curso de Licenciatura 

em Matemática, UTFPR- Campus Toledo. Além disso, as idades dos acadêmicos variam entre 17 e 48 

anos. Contudo, a média entre as idades é de 24 anos. 

 Os períodos com maior concentração de acadêmicos são aqueles que têm inicio no 1° semestre 

do ano letivo. Entretanto, as dependências estão mais acentuadas no primeiro e quarto período.  

 Com relação ao tempo e a distância percorrida pelos acadêmicos até a Universidade, fica 

visível que a maior parte dos estudantes mora em Toledo, isto é 59%. E os outros 41% residem em 

municípios vizinhos. Apesar desta diferença, a clientela do curso de Licenciatura em Matemática da 

UTFPR- Toledo é diversificada. Percebemos isso através do tempo gasto no deslocamento, o qual 

apresentou discrepância, e o meio de locomoção utilizado sendo as variáveis van e ônibus indicativos 

da distância entre UTFPR e moradia. Esses meios de locomoção geralmente são utilizados por pessoas 

que moram a uma distância maior do ponto em que deseja chegar. 

 A maioria dos entrevistados possui afinidade com o curso. Esse fato relaciona-se com o 

objetivo do acadêmico após a conclusão do curso, ou seja, atuar na área educacional. Dos 58 
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entrevistados, 46 pretendem atuar como professores. O número é satisfatório, entretanto, mais de 20% 

não pretendem atuar na educação. Isto acontece pelo fato de alguns acadêmicos usarem a licenciatura 

como “degrau” para o bacharelado. 
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ANEXO 

 

 

Entrevista realizada com os acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática, Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná- Campus Toledo 

 

PERFIL DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

UTFPR- TOLEDO 

1) Em que semestre iniciou o curso? 

( ) 2º/2011  ( ) 1º/2012  ( ) 2º/2012 

( ) 1º/ 2013  ( ) 2º/2013 

2) Em qual semestre está matriculado?  

( ) Primeiro ( ) Segundo ( ) Terceiro 

( ) Quarto ( ) Quinto 

3) Gênero:  ( ) Masculino  ( ) Feminino 

4) Idade: _____________ anos completos 

5) Qual meio de locomoção utiliza para vir até UTFPR- Campus Toledo?                  (

 ) A pé  ( ) Moto  ( ) Ônibus ( ) Outros 

( ) Carro ( ) Bicicleta ( ) Van 

6) Mora em Toledo? ( ) Sim  ( ) Não 

7) Qual a distância aproximada (em metros) da sua casa até a UTFPR – Toledo? 

_________________ metros 

8) Quanto tempo gasta (em minutos) para vir á UTFPR- Toledo?                  

_________________ minutos. 

9) Qual motivo o levou a escolher o curso de Licenciatura em Matemática? 

( ) Afinidade  ( ) Noturno  ( ) Gratuito 

( ) Indicação  ( ) Nenhuma das alternativas 

10) Você já leciona? ( ) Sim  ( ) Não 

11) Após concluir o curso, pretende lecionar? ( ) Sim ( ) Não 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar as principais dificuldades dos alunos relativas às estruturas de campo aditivo, 

embasado no trabalho de Nancy Terezinha Oldenburg Koch e Maria Tereza Carneiro Soares e na teoria de 

Vergnaud. Nesse sentido aplicamos algumas situações-problema envolvendo a estrutura aditiva. Essa atividade 

foi aplicada com trinta alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, em uma escola estadual no município de 

Toledo. A estrutura do campo aditivo é dividida em três grupos: transformação, composição e comparação. O 

processo de formação dos conceitos matemáticos é de longa duração e mais eficaz quando acompanhado de 

situações-problema e aliado a algebrização. Na aplicação de problemas de transformação, composição e de 

álgebra foi possível perceber que muitos alunos restringem o problema para apenas a soma dos dados 

informados no mesmo, provando a carência do ensino da estrutura aditiva em sala de aula. Para reverter essa 

situação é necessário que os professores desenvolvam problemas que não sejam tão difíceis de serem resolvidos 

a ponto do aluno desistir de solucioná-lo, e nem tão fácil de modo que seja mecânico. Os resultados da pesquisa 

refletem a situação do ensino avaliado por provas como OBMEP e Prova Brasil. É preciso despertar o interesse 

do aluno pela aprendizagem de Matemática e o professor deve corresponder. 

Palavras-chave: Estrutura aditiva; algebrização; situação-problema. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Esse artigo foi desenvolvido na Graduação em Licenciatura em Matemática na Disciplina de 

Psicologia da Educação. Foi nos atribuído o trabalho de analisar as principais dificuldades dos alunos 

do 7º ano do Ensino Fundamental, referente à resolução de problemas de estrutura aditiva. 

Em uma sala de aula, ao propor problemas do campo aditivo, é comum ouvirmos 

questionamentos por parte dos alunos como “é de mais ou de menos?”. Essa interrogação indica 

aflição por parte dos mesmos para com situações-problema que envolvam matemática. 

 O processo de formação dos conceitos matemáticos é contínuo e se efetua no decorrer do 

desenvolvimento educativo, por meio de várias situações de aprendizagem. Para Vergnaud (apud 

KOCH ; SOARES, 2005. p.146-147) é por meio das situações-problema que conceitos matemáticos 

são compreendidos e aprimorados pela criança. 
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 Contudo, na sala de aula, na maioria das vezes o que ocorre é a falta de problemas 

contextualizados aliados a algebrização, que possibilitariam maior compreensão por parte dos alunos, 

por tratar-se de situações habituais. Portanto, com apenas a utilização de exercícios mecânicos, os 

alunos não desenvolvem a interpretação do conceito matemático transmitido; e apenas os exercícios de 

interpretação restringem a resolução de problemas de maior nível de dificuldade. O que acarreta em 

uma série de erros em provas como a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBMEP) e Prova Brasil. 

Com o intuito de analisar as carências na resolução de problemas do campo aditivo, foram 

realizadas pesquisas com alunos do 7º ano do ensino fundamental. Foi possível perceber que os alunos 

tem grande dificuldade de interpretar o enunciado do problema, além de associar soma de números 

negativos e algebrização. Demostrando as carência que temos na sala de aula em relação às estruturas 

aditivas. 

Buscamos aliar uma fundamentação da Psicologia da Educação com um trabalho 

desenvolvido por Nancy Terezinha Oldenburg Koch e Maria Tereza Carneiro Soares (2005), intitulado 

“O professor, seus alunos e a resolução de problemas de estrutura aditiva”. As autoras, utilizando 

Vergnaud como pressuposto teórico, realizaram uma pesquisa envolvendo problemas de estrutura 

aditiva. Os alunos resolviam situações-problema e uma professora da Educação Básica emitia 

pareceres sobre as estratégias dos alunos. A análise deste processo constitui o trabalho publicado por 

Koch e Soares. 

  

2 PROBLEMAS DE ESTRUTURA ADITIVA 

 Para Koch e Soares (2005), de acordo com Vergnaud, os problemas de estrutura aditiva são 

entendidos como diversas situações que conduzem a uma adição, uma subtração ou à combinação 

destas duas operações.  

 Neste sentido, os problemas de campo aditivo são divididos em três grupos básicos: problemas 

de transformação, de composição e de comparação. No primeiro ocorre a ideia de tempo, envolvendo 

estado inicial e quantidade que se transforma, ou seja, perda ou ganho, acréscimo ou decréscimo, e 

estado final. Geralmente são precedidos pela questão “Quanto ficou?”, ou “Quanto sobrou?”. 

 Um exemplo típico desse grupo é “João comprou bolinhas de gude por 5 reais e restou 11 reais 

em sua carteira. Quanto ele possuía antes de efetuar a compra?”. O segundo grupo apresenta 

problemas de composição, que envolve a ideia de parte e de todo, juntar uma parte com outra para 

chegar ao todo. Por exemplo, “Em uma sala de aula há 12 meninos e 17 meninas. Quantos alunos 

existem nessa sala?”.  Por fim, os problemas de comparação do terceiro grupo envolvem a 

comparação de atividades. Há uma exigência de melhor elaboração na resolução de problemas como 
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esses. Por exemplo, “Maria tem 6 anos. João é 3 anos mais velho que Maria. Quantos anos João 

tem?”(GONÇALVES, 2013). 

 É de grande importância o desenvolvimento de conceitos matemáticos envolvidos nos 

problemas acima. Mas é comum em sala de aula o professor impor o aprimoramento desses conceitos, 

através de exercícios mecânicos e poucas vezes utiliza a contextualização. 

 A consequência não é apenas a decepção em relação às médias obtidas na OBMEP e na Prova 

Brasil, mas também do nível de desenvolvimento em que a criança está e no qual ela deveria estar. 

Quando proposto a realização de situações-problema o aluno questiona sobre qual operação deve 

realizar, o que demonstra sua aflição em relação à solução do exercício e a dificuldade de interpretação 

da situação. 

 Quanto a isso Vergnaud (1985, p. 5) afirma: 

 

[...] a competência que consiste em encontrar, sem errar, qual operação (adição, 

subtração, multiplicação, divisão), deve-se aplicar a determinados dados e em que 

ordem, para resolver qualquer problema de aritmética dita elementar, é uma 

competência heterogênea que se analisa através de um grande número de 

competências distintas cuja a construção “espontânea” ou a apropriação pelo aluno 

requer um período de tempo muito longo. 

 

Portanto, o processo de formação dos conceitos matemáticos é de longa duração e mais eficaz 

quando acompanhado de situações-problema. Pensando nisso, foram aplicados problemas de campo 

aditivo aos alunos do 7º ano do ensino fundamental. 

 

2.1 PESQUISA 

 Em uma turma no 7º ano do ensino fundamental de uma escola pública foram aplicados 

problemas de campo aditivo, um de transformação, um de composição e um mecânico/álgebra. 

 Problema 1: Eu tinha um saldo negativo de R$ 327,00 no banco. Depositei R$ 975,00 e paguei 

com cheques as seguintes contas: Aluguel: R$ 432,00; Supermercado: R$ 181,00. Descontando os 

cheques do banco, qual será o meu saldo final?  

 Nesse problema 50% dos alunos pesquisados acertaram e 50% erraram. A maior dificuldade 

encontrada no problema de transformação é a soma de números negativos, visto que, ao invés de 

somar -327 + 975, os alunos somaram +327+975, obtiveram valores errados do saldo, que deveria ser 

descontado o aluguel e o supermercado. Observe a resolução do A1, tomando como A, aluno. 

 O erro do A1 foi justamente o citado acima, o que demonstra a grande dificuldade de somar 

números negativos e interpretar as informações dadas como “Eu tinha um saldo negativo de 

R$ 327,00”. 
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Figura 1 – Erro de A1 

 
   Fonte: autores (2013). 

 

 Porém, os alunos que obtiveram êxito no problema apresentaram diversos tipos de resoluções 

e interpretações. Todos eles utilizaram o método de “contas em pé”. A seguir, três resoluções do 

primeiro problema, respectivamente, de A2, A3 e A4. 

 

Figura 2 –  Resolução de A2 

 
    Fonte: autores (2013). 

 

 A2 primeiramente somou todas as “despesas”, ou seja, valores negativos, e depois subtraiu 

R$ 940,00 do valor total do cheque. Mesmo estando correta a sua resolução, A2 não percebeu que 940 

deveria ser negativo, porém ele percebeu que 940 é o valor de uma “dívida” e que então deveria ser 

descontado do cheque. 
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 Já A3 subtraiu inicialmente R$ 327,00 do cheque de R$ 975,00 e logo em seguida percebeu 

que poderia somar o valor do aluguel e do supermercado para depois subtrair do valor obtido da conta 

anterior.  

 

Figura 3 – Resolução de A3 

 
   Fonte: autores (2013). 

 

 

 A4, diferentemente dos alunos anteriores, subtraiu R$ 327,00, correspondente ao valor 

negativo que havia no banco, do total de R$ 975,00 que foram depositados. Do resultado obtido 

(R$ 648,00) subtraiu R$ 432,00 do aluguel. Com isso obteve o valor de R$ 216,00, e dele descontou 

R$ 181,00 de compras no supermercado. Chegando então ao saldo final de R$ 35,00. Isso implica que 

A4 seguiu exatamente a ordem dos passos da situação-problema. 

 

Figura 4 – Resolução de A4 

 
    Fonte: autores (2013). 
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 Esse problema de campo aditivo é de transformação, visto que começa com um saldo inicial 

negativo, ao decorrer do enunciado ocorrem alterações no saldo, de modo que o inicial seja diferente 

do final. 

 Problema 2: A eleição para prefeito de uma cidade apresentou o seguinte resultado: o 

candidato vencedor obteve 119.697 votos, o perdedor 56.175 votos. Entre brancos e nulos, houve 

29.746 votos. Quantos eleitores votaram nessa eleição? 

 Nesse problema, 63,3% dos alunos acertaram e o restante errou. E a principal dificuldade foi 

realizar a soma de algarismos com várias casas decimais, errando apenas algumas casas do resultado. 

A imagem abaixo mostra a resolução errônea feita pelo A6. 

 

Figura 5 – Erro de A6 

 
     Fonte: autores (2013). 

 

 Essa questão, diferentemente da anterior, trata-se de um problema de campo aditivo de 

composição, já que se somam os resultados para obter a resposta final. A6 compreende o enunciado do 

problema, porém comete erros ao somar os valores informados. A resposta correta é 205.618 mil 

eleitores. Comparando ao resultado que A6 chegou, é possível perceber que ele errou apenas as três 

primeiras casas. 

 O Problema 3 (Calcule 13-x-5=34) é um exercício é do tipo algébrico e teve a menor  margem 

de acerto. Os alunos, acostumados a resolverem problemas com a incógnita positiva, se depararam 

com uma negativa e tiveram dificuldade de resolver a questão. A seguir a resolução errônea do A5. 
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Figura 6 – Erro de A5. 

 
            Fonte: autores (2013). 

 

 A5 seguia com o procedimento correto, com a incógnita negativa até a penúltima linha, 

porém, ao perceber que sua incógnita seria negativa, ao invés de multiplicar ambos os membros por 

um negativo, ele apenas alterou o x para positivo. Isso mostra a dificuldade que alguns alunos 

possuem: não saber lidar com incógnitas negativas. Abaixo a resolução correta feita por A3.  

 

Figura 7 –  Resolução de A3 

 
Fonte: autores (2013). 

 

A3 faz o procedimento correto em relação a incógnita negativa, porém, em sua resolução, não 

mostra que multiplicou por -1 em ambos os membros. O que pode ou não ter acontecido é que A3 

“passou” o sinal de menos para o outro membro, porém não se pode afirmar. A margem de acerto 

desse exercício foi de 16,66%, resultado preocupante, pois o não entendimento da álgebra dificulta a 

resolução de exercícios mais complexos. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através da pesquisa é perceptível que ao se depararem com exercícios contextualizados, os 

alunos tendem a somar os dados que o problema transmite. Isso ocorre devido à grande dificuldade de 
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interpretação do enunciado e a falta da associação de interpretação de problemas com a algebrização. 

 Também conseguimos detectar a carência de procedimento para somar números negativos, 

tendo em vista os erros cometidos no primeiro problema. Porém, 50% dos alunos acertaram, provando 

que a “nomeação” problema é relativa a cada pessoa. Pois, de acordo com Krulik e Rudnik (1993), a 

diferença entre exercício e problema é que o primeiro é uma situação de treino e reforço de algoritmos 

já aprendidos para o sujeito; o segundo trata-se de uma situação que o indivíduo terá que raciocinar e 

sintetizar o que já foi aprendido. Isso implica que o que é problema para alguns alunos não é, 

necessariamente, problema para outros. 

 Para tal, na sala de aula devem ser trabalhados problemas contextualizados e o professor deve 

associá-los com a algebrização e como ela pode ser usada em problemas mais complexos, mais 

difíceis. Com isso a compreensão dos alunos em relação a problemas de estrutura aditiva tende a ser 

mais acessível e poderá contribuir para melhores resultados da OBMEP e da Prova Brasil. 

Para isso, é preciso superar a ilusão de professores que acreditam que apenas aulas 

organizadas, tradicionais e teóricas fariam com que o aluno aprenda, pois para Vergnaud (1983, apud 

MOREIRA, 2002, p.23) é através de situações de resolução de problemas que os conceitos se 

desenvolvem no aluno. Portanto, são necessários docentes que utilizem a resolução de problemas em 

sala, já que é essencial para a conceitualização.  
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RESUMO 

O presente trabalho relata uma experiência de acadêmicos do PIBID Matemática na aplicação de ofi-

cinas para melhorar o desempenho na Prova Brasil. Por meio desse relato, almeja-se contribuir para o 

aprimoramento do ensino de Matemática na Educação Básica. Os acadêmicos basearam-se nas im-

pressões que tiveram durante a aplicação do projeto e posterior discussão das mesmas com colegas e 

professores. Embora os resultados não sejam imediatamente mensuráveis, pode-se esperar que isso se 

reflita positivamente no desempenho escolar dos alunos e, consequentemente, no seu desempenho da 

Prova Brasil. A realização de projetos com esse caráter pode trazer ótimos resultados, devido a uma 

série de fatores. Espera-se que, se for o caso, o mesmo possa ser expandido. 

Palavras-chave: PIBID; Matemática; Prova Brasil.  

 

1 INTRODUÇÃO 

A partir da análise dos resultados da Prova Brasil, o MEC
14

 e as secretarias de educação po-

dem prever ações que aprimorem o sistema educacional brasileiro e diminuam as desigualdades pre-

sentes na sociedade, podendo destinar recursos para algumas áreas vistas como prioritárias. 

Dada a importância da Prova Brasil, os professores e alunos do Programa Institucional de 

Bolsa de Incentivo a Docência (PIBID) da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - 

Toledo, do curso de Licenciatura em Matemática, elaboraram  o “Projeto Prova Brasil”, com o 

objetivo de revisar e reforçar alguns conteúdos matemáticos presentes na avaliação, focando nos 

descritores da prova que apresentavam maior defasagem.  

O projeto foi desenvolvido através da realização de oficinas nas escolas parceiras do PIBID, 

fora do horário de aula. O presente trabalho é um relato dessa experiência, e tem como objetivo 

colaborar para o aprimoramento do ensino de Matemática na Educação Básica. O modo como as 

                                                 
14

 Ministério da Educação 
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oficinas foram realizadas é descrito, bem como algumas impressões dos acadêmicos
15

 que as 

aplicaram. 

Para tal, faremos algumas breves considerações sobre a Prova Brasil e o PIBID. Embasaremos 

teoricamente dois temas trabalhados e faremos uma breve apreciação dos resultados imediatos 

percebidos.  

  

2 RETROSPECTO DA PROVA BRASIL
16

 

A primeira avaliação aplicada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) ocorreu 

em 1990 em algumas escolas da rede pública urbana. Foram aplicadas questões de Matemática, 

Língua Portuguesa e Ciências. Além dessas, estudantes de 5ª e 7ª séries também tiveram redação. Em 

1995, houve mudanças na metodologia. Foram avaliados alunos das etapas finais dos ciclos de 

escolarização: 5º ano e 9º ano do Ensino Fundamental
17

 e 3º ano do Ensino Médio. Houve também a 

avaliação de algumas escolas da rede privada. A partir de 2001, passou-se a avaliar somente as 

disciplinas de Matemática e de Língua Portuguesa. Desde 2009 escolas rurais também passam pela 

avaliação.  

 

3 O QUE É A PROVA BRASIL E O SEU OBJETIVO
18

 

 A Prova Brasil é aplicada em escolas de todo o país a cada dois anos, realizada pelo 

INEP
19

/MEC. O que se busca com ela é a avaliação do ensino que é oferecido pelo sistema 

educacional brasileiro.   

É também uma ferramenta de auxílio aos governantes no direcionamento de recursos 

financeiros e técnicos, bem como à comunidade escolar, no estabelecimento de metas e na 

implantação de ações administrativas e pedagógicas, visando a melhoria da qualidade do ensino. 

Através da análise dos resultados, é possível obter a média de desempenho dos estudantes a 

nível nacional, regional e municipal, bem como o desempenho de cada unidade escolar participante.  

Com isso identifica-se as áreas nas quais os estudantes em geral apresentaram mais 

dificuldades, sendo possível a realização de ações que visem saná-las. Pode-se dizer que essas áreas de 

conhecimento têm como base os descritores da Prova Brasil.  

 

                                                 
15

 Bolsistas do PIBID e autores do texto. 
16

 Segundo dados da Universidade do Estado de Santa Catarina. 
17

 Antes conhecidas com 4ª e 8ª séries do Ensino Fundamental. 
18

 Informações do Portal do MEC. 
19

 Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira. 
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4 DESCRITORES DA PROVA BRASIL 

Segundo Brasil (2008, p. 18), “descritor é uma associação entre conteúdos curriculares e 

operações mentais desenvolvidas pelo aluno, que traduzem certas competências e habilidades”.  De 

acordo com o mesmo documento, a seleção dos itens que devem compor uma prova tem como 

referência os descritores. 

Ao analisar os resultados da Prova Brasil com base
20

 na porcentagem de alunos que acertaram 

determinadas questões, pode-se perceber que alguns dos descritores tiveram uma porcentagem baixa 

de acertos, sugerindo que neles os estudantes encontram mais dificuldades. Alguns desses descritores 

estão relacionados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Descritores em que os Alunos Apresentaram Dificuldades 
DESCRITORES 

DESCRITORES SEUS OBJETIVOS 

D15 Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida. 

D19 Resolver problema envolvendo medida da área total e/ou lateral de um sólido. 

D45 Resolver problemas envolvendo o Teorema de Tales. 

D47 Resolver problemas utilizando as propriedades dos polígonos. 

D52 Resolver problemas envolvendo juros compostos. 

D56 Resolver problemas envolvendo noções de análise combinatória. 

D57 Resolver problemas que envolvam noções de probabilidade. 

Fonte: SAEP – Sistema de Avaliação da Educação Básica do Paraná. 
 

Considerando esses descritores, os professores coordenadores e supervisores juntamente com 

os acadêmicos do PIBID, escolheram alguns temas para serem trabalhados durante as oficinas do Pro-

jeto Prova Brasil. Esses temas foram: Unidades de Medida, Probabilidade, Análise Combinatória, 

Classificação de Polígonos, Teorema de Tales, Raiz Cúbica e Quadrada, Juros Compostos, Áreas e 

Volumes de Sólidos, Equação do Primeiro Grau, Sistema de Equações e Circunferência.  

 

5 PIBID 

 O PIBID é uma iniciativa do Governo Federal executado no âmbito da CAPES
21

 que, segundo 

Brasil (2010), tem como objetivos o aperfeiçoamento e a valorização de docentes para a educação 

básica. Isso se dá pela inserção dos licenciandos no contexto de escolas públicas, desde o início de sua 

formação acadêmica, para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas. 

                                                 
20

 Resultados disponíveis em Brasil (2008). 
21

 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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 Além de visar a formação inicial de professores, há também um esforço a favor da melhoria na 

qualidade do ensino nas escolas públicas, principalmente naquelas em que o Índice de Desenvolvi-

mento da Educação Básica (Ideb) tem estado abaixo da média nacional de 4,4
22

.  

Esse é o caso das duas escolas onde as atividades do PIBID Matemática são desenvolvidas, 

sendo uma localizada na região central da cidade e outra num bairro periférico. O Colégio A, localiza-

do na região central do município, atingiu nota 4 no Ideb em 2011. Houve um decrescimento em rela-

ção à nota anterior de 2009. O Colégio B, por sua vez, teve desempenho 3,6 no mesmo ano, também 

ocorrendo queda da nota em relação a 2009. A título de comparação, a nota do município de Toledo 

em 2011 foi 6,4.  

 No campus Toledo da UTFPR, o PIBID Matemática foi implantado no ano de 2012. Desde 

então diversos trabalhos vem sendo desenvolvidos, como a aplicação de oficinas, desenvolvimento de 

material didático para a educação básica e apresentação dos resultados dessas atividades em trabalhos 

e artigos em eventos relacionados à Matemática. 

A atividade mais recente – Projeto Prova Brasil – está se desenvolvendo atualmente em ambas 

as escolas parceiras do Programa, e vem ao encontro dos objetivos principais do PIBID, de formação 

inicial de docentes e melhoria da qualidade de ensino. O projeto foi concebido tendo em vista a neces-

sidade de reforçar e revisar os descritores da Prova Brasil 2011 nos quais os estudantes em geral apre-

sentaram desempenho mais baixo, como já apontamos em seção anterior desse texto. 

Embora as atividades venham se desenvolvendo em ambos os colégios, relataremos aqui ape-

nas a experiência que tivemos no Colégio A. Dentre os descritores selecionados para a elaboração das 

atividades, nos deteremos neste trabalho em dois deles: D56 e D57 que são respectivamente Noções de 

Análise Combinatória e Noções de Probabilidade. 

 

6 PROBABILIDADE 

 O estudo de Probabilidades tem como objetivo descobrir as possibilidades de ocorrência de 

um experimento aleatório. Esses não têm a prerrogativa dos chamados experimentos determinísticos, 

em que é possível determinar o resultado. De acordo com Filho e Silva (2000), experimentos aleató-

rios são aqueles em que é impossível prever qual será o resultado antes da realização completa do 

mesmo. Pode-se, por exemplo, lançar uma moeda não viciada inúmeras vezes, e nunca será possível 

determinar com certeza qual face estará voltada para cima.  

                                                 
22

 Resultados disponíveis em http://www.portalideb.com.br/ 

http://www.portalideb.com.br/
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 Segundo Filho e Silva (2000), um evento pode ser caracterizado por um fato, algo que aconte-

ce. A probabilidade de um evento ocorrer é a razão entre o número de elementos que satisfazem o re-

sultado esperado e o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento.  

No exemplo da moeda, temos que há apenas uma possibilidade de que a face “cara” esteja vol-

tada para cima, e igualmente uma possibilidade para a face “coroa”. No entanto, no lançamento da 

mesma, há dois resultados possíveis: cara ou coroa. Portanto, há uma chance em duas de que o resul-

tado seja cara. O mesmo ocorre para coroa. Em probabilidade, esses resultados são chamados de espa-

ço amostral que, de acordo com Filho e Silva (2000, p. 396), “é o conjunto de todos os resultados pos-

síveis de ocorrer num experimento aleatório”. 

 As definições básicas sobre Probabilidade podem ser facilmente trabalhadas com elementos 

simples e acessíveis, como moedas e dados. Gradualmente, pode-se introduzir um número maior de 

elementos do espaço amostral e de eventos, usando-se inclusive de noções mais complexas, como 

união e intersecção de eventos etc. As relações básicas são válidas da mesma forma.  

 Segundo Brasil (1997, p. 40) 

 

[...] a principal finalidade é a de que o aluno compreenda que grande parte dos acon-

tecimentos do cotidiano são de natureza aleatória e é possível identificar prováveis 

resultados desses acontecimentos. As noções de acaso e incerteza, que se manifes-

tam intuitivamente, podem ser exploradas na escola, em situações nas quais o aluno 

realiza experimentos e observa eventos (em espaços equiprováveis) [...] 

 

Segundo o mesmo documento, verificamos que a probabilidade desenvolve no estudante for-

mas particulares de pensamentos e raciocínios, envolvendo fenômenos aleatórios, e certas atitudes que 

possibilitam o posicionamento crítico, o fazer previsões e tomar decisões. 

 Além da importância inerente ao conhecimento de noções básicas de Probabilidade, é impor-

tante que o estudante possua noções de Análise Combinatória. O estudo desses dois ramos da Matemá-

tica é, inclusive, trabalhado de forma bem próxima algumas vezes.   

 

7 ANÁLISE COMBINATÓRIA 

 A Análise Combinatória, segundo Pitombeira (1986, p. 21), “poderia ser chamada de 'arte de 

contar' [...]”. Isso se desdobra no Princípio Fundamental de Contagem, também conhecido como o 

Princípio Multiplicativo, que diz:  

 

[…] se um acontecimento A pode ocorrer de m maneiras diferentes e se, para cada 

uma das m maneiras possíveis de ocorrência de A, um segundo acontecimento B po-

de ocorrer de n maneiras diferentes, então o número de maneiras de ocorrer o acon-

tecimento A seguido do acontecimento B é m
 * 

n [...] (BACHX; POPPE; TAVARES, 

1975). 



 
Toledo, 18 a 22 de novembro de 2013. 

 

85 
 

 

 Além de estar envolvida no processo de contagem, a Análise Combinatória ocupa-se com a 

resolução de problemas que estão vinculados a jogos de azar. Contudo, nos dias de hoje isso deixou de 

ser sua preocupação exclusiva, pois agora ela atua em diversos outros domínios além de fornecer fun-

damentação para a contagem de possibilidades de eventos do cotidiano (TROTTA, 1988). 

 Com isso pode-se perceber que o domínio dos conteúdos supracitados é importante para que o 

aluno desenvolva uma percepção mais ampla do meio em que vive e adquira habilidades e conheci-

mentos importantes ao seu próprio desenvolvimento. Espera-se que as oficinas realizadas também 

contribuam nesse processo. 

 

8 DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE REALIZADA 

 As oficinas foram realizadas fora do horário escolar, nos sábados pela manhã. Por ser uma 

atividade extracurricular, a participação dos alunos foi facultativa. Neste relato nos deteremos às reali-

zadas no Colégio A. Houve participação de 32 alunos de diversas turmas de 9º ano. Eles foram dividi-

dos em duas salas de 16 alunos. Em cada sala foi aplicada uma oficina com temáticas diferentes, refe-

rentes a descritores da Prova Brasil. Relataremos a oficina referente a Polígonos, Unidades de Medida 

e Noções de Probabilidade e Combinatória.  

Cada oficina foi aplicada por três acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática. Dado 

que abordavam assuntos distintos umas das outras, as oficinas foram oferecidas a ambas as turmas, em 

datas diferentes, para que todos os estudantes tivessem a oportunidade para estudar os conteúdos. 

 Inicialmente foi realizada uma dinâmica referente a polígonos, para mostrar que a soma dos 

ângulos internos de um triângulo é sempre 180º. Para tal, os estudantes desenharam triângulos de dife-

rentes dimensões e formatos
23

, cortaram as regiões dos vértices e uniram-nas de modo a formar um 

ângulo raso. 

 Finalizada a dinâmica, a sala foi subdividida em três grupos com cinco alunos cada, para pro-

porcionar a discussão e partilha, entre os estudantes, dos métodos de resolução. Todos os estudantes 

receberam uma lista com 15 exercícios sobre os descritores  D15, D47, D56 e D57. 

 Os estudantes passaram a resolver os exercícios, chamando-nos à medida que surgiam dúvi-

das. Durante este momento, observávamos e acompanhávamos os grupos, buscando perceber as difi-

culdades e oferecer orientações. 

 Após um breve intervalo, enquanto alguns estudantes concluíam a lista, foi realizado um le-

vantamento geral sobre as dificuldades encontradas, por meio de perguntas informais aos estudantes. 

                                                 
23 Triângulos escalenos, isósceles, equiláteros, retângulos, acutângulos e obtusângulos. 
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As respostas corroboraram com o que já havia sido percebido no decorrer da oficina, que a dificuldade 

maior fora sobre Probabilidade e Análise Combinatória. Diante disso, sentimos a necessidade de sis-

tematizar a resolução de alguns dos exercícios, resolvendo-os na lousa e explicando alguns conceitos 

fundamentais do assunto. 

Por fim, como parte da metodologia prevista no Projeto Prova Brasil, realizou-se uma gincana 

“Caça ao tesouro”. Nesta, os estudantes, com a mesma divisão de grupos, deveriam responder ques-

tões rápidas sobre os conteúdos abordados nas oficinas a fim de terem acesso às pistas que levariam ao 

“tesouro” escondido. 

 

 

9 ANÁLISE DA ATIVIDADE 

 A partir da descrição acima realizada, algumas observações se fazem necessárias. Tais obser-

vações versam tanto sobre as dificuldades encontradas pelos alunos na resolução dos exercícios, quan-

to aos pontos positivos da metodologia utilizada na oficina. 

Inicialmente, nos deteremos nas dificuldades quanto à resolução dos exercícios. Os conteúdos 

contemplados na lista foram organizados por seções, na seguinte ordem: Polígonos, Unidades de Me-

dida, Análise Combinatória e Probabilidade (estes últimos, na mesma seção e com exercícios interca-

lados). 

 Percebeu-se que os estudantes resolveram sem muitas dificuldades os exercícios da primeira 

seção, provavelmente porque, além de possuírem certo conhecimento prévio, a dinâmica inicial fora 

voltada para o assunto. As questões sobre unidades de medida também foram resolvidas facilmente.  

 A terceira seção foi a mais dificultosa para os estudantes. Diante disso, analisaremos pontual-

mente os principais entraves encontrados nessa parte, especificamente os referentes à Análise Combi-

natória. À guisa de contextualizar as conclusões, apresentaremos os enunciados de algumas questões, 

começando pela questão 1:  

 

Ernesto possui 4 pares de sapato e 6 pares de meias. De quantas maneiras ele poderá se calçar utilizando um par 

de meias e um de sapatos? Construa um esquema mostrando todas as maneiras. 

 

A maior parte dos alunos apresentou dificuldades para construir o esquema requisitado. Deve-

se ter em mente que há diferentes maneiras de construir tal esquema e, em geral, é utilizado a árvore 

de possibilidades. Alguns confundiram a quantidade de pares de sapatos e meias com o número total 

de sapatos e meias. Diante disso, a  intervenção fez-se necessária. Apontamos quais são os elementos a 

serem considerados na resolução e algumas “sugestões” de como proceder. 
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Na questão 2 não houve dificuldades, visto que ela é semelhante à questão anterior, ficando o 

processo de resolução subentendido por conta das explicações que fornecêramos. Todos conseguiram 

formular a resolução correta. O enunciado é tal qual segue: 

 

Renato vai a um clube no qual existem 4 portas de entrada que dão acesso a 2 elevadores. Ele pretende ir ao 6º 

andar. De quantas maneiras diferentes poderá fazê-lo considerando que ele utilizará uma porta de entrada e um 

elevador necessariamente? 

 

A questão 5 necessitou da utilização dos princípios multiplicativo e aditivo tal qual nas ques-

tões 1 e 2. Contudo, esta questão apresentou mais elementos a serem combinados. Isso confundiu boa 

parte dos estudantes, sendo que foi necessário darmos “pistas” de como proceder. Essa questão foi 

sistematiza na lousa, com resolução detalhada. O enunciado da mesma:  

 

Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 2 tipos de pratos de carne, 3 variedades de bebidas e 3 

sobremesas diferentes. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De 

quantas maneiras distintas a pessoa poderá fazer seu pedido? 

 

Pode-se cogitar que os estudantes não se apropriaram dos conceitos de fato.  

A questão 6 também foi motivo de percalços para quase todos os alunos:  

 

João, José e Cristina disputam um torneio de xadrez no qual são atribuídos prêmios ao campeão e ao vice-

campeão. Quais são as possíveis premiações? 

 

Nesta, a dificuldade maior se deu em relação à interpretação do enunciado. Alguns estudantes 

efetuaram “3*3”, pois desconsideram que o campeão não poderia ser computado novamente como 

vice. Quando foi sugerida a elaboração de um esquema para melhor visualização do problema, alguns 

estudantes sentiram dificuldades. Outros ainda calcularam a probabilidade de alguém ser campeão, 

possivelmente porque as questões estavam misturadas, o que reforça a possível interpretação deficien-

te do enunciado. Perante essas situações e visando sanar as dúvidas, essa questão também foi sistema-

tizada na lousa.   

Isto posto, podemos identificar algumas dificuldades recorrentes que perpassam a temática a-

bordada. A primeira diz respeito à interpretação dos enunciados dos exercícios. Muitos estudantes 

apenas entenderam de fato o que deveriam fazer depois que os acadêmicos apresentaram sugestões de 

como proceder. 

Outra dificuldade, que talvez seja uma consequência da primeira, diz respeito à distinção entre 

Probabilidade e Análise Combinatória. Isso foi percebido de forma mais contundente no exercício 6, 

nas formas como já apontamos. 
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Quanto à metodologia utilizada, há três pontos interessantes: o primeiro é que os estudantes, 

logo após a dinâmica inicial, partem para a realização das atividades e, à medida que surgem dúvidas, 

eles percebem a necessidade de alguma explicação sobre o tópico. Isso causa um interesse da parte 

deles em se inteirar e prestar atenção na explicação. 

Ainda, a dinâmica final tem um papel muito conveniente. Com o objetivo de divertir os estu-

dantes, acaba por motivá-los a retornarem no sábado seguinte e darem continuidade ao projeto. 

Por fim, como fora descrito, os estudantes de uma mesma sala trabalharam em pequenos gru-

pos. Esse aspecto foi positivo na medida em que algumas vezes os próprios estudantes sanavam as 

dúvidas dos colegas de grupo. Sem dúvida, isso é reflexo do senso de companheirismo e cooperação 

entre os estudantes. 

  

10 CONCLUSÃO 

Perante o que foi exposto, somos levados a concluir que a realização de projetos como esse é 

benéfica aos estudantes. Dado que as oficinas ainda estão em andamento, não temos condições para 

avaliar se o resultado esperado será obtido com sucesso. O objetivo é que os estudantes adquiram uma 

nova forma de visualizar o problema, aplicando esses conceitos. Esperamos, assim, que o bom desem-

penho na Prova Brasil seja uma consequência.  

Além disso, contamos que isso se reflita positivamente no desempenho escolar dos participan-

tes. Esperamos ainda que o projeto possa se expandir, atraindo cada vez mais estudantes, visto que a 

participação é facultativa, e melhorando o desempenho educacional da escola de uma maneira geral. 
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RESUMO 

No presente trabalho realizou-se uma análise descritiva da temperatura e da densidade da gasolina, 

verificou-se a relação linear entre estas duas variáveis, ajustado num modelo estatístico, no tratamento 

dos dados foi utilizado o programa R (i3863.0.1), na analise  dos resultados  foi possível concluir que 

existe uma correlação negativa entre a temperatura e a densidade.    

Palavras-chave: Qualidade dos combustíveis; Correlação; Estatística inferencial. 

 

1 INTRODUÇÃO 

No recebimento de combustíveis como álcool, gasolina e diesel em inúmeros 

estabelecimentos, para garantia de uma boa mercadoria é realizado o teste de qualidade, que fornecem 

informações como densidade, porcentagem de etanol anidro e temperatura. 

 A gasolina é uma mistura de varias substâncias, tais como hidrocarbonetos oxigenados, 

compostos de enxofre, nitrogenados e metálicos todos em baixa concentração. 

 O processo para a sua obtenção é realizado a partir do refino do petróleo envolvendo várias 

etapas, iniciando por uma simples destilação, de onde se aproveita à nafta e o gasóleo. Conforme a 

resolução CIMA (Conselho internacional do Açúcar e do Álcool) em maio de 2013 o percentual de 

etanol anidro máximo presente na gasolina é de vinte e cinco por cento (25%). 

 O objetivo do trabalho foi realizar uma inferência estatística ajustando os dados um modelo 

linear. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Os dados da temperatura e densidade da gasolina foram obtidos á partir de análises realizadas 

em um posto de combustível da cidade de Toledo, PR. Os materiais necessários para a análise da den-

sidade da gasolina são: 

 Densímetro para Derivados de Petróleo c/ Graduação de 0,700 a 0,750;  

 Densímetro para Derivados de Petróleo c/ Graduação de 0,750 a 0,800;  
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 Termômetro Escala Interna, ambos c/ Escala de -10 + 50ºC e subdivisão de 0,5ºC com Certifi-

cado IPEM; 

 Proveta de 1000 ml Graduada; 

  Proveta de 100 ml Graduada c/ Tampa. 

 

Os procedimentos para a análise da densidade da gasolina são:  

 

 Retira 1000 ml de amostra do produto;  

 Em uma proveta de 1000 ml, medir a temperatura e a densidade para conferir os resultados ob-

tidos na tabela de correção da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Combustível 

(ANP); 

 A determinação da porcentagem de álcool anidro contido na gasolina, coloca-se em uma pro-

veta de 100 ml, 50 ml de amostra do produto ( gasolina); 

 Adicionar 50 ml de água destilado deixando escorrer pelas paredes interna da proveta até 

completar o volume de 100 ml da proveta; 

 Tampe a proveta e inverta varias vezes (aproximadamente 12), evitando a agitação para com-

pletar a extração do etanol para a fase aquosa;  

 Deixar a proveta em repouso por aproximadamente 13 minutos ou até a separação completa 

das duas fases; 

 A porcentagem da quantidade de etanol na gasolina, não poderá ultrapassar de 25%, sendo es-

se o valor máximo permitido pelos órgãos competentes. 

A figura 1
24

 apresenta o procedimento da determinação da quantidade de etanol anidro presen-

te na gasolina, sendo que no desenho 1 apresenta os 50 ml de gasolina com álcool que deve ser co-

locado na proveta de 100 ml. 

 No desenho 2, observa-se que os 50 ml de água destilada que deve ser colocado na proveta, e 

mostra  a  variação da camada aquosa depois da extração do álcool contido na gasolina.  

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Disponível em: <http://www.portaldepostos.com.br/paginas/gest.materia7.html.> acesso em 17 de 

ago. 2013. 

http://www.portaldepostos.com.br/paginas/gest.materia7.html
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Figura 1 – Determinação da porcentagem de álcool na gasolina. 

 
 

           Para a determinação da porcentagem de etanol anidro na gasolina realiza-se o seguinte cálculo 

𝑃 = 2𝑎 + 1 

sendo:  

P : porcentagem de álcool anidro contido na gasolina ; 

a : variação do volume de água na proveta . 

Na análise do combustível, para cada temperatura possui uma variação de densidade, 

entendendo que a gasolina é uma mistura de vários produtos. 

A ANP estabelece um regulamento técnico (ANP Nº 57, 20.10.2011) a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) estabelece as NBR e a American Societyn for Testing and Materias 

(ASTM), normatizam padrões de qualidade, que devem ser seguidos. Esses padrões especificam a 

quantidade máxima de chumbo, fósforo e silício que pode conter na gasolina, entre outros produtos 

que fazem parte da sua constituição, dessa forma pode-se justificar a variação de densidade que a 

gasolina possui, como a porcentagem de etanol anidro que pode ser adicionado onde o máximo é 25% 

e o mínimo 18%. 

Para a análise estatística utilizou-se estatística descritiva com a construção de tabelas e 

gráficos e inferência estatística com calculo do coeficiente de correlação de Pearson, regressão linear 

simples e testes de hipóteses todos ao nível de 5% de significância. O software utilizado para a 

analises foi o R (i3863.0.1).   

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta a estatística descritiva das variáveis, onde a temperatura varia de 0 a 14,5 

ºC, com media e mediana iguais a 7,25 ºC e desvio padrão  de 4.40 ºC. 

Para a densidade mínima obteve-se mínimo de 0,7246 g/m
3 

e máximo de 0,7306 g/m
3,
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respectivamente. O desvio padrão é baixo (0,003 g/m
3
) e mostra a baixa variabilidade. 

 A densidade máxima apresentou o mínimo de 0,7246 g/m
3 

e máximo de 0,7642 g/m
3  

respectivamente, com desvio padrão baixo (0,003 g/m
3
) e mostra também baixa variabilidade. 

Tanto a densidade mínima quanto a máxima apresentam-se heterogêneas (CV>30%) segundo 

COSTA NETO. Pelo teste de normalidade de Shapiro Wilk, tanto a temperatura quanto as densidades 

apresentam normalidade (p-valor>0,05). 

 
Tabela 1 – Estatística descritiva da temperatura e da densidade 

Estatísticas Temperatura (°C) Densidade (g/m
3
) 

Mínima  Máxima  

Mínimo 0,000 0,7246 0,7642 

Média 7,250 0,7698 0,7698 

Mediana 7,250 0,7306 0,7698 

Máximo 14,500 0,7367 0,7753 

Desvio padrão  4,402 0,003 0,003 

Coeficiente de variação 60,7% 49,8% 43,8% 

Teste de normalidade 0,2662 0,2962 0,2589 

   Fonte: Do autor, 2013
25

 

  

 O histograma apresentado na figura 2(a) mostra que o de densidade mínima é multimodal e a 

figura 2(b) da densidade máxima é unimodal. 

 

 

Figura 2 – Histograma (a) densidade mínima e (b) densidade máxima. 

           
(a)  (b) 

                                                 
25

 Existe normalidade ao nível de 5% se p-valor > 0,05. 
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O boxplot apresentado na figura 3 mostra que as densidades mínima e máxima apresentam si-

metria, a distribuição dos entre valor mínimo, quartil 1, mediana, quartil 3 e máximo são iguais. 

 

Figura 3 – Boxplot (a) densidade mínima e (b) densidade máxima. 

              
(a)                                                (b)              

 

A Tabela 2 apresenta os resultados da correlação de Pearson entre a densidade e a temperatura. 

O coeficiente é negativo e está próximo de menos um para os dois, indicando a existência e uma forte 

correlação linear, como foi possível comprovar pelo teste de hipótese (p-valor = 2,2x10
-16 

para a tem-

peratura e densidade mínima e p-valor = 2,2x10
-16 

para a temperatura e densidade máxima), logo quan-

to maior for à temperatura menor será a densidade. 

 

Tabela 2 – Correlação 

 Densidade 

Mínimo Máximo 

Temperatura 

   r=-0.9998    r=-0.9999 

p-valor= 2.2x10
-16

            p-valor= 2.2x10
-16

   

n=30 n=30 

 

 Para o ajuste do modelo linear considerou-se a equação 

𝑦𝑖 = 𝑎  𝑖 + 𝑏 + 𝑒𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖 = 1,… , 30 

onde: 

Y  é a densidade da gasolina (Dens) 

X  é a temperatura ºc (Temp) 

a  é a coeficiente angular 

b  é o coeficiente linear 

e  é o erro aleatório 
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 A Tabela 3 apresenta esses modelos estatísticos ajustados, o teste de hipótese para os coefici-

entes também foi significativos ao nível de 5% (p-valor<0,05). 

 

Tabela 3 – Modelos ajustados 

Modelos lineares  

Mínimo Dens=-0,0008Temp + 0,7365 

Máximo Dens=-0,0008Temp + 0,7753 

   Fonte: Do autor, 2013
26

 

 

Em ambos o coeficiente angular é negativo e indica que a cada acréscimo de uma unidade 

da temperatura redução de 0,0008 na densidade. 

 

CONCLUSÃO 

 Conclui-se que existe correlação negativa entre a temperatura e a densidade da gasolina e que 

é possível obter um modelo linear para fazer previsões e estimação destas variáveis.    
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RESUMO 

O presente trabalho é um relato de uma primeira experiência de ensino de um grupo de alunos 

participantes do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) do curso de 

Licenciatura em Matemática da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus 

Toledo; sendo essa experiência pautada no uso de recursos tecnológicos para o ensino de matemática. 

Um dos objetivos do grupo é contemplar o uso desses recursos em seus estudos, uma vez que as 

tecnologias, se utilizadas com objetivos bem definidos, possibilitam o desenvolver do pensar 

matemático. Neste contexto, discorremos sobre uma oficina com o tema radiciação, de modo a 

abordar os encaminhamentos propostos para o tema. Tal oficina, conciliada ao uso de recursos 

tecnológicos, aponta evidências da pertinência do uso de tecnologias em aulas de matemática, tendo 

em vista que, apesar das limitações de nossa primeira experiência, ainda consideramos produtivo o 

modo como os estudantes compreenderam o conteúdo, além da oficina vir ao encontro de nossa 

formação acadêmica. 

Palavras-chave: Ensino; Pibid; Radiciação; Tecnologia. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A matemática é entendida por muitos como uma disciplina escolar difícil; o estudo de entes 

matemáticos, de fato, não é tarefa fácil, e exige uma boa preparação do professor, que assume nesse 

contexto o papel de mediador do processo de aprendizagem. Nesse sentido, surge o desafio ao 

professor de buscar métodos que colaborem para tal êxito. Uma das possibilidades é a inserção de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) nas suas aulas. 

Em relação ao uso de TIC, Ponte (2000, p. 75) coloca que elas podem: 

                                                 
27
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28
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29
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[...] ajudar na aprendizagem de muitos conteúdos, [...] pelas possibilidades 

acrescidas que trazem de criação de espaços de interacção e comunicação, pelas 

possibilidades alternativas que fornecem de expressão criativa, de realização de 

projectos e de reflexão crítica. 
 

 Ao apontar tais contribuições, se faz pertinente considerar, se os professores estão aptos para 

incluí-las em sua prática docente. Os obstáculos para tal inserção incidem desde a falta de material nas 

escolas à preparação dos professores. Entretanto, a formação é ainda o meio mais decisivo dessa 

inserção tecnológica nas aulas de matemática, uma vez que sem um envolvimento do professor a 

mesma não ocorre (PEREIRA; LOPES; CHIANG, 2012). 

 Diante da preocupação com a formação do educador, o Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (Pibid) vem ao encontro de tal concepção. O Pibid, da UTFPR – campus Toledo, 

tem por base pesquisas e discussões de temáticas associadas ao ensino de matemática, sendo uma 

delas o uso de TIC, em particular, do Laboratório de Informática e Novas Tecnologias (LINT). 

Borba e Chiari (2013, p. 231), salientam que: 

 

[...] a formação do professor (inicial e continuada) precisa ocorrer integrada aos 

recursos tecnológicos, de modo que o futuro professor tenha experiências 

significativas com esses recursos, que desenvolva a capacidade de avaliar 

criticamente o papel dos mesmos em sala de aula, tornando-se crítico de sua própria 

formação. 

 

Entendemos, portanto, que há, no uso de TIC, um potencial para subsidiar o professor em suas 

aulas, podendo contribuir para o ensino e aprendizagem, em particular, da matemática. 

No presente texto, apresentamos o relato de uma oficina embasada no uso de mídias 

tecnológicas e discorremos sobre como vivenciamos essa associação dos estudos teóricos com a 

práxis, propiciada pelo Pibid; explorando nosso planejamento, execução e a avaliação da oficina, a 

qual foi ofertada a estudantes de um 9º ano de uma das escolas parceiras do programa, com o intuito 

de introduzir o tema radiciação. 

 

2 RECURSOS TECNOLÓGICOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA  

Ao levar em consideração que estamos imersos em uma sociedade globalizada, se faz 

pertinente buscar a inserção de novas tecnologias na sala de aula, pois ensinar é um processo 

dinâmico, e precisa estar voltado à integração dos anseios dessa nova geração tecnológica à práxis 

pedagógica. 

O contexto atual nos permite refletir que “as aulas expositivas, em que o professor é o centro 

do processo, não conseguem atender às demandas da dinâmica da sala de aula hoje. A postura passiva 
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do aluno não se sustenta mais em nosso momento histórico” (PEREIRA; LOPES; CHIANG, 2012, p. 

125). Dessa forma, se faz coerente que o espaço escolar seja repensado para readequar-se aos novos 

meios de propiciar o ensino-aprendizagem. Bem como salienta Maltempi (2008, p. 61), que “toda 

inserção de tecnologia no ambiente de ensino e aprendizagem requer um repensar da prática docente, 

pois ela não é neutra e transforma a relação ensino-aprendizagem”. 

O uso de TIC nas aulas de matemática proporciona uma nova perspectiva à apreensão do 

aluno, tendo em vista que o educador é levado a fazer novas reflexões sobre sua práxis matemática – 

contribuindo para firmar a indissociação entre teoria e prática – e o aprendiz, por sua vez, depara-se 

com outra forma de pensar, tendo, muitas vezes, que articular o já pensado em matemática por ele 

mesmo. 

Nesse aspecto, o estudo da matemática em sala de aula se dá sob outra ótica diante dessa 

perspectiva, uma vez que “a inserção das tecnologias no ambiente de ensino e aprendizagem 

reorganiza o pensamento, de modo a modificar a matemática que é produzida pelo coletivo professor-

aluno-tecnologia” (MALTEMPI, 2008, p. 62). 

Se assumirmos que é fundamental nas aulas de matemática primar pela construção do 

conhecimento por parte do aluno, se faz justificável conhecer e analisar criticamente as possibilidades 

do uso de mídias para tal construção. “O pensar de como o conhecimento é gerado em ambientes 

‘formais’ e ‘informais’ de aprendizagem deve-se considerar as diferentes mídias disponíveis” 

(BICUDO, 1999, p. 288). Portanto, saber o que se almeja é tão importante quanto conhecer as 

ferramentas a que se dispõe.  

Os recursos tecnológicos existentes são variados, dentre esses há sites educativos, chats, jogos 

eletrônicos, slides, vídeos, softwares, planilhas do Excel, calculadora e outros mais. Na internet é 

possível encontrar diversos desses recursos, sendo que alguns já vêm acompanhados com possíveis 

encaminhamentos para otimizar o seu uso. Desse modo, cabe ao educador um olhar crítico quanto à 

seleção de qual ou quais utilizar, de modo a atender os seus objetivos. 

A cautela nessa seleção é fundamental, porque apenas inserir recursos tecnológicos nas aulas 

de matemática não garante apreensão de conhecimento. “Integração, é a ideia-chave no que respeita às 

TIC” (PONTE, 2002, p. 9), nessa ótica, a prioridade dessa inserção precisa estar em consonância com 

um processo de integração, que permita articulações entre o material utilizado e os objetivos 

almejados, pois promover a experimentação e construção do conhecimento nesse contexto, exige que 

teoria e prática estejam em constante harmonia. 

Devemos sempre lembrar que ambas, 

 

[...] a experiência pessoal e prática do magistério são importantes para a 
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aprendizagem profissional do professor de Matemática. O saber docente oriundo do 

contato direto com os alunos nas aulas de Matemática deve ser considerado e 

confrontado com a teoria (BICUDO, 1999, p. 271). 

 

Na presente oficina tivemos a oportunidade de propor atividades com o uso de recursos 

educacionais, que colocaram em jogo nossos conhecimentos teóricos diante da prática experimentada. 

A seguir, apresentamos nossa primeira experiência com o uso de TIC em aulas de matemática, na 

condição de professores, e pontuamos possibilidades e obstáculos que vivenciamos. 

 

3 INTRODUZINDO RADICIAÇÃO COM RECURSOS TECNOLÓGICOS  

Na escolha do tema da oficina, que deveria ser pautada no uso do LINT, primeiro analisamos, 

juntamente com a professora da turma da escola parceira, a possibilidade de abordar um conteúdo 

ainda não estudado, sendo esse o próximo conteúdo indicado em seu plano de ensino: as propriedades 

dos radicais. 

Diante do objetivo de introduzir o tema radiciação, trabalhando por meio de tecnologias, o 

primeiro desafio foi o planejamento da oficina. Decidimos pesquisar recursos educacionais na internet, 

em virtude da gama de informações disponíveis online. Nessa ação, nos pautamos na fala de Maltempi 

(2008), que afirma a necessidade de refletir sobre como inserir os recursos na aula; dessa forma, a 

pesquisa ocorreu de forma direcionada, pois já tínhamos definido o objetivo de usar recursos 

tecnológicos para ensinar as propriedades dos radicais.    

No momento de compartilhar as pesquisas com os integrantes do grupo Pibid
30

, verificamos 

que os materiais encontrados não contemplavam integralmente tal objetivo, além do mais, a maioria 

deles possibilitava apenas o uso das propriedades dos radicais, sem prezar pelo entendimento dos 

conceitos. Como pondera Souza (2007, p. 111) “os recursos didáticos não devem ser utilizados de 

qualquer jeito, deve haver um planejamento por parte do professor, que deverá saber como utilizá-lo 

para alcançar o objetivo proposto por sua disciplina”. 

Nessas circunstâncias, avaliamos como pertinente usar dois jogos online pesquisados, 

considerando as suas especificidades e possíveis explorações. Um proporcionaria a introdução da aula, 

e o outro faria parte de seu fechamento. Sentimos também a necessidade de pensar em outros materiais 

para complementar a aula e, por isso, produzimos dois vídeos
31

. 

                                                 
30

 Semanalmente são realizadas reuniões em que os integrantes do grupo Pibid têm a oportunidade de estudar e 

refletir sobre temáticas associadas ao ensino de matemática, bem como discutir questões relacionadas às suas 

pesquisas. 
31

 Disponível em: http://pibidmathtoo.wix.com/pibidmatematicautfpr#!vdeos/c20sq 
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Nosso objetivo com tais vídeos foi mostrar que o conteúdo em estudo estava presente em 

situações reais; um dos vídeos contempla um cenário de uma construção civil com um diálogo entre 

trabalhadores, de forma a mostrar que eles poderiam fazer uso do conceito raiz em suas atividades, o 

outro aborda um diálogo entre duas estudantes sobre música e radiciação. 

Na escola, optamos por dividir a turma; parte da turma permaneceu no laboratório e a outra na 

sala de aula. Desse modo, ambos os grupos trabalharam o mesmo conteúdo, embora com abordagens 

distintas. Isso ocorreu mediante às condições do laboratório de informática, pois nem todos os 

computadores puderam ser utilizados devido à problemas de funcionamento. Esse é um dos obstáculos 

que surgem ao se trabalhar com computadores; “é preciso que as instituições educacionais invistam 

muito em manutenção e segurança, para que suas atividades on-line não sofram colapsos” (KENSKI, 

2011, p. 53). 

Neste texto, relatamos as atividades aplicadas com os educandos que utilizaram o laboratório, 

os quais foram dispostos individualmente, e cuja oficina teve duração de duas horas-aula. 

A primeira atividade proposta foi o jogo online “Forca da matemática”
32

 (Figura 1); o qual 

consiste em formar palavras relacionadas ao conteúdo radiciação. Ainda que houvesse a possibilidade 

de aparecer palavras desconhecidas pelos alunos (alguns exemplos de palavras que apareceram no 

jogo: simplificação, radical, potência, quadrada, cúbica, racionalizar, expoente, radicando, índice, raiz 

enésima), o próprio recurso mostrava ao final do jogo qual era a palavra procurada. 

 

Figura 1 – Jogo Forca da Matemática 

 
                       Fonte: Site Atividades Educativas 

 

Os educandos tiveram aproximadamente quinze minutos para encontrar os termos 

relacionados a radiciação. Propôs-se que esses termos fossem registrados no caderno. Em seguida, 

                                                 
32

 Disponível em: http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=8516. 
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anotamos no quadro todos os termos que o grupo de alunos encontrou, e, a partir deles, questionamos 

o que entendiam de cada um, discutindo seu significado. 

Ao escolher o termo potência para dirimir sua acepção, os próximos foram escolhidos na 

medida que estabeleciam um elo com conteúdos já trabalhados. Desse modo, compreendemos como 

pertinente o professor ter em mente clareza do conteúdo abordado, dado que a organização e 

comunicação das ideias, bem como a coerência da fala, colaboram para uma melhor compreensão por 

parte do aluno. 

Essa atividade foi proposta com a intenção de relembrar termos que eles já sabiam a respeito 

de radiciação, e para o próximo passo exibimos dois vídeos que explicitam algumas aplicações de 

raízes. O primeiro vídeo mostrava como podemos determinar o lado de uma área quadrada sabendo-se 

a sua área. Já o segundo, explicita como pode-se obter a frequência dos semitons ordenadamente dado 

um semitom em uma oitava do teclado. Buscamos utilizar os recursos sempre de forma a não incorrer 

na desconexão do material apresentado e o conteúdo abordado, assim como assinala Kenski (2011). 

Para os educandos, o primeiro vídeo foi interpretado como algo já conhecido de seus estudos 

escolares, já o segundo, foi novidade tanto no que tange a raiz duodécima, como a própria aplicação na 

música. Discorremos sobre os dois materiais após sua exibição e, por sugestão dos alunos o segundo 

vídeo foi retomado, em razão da dificuldade de visualizar a situação apresentada. 

Elucidamos também, a importância de se conhecer as propriedades da radiciação para 

simplificar determinadas operações com radicais. Nesse momento, a aula pautou-se em explicações 

expositivas, o que se justifica, pois nesse âmbito as “tecnologias são usadas como auxiliar no processo 

educativo. Não são nem o objeto, nem a substância, nem a sua finalidade” (KENSKI, 2011, p. 44). 

A explicação das propriedades ocorreu fazendo uso de exemplos numéricos e 

concomitantemente da representação genérica das mesmas, em atenção ao diagnóstico da turma, no 

qual percebemos que anterior à generalização se faz necessário abordar exemplificações. Também foi 

estimulado o registro textual sobre cada propriedade, uma vez que “trocar constantemente de registro e 

enxergar, nos diferentes registros, o mesmo objeto matemático representado” (ROSA, 2009, p. 113) é 

fundamental para uma melhor acepção dos conceitos trabalhados. 

Uma das situações exploradas, por exemplo, para calcular o produto de radicais de mesmo 

índice, se deu do seguinte modo: 6621623827827 3333  . A partir dessa 

exemplificação mostramos o que está ocorrendo de forma geral, isto é, sejam a  e b  dois números 
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quaisquer
33

, nnn baba  . Também transcrevemos essa expressão para um enunciado em formato 

de texto: no produto de raízes de mesmo índice, mantém-se o índice e multiplicam-se os radicandos. 

No decorrer das explicações os alunos quase não fizeram indagações, embora procuramos 

dialogar sobre o assunto, questionando-os sempre que possível. Nesse aspecto, observamos que o uso 

da oralidade e da lousa para certas explicações é indispensável. Como salienta KENSKI (2011, p. 55), 

 

o uso amplo do diálogo entre professores e alunos, a preocupação em criar uma 

atmosfera de tensão produtiva, com os alunos preparados e motivados para encontrar 

respostas e formular explicações sobre os assuntos tratados, geram mecanismos de 

raciocínio que conduzem os alunos a melhor aprendizagem. 

 

Após o estudo das propriedades, solicitamos que os mesmos sentassem em dupla, para jogar 

“Quadrado dos Radicais”
34

, cuja interface apresentamos na Figura 2. Nosso objetivo com esse jogo era 

que os educandos efetuassem os cálculos com raízes, e que observassem a praticidade do uso das 

propriedades, além de reconhecê-las no ato de jogar; tendo em vista que “o jogo permite a passagem 

do fazer para o compreender, o que implica progressos cognitivos e conceituais, essenciais no contexto 

escolar, principalmente no aprendizado da Matemática” (NOGUEIRA; KATO; BARROS, 2010, 

p.113). 

Figura 2 – Jogo Quadrado dos Radicais 

 
           Fonte: Site Matemática Divertida 

   

O jogo “Quadrado dos Radicais” consiste em simplificar ou resolver as expressões 

apresentadas, de forma a determinar qual das respostas disponíveis seria conveniente. Para tanto, 

                                                 
33

 Na presente atividade estávamos trabalhando apenas com o conjunto dos números naturais. 
34

 Disponível em: https://sites.google.com/site/gilmaths/jogos-matem%C3%A1ticos-em-flash. 
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solicitou-se que conforme jogavam, fizessem os registros no caderno, além é claro de posteriormente, 

poderem fazer recorrência às anotações realizadas. 

Notamos que ao jogar as duplas dialogavam entre si e, simultaneamente, faziam recorrência às 

anotações textuais para recordar as propriedades. O que vem ao encontro do que coloca os PCN (1997, 

p. 35), “o trabalho com o computador pode ensinar o aluno a aprender com seus erros e a aprender 

junto com seus colegas, trocando suas produções e comparando-as”. 

No que tange à questão dos erros, as duplas foram desafiadas a encontrar os seus, porque ao 

finalizar as jogadas podiam conferir se as respostas estavam corretas. Havendo ao menos uma resposta 

incorreta aparecia a seguinte mensagem: “Ops! Alguma resposta está incorreta”; desse modo, os 

alunos podiam conferir cada resposta dada até encontrar o que estava inadequado e, a partir daí, 

continuar a jogar. 

Nessas circunstâncias, notamos que foi relevante deixar o aluno executar tarefas que 

contribuam para o desenvolvimento de sua autonomia no estudo do conteúdo matemático. As TIC são 

um meio que podem propiciar o desenvolver desse aspecto. Tanto o saber escolher os recursos da aula, 

como a conexão de recursos com os objetivos estipulados, são fundamentais para que se possa realizar 

uma boa aula de matemática, permitindo meios aos alunos para internalizar conceitos. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da realização deste trabalho, podemos inferir que os recursos tecnológicos contribuem 

para aprendizagem em matemática a partir do momento que são utilizados para tal fim. No episódio 

exposto, o uso dos jogos e vídeos possibilitaram que o aluno construísse seu conhecimento ao ser 

levado a refletir sobre suas ações, em um ambiente com vislumbres à estumar a sua autonomia. 

Durante a oficina, o uso de recursos tecnológicos permitiu que os alunos relacionassem o que já 

sabiam com o novo, verificando e estabelecendo conjecturas ele mesmo. 

Nesse sentido, também observamos como é plausível que o professor busque conhecer as 

potencialidades das mídias e, concomitantemente, faça reflexões acerca dos objetivos de sua aula, bem 

como o porquê de se usar tal recurso tecnológico, visto que as tecnologias podem contribuir sim à 

aprendizagem do aluno. 

Como encontramos alguns obstáculos no decorrer da oficina, tanto na escolha dos recursos à 

sua utilização, isso nos mostra que uma avaliação contínua do ato pedagógico é fundamental, além de 

que o ciclo teoria e prática se faz essencial. A análise crítica é relevante, visto que com essa atitude se 
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pode planejar novamente tendo maior cautela. É necessário que desde o início de um planejamento se 

busque fazer reflexões, ponderando sobre os objetivos e, posteriormente, avaliando os resultados. 

Nessa perspectiva, afirmamos que o Pibid nos permite um perceber e um vivenciar teorias 

educacionais no ensino de matemática. Adentrar a realidade escolar nos primeiros anos de formação é 

para nós uma experiência de grande valia, dado que podemos fazer reflexões desde o início de nossa 

formação, com base no exercício da docência, estimulando o estabelecer do elo entre teoria e prática. 
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