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APRESENTAÇÃO
Depois de dois anos, a Semana de Matemática da Universidade Estadual Vale do
Acaraú – UVA está de volta. Em sua sexta edição, buscou-se transitar entre a Matemática, sua
história e ensino, através de minicursos, oficinas e palestras. Também, este é espaço para
constante reflexão tendo como ponto de partida a pergunta: “Que professores precisamos ser?”.
Mais uma vez, professores do curso de Licenciatura em Matemática da UVA e de outras
IES vieram partilhar suas vivências e experiências com os estudantes do curso, enriquecendo,
assim, suas formações e apontando caminhos a serem trilhados em suas carreiras.
Além disso, a recepção de escolas nas oficinas, abre caminho tanto para que os jovens
estudantes possam conhecer desde já o curso de Licenciatura em Matemática da UVA, como
também permite aos atuais licenciandos, experimentar junto a esses jovens o que se tem
aprendido no curso.
Reforçando o descrito acima, a Semana de Matemática foi, mais uma vez, ao encontro
da comunidade sobralense através da mostra pedagógica realizada na Praça São João, um dos
cartões postais da cidade.
Este ano deu-se continuidade à apresentação de trabalhos na modalidade
Comunicação Oral, oportunidade para que os estudantes possam escrever trabalhos e
apresentá-los à comunidade acadêmica. Os resumos de todos os trabalhos apresentados
podem ser encontrados nas próximas páginas.
Que a volta deste evento simbolize a afirmação deste espaço para divulgação das
experiências com a Matemática, seu ensino e suas aplicações, realizadas por estudantes e
professores da Região Norte do estado do Ceará, permitindo que a cada nova edição, a
congregação entre todos que trabalham com Matemática e/ou a admiram seja mais forte.
Os organizadores
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A MATEMÁTICA DOS CÓDIGOS DE BARRAS
Maria Edna Gomes Brito
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
E-mail: ednamaria94@hotmail.com

Resumo: O presente trabalho propõe situações de aprendizagem com abordagem contextualizada,
através de levantamentos históricos sobre a origem dos códigos de barras, estudos de tipos e padrões,
aplicabilidade e evolução. Para fins didáticos mais relacionados à matemática propriamente dita, o
trabalho contempla exercícios, baseados em situações problema, que consiste na criação e usabilidade
de um código de barras fictício, através do uso de tecnologias como celulares e softwares livres. O
objetivo deste trabalho é demonstrar conceitos matemáticos por meio do estudo do código de barras,
apresentando situações diárias e destacando sua grande importância no comércio. Esse projeto é uma
das atividades desenvolvidas pelo o Programa de Iniciação a Docência (PIBID), do subprojeto
Matemática. Buscou-se com essa atividade evidenciar a importância da Matemática como mecanismo
para compreender melhor o nosso cotidiano.

Palavras-chave: Ensino e aprendizagem, matemática, código de barras, cotidiano.
1. Introdução
Evidenciar a importância da matemática como instrumento para compreender melhor o
cotidiano, tornou-se um dos grandes desafios para os educadores. Logo, os conteúdos quando
aplicados no dia a dia podem ser considerados como um agente potencializador do ensino e
aprendizagem.
A matemática ensinada na escola é uma maneira sistemática e metódica de ensinar
conhecimentos adquiridos durante toda a vida estudantil, transferindo dessa maneira aos
alunos a abstração de conceitos e fórmulas.
Com a finalidade de levar para às aulas de matemática uma abordagem diferenciada
com aplicabilidade no dia a dia, surgiu o projeto: A Matemática dos Códigos de Barras. Nesse
contexto, foi apresentado em sala de aula, recursos de ensino envolvendo a criatividade dos
alunos como também o uso de tecnologias e audiovisuais.
Os primeiros estudos dos códigos de barras surgiram em 1948 com Bernard Silver e
Joseph Woodland, eles desenvolveram um código num padrão de circunferências concêntricas
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de espessura variável para facilitar a leitura, a partir de qualquer ângulo. Em 1973, surge um
novo padrão de códigos de barras denominado de Universal Product Code (UPC), teve como
criador George J.Laurer. Esse padrão consistia em uma sequência de 12 dígitos, traduzidos para
barras lineares claras e escuras e foi adotado inicialmente nos Estados Unidos e Canadá
trazendo mudanças a vida dos consumidores. Sucessivamente, foi solicitado a Laurer que
ampliasse o código com o objetivo de aumentar a difusão do sistema. Esse novo modelo deveria
conter mais informações, como por exemplo, o país de origem de cada produto classificado.
Nascia em 1976 o padrão European Article Numbering System (EAN).
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2. Metodologia
O projeto foi desenvolvido na Escola de Ensino Médio Monsenhor Linhares, situada na cidade
de Groaíras a 24km de Sobral. A proposta contemplou nove alunos distintos das turmas de 1º C, 2º C
e 3º B anos do turno da tarde. A atividade foi aplicada durante o mês de Setembro de 2016, no qual foi
executado em quatro momentos, tendo como objetivo mostrar a relação entre a matemática e o
cotidiano.
O primeiro momento caracterizou-se pela a contextualização do tema (A Matemática dos
Códigos de Barras), inicialmente foi feito um diálogo entre bolsistas e estudantes. Dando
continuidade, foi apresentado um breve histórico sobre os códigos de barras e, em seguida, foi
exposto um vídeo de nome “O Código de Barras” da série Isto é Matemática, no qual mostra a relação
entre a matemática e os códigos de barras.
O segundo momento é especificado pelo reconhecimento das semelhanças e diferenças dós
códigos de barras, onde foram utilizados os códigos presentes em diversas embalagens que usamos
no dia a dia. Nesse período os alunos interagiram entre si e analisaram e questionaram a semelhança
que os códigos dispõem e dessa forma estabeleceram conexões entre os códigos e as embalagens.
Na sequência foi apresentado os padrões dos códigos de barras EAN-8 e EAN-13, ambos
utilizados no Brasil. Em seguida, conhecemos o dígito verificador, como também sua função no
código e como ele é gerado e, para isso dispomos da sua fórmula. Como parte complementar da
atividade, os alunos fizeram grupos de três participantes e juntos utilizaram as embalagens trazidas
de casa para a verificação dos códigos de barras.
Para finalizar o segundo encontro foi exibido o vídeo “Como funciona o código de barras”, que
foi retirado de uma reportagem do Globo Ciência, no qual mostrou a funcionalidade e leitura óptica a
laser dos códigos de barras.

A terceira oficina caracterizou-se pela prática dos conhecimentos até então adquiridos.
Nessa etapa os alunos se dividiram em grupos de três participantes, onde foi proposto um
desafio que consistia na criação de uma problemática qualquer onde os discentes deveriam
construir um código de barras fictício.
Depois de alguns minutos, já com as informações criadas pelo os alunos, ocorreu um
momento de verificação dos códigos apresentados e discussão das situações problemas
criadas por cada equipe. Em seguida, utilizamos o Software Dataware Barcode Software 1.0, que
através dele, nós possibilitávamos gerar a imagem do código de barras criado por cada equipe.
Por fim a quarta oficina teve como objetivo mostrar a evolução dos códigos de barras.
Para isso, utilizamos o estudo do QR (Quick Response) Code, no qual foi possível conhecer um
pouco de sua história e como a matemática se faz presente nesse código bidimensional.
Em seguida para complementar os conhecimentos adquiridos, foi apresentado dois
vídeos mostrando a utilização do QR Code no comércio e como ele vem se tornando mecanismo
de praticidade para os empresários do ramo de supermercados.
Por meio das quatro oficinas realizadas, os alunos desenvolveram sua capacidade de
“fazer matemática”, construindo conceitos e procedimentos, formulando e resolvendo
problemas, tornando assim a matemática estimulante a partir de situações reais e contextuais.
O interessante é que os próprios alunos fizeram a conexão entre a realidade e a matemática,
desmistificando assim a visão de uma disciplina difícil, e perceberam que seus conceitos estão
presentes diretamente no nosso cotidiano.
3. Resultados e Discussões:
Através das atividades executadas em cada uma das quatro oficinas ministradas, é
possível perceber o papel do aluno como sujeito na sala de aula e como suas atitudes na
compreensão dos conteúdos, nos motivam e tornam o momento da aula ainda mais prazeroso.
A aplicação da oficina proposta foi de extrema valia para nós, pois dessa forma
conseguimos perceber a aceitação dos participantes em relação ao tema do projeto.
Percebemos ainda que nossos objetivos iniciais foram alcançados já que os alunos
demonstraram aceitação e logo os mesmos fizeram conexões com momentos diários e assim se
sentiram motivados em relação ao ensino e aprendizagem da matemática.
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Por meio das atividades em equipes, trabalhamos a criatividade dos alunos tornando um
momento propício à aprendizagem por meio da exposição de diferentes ideias, gerando um momento
de maior diálogo e descontração em sala de aula.
Acredita-se também, que esse projeto contribuiu com grandes ganhos para nós futuros
educadores, já que, o uso de diferentes metodologias de ensino da matemática com o seu contexto
diário tornaram-se essenciais no campo da educação.

4. Considerações Finais

A matemática ensinada na escola está presente no cotidiano e sua abordagem de forma
contextualizada, favorece uma ligação entre o conhecimento obtido e a realidade. Esta possibilidade
de trabalho contextualizado permite estabelecer objetivos mais amplos para alguns estudos
matemáticos e não simplesmente o de resolver alguns exercícios. Portanto, propor aos alunos
situações de aprendizagem diferenciadas, acarreta o desenvolvimento de suas habilidades e
competências fundamentais para a construção do conhecimento.
Através desse projeto levamos os alunos a desenvolver o espírito crítico, a criatividade, a
interpretação, e a elaboração de estratégias para a resolução de problemas com base nos códigos de
barras, visto que, é um assunto que recai em muitas discussões, tanto em fatores do cotidiano quanto
históricos.
Por meio desse trabalho apresentamos apenas uma das inúmeras possibilidades que o
assunto traz. Dessa forma, poderemos contribuir com os alunos e educadores para a construção de
um novo olhar frente ao processo de ensino e aprendizagem de matemática.
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A RAZÃO ÁUREA: POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA
Caroline Lopes Cruz
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
karol.lps55@gmail.com
Silvia Maria Portela
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
silviaportelaferreira@gmail.com

Resumo: No processo de ensino/aprendizagem, uma questão significativa é a relação entre a teoria e a

prática. No entanto, verifica-se que, no decorrer da trajetória escolar, muitos estudantes demonstram
dificuldades não somente no aprendizado, mas principalmente, na vinculação do conteúdo teórico com a
sua aplicação no cotidiano. Diante deste cenário, sobre o ensino da matemática, propôs-se o estudo da
Razão Áurea para auxiliar a aprendizagem. Este artigo apresenta o relato de uma experiência didática
desenvolvida na E.E.F.M. Dr. João Ribeiro Ramos, Sobral- CE, escola parceira do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do subprojeto de Matemática, como pesquisa de campo. A
pesquisa procurou motivar os educandos a interessar-se pelo estudo matemático por meio da utilização
da Razão Áurea na vivência cotidiana dos mesmos. Com isso, a metodologia fundamentou-se na busca
de subsídios que mostrassem claramente a influência da Razão Áurea enquanto elemento motivador no
estudo de razões.

Palavras-chave: Matemática; Razão Áurea; Ensino/Aprendizagem;

1. Introdução
No ensino da Matemática, assim como em outras áreas da educação, o profissional
docente deve em sua ação pedagógica buscar métodos didáticos para auxiliar e melhorar o
processo de aprendizagem do aluno. Com isso, se faz necessário que haja uma aproximação
entre o ensino da disciplina e as abordagens diárias dos educandos, podendo fazer uso de
metodologias alternativas, na qual o estudante possa ganhar autonomia para lidar com as
dificuldades existentes durante o processo de ensino.
Com isso, a valorização do desenvolvimento pleno em todos os aspectos da disciplina
deve ser crucial, pois aprender Matemática é um direito básico de todos e uma necessidade
pessoal e igualitária do ser humano. Sabe-se ainda que, a realidade do ensino matemático no
contexto escolar mostra uma dificuldade expressiva para que os conteúdos previstos no ensino
sejam executados.
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Pensando nisto, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência
(PIBID) do Subprojeto de Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), que atuam
na E.E.F.M. Dr. Ribeiro Ramos, Sobral/CE, desenvolveram a oficina intitulada “Razão Áurea e
suas aplicações no corpo humano”. Dentro das possibilidades, procurou-se abordar aspectos e
fundamentos da Razão Áurea para serem trabalhados de maneira fecunda e dinâmica.

2. Objetivos
A pesquisa tem como objetivo abordar atividades na qual os alunos calculem as razões
entre as medidas que representam as distâncias entre as partes do corpo humano e assim,
concluir que os resultados são iguais, ou aproximados, de acordo com o Número de Ouro.
Por meio das atividades realizadas pretende-se, que os estudantes desenvolvam
afinidade no ensino da Matemática e que os mesmos consigam distinguir e assimilar os
conteúdos trabalhados.

3. Metodologia
Nesse sentido, a pesquisa elaborou atividades que estabelecem relações entre a Razão
Áurea e o mundo real, pois tal assunto está presente na realidade dos educandos. Dessa
maneira, utilizou-se como temática principal o corpo humano, por meio da oficina “Razão Áurea
e suas aplicações no corpo humano”.
Por isso, o estudo constitui cunho tanto bibliográfico como de pesquisa de campo,
entendidos da importância da fundamentação teórica associada à parte prática.
"Na pesquisa de campo, o objeto/fonte é abordado em seu próprio ambiente. A coleta
dos dados é feita nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo
diretamente observados, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador.
Abrange desde os levantamentos (surveys), que são mais descritivos, até estudos
mais analíticos". (SEVERINO, 2007, p. 123)

Para isso, a pesquisa direcionou-se ao campo de estudo, tendo como espaço de
consolidação a E.E.F.M. Dr. João Ribeiro Ramos, Sobral/CE. As atividades foram aplicadas por
bolsistas do PIBID, com o auxílio da professora Sílvia Portela.
A oficina foi desenvolvida em quatro momentos, com uma média de duas horas/aula por
encontro. O primeiro encontro caracterizou pela apresentação dos bolsistas, explanação do
projeto e apresentado um vídeo, cujo o nome é “Donald no país da Matemática”. Depois de
13

deixá-los intrigados com o vídeo, introduziu-se um momento para mostrar o significado da
Razão Áurea.
Já em um segundo encontro, foi entregue a cada aluno uma folha para que eles
calculassem a razão entre os números encontrados, na qual com a ajuda de uma fita métrica,
cada aluno extraiu a altura do seu colega e a altura do umbigo até o chão. Por último,
esclareceu-se o porquê de encontrar o mesmo resultado para as razões solicitadas, os bolsistas
também abriram um momento para discussões, possibilitando um melhor esclarecimento sobre
o tema e expondo os pontos críticos e satisfatórios da aplicação.

4. Discussão dos resultados
Dentre as implicações e os resultados obtidos por meio da pesquisa, foi possível
compreender que é necessário desmistificar que a teoria na prática é outra. Ao contrário do que
afirma o senso comum de muitos educadores que atuam na área da educação, a relação teoria e
pratica funciona de maneira satisfatória a partir do momento em que as opiniões, dúvidas e
dificuldades da realidade da vida dos educandos são consideradas durante o processo de
ensino/aprendizagem.
Como afirma Garrido (2002, p. 45):
No diálogo, as ideias vão tomando corpo, tornando-se mais precisas. O conflito de
pontos de vista aguça o espírito crítico, estimula a revisão das opiniões, contribui para
relativizar posições [...]. É neste momento do diálogo e da reflexão que os alunos
tomam consciência de sua atividade cognitiva, dos procedimentos de investigação que
utilizaram aprendendo a geri-los e aperfeiçoá-lo.

A apostila composta por uma tabela, na qual os estudantes preencheram com seus
dados, pretendeu compreender de maneira objetiva por meio dos valores obtidos a comprovação
da presença do Número de Ouro no corpo humano.
O debate também foi evidenciado por diferentes pensamentos e argumentos. Em uma
das questões levantadas foi com relação aos pontos positivos da oficina, segundo o ALUNO 01
“Estão todos de parabéns (referindo-se aos bolsistas) por trazerem atividades assim,
interessantes. Estou deslumbrada com a atividade, pois embora eu seja mais baixa que meus
colega os valores foram iguais”. Outro aluno também expressou sua satisfação pelo conteúdo,
de acordo com o ALUNO 02 “Gostei muito da aula, foi bem diferente e podemos ver que a
Matemática não é tão chata assim, embora tenha assuntos que eu não entenda nada. Mas vocês
poderiam vim mais vezes, e trazerem coisas novas”.
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Percebeu-se nas falas acima o quanto é importante o planejamento de aulas com o
objetivo de promover uma educação interdisciplinar e significativa. Portanto cabe ao professor
estudar estratégias para modificar sua prática. Para Masetto, (1997, p.35) “a sala de aula deve
ser vista como espaço de vivência”.
Quando o aluno percebe que pode estudar nas aulas, discutir e encontrar pistas e
encaminhamentos para questões de sua vida e das pessoas que constituem seu grupo
vivencial, quando seu dia-a-dia de estudos é invadido e atravessado pela vida, quando
ele pode sair da sala de aula com as mãos cheias de dados, com contribuições
significativas para os problemas que são vividos “lá fora”, este espaço se torna espaço
de vida, a sala de aula assume um interesse peculiar para ele e para seu grupo de
referência. (IDEM, 1997, p.35)

Pode-se então compreender a partir da experiência com a oficina “Razão Aurea e suas
aplicações no corpo humano” em sala de aula a importância para o educando do aprender
fazendo.
5. Considerações Finais
A oficina teve um bom aproveitamento pela maioria dos alunos, alcançado assim os
objetivos propostos. Porém, verificou-se que uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos
participantes, foi com relação os cálculos exigidos na oficina, já que para que a Razão Áurea
seja executada é necessário a divisão com números decimais.
Sabe-se que não existe um método certo e eficaz de se concretizar o ensino, afinal são
múltiplas as concepções por parte dos estudantes. Porém, a dedicação e o estudo por métodos
inovadores, como foi o caso da oficina “Razão Áurea e suas aplicações no corpo humano”, com
o interesse em aplicar subsídios novos para os alunos, tornando mais significativo o
aprendizado, pois possibilita a inclusão de novos saberes e a complementação dos já
adquiridos.

6. Referências
O NÚMERO DE OURO. Disponível em: < http://www.infoescola.com/matematica/o-numero-deouro>. Acesso em 15 de ago. De 2016.
O NÚMERO DE OURO Φ. Disponível em: http://numerodeouro-matematica.blogspot.com.br/p/onumero-de-ouro-no-corpo-humano.html>. Acesso em 16 de ago. de 2016.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007.
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COMPARATIVO ENTRE O ENSINO DE MATEMÁTICA NO BRASIL E NOS ESTADOS UNIDOS
Ana Karoline Freitas da Silva
Licencianda em Matemática e Bolsista do PIBID/CAPES/UVA
Universidade Estadual Vale do Acaraú
karolfreitas186@gmail.com
Jéssica Oliveira da Costa
Licencianda em Matemática e Bolsista do PIBID/CAPES/UVA
Universidade Estadual Vale do Acaraú
jessicaoliveira.oliveira06@gmail.com
Resumo: O nível ideal para um ensino de Matemática de qualidade é algo que ainda não foi totalmente
alcançado, a maioria dos profissionais da área dão palpites de que o melhor é aproximar a disciplina o
máximo possível do cotidiano. Nos Estados Unidos este é um dos principais objetivos do currículo e
ainda assim não ocupa um dos primeiros lugares em Matemática a nível mundial, quando se trata de
alunos da educação básica, apesar de ser um país desenvolvido. Neste trabalho, serão comparados os
resultados em Matemática, nos dois países mencionados, em algumas avaliações nacionais e
internacionais, como PISA, ENEM e SAT, afim de que possa ser feito uma análise da qualidade e do
investimento do ensino de Matemática no Brasil e nos Estados Unidos.
Palavras-chave: Ensino; Matemática; Avaliações; Brasil; Estados Unidos.

1. Introdução
O ensino de Matemática brasileiro é algo que para muitos, deixa a desejar. Isto é
compreensível, tendo em vista que o Brasil é um país emergente, ou seja, ainda está em
processo de desenvolvimento. No entanto se comparar os resultados em Matemática do Brasil
com os dos Estados Unidos, que é um país desenvolvido, percebe-se que os resultados não são
tão distantes como é o "esperado".
A forma como esta disciplina é estudada nos países mencionados, são muito distintas.
Enquanto no Brasil há uma grande lista de conteúdos a serem estudados no decorrer de cada
ano letivo e que na maioria das vezes o tempo é insuficiente para estudá-los, nos Estados
Unidos são bastante limitados e prezam por assuntos muito práticos e que estejam presente no
dia-a-dia dos alunos.
A bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e
estudante de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA),
atuante no Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota, localizada na cidade de Sobral no
Ceará, apresentará no decorrer deste trabalho os resultados, obtidos em pesquisas, de diversas
formas de avaliações realizadas nos países mencionados anteriormente, na área de Matemática.
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2. Objetivos
É do conhecimento de todos os docentes e discentes o quanto a Matemática é mal vista
pela maioria dos alunos. Muitos afirmam que não entendem o motivo de estudar algumas coisas
já que não as utilizam no seu dia-a-dia, e eles não estão errados. Tendo em vista que ainda não
se sabe qual é a forma ideal de ensinar essa disciplina, mas algo que chega próximo disso é
fazê-los sentir a presença de cada assunto no cotidiano.
O objetivo deste trabalho é apresentar resultados que talvez não sejam conhecidos por
muitas pessoas que trabalham na função de ensinar Matemática. Visto que o conhecimento
destes resultados desperte a reflexão individual sob o trabalho efetuado.
Ter o comparativo dos resultados nacionais brasileiros com os de um país que serve
como exemplo em tantas áreas, e ver ainda que é possível alcança-los ou até mesmo superálos, deverá servir de estímulo para os profissionais da área e para os responsáveis superiores.
3. Avaliações: Brasil x Estados Unidos
No Brasil há um Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), que é uma prova utilizada
como porta para várias Universidades. Nos Estados Unidos há uma prova com o mesmo
objetivo, Scholastic Assessment Test (SAT). Em ambas, há uma seção exclusiva para a área de
Matemática, e analisando os resultados dessa área nas avaliações do ano de 2014, viu-se que a
média brasileira no ENEM foi 473,5, enquanto a média da SAT no mesmo ano foi
aproximadamente 518. Embora o resultado nos EUA tenha sido superior ao brasileiro
(aproximadamente 44,5 pontos), não é uma diferença tão considerável, tendo em vista que as
universidades americanas estão entre as melhores do mundo.
Baseando-se também em outro tipo de avaliação, o Programme for International Student
Assessment (PISA) - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, uma prova aplicada a
cada três anos desde o ano de 2000 para estudantes de uma faixa etária de 15 anos de idade.
Esta

avaliação

é

aplicada

em

65

países,

e

avalia

três

áreas

do

conhecimento: matemática, leitura e ciências. Neste programa os Estados Unidos
ficou em 29º lugar, enquanto o Brasil assumiu a posição 57º no ano de 2012.
Observando apenas a área de Matemática, que é a abordada neste trabalho, viu-se que
os Estados Unidos caíram para 36º lugar, enquanto o Brasil desceu à colocação 58º. No geral,
os norte-americanos obtêm colocações relativamente boas, mas quando se trata das exatas, é
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notório que há uma queda, e neste caso, uma de sete colocações, enquanto o Brasil caiu em
apenas uma. Embora a colocação assumida pelos brasileiros não seja uma das melhores
comparada com os Estados Unidos e com a maioria dos países da OCDE (Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico), deve-se levar em consideração o “tamanho” da
queda quando se trata do geral para a específica. Supõe-se, portanto que os norte-americanos
têm melhor desempenho em áreas que não envolvam as exatas.
PISA
Matemática
2003
2006
2009
2012

Brasil
356
370
386
391

Estados
Unidos
483
472
487
481

Fonte: Autor

Analisando os resultados das médias de Matemática no PISA, vê-se que nos resultados
dos Estados Unidos não há um padrão de crescimento ou decaimento, as notas são oscilantes.
Enquanto isso os resultados do Brasil foram sempre crescentes desde o início da aplicação
desta avaliação.
O Brasil teve destaque entre os países participantes desta avaliação, por ter tido um
avanço bastante considerável em Matemática desde o início de sua aplicação, registrando uma
das maiores taxas de crescimento, passando de 356 a 391. O número de alunos brasileiros que
estavam abaixo do nível de conhecimentos básicos nesta área caiu em 18%. No entanto ainda
há muito no que investir, tendo em vista que a média dos países da OCDE nesta área é de 494
pontos, e isto deve acontecer nos Estados Unidos também, já que sua maior média neste
período (2003 - 2012) foi 487 pontos.
4. Metodologia
O trabalho foi realizado por meio de pesquisas em jornais, revistas e outros informativos
nacionais e internacionais disponíveis em sites da internet. Este foi baseado principalmente nos
dados mais atuais dos resultados de avaliações de níveis internacionais e nacionais de cada
país estudado e nas notícias e comentários a respeito.
Os números extraídos foram comparados e utilizados como base para a realização deste
trabalho, permitindo a formação e reformação de opiniões sobre o assunto estudado.
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5. Considerações Finais
Este trabalho teve como objetivo comparar o Ensino de Matemática do Brasil com o dos
Estados Unidos, tendo em vista que principal assunto aqui abordado foi os resultados
encontrados de avaliações nacionais e internacionais, como PISA, SAT e ENEM. Visto que em
cada uma destas há uma secção exclusiva para a área de Matemática.
Partindo destes resultados, a bolsista realizou um projeto na escola atuante com o título
“Brasil x Estados Unidos: Existe nível ideal?”, que foi aplicado com alunos do 3º ano do Ensino
Médio e partia de uma lista de exercícios com questões do ENEM e da SAT. O objetivo era
analisar quais os alunos resolveriam com maior facilidade.
Por fim, é sempre bom estar atualizado com dados da área em que se atua, e espera-se
que este trabalho tenha ajudado a atualizar alguns destes.
6. Referências
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Disponível em <http://agenda2020.com.br/2016/04/se-educacao-continuar-nao-sendoprioridade-avancaremos-por-onde/> Acesso em 03 de Agosto de 2016.
HUMANITIES INDICATORS Performance on SAT Verbal/Critical Reading and Writing Exams.
Disponível em <http://www.humanitiesindicators.org/content/indicatordoc.aspx?i=23> Acesso
em 03 de Agosto de 2016.
MORENO, Ana Carolina; GUILHERME, Paulo. ‘Nobel’ de matemática contrasta com baixo índice
de aprendizado no Brasil. Disponível em
<http://g1.globo.com/educacao/noticia/2014/08/nobel-de-matematica-contrasta-com-baixoindice-de-aprendizado-no-brasil.html> Acesso em 02 de Agosto de 2016.
PEREIRA, Rodolfo Resultados do Brasil no PISA. Disponível em
<http://acropolemg.blogspot.com.br/2013/12/resultados-do-brasil-no-pisa.html> Acesso em
03 de agosto de 2016.
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RODRIGUES, J. R. As diferenças da educação no Brasil e nos EUA. Disponível em
<http://www.fatoreal.blog.br/politica/diferencas-da-educacao-no-brasil-e-nos-eua/> Acesso
em 02 de agosto de 2016.
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CONSTRUÇÃO COM RÉGUA E COMPASSO: POSSIBILIDADE NO ENSINO MÉDIO
Antonia Cleia Aguiar Costa
Licencianda em Matemática da Universidade Estadual vale do Acaraú (UVA)
Bolsista PIBID/CAPES
Resumo: Esse artigo tem como objetivo de apresentar uma nova metodologia no ensino de geometria
plana, para a construção de figuras geométricas e polígonos regulares, de maneira que possa influenciar
no aprendizado desse conteúdo. Esse projeto foi aplicado por meio de uma oficina de Geometria Plana,
utilizando o software (R.a.C). Ao final da oficina, houve uma averiguação durante o desenvolvimento da
oficina pelos pibidianos do subprojeto/matemática, observados as melhores figuras que os alunos
construíram com a manipulação na tela do computador como forma de avaliação. Pode-se dizer que o
uso desse software (R.a.C), despertou o interesse dos estudantes e oportunizou habilidades na
construção das figuras geométricas e dos polígonos regulares e também na compreensão desse
conteúdo de Geometria Plana.
Palavras - Chave: Geometria Plana, Software Régua e Compasso, Tecnologia.

1. Introdução:
Com o uso de novas tecnologias, muitas aulas tem tornado o aprendizado bastante
divertido, satisfatório e proveitoso, isso por que os professores que utilizam essa ferramenta
está aplicando e inserindo uma nova metodologia de ensino que desperta no aluno o interesse
pelos conteúdos em qualquer área da educação. Diferentemente do que ocorre com a régua e o
compasso tradicional, as construções feitas com o aplicativo (C.a.R.), que foi desenvolvido pelo
professor René

Grothmann da

Universidade

Católica

de

Berlim,

na

Alemanha,

são dinâmicas e interativas, o que faz do programa um excelente laboratório de aprendizagem
da geometria Plana. Esse avanço tecnológico, quando aplicado de maneira correta no processo
de ensino-aprendizagem e devidamente orientada, proporciona uma riqueza de conhecimento,
uma ilimitada fonte de construção e inserção social em diferentes áreas do saber, como, por
exemplo, a Matemática, a Física, a Química, a Geografia e a História, permitindo dessa forma a
inclusão de alunos com deficiência de aprendizagem na sociedade. Além disso, o trabalho com
Geometria Dinâmica em sala de aula ocasiona situações e experiências não previstas pelo
professor ao esquematizar a aula, mas esse aplicativo educacional é eficaz no ensino
aprendizado.
2. Objetivo
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Com o avanço das novas tecnologias e esta sendo inserida nas aulas de matemática, no
intuito de despertar o interesse dos alunos pela Geometria Plana, partindo desse princípio, o
objetivo em destaque na execução do software foi o incentivo das novas tecnologias para o
ensino desse conteúdo.
3. Metodologia
A aplicação do projeto foi realizada entre os dias 27 e 28 de Setembro de 2016 na sala
do Laboratório de Informática (LEI) com o programa Régua e compasso (R.a.C) instalado em 7
computadores, com os alunos da 1ª série da Escola de Ensino Médio Sinhá Saboia em Sobral.
Os Bolsistas do Subprojeto/Matemática contou com participação de 7 alunos para o
desenvolvimento desse projeto, para a retirada desses alunos, foi autorizada pelo professor
regente da sala.
No dia 27 de Setembro, o primeiro momento foi abordado um pouco sobre o software
régua e compasso, relatou-se principal a pessoa que desenvolveu esse Software Régua e
Compasso ( R.a.C). Após isso foi anunciado aos alunos que o conteúdo a ser aplicado era o de
Geometria Plana, construção de figuras Geométrica, em seguida através de slides foi
apresentados as figuras e as áreas.
No segundo os alunos foram orientados a começarem a construção das figuras
geométricas, os bolsistas citavam o nome de uma figura geométrica e após perguntavam os
alunos qual a área da figura geométrica mencionada, eles conhecendo-a começaram a
construção.
Outra parte bem interessante com a utilização desse software foi à nomeação dos lados
das figuras geométricas. Por exemplo, a bolsista solicitou aos alunos para construírem um
trapézio, em seguida inserir as letras na figura do trapézio, ou seja, base maior representado
pela letra B, base menor b e a altura h, então os alunos inseriram esses elementos na figura
citada.
No dia 28 de Outubro, outro encontro foi para a construção dos polígonos regulares
através do software, também apresentados através de slide os conceitos, a classificação e a
fórmula para cálculo da diagonal dos polígonos regulares e logo após a parte prática dessa
oficina, a construção desses polígonos.
Os bolsistas mencionavam os nomes dos polígonos regulares, em seguida os alunos
começaram a construção. Os bolsistas percebendo as habilidades de alguns alunos dividiram21

os em duas equipes, para que cada equipe construíssem o icoságono como forma de avaliação,
a equipe que construiu o polígono regular melhor, mostrou interesse e obteve habilidade por
meio desse software educativo.
5. Análises
Com base na aplicação e realização desse projeto do ensino de Geometria plana, sendo
utilizada construções de figuras geométricas e polígonos regulares, pôde-se observar e atentar
por meio dessa tecnologia, o Software educativo Régua e Compasso (R.a.C), a maneira como os
alunos interagiram, de forma que participaram ativamente durante o desenvolvimento desse
projeto. Também o software serviu como uma ferramenta de apoio para o ensino de geometria
plana, de forma que obteve resultados satisfatórios de maneira dinâmica e atrativa. Outra parte
interessante desse apoio tecnológico, foi o que proporcionou aos alunos, uma melhor
compreensão e interesse do conteúdo, no aspecto que pôde ser estimado por eles.
6. Considerações Finais
Com esse projeto desenvolvido, pode concluir que foi de grande importância, pois ao
atentar para as habilidades que esses alunos adquiriram, com a utilização do software para a
construção de figuras geométricas e polígonos regulares foi relevante. Durante o
prosseguimento desse projeto, houve um momento bastante produtivo, atrativo e motivador
para o aprimoramento do estudo de Geometria plana, sendo ministrado através de uma
ferramenta de apoio para obtenção de conhecimentos com o auxilio de um meio tecnológico.
7. Referências
A importância dos recursos tecnológicos no ensino da matemática. Disponível em:
<http://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/a-importancia-dos-recursostecnologicos-no-ensino-.htm>. Acesso em 29 de Out. de 2016.
Software

régua

e

compasso.

Disponível

em:

<http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tutoriais/regua_compasso.pdf>.
Acesso em 24 de Ago. De 2016.
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Utilização do software Régua e Compasso no Ensino de Geometria. Disponível em:
<http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/ >. Acesso em 24 de Ago. de 2016
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CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA USANDO AUDIOVISUAIS:
O CASO DA SÉRIE “ISTO É MATEMÁTICA”
Maria do Rosário Lopes Ximenes
Universidade Estadual Vale do Acaraú
rosariolopes19@hotmail.com
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo detalhar atividades que mostram contribuições para o
ensino e aprendizagem de matemática usando audiovisuais, através de oficinas que foram desenvolvidas
com alunos do Ensino Médio, utilizando materiais da série “Isto é Matemática” como apoio na introdução
das mesmas. O projeto foi idealizado com o intuito de contribuir no desempenho dos alunos na
matemática, usando o que os mesmos conhecem bem, a tecnologia. Foram desenvolvidas pesquisas
sobre o histórico de fórmulas, produção e apresentação de vídeos, diagnóstico avaliativo para análise do
aprendizado através dos vídeos.

Palavras-chave: Audiovisuais; Tecnologia; Produção de vídeos.
1. Introdução

Recursos tecnológicos são ferramentas que auxiliam de forma significativa na
aprendizagem, trazendo inúmeras vantagens, como, tornar a aula mais descontraída, assim
prendendo a atenção dos alunos, pois está ligado a um contexto de lazer e entretenimento. Além
disso, sua prática ajuda o professor a aprimorar suas habilidades para uso dos equipamentos
tecnológicos à disposição no ambiente escolar.
Com esse intuito, foi idealizada uma oficina envolvendo a utilização de um desses
recursos, no caso os audiovisuais, com base na série Isto é Matemática, obtendo informações e
aprendizado através de pesquisas, produções e diagnósticos.
2. Objetivo Geral
As oficinas desenvolvidas, que não foi contextualizada como uma atividade “comum”
como a da sala de aula, teve como objetivo, que os alunos desenvolvessem os assuntos
abordados, contribuindo para que os mesmos tenham uma visão melhor em relação à
matemática, sendo este um dos objetivos mais desejados pelos docentes.
Foi almejado também abrir uma fronteira para que os alunos consigam assimilar o
conteúdo e desenvolvê-lo com facilidade, para que haja melhor desempenho em sala de aula e
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na vida escolar. E por meio da interação entre tecnologia e educação, mostrar que é possível
desenvolver projetos educacionais com tecnologias dentro da escola, possibilitando uma
melhora na aprendizagem de seus educandos.
Também buscou-se uma melhor preparação do aluno bolsista para a docência, visto que
executaram atividades elaboradas a partir do estudo de uma temática lúdica.
3. Metodologia
Com o tema já abordado “Contribuições para o ensino e aprendizagem de Matemática
usando audiovisuais: o caso da série “Isto é Matemática”, a oficina ocorreu com a participação
16 alunos, nos quais foram divididos em dois grupos, grupo A, com 6 alunos do 1º e 3º ano e
grupo “B” com 10 alunos somente do 1º ano.
A oficina foi vivenciada em quatro etapas: introdução e formação de equipes, escolha
das fórmulas e elaboração do roteiro, produção de vídeos, apresentação acompanhada de
diagnóstico.
1º encontro (Grupo A):
O primeiro momento foi desenvolvido dia 13 de Setembro de 2016, de 15:40 às 16:30h
com a participação dos alunos do 1º e 3º ano do Ensino Médio.
Foi apresentado o projeto e seus objetivos, logo após, com o auxilio do Datashow, foi
apresentado o vídeo “A fórmula mais bela” da série Isto é Matemática, em seguida, foi explicado
sobre a produção dos vídeos, e se eles realmente queriam participar, sendo resposta positiva, foi
dividido em duas equipes.
2º encontro (Grupo A):
O segundo encontro foi realizado no dia 21 de Setembro, no mesmo horário do encontro
anteriores e contou com a presença dos mesmos alunos.
Foram expostas algumas fórmulas matemáticas que foram estudadas por eles, cada
equipe ficou responsável por uma fórmula, com a preferência dos mesmos. Após as escolhas,
com o apoio do docente, tiveram o restante do tempo do encontro para pesquisar a parte teórica
da fórmula (o que eles considerariam importante conhecer) com a utilização de materiais de
consultas.
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Para a criação do roteiro, foi emitido que os vídeos produzido por eles só poderiam ter
duração de 3 a 10 minutos e que concluíssem os vídeos no limite de 8 dias.
3º encontro (Grupo A):
Esse encontro foi apenas para gravações, e para tirar suas dúvidas e pedir auxílio ao
docente, caso necessário. Esse momento foi realizado no dia 26 de Setembro, ocorreu no
mesmo horário que os anteriores.
Concluindo os vídeos, incluindo gravação e edição, eles entregaram no dia 29 de
Setembro. E com isso foi criado o diagnóstico.
4º encontro (Grupo B):
Ocorreu no dia 30 de Setembro, de 13:00 as 13:50. Foram convidados 10 alunos, do 1º
ano do Ensino Médio, assim formando o grupo B do projeto.
Iniciamos com uma breve apresentação, e explicação da oficina. Em seguida iniciou-se a
aula, começando com a mostra dos vídeos, e com auxilio do bolsista reforçando o conteúdo do
vídeo verbalmente.
Posteriormente, foi feita a entrega dos diagnósticos, esses que continham cinco
questões, abrangendo partes teóricas e as de cálculos mostradas nos vídeos.

4. Discussão dos resultados
Durante os três primeiro encontros que ocorreu com o grupo A, os estudantes se
mostraram atenciosos, e quando mostradas algumas curiosidades a respeito do tema (fórmulas
matemáticas), foram participativos e interagiram através de comentários e perguntas sobre o
que estava sendo apresentado, tiraram dúvidas, e mostraram pontualidade na entrega dos
materiais produzida por eles.
No último encontro, outro grupo de alunos. Esses também mostraram interesse,
assistiram aos vídeos com atenção, resolveram o diagnóstico, tiraram dúvidas.
Analisando os diagnósticos feitos por eles, todas as questões foram concluídas, todas
com o mesmo sentido, mas escritos com interpretações diferentes. Isso mostra que obtiveram
atenção nos vídeos, e nas questões referidas nele.
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Em geral, os resultados desse projeto foram bastante satisfatórios, tanto para os
estudantes da escola parceira que foram compromissados com as aulas tanto para os bolsistas
que puderam contar com mais essa experiência no âmbito de preparação para docência e para o
uso dos materiais tecnológicos.
5. Considerações Finais
A matemática é vista pela maioria dos estudantes como uma disciplina difícil e que não
apresentada nada que possa chamar atenção deles, através dessa oficina, foi possível mostrar o
contrário do que eles pensam, afinal a Matemática é uma ferramenta de entendimento
importante e temos que repassá-la de alguma maneira.
Sendo assim, situações em que incluem o uso dos audiovisuais em sala de aula são
possíveis e podem sim contribuir para o ensino e aprendizagem de matemática, e que através
dessa ferramenta pode conter o interesse do aluno nas disciplinas.
Contudo, foi possível apresentar a série “Isto é Matemática” como um apoio nas aulas de
matemática, dando a ideia aos professores dessa área para sua utilização. Mostrando a didática
do programa como modelo para ensinar matemática, despertar interesse, curiosidade e o
aprendizado dos alunos.
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Resumo: O presente trabalho relata a experiência realizada por bolsistas do Programa Institucional de

Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UVA) com o desenvolvimento do projeto “Contribuições para o Ensino e Aprendizagem
de Matemática usando Audiovisuais: o caso do portal Khan Academy”. Para tanto, foram realizadas
oficinas com o objetivo de despertar a autonomia e o interesse em aprender, através do portal Khan
Academy. A atividade foi desenvolvida na Escola de Ensino Médio Monsenhor Linhares, situada no
município de Groaíras-Ceará, com participação do 2º ano. Os encontros ocorreram de forma
semipresencial, assim, os estudantes estudavam em casa, por meio dos vídeos e testes da plataforma, o
conteúdo proposto, que foi análise combinatória. E o momento em sala foi apenas para a resolução de
atividades e esclarecimentos de dúvidas. A participação dos discentes foi bastante satisfatória por ser
uma novidade para eles.

Palavras-chave: Aprendizagem; Matemática; Audiovisuais; Khan Academy.
1. Introdução
A aprendizagem da Matemática é bastante desafiante para os alunos e por vezes, a
disciplina, termina por se tornar um pavor para estes. Assim, o uso das tecnologias, em sala de
aula, vem sendo fundamental, pois faz parte do cotidiano dos alunos e podem tornar as aulas,
em especial as de matemática, mais atrativas. Para tanto, considera-se importante “que os
professores estejam preparados e motivados a desfrutar das inúmeras possibilidades que as
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) oferecem, mostrando aos alunos que é
possível aprender não apenas por métodos convencionais” (MORAN, 2007, p.18).
Como importante aliado a esta prática temos a Khan Academy, uma plataforma
desenvolvida por um matemático americano, chamado Salman Khan, a partir da necessidade,
vista por este, de disponibilizar uma forma atrativa, gratuita e eficaz de ensino. Partindo disso,
os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) do curso de
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Licenciatura em Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA – que atuam na
Escola de Ensino Médio Monsenhor Linhares, localizada no município de Groaíras,
desenvolveram e aplicaram, nos meses de agosto e setembro de 2016, o projeto intitulado
“Contribuições para o Ensino e Aprendizagem de Matemática usando Audiovisuais: o caso do
portal Khan Academy.” na referida escola.

2. Objetivos
Verificar as contribuições do portal Khan Academy para o ensino de conteúdos
matemáticos. E por meio desse, apresentar aos estudantes uma maneira autônoma e atrativa de
estudar em casa para uma melhor compreensão dos assuntos trabalhados em sala.

3. Metodologia
O projeto foi desenvolvido na Escola de Ensino Médio Monsenhor Linhares, com
participação de doze alunos do 2° ano, sendo seis da turma “A” e seis da turma “B”; e aplicado
no mês de Setembro de forma semipresencial. O 1° encontro ocorreu no dia 16 de setembro, no
laboratório de informática, com a apresentação do projeto. No primeiro momento, os estudantes
passaram por uma avaliação diagnóstica, tanto do conteúdo escolhido (análise combinatória),
quanto sobre o portal Khan Academy e sua opinião em relação à utilização de audiovisuais
servirem como auxílio à aprendizagem (Foto 1). Também foi entregue a cada um dos discentes
um e-mail criado pela bolsista a qual foi utilizado no momento do cadastro no portal e inseridos
em uma turma.
Foto 1 - Avaliação diagnóstica com o 2º ano “B”

Fonte: Janaína Muniz

29

No segundo momento foi exposto sobre o surgimento do portal e como utilizá-lo na
resolução de atividades, com a exposição de algumas imagens por meio de slides. E ao final os
estudantes foram convidados a repassarem seus contatos de whatsapp para a criação de um
grupo, isso para facilitar a comunicação, esclarecimentos de possíveis dúvidas e ainda a
disponibilização de materiais que puderam contribuir para o melhor cumprimento das tarefas
propostas.
O que seria o 2º encontro foi um período de duas semanas, que os estudantes tiveram
para participar das atividades do portal. Esses assistiram alguns audiovisuais sobre o tema,
mais especificamente dois conteúdos da análise combinatória, permutações e combinações,
com a resolução dos testes e que foram comentados no encontro seguinte. Todos os estudantes
mostraram-se comprometidos e estavam sempre ativos no portal e no meio de comunicação
que foi o whatsapp, sendo assim, a participação deles foi satisfatória.
Foto 2 - Interface da plataforma Khan Academy

Fonte: Janaína Muniz

O 3º encontro ocorreu no dia 30 de setembro e iniciou-se com os esclarecimentos de
dúvidas, posteriormente resoluções dos exercícios em duplas e com correção participativa. Já
no segundo momento ocorreu uma avaliação final apenas para a turma B, visto que, a turma A já
tinha feito uma avaliação inicial, porém, houve o momento em puderam opinar sobre sua
participação no projeto, as dificuldades e os benefícios que o mesmo pôde proporcionar.
Esse projeto foi desenvolvido por meio de uma pesquisa qualitativa seguida de
observações no âmbito escolar e opiniões de estudantes e professores acerca do uso de
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audiovisuais como facilitadores da aprendizagem. Os registros ocorreram por meio de
fotografias e relatórios.

4. Resultados e discussão
Durante a avaliação diagnóstica, os discentes demonstraram insegurança e até receio,
segundo eles não lembravam o conteúdo e não conseguiriam responder, porém o fizeram.
A participação desses foi bastante satisfatória e por ser uma novidade sentiram-se
motivados ao realizarem as tarefas, estiveram sempre ativos no portal e no grupo do whatsapp,
criado para facilitar a comunicação e esclarecimentos de dúvidas.
O momento em sala foi muito produtivo, os discentes faziam muitas perguntas, isso
mostrou que realmente assistiram aos vídeos e tinham sempre algo para perguntar. Algumas
atividades foram realizadas em duplas, onde um auxiliava o outro e depois, apenas um resolvia
no quadro. Na sequência, os mesmos passaram por uma avaliação individual sobre o conteúdo,
com a finalidade de aplicar os conhecimentos adquiridos e assim, verificar se realmente houve
aprendizado. O momento foi finalizado com uma discussão sobre aplicação do projeto, onde os
estudantes puderam opinar sobre o seu desenvolvimento, dificuldades e expectativas. Um dos
discentes relatou que estava surpreso, pois achava que não seria capaz de compreender algo
relacionado à Matemática e isso foi possível por meio dos audiovisuais e atratividades do portal
Khan Academy.
Por meio da participação ativa dos discentes e da avaliação diagnóstica e avaliação final
foi possível perceber a evolução do nível de conhecimento dos alunos referente ao conteúdo
trabalhado e o quanto os audiovisuais contribuíram na compreensão dos conceitos da análise
combinatória. Os estudantes responderam corretamente a maioria das questões, tanto as de
conceitos (teóricas), quanto às de cálculos e fizeram isso sem ajuda de fórmula, apenas com a
compreensão que tiveram ao assistirem os vídeos.

5. Considerações Finais
Esse trabalho permitiu uma maior reflexão a respeito do uso de novas tecnologias em
sala de aula, e de como podem auxiliar os estudantes na compreensão de conteúdos, e ainda do
papel do professor frente ao uso dessas novas tecnologias. Aqui foi possível apresentar aos
estudantes, uma ferramenta tecnológica, no caso o Khan Academy, para ser utilizado em seus
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estudos como colaborador da aprendizagem, mais especificamente em Matemática, tida por
eles como uma matéria difícil. Por meio dos vídeos, contidos no portal, foi possível estudar em
casa de forma autônoma e atrativa e por meio das atividades realizadas foi possível constatar a
importância dessa ferramenta no processo de ensino aprendizagem dos estudantes. Dessa
forma os objetivos desse trabalho foram alcançados e acredita-se que com a aplicação desse
projeto, os alunos passarão a obter um melhor desempenho em seus estudos.
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Resumo: O presente trabalho detalha o projeto Ensinando Probabilidade Explorando as Loterias, e para

isto foi escolhido o jogo de azar denominado mega sena. O projeto foi desenvolvido como forma de
melhorar o desempenho dos alunos do segundo ano do ensino médio nas aulas de matemática ao usar
uma situação do cotidiano como meio de ensino da probabilidade. O contato direto dos alunos com algo
pertencente à sua realidade através do uso do jogo fez com que despertasse o interesse do aluno para o
conteúdo estudado alcançando os objetivos do projeto, sendo que o jogo foi apenas um complemento e
que o maior interesse dos alunos estava na justiça ou injustiça das apostas.

Palavras-chave: Mega sena; Projeto; Situação do cotidiano.
1. Introdução
A Matemática é uma ciência de extrema importância que atua no cotidiano e todo
conteúdo pertencente a ela pode ser usado no dia a dia. Um dos conteúdos estudados em
Matemática é a probabilidade que foi criada para mostrar a equidade dos jogos de azar.
Conhecendo a ligação que a probabilidade tem com os jogos de loterias, foi planejada
uma oficina que tratou da exploração das loterias nas aulas de matemática, estudando a grande
diferença na probabilidade de ganhar na mega sena, dependendo da quantidade apostada e o
porquê do valor das apostas mudarem tanto.
2. Histórico
Probabilidade é uma palavra de origem latina probare (provar ou testar) surgida na idade
média, a partir do interesse do homem em estudar os fenômenos que envolviam determinadas
probabilidades como jogos de azar, sendo suas primeiras teorias desenvolvidas pelos
matemáticos Gerônimo Cardoso, Galileu Galilei, Luca Pacioli e Niccolo Tartaglia, que
despertaram o interesse por esse estudo através da curiosidade em descobrir o próximo número
em um lançamento de dado. O estudo mais aprofundado da probabilidade em seus casos mais
complexos foi feito por Blaise Pascal e Pierre de Fermat, o fascínio dos matemáticos pela
probabilidade surgiu pelo interesse de buscar repostas para o acaso dos jogos de azar, esta
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busca os tornou matemáticos responsáveis por estabelecer a teoria probabilística e dar início à
teoria da probabilidade como ciência.
3. Apostas
Nas apostas de mega sena o jogador pode marcar de 6 a 15 números, escolhidos entre 1
e 60, onde cada quantidade marcada há um preço correspondente, como mostra a tabela
abaixo.
Tabela 1. Preço por dezena apostada.
Quantidade De

Valor da aposta

números jogados
6
7
8
9
10
Fonte: Caixa Econômica Federal

(R$)
3,50
24,50
98,00
294,00
735,00

Quantidade De

Valor da aposta (R$)

números jogados
11
12
13
14
15

1.617,00
3.234,00
6.006,00
10.510,50
17.517.50

4. Referencial teórico
O objetivo do professor ao aplicar um jogo na ministração de suas aulas é que os alunos
compreendam o conteúdo e saibam como resolver situações não só em sala de aula, mas fora
dela também, pois a partir do uso do jogo o docente poderá elaborar problemas que relacionam
o jogo usado, à situações do cotidiano.

Ao optar pelo jogo como estratégia de ensino, o professor o faz com uma intenção:
propiciar a aprendizagem. E ao fazer isto tem como propósito o ensino de um
conteúdo ou de uma habilidade. Dessa forma, o jogo escolhido deverá permitir o
cumprimento deste objetivo. O jogo para ensinar Matemática deve cumprir o papel de
auxiliar no ensino do conteúdo, propiciar a aquisição de habilidades, permitir o
desenvolvimento operatório do sujeito e, mais, estar perfeitamente localizado no
processo que leva do conhecimento primeiro ao conhecimento elaborado (MOURA,
1992, p. 47).

O jogo de mega sena está incluído entre os jogos pedagógicos. Segundo Grando (1995),
jogos pedagógicos são aqueles que possuem seu valor pedagógico, ou seja, que podem ser
utilizados no processo de ensino-aprendizagem, exemplos disso são os jogos de azar que são
aqueles que dependem da sorte para se vencer o jogo. O jogador não tem como interferir ou
alterar na solução. Ele depende das probabilidades para vencer. Exemplos deles são: par ou
ímpar, cassinos e loterias.

34

5. Objetivos
A oficina Ensinando Probabilidade Explorando as Loterias tem como objetivo auxiliar os
alunos na disciplina de matemática no estudo da probabilidade. Os alunos aprendem o conteúdo
de forma dinâmica, algo diferenciado do que eles estão acostumados nas aulas, já que além da
explicação e a resolução de exercícios, eles aprendem brincando.
O maior objetivo da oficina não é simplesmente a forma lúdica na qual os estudantes
aprendem, mas o fato de eles saberem que a probabilidade está aplicada em situações que
estão à sua volta, para que possam perceber aos poucos que cada conteúdo aplicado nas aulas
de matemática não é usado simplesmente em sala de aula, mas também pode ser usado para
resolver problemas do seu dia a dia. Além de reforçar o conhecimento dos alunos em problemas
relacionados à multiplicação e divisão de números inteiros e fracionários, dificuldades ainda
enfrentadas por eles.

6. Metodologia
A oficina Ensinando Probabilidade Explorando as Loterias foi aplicada no dia 26 de
agosto de 2016 das 14:00 hs às 15:30 hs e das 15:45 hs às 17:20 hs, com dois grupos
diferentes de alunos, possuindo 10 e 8 alunos, respectivamente. Os estudantes estão cursando
o segundo ano do ensino médio do colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota, escola
atendida pelo PIBID, nas turmas “G” e “H”.
Cada encontro era iniciado com algumas perguntas sobre o conhecimento dos alunos
em relação ao conteúdo de probabilidade e suas respostas foram discutidas entre os alunos e a
bolsista. Após a discussão de respostas foi apresentado o tema da oficina e buscou-se saber o
que eles conheciam sobre loterias e suas modalidades, bem como suas apostas, seus custeios e
a distribuição do dinheiro arrecadado, principalmente sobre a mega sena. A partir disso surgiu a
dúvida sobre ser justo ou injusto cobrar tais valores.
Para que o estudo das loterias se tornasse mais interessante, foi simulado um jogo de
mega sena, onde foram usados bilhetes de lotéricas e um bingo para sorteio dos números. Cada
aluno poderia marcar os números como se estivesse fazendo a aposta máxima de R$17.517,50,
que corresponde a uma aposta de 15 dezenas. Após a aplicação do jogo foram feitos cálculos
com a finalidade de saber a probabilidade de acertar a sena com aposta de seis, sete e quinze
dezenas, sendo esta equivalente ao jogo feito pelos alunos. Eles tiveram que comparar as
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apostas, para que pudessem ver que os valores aumentavam à proporção que as chances de
ganhar aumentavam. Em seguida foi feito o cálculo da probabilidade de acertar a quina e a
quadra usando as mesmas apostas.

7. Resultados e discussão
Ao se fazerem as primeiras perguntas aos alunos, perguntas relacionadas ao conteúdo
de probabilidade, todos se fizeram participativos. Em relação às indagações feitas sobre o
conhecimento deles sobre jogos de azar, sendo eles os jogos de loteria e, principalmente, a
mega sena, percebeu-se que todos conheciam vários desses jogos, mas desconheciam o valor
das apostas e algumas regras, devido eles não jogarem.
A partir disso, surgiu a pergunta que buscava a opinião dos participantes da oficina:
“Vocês consideram justo o aumento do valor de uma aposta ao se apostar um número a mais?”.
Todos responderam que o valor cobrado não é justo, pois é um valor muito alto. Neste momento
foi explicado que, através da probabilidade, era possível provar se era justo ou injusto esse
grande aumento do valor da aposta. Isso despertou o interesse dos alunos para provar se eles
realmente estavam certos em suas opiniões.
Para provar que o aumento era justo, tomou-se um caminho, que foi a aplicação do jogo,
o que deixou os alunos bastante empolgados, apesar de ao final do jogo nenhum dos
participantes obter mais que três dezenas sorteadas. Para dar continuidade à oficina foi
necessário fazer uma pequena revisão de divisão e multiplicação de frações com
denominadores iguais e diferentes, pois seria necessário o uso destes cálculos no decorrer da
oficina, porém os alunos não sabiam como calcular. O uso de calculadora era permitido apenas
nos cálculos de fatorial por serem muito grandes.

8. Considerações Finais
A oficina Ensinando Probabilidade Explorando as Loterias foi uma forma de ensinar
probabilidade usando situações do cotidiano (jogos de loterias). Pois o uso de uma situação do
cotidiano, neste caso, o uso da mega sena despertou o interesse dos alunos para aprender
probabilidade. O uso de questionamentos foi uma das formas de despertar esse interesse e a
forma de provar o que era dito se converteu em admiração.
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A oficina proporcionou um aprendizado para os alunos de uma forma lúdica, já que
diferente das aulas de probabilidade, onde muitos deles não prestam atenção porque não acham
o conteúdo interessante, eles ficaram atentos e curiosos, pois a oficina despertou o interesse
deles em saber a fórmula a se usar e como aplicá-la na situação proposta.
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Resumo: O presente trabalho visa relatar a experiência dos autores, enquanto bolsistas do Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), na aplicação do projeto “Estudando Matemática
através dos meios de transportes”. O público alvo foram estudantes do 3º ano do ensino médio de uma
escola da rede pública estadual da Região Norte do Ceará. O projeto foi realizado em dois dias, e o meio
de transporte trabalhado foi o “táxi”, sendo explorados alguns conteúdos matemáticos presentes no
tema em questão. Os resultados dessas atividades foram positivos, pois os estudantes demostraram
interesse participando ativamente do projeto. Através dessa experiência contatou-se que o ensino
quando praticado de maneira didática e aplicado com a utilização de situações problemas do cotidiano
se torna mais prático e facilita à inserção dos alunos no raio que o conhecimento atinge, pois questões
elaboradas de maneira contextualizadas e objetivas são entendidas em um menor espaço de tempo.

Palavras-chave: Matemática; transportes; táxi; geometria.
1. Introdução
A Matemática é uma linguagem que nos permite visualizar e interpretar inúmeras
situações ao nosso redor. Ela está presente em várias ocasiões do nosso dia a dia e fazemos
uso dela constantemente nas mais diversas atividades. Associar seu ensino com o cotidiano dos
alunos é uma maneira excelente para o professor despertar o interesse dos estudantes e tornar
a aula mais agradável.
Groenwald e Fillipsen (2002, p. 36) defendem que “Não é mais possível apresentar a
Matemática aos alunos de forma descontextualizada, sem levar em conta que a origem e o fim
da Matemática é responder às demandas de situações-problema da vida diária”.
Já Moreira (2005) destaca que:
No trabalho escolar é importante que o professor seja capaz de envolver os
alunos em um leque de situações didáticas adequadas, isto é, situações que se
colocam como problema e que, de algum modo, desafiam seus saberes
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anteriores, conduzindo a reflexão sobre novos significados e novos domínios
de uso desses saberes. (MOREIRA, 2005, p.56)

Neste sentido, em fevereiro do ano de 2014 os autores, bolsistas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID) do subprojeto de Matemática da
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), desenvolveram atividades referentes ao projeto
“Estudando Matemática através dos meios de transportes”, destinado aos estudantes do 3º ano
do ensino médio do Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota, localizado no munícipio de
Sobral, Ceará. Tal projeto visou apresentar algumas curiosidades sobre os meios de transporte e
trabalhar conteúdos matemáticos tais como função, quatro operações, distância entre pontos e
sistema de coordenadas cartesianas, entre outros. Com isso, buscou-se uma forma mais
dinâmica de promover a aprendizagem e o trabalho em equipe. Também, buscou-se uma melhor
preparação dos alunos bolsistas para a docência, visto que estarão executando atividades
elaboradas a partir do estudo de uma temática do cotidiano dos estudantes.
2. Metodologia
A aplicação do projeto se deu em dois encontros. O primeiro aconteceu dia 11 de
fevereiro de 2014, de 14h as 17h, com a participação de 8 alunos do 3º ano do Ensino Médio. Os
alunos selecionados foram retirados da sala de aula no horário das aulas de matemática.
Para o inicio do projeto os bolsistas se apresentaram aos alunos e vice-versa, e para o
encontro começar mais alegre foi realizado uma dinâmica para que os discentes se sentissem
mais a vontade com o ambiente da aplicação. Após a dinâmica e com os alunos mais tranquilos
e sentados em seus lugares os bolsistas apresentaram o projeto e seus objetivos.
Inicialmente os alunos conheceram algumas curiosidades referentes aos antigos meios
de transporte e em seguida responderam um questionário onde constavam algumas perguntas
referentes à relação da matemática com os diversos tipos de transporte. Em seguida, por meio
de um vídeo (da Série Matemática na Escola), os alunos aprenderam como calcular o valor de
uma corrida de táxi, com e sem congestionamento. Após o vídeo foram feitas algumas
considerações na lousa para ajudar os alunos no desafio que eles teriam pela frente: calcular o
preço de uma corrida de táxi com e sem congestionamento. Antes de encerrar o primeiro
encontro foi feita a correção do desafio e deixada algumas questões para que os alunos
resolvessem em casa.
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O segundo encontro foi realizado no dia 12 de fevereiro, no mesmo horário do encontro
anterior, e contou com a presença dos mesmos alunos, exceto uma aluna que não compareceu.
Assim como o primeiro, o segundo encontro foi iniciado com uma dinâmica.
Após a dinâmica foi realizada a correção das questões destinadas como exercícios para
casa e em seguida os alunos assistiram a um vídeo que falava sobre a geometria do táxi e de
como calcular a distância percorrida de um ponto até outro utilizando coordenadas cartesianas.
De acordo com o exemplo do vídeo foram propostos aos estudantes desafios semelhantes para
cálculo da distância desejada. Em seguida foi dado para os alunos outro questionário avaliando
a participação dos mesmos no projeto e que conteúdos matemáticos conseguiram aprender
com a utilização do táxi. E para finalizar os bolsistas fizeram os devidos agradecimentos aos
alunos juntamente com a entrega de seus respectivos certificados com uma carga horária de 6h.
3. Discussão dos Resultados
Os estudantes que participaram do projeto relataram que não costumam utilizar o táxi
como meio de transporte, mas que já usaram pelo menos uma vez na vida. No entanto, este fato
não os impediu de considerarem que poderiam aprender matemática através desse tema, seja
para calcular o custo de uma viagem ou para medir as distâncias entre determinados lugares e
compará-las com as distâncias obtidas através da métrica do táxi.
Os discentes demonstraram curiosidade em saber como seria a aplicação do projeto.
De inicio, com dinâmica de acolhimento eles se mostraram enturmados e gostaram desse
primeiro contato. Na apresentação do projeto foram atenciosos e participativos. Com relação às
respostas obtidas no primeiro questionário aplicado concluiu-se que antes os alunos não viam
muitas possibilidades de encontrar matemática nos meios de transportes. Quando apresentado
o vídeo sobre o preço da corrida de táxi eles já começaram a perceber a presença da matemática
e mostraram-se interessados em estudar a função (do 1º grau ) e a testá-la.
No segundo dia de aplicação do projeto notou-se compromisso por parte dos
estudantes, pois haviam respondido as questões passadas no encontro anterior e participaram
da correção das mesmas. Com relação a dinâmica os alunos rapidamente compreenderam as
regras e se divertiram bastante no momento da mesma. Quando mostrado o vídeo sobre a
geometria do táxi, os estudantes expuseram suas dúvidas para os bolsistas que procuraram
tirá-las. Depois desse momento foram passadas atividades e a resolução ficou por conta dos
alunos que a fizeram na lousa. Através das respostas obtidas no segundo questionário
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percebeu-se que os alunos conseguiram visualizar os conteúdos que são possíveis estudar
através dessa temática e que gostaram de participar desse projeto.
Em geral, os resultados desse projeto foram bastante satisfatórios tanto para os
estudantes da escola parceira que se mostraram bastante compromissados com as aulas tanto
para os bolsistas que puderam contar com mais essa experiência no âmbito de preparação e
aplicação de projetos com temas relacionados ao cotidiano.

4. Considerações Finais
A matemática é vista pela maioria dos estudantes como uma disciplina difícil e que não
apresenta relação com o dia-a-dia deles. Mostrar a esses alunos o contrário do que eles
pensam é fundamental, afinal a Matemática é uma ferramenta de entendimento dos mais
variados problemas das áreas do conhecimento, inclusive envolvendo situações cotidianas.
Sendo assim, situações, tais como, uma corrida de táxi, tempo de chegada em
determinado local, distância percorrida de casa até a escola, gasto de combustível, cálculo de
uma viagem, lotações, etc., são adequadas para trabalho em sala de aula e podem contribuir
para o ensino e aprendizagem de matemática.
Através dessa experiência percebeu-se que o ensino quando praticado de maneira
didática, aplicado em situações problemas do dia-a-dia, permite que seja bem mais fácil
conseguir inserir os alunos no raio que o conhecimento atinge, pois questões elaboradas de
maneira contextualizada e objetiva são entendidas em um menor espaço de tempo.
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Resumo: Julga-se interessante e importante que haja uma participação bem mais ativa e exploradora da

população sobre os ‘famosos impostos’ e que estudar e entender esse assunto, é uma forma de diminuir
possíveis problemas gerados pela falta de tais conhecimentos. Então, a partir dessas cogitações,
bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do Subprojeto de
Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), atuantes na Escola de Ensino Médio Doutor
João Ribeiro Ramos, elaboraram e aplicaram o projeto intitulado “Explorando a Matemática nos Impostos
com o auxílio da Conta de Energia”. Por meio desse projeto objetivou-se que os estudantes
desenvolvessem a capacidade de pensar e de amplificar o senso crítico e ainda, pretendeu-se fazer uma
alerta e mostrar que todos são atingidos pela tributação e que entender isso ajuda a tornar-se um
cidadão mais ativo e capaz de lutar pelos seus direitos.

Palavras-chave: Impostos; Energia Elétrica; PIBID.
1. Introdução
Um dos temas mais questionáveis quando se fala em dinheiro são os impostos e devido
ao seu extremo excesso nas operações da população e que poucas vezes são retornados como
forma de educação e saúde para a sociedade, faz-se necessário levar aos estudantes um
momento para debater sobre esse assunto, sobre o papel que o dinheiro representa, sobre os
impactos pautados às relações sociais, dentre outros. Os impostos não afetam somente o
mercado econômico, mas todos os cidadãos envolvidos e o ensino de Matemática tem uma
função bastante importante nisso, ele pratica o exercício de cidadania e fornece aos discentes,
base necessária para que possam enfrentar problemas.
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Segundo a Wikipédia e o Dicionário Online de Português, Imposto vem do latim imposìtu-, particípio passado de imponère, que quer dizer "impor", "pôr como obrigação" e\ou contribuição ou tributo exigido para assegurar o funcionamento do Estado e das coletividades locais.
Julga-se interessante e importante que haja uma participação bem mais ativa e exploradora da população sobre os ‘famosos impostos’ e que estudar e entender esse assunto, é uma
forma de diminuir possíveis problemas gerados pela falta de tais conhecimentos. As taxas impostas, por diversas vezes só são sentidas e não necessariamente vistas, conforme é explícito
em uma das frases mais citadas ao se pesquisar por tributos, “o que os olhos não veem, o bolso
sente”.
A partir dessas cogitações, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (PIBID), do Subprojeto de Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA),
atuantes na Escola de Ensino Médio Doutor João Ribeiro Ramos, elaboraram e aplicaram o projeto intitulado “Explorando a Matemática nos Impostos com o auxílio da Conta de Energia”, onde
buscou-se demonstrar a presença dos impostos em situações triviais do cotidiano e suas enormes influências no que diz respeito ao mercado consumidor.
2. Objetivos
Por meio desse projeto objetivou-se que os estudantes desenvolvessem a capacidade de
pensar e de amplificar o senso crítico, tornando-os protagonistas das suas próprias conclusões,
que eles aprendessem a Matemática de uma forma motivadora e necessária, que trabalhassem
com situações do cotidiano, que pudessem entender a conta de energia em linguagem
Matemática e que observassem o quanto é importante adquirir esses conhecimentos.

3. Metodologia
O projeto foi desenvolvido na Escola de Ensino Médio Doutor João Ribeiro Ramos,
localizada no centro de Sobral, destinado aos estudantes do Ensino de Jovens e Adultos (EJA). A
atividade foi composta por sete etapas, descritas da seguinte forma:
No 1º período: os bolsistas explicaram o que são os impostos, mostraram quais deles
constam na conta e expuseram um pequeno vídeo ilustrando a ideia de imposto; 2º período: aos
alunos fora pedido para analisarem a conta de energia e dizerem o que sabiam sobre ela,
gerando um momento de reflexão inicial, pois foi permitido verificar o quão os estudantes
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entendiam e o quanto não entendiam sobre algo tão comum para a sociedade, que é a conta de
energia elétrica. Aqui foram analisados vários aspectos, dentre eles o número do cliente, o
vencimento, o período de referência, a localização, o faturamento, observações e a leitura; 3º
período: foi explanado um pouco sobre o que é quilowatt-hora (kwh); 4° período: falou-se sobre
o consumo de cada aparelho e como é feito o cálculo para se chegar ao valor gasto em reais por
cada aparelho; 5° período: foi exposto e explicado como é feito o cálculo do valor total a ser
pago em reais da conta de energia, uma com residência de baixa renda e outra com residência
normal para mostrar a diferença existente entre elas; 6º período: comentou-se sobre os
impostos que os brasileiros pagam e foi realizado um pequeno debate sobre a diferença que eles
acarretariam, caso não existissem nas contas de energia e/ou em qualquer conta, de forma
geral; 7º período: foi aplicado um exercício de aprendizagem. Os alunos receberam uma conta
de energia e tinham que calcular o valor a ser pago por ela, acrescidas de questões subjetivas,
para que assim, fosse possível fazer uma interpretação da importância que é saber sobre os
impostos e o quanto a matemática está presente nisso.
4. Resultados e Discussões
Esperou-se que a partir da aplicação desse trabalho, os educandos tornassem-se mais
observadores e entendessem o que os impostos representam e o que fazer para amenizar tantos
gastos. Ainda, almejou-se que eles vejam a Matemática presente nesses inúmeros cálculos
feitos para se chegar ao valor total e que ao entender como se faz, gere uma aproximação entre
a ciência, dita por muitos como difícil, e os estudantes. Dessa forma, provocou-se um possível e
motivado gosto pela Matemática.

5. Considerações Finais
O presente trabalho veio com o intuito de alertar os cidadãos aos tributos arrecadados e
deixá-los mais precisos ao se depararem com uma fatura ou até mesmo com um recibo fiscal.
É importante ressaltar que, durante toda a aplicação do projeto, os bolsistas
proporcionaram momentos de trocas de experiências e com isso fez com que fosse
enriquecedor não somente para os discentes participantes da atividade, como também para
todos os bolsistas envolvidos, trazendo uma excelente colheita de bons frutos, algo bem
essencial para a vida profissional dos bolsistas e futuros docentes.
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JOGO DE CARRINHOS COM NÚMEROS FRACIONÁRIOS: APLICAÇÃO DE FRAÇÕES COM
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Resumo: A ideia de aplicar jogos desde as séries iniciais no contexto matemático em sala de aula visa

um aprendizado significativo gerado a partir de um bom planejamento. Dentre alguns conteúdos
podemos citar a fração e sua aplicação no cotidiano do aluno, envolvendo uma forma prática de
compreensão e argumentação do mesmo. Dar ao discente sentido e significado de tal conteúdo,
podemos perceber que o aprendizado torna-se natural e a facilidade de compreensão e envolvimento do
mesmo cresce em decorrência da dedução e do prazer ali estabelecido. Outro fato bem interessante é a
formação e a interação de ambos os alunos, pois as regras estabelecidas nos dar o suporte e manuseio
mais diversificado em sala de aula, onde o respeito múltiplo é equiparado para todos.

Palavras-chave: fração; jogo; compreensão; prática; planejamento.
1. Introdução
O contexto escolar em matemática mudou muito nos últimos anos. A ideia de melhorar o
aprendizado e torná-lo significativo aos alunos cresceu em decorrência há muitas pesquisas e
estudos em volta da mesma. E pensando na ideia dos jogos para tal disciplina, não ficou para
trás. Por muito tempo a matemática era resumida somente a resolução de questões e mais
questões, e mesmo sendo bom em resolver problemas, seu sentido não havia sentido. A conta
pela conta sem precedentes e sem prazer levou os grandes pensadores verem o outro lado da
moeda, assim como, Jean Piaget1, que acreditava que os jogos não são somente uma forma de
distração para as crianças, mas sim meios para enriquecê-los. O mesmo conclui que “Os
métodos de educação das crianças exigem que se forneçam a elas um material conveniente,
afim de que jogando, elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais que sem isso
permanecem exteriores à inteligência infantil” (Op.cit. p.158 ).

2. Corrida de carrinhos no uso de frações com denominador igual a seis
1

Jean Piaget (1896-1980) foi um renomado psicólogo e filósofo suíço, conhecido por seu trabalho pioneiro no
campo da inteligência infantil. Seus estudos tiveram um grande impacto sobre os campos da Psicologia e
Pedagogia.
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Trabalhar matemática não é nada fácil. Renovar as aulas é uma tarefa do professor.
Pensando nisso foi aplicado em sala de aula em várias turmas do 5º ano, no conteúdo de
frações2, um jogo que ficou conhecido como corrida de carrinhos. Nesse jogo e através dele
podemos notar durante todas as aulas um melhor envolvimento de toda a turma. A ideia inicial
parte de todo o material já confeccionado e segue até a aplicação da avaliação.
De início é colocado na lousa os locais de saída e chegada carros, bem como os mesmos
fixados na saída. As regras são claras: dividimos em equipes (que pode ser por fila ou de acordo
com a necessidade do professor, sendo que a participação de toda sala seja 100% presente);
cada jogador joga um dado de cada vez (sendo esse referente ao numerador); fala-se sobre a
ideia de comportamento quando está na vez do outro; e o próprio aluno esboça o tamanho de
quanto percorreu durante o lançamento do dado em seu carro de acordo com sua equipe. No
final quem chega primeiro é o vencedor. Vale ainda ressaltar que a medida de comprimento é de
acordo com o instrumental do mesmo, valendo para toda a turma. Esse instrumental de medida
é único, e, é divido em seis partes iguais. Logo após o lançamento é colocado esse instrumental
e é verificado o quanto já percorreu o carrinho. Dá para se notar a fração que foi posta (sendo
que o total até ali fixado) e a fração que ainda falta ser percorrida.

3. Manipulação e compreensão do jogo na sala de aula.
Quando o primeiro jogador da primeira equipe joga o dado, o ideal é que o professor faça
os devidos comentários sobre a fração, sua definição, classificação e afins para se ter melhor
entendimento do jogo e do seu uso. A cada rodada em finalização das equipes vai se tendo a
ideia de que quanto maior for o número mais próximo está da chegada, logo as evidências da
parte pelo todo dão maior sentido e compreensão do conteúdo. Equiparar os resultados e
especificar o mais próximo e o menos próximo sabendo que há uma adição de frações a cada
partida em relação ao percurso, vai, nos dando, sentido e eficácia no envolvimento dos mesmos.
Ressaltando assim que todo o processo é dado e formado de acordo com a sorte (azar) de cada
equipe.

4. Análise e concepção das melhorias na aprendizagem matemática e no comportamento

2

Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão
de partes iguais sendo que cada parte é uma fração do inteiro.
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Diante de todo o processo vimos que esse jogo nos ajudou bastante na aprendizagem da
matéria, bem como nos ajudou em questões comportamentais de todas as turmas. Como já foi
dito, aprendizagem inserida em outro contexto melhorar gigantescamente o processor de
ensino-aprendizagem, pois, o lúdico se torna um aliado respeitável e indispensável no
aprendizado dos alunos, principalmente nas séries iniciais, ligadas ao ensino fundamental, onde
é nesse instante pelo qual o interesse e a vontade de aprender, se aguçam sem deixar de ser a
criança para ser somente o educando. No livro Didática da Matemática, Roland Charnay afirma:
"O aluno deve ser capaz não só de repetir ou refazer, mas também de resignificar diante de
novas situações, adaptando e transferindo seus conhecimentos para resolver desafios".

5. Considerações Finais
Os jogos matemáticos no nosso século, nunca serão os mesmo, pois estão em crescente
desenvolvimento. O lúdico em sala de aula, bem como nas aulas de campo, estimulam o quesito
aprendizagem, logo que, o prazer em aprender dentro do espaço escolar, será transmitido e
repercutido dentro do mundo adulto. A ideia final de todo o jogo de corrida de carrinhos foi
baseada em uso de frações para 5º ano, bem como definição e aplicação cotidiana. Tiramos a
conta pela conta e fizemos a conta pelo aprendizado. É gostoso ver que ao brincar (estudando) a
relação de aprendizagem melhora, bem como o comportamento das relações professor-aluno,
aluno-aluno, escola-aluno, pois são fontes de alegria e diversão.
Podemos ver nas avaliações globais, os mesmos, tiveram maior nota e maior
aprendizado que nas avaliações parciais, nos dando resultados positivos em relação ao mesmo.
Para finalizar, ainda afirmamos que tudo começa do planejamento, aliás, tudo deve ser voltado
do planejamento desde sua elaboração até aplicação.
No mais, visar e aplicar jogos em sala, bem como no ambiente escolar, inovando, é um
fator importante e essencial na prática pedagógica, pois neste (como nos demais) obtivemos
apenas resultado positivos.
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MINILABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA: UMA EXPERIÊNCIA DE COMO O PIBID PODE
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato sobre o processo que se deu para
a criação do Minilaboratório de Ensino de Matemática em uma escola parceira do subprojeto de
Matemática do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Estadual
Vale do Acaraú (UVA). Diante das possibilidades que a escola apresentava, foi pensado e planejado a
construção de um Minilaboratório de Ensino de Matemática, onde alunos da escola parceira participaram
efetivamente da construção. O Minilaboratório veio pra suprir uma carência que a escola tinha quanto a
materiais didáticos e se tornar um suporte para transformar as aulas dos professores de matemáticas
mais dinâmicas.
Palavras Chave: Laboratório de Ensino de Matemática. Ensino de Matemática. PIBID.

1. Introdução
O autor deste trabalho é bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à
Docência (PIBID) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) atuando no subprojeto de
Matemática. Desde seu ingresso nesse programa, houve o cuidado em observar melhor tais
aspectos, pois dentro das atividades do subprojeto está a observação das aulas de matemática
na escola parceira. Observa-se cada vez mais o distanciamento entre alunos e professores, mais
especificamente com a disciplina de matemática. A grande falta de interesse e até aversão a
essa disciplina é um problema que vem se agravando cada vez mais em todos os níveis de
ensino.
Mesmo com pouco tempo de observações que os bolsistas têm, nota-se que os alunos
estão ficando mais cansados e entediados da rotina de sala de aula, aulas estas que na maioria
das vezes se dá apenas pelo uso de pincel ou giz, livros didáticos e a fala do professor. Assim,
as mudanças precisam acontecer; os alunos têm necessidade de um ambiente em que se sintam
mais ligados ao conteúdo que está sendo visto em sala de aula, saindo um pouco da rotina a
que estão acostumados a vivenciar e, talvez, comecem a criar gosto e mais interesse pela
disciplina de matemática.
O PIBID tem por uma de suas finalidades justamente tentar fazer essa aproximação dos
alunos com materiais didáticos e situações problemas, mas ainda assim há uma certa limitação,
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pois na maioria das vezes as oficinas e atividades com os alunos acontece fora da sala de aula.
Faz-se necessário, então, um ambiente adequado, adaptado, com jogos, oficinas, imagens,
vídeos, tudo isso voltado à disciplina de matemática, isto é, um Laboratório de Ensino de
Matemática.
Como a escola não dispõe de uma sala para a montagem de tal laboratório, decidiu-se
pela criação de um laboratório que pudesse ser móvel, permitindo ao professor levar o
laboratório até a sala de aula. Assim, criou-se o Minilaboratório de Ensino de Matemática.
Sendo assim o Minilaboratório daria suporte a escola parceira, principalmente aos
professores de Matemática que atuam na escola Estadual Dom José Tupinambá da Frota,
mostrando para os alunos a importância de um laboratório de Matemática na escola. Com a
criação de um laboratório os professores poderiam se utilizar dos materiais ali disponíveis para
atender uma recorrente solicitação dos alunos, que é a realização de aulas mais interessantes,
fazendo com que os alunos vivenciem e passem a ver na prática determinadas situações
problemas, bem como observar objetos que apenas são vistos nas folhas de um livro ou
desenhados no quadro. Também se busca utilizar jogos que envolvem conteúdos que estão
sendo vistos em sala de aula. Essas e outras necessidades podem ser supridas pelo
Minilaboratório de Ensino de Matemática que foi criado a partir das atividades do autor como
bolsista do subprojeto de Matemática do PIBID/UVA.
2. Laboratório de Ensino de Matemática
Assim como um jogador de futebol se sente melhor estando em campo do que ouvindo
o técnico dando apenas instruções do que fazer, ou apenas na academia para adquirir melhor
preparo físico, um aluno que está estudando matemática se sente melhor em um ambiente que
possibilite “respirar” matemática, onde ele consegue tocar e visualizar situações antes vistas
apenas na teoria ficando, assim, em uma realidade distante da dele. Da mesma forma que o
jogador precisa de instruções e de preparo físico, o aluno também precisa da teoria, mas
juntando-se a isto a prática e a vivência matemática, o aprendizado e interesse desse aluno
tende a aumentar consideravelmente.
No que diz respeito a importância de um Laboratório de Matemática Lorenzato (2006)
diz que
“Assim como nossas casas se compõem de partes essenciais, cada uma com uma
função específica, nossas escolas também devem ter seus componentes, e um deles
deve ser o Laboratório de Ensino de Matemática (LEM)” (p. 6).
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A escola é composta por vários espaços: salas de aula, cantina, quadra de esporte,
biblioteca, laboratório de informática e algumas delas, até, laboratórios de ciências. Mas vemos
que em muitas delas não se encontra um LEM (Laboratório de Ensino de Matemática) e assim
como os outros espaços têm sua importância, o LEM também deveria ser uma parte presente
em todas as escolas. Muitos dos alunos estão cada vez mais enfrentando dificuldades na
disciplina de matemática e segundo Lorenzato (2006),
O LEM deve ser o centro da vida matemática da escola; Mais que um depósito de
materiais, sala de aula, ou museu de Matemática, o LEM é o lugar onde os professores
estão empenhados em tornar a matemática mais compreensível aos alunos (p. 7)

Existe uma grande diferença entre se aprender algo apenas no campo teórico e
aprender essa mesma coisa usando o tato ou a visualização. Segundo Lorenzato (2006),
“muitos educadores ressaltam a importância do apoio visual e do visual-tátil como facilitador
para a aprendizagem”. Um ambiente com essa importância logicamente não seria de fácil
construção, pois requer tempo, preparação e dedicação das pessoas que querem as melhorias
do espaço escolar. Outro ponto a se destacar é a falta de espaço na maioria das escolas, ficando
inviável a construção do LEM.
“A construção de um LEM não é objetivo para ser atingido a curto prazo; uma vez
construído, ele demanda constante complementação, a qual, por sua vez exige que o
professor se mantenha atualizado.” (LORENZATO, 2006, p.11).

Diante dessas dificuldades tentou-se buscar um meio para a criação do LEM, e chegouse a ideia de criação de um protótipo, o Minilaboratório de Ensino de Matemática.
3. Metodologia
Este projeto foi aplicado na escola estadual Dom José Tupinambá da Frota, situada em
Sobral – CE atingindo alunos do 1º ao 3º ano do Ensino Médio do turno da tarde, sendo
realizados dois encontros. O primeiro encontro foi realizado na segunda semana de setembro,
no dia 16/09 na parte da tarde, durando cerca de 1 hora. Ocasião na qual fora aplicado um
questionário junto aos alunos investigando aspectos acerca de um Laboratório de Ensino de
Matemática. Responderam ao questionário dez alunos de cada uma das três séries de ensino,
sendo 10 alunos 1º ano, 10 do 2º e 10 do 3º, sendo no total 30 alunos abordados.
Abaixo apresenta-se o questionário que foi aplicado com os alunos.
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1. Você já foi a um Laboratório de Ensino de Matemática?
a. ( ) Sim b. ( ) Não.
2. Qual o seu entendimento sobre um Laboratório de Ensino de Matemática?
3. Você considera importante ter um Laboratório de Ensino de
matemática em sua escola?
a. ( ) Sim b. ( ) Não c. ( ) Indiferente.
Classifique, numa escala de 0 a 10, o nível de importância, e se possível explique o
porquê de sua resposta.
4. Em sua opinião, qual a dificuldade da escola e do professor em que o Laboratório poderia
ajudar?
O segundo encontro foi dividido em duas partes e aconteceu no dia 27/09, durando
cerca de 4 horas. Na primeira foi falado sobre a importância do LEM e também sobre a
dificuldade de se criar um ambiente desse porte, que vai além de apenas a falta de espaço. Já na
segunda parte fora construído o Minilaboratório. Como já fora discutido anteriormente, criar um
LEM não é nada fácil, requer espaço, dedicação dos envolvidos para a produção de materiais,
dentre outras coisas.
O Minilaboratório de Ensino de Matemática é uma espécie de armário confeccionado
por caixas coladas umas nas outras para formar prateleiras nas quais ficar expostos materiais
como jogos, dvd’s com vídeos didáticos e oficinas já realizadas pelos bolsistas do PIBID/UVA.
Todas as atividades contam com um manual impresso para quando professores e alunos
usarem este recurso. O Minilaboratório foi revestido com papel madeira, fitas, EVA, tem portas e
os pés são feitos com latas de leite em pó, como mostra a figura 1, Minilaboratório de Ensino de
Matemática. O material utilizado foi comprado por um dos bolsistas que fazem parte da escola
parceira estadual Dom José Tupinambá da Frota.

53

Figura 1 Minilaboratório de Ensino de Matemática

Foto: Karol Freitas
4. Análise de Resultados
Quanto as respostas dos alunos ao questionário, observou-se que mais de 90% nunca
visitaram um Laboratório de Matemática, por outro lado muitos também acham importante se
ter um ambiente desse na escola, mesmo alguns ainda não sabendo ao certo o que seria um
Laboratório de Matemática. Já os que entendiam sobre, afirmaram que o Laboratório poderia
suprir algumas necessidades da escola e ajudar os professores de matemática nas suas aulas.
Quanto a construção, os alunos se empenharam bastante para finalizar o
Minilaboratório, e participaram de uma pequena discussão de o que teria que conter nesse
espaço, chegando a conclusão de que seriam, jogos didáticos envolvendo conteúdos que estão
vistos por eles em sala de aula, vídeos didáticos e objetos matemáticos que possam ser
manipulados por eles.
5. Considerações Finais
O processo de criação não é fácil, ainda mais quando o que vai se deseja criar tem a
intenção de ser um instrumento que seja relevante para a aprendizagem no ambiente escolar.
Falta de espaço, de materiais, e até de disposição dos que devem estar envolvidos na criação,
acabam barrando algumas boas ideias que surgem na comunidade escolar.
Com a criação do Minilaboratório de Ensino de Matemática no Colégio Estadual Dom
José Tupinambá da Frota, tem-se um recurso que será útil não só para os bolsistas atuantes na
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escola, mas também para professores interessados em mudar essa rotina cansativa e criticada
por muitos dos alunos hoje em dia.
O Minilaboratório também se mostrou positivo até como novidade na escola, pois como
a esta não possui um LEM, não apenas os estudantes como também os professores da escola
gostaram da ideia e apoiaram a iniciativa e a partir de agora podem avaliar a possibilidade de
uso do Minilaboratório em suas futuras aula. Espera-se que a atividade que deu origem ao
Minilaboratório possa ser o ponto de partida para o processo de instalação do Laboratório de
Ensino de Matemática.
Gostaria de agradecer a Capes que financia um programa desse porte e dessa
importância para todos os futuros docentes que é o PIBID, e também agradecer a Universidade
Estadual Vale do Acaraú, professores que me ajudam a aprender e crescer cada vez mais.
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O TRIÂNGULO DE PASCAL APLICADO A COMBINATÓRIA, A GEOMETRIA E A ÁLGEBRA
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Resumo: Neste trabalho apresentamos alguns fatos notáveis sobre o Triângulo Aritmético, também

conhecido como Triângulo de Pascal, que é uma tabela onde números naturais são agrupados de modo
simétrico, obedecendo uma lei de formação por recorrência. Nele objetivamos desenvolver o gosto pela
matemática a partir de experiências lúdicas, da pesquisa e da inovação. Iniciarmos nosso trabalho
relembrando brevemente um pouco da história deste triângulo e como é definido. Prosseguimos
analisando sua relação com a análise combinatória, a geometria e a álgebra. Em análise combinatória
mostramos que cada elemento do triângulo é um número binomial que representa a quantidade de vezes
de escolhermos m objetos distinto entre n objetos dados, em geometria mostramos a relação que cada
linha e cada coluna têm com os seguintes entes geométricos: círculo, ponto, segmento de reta, triângulo,
quadrilátero, pentágono, etc., já em álgebra mostramos sua relação com os produtos notáveis e o
binômio de Newton.

Palavras-chave: Triângulo; Combinatória; Geometria; álgebra.
1. Introdução
Blaise Pascal (1623-1662) foi um matemático francês, seu pai era diretor da repartição
de impostos da cidade de Clermont-Ferrand e Pascal, aos 19 anos, construiu a primeira máquina
de calcular do mundo para ajudar o pai nos cálculos dos impostos.
O nome de Pascal está também associado a um arranjo triangular de números que se
reveste de propriedades notáveis e que há muito tempo era conhecido dos matemáticos.
Este triângulo aritmético aparece pela primeira vez em textos indianos do século III A.C.,
2000 anos antes de Pascal. Surge também em obras do matemático árabe Al-Khayyami (c.
1150 d.C.), do chinês Yang Hui (c. 1300 d.C.) e do italiano Tartaglia (1556). No entanto, o estudo
exaustivo que Pascal fez deste triângulo, fez com que o seu nome ficasse doravante associado.
(DANTE, 2011. P. 298)
O triângulo de Pascal é formado por um conjunto de números, dispostos
triangularmente, que verificam as seguintes propriedades:
(a) o primeiro número é 1; (b) os números nas extremidades de cada linha são 1;

(c)
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cada um dos números restantes é igual à soma dos dois números imediatamente acima.
Tomaremos como exemplo o terceiro elemento da sétima linha que é o número 15 = 5 +
10, onde 5 e 10 são os números situados na sexta linha que estão exatamente acima da posição
ocupada pelo terceiro elemento da sétima linha.
A figura 1 abaixo mostra as linhas iniciais do triângulo aritmético ou triângulo de Pascal.
Figura 2: Triângulo de Pascal.

Fonte: www.google.com.br

A seguir, exibiremos algumas interpretações dos números que aparecem no triângulo
aritmético.
2. Interpretação Combinatória
Se contarmos as linhas e as colunas do Triângulo Aritmético (T.A) começando em zero, o
elemento da linha

e coluna

é

sendo este número chamado de número

combinatório, coeficiente binomial ou ainda número binomial. De acordo com Morgado “esse
número representa a quantidade de modos de escolhermos m objetos distintos entre n objetos
dados”.

E

este

mesmo

número

será

calculado

com

a

fórmula

que

segue:

.
Figura 2: Interpretação Combinatória do T.A.
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Fonte: www.google.com.br/imagens

3. Interpretação Geométrica
Fixado um círculo, marquemos sobre ele n pontos distintos. Quantos segmentos de reta
existem tendo esses pontos como extremidades? Mais geralmente, quantos triângulos, quantos
quadriláteros, pentágonos, hexágonos, etc. podem ser formados tendo esses pontos como
vértices?
A figura 3 abaixo mostra os valores para os casos iniciais:
Figura 3: Interpretação geométrica do T.A.

Fonte: autores.

Esta figura mostra que, para um círculo com

pontos distintos marcados sobre ele, o

número de pontos, segmentos de reta e polígonos na figura com todos os seus vértices sobre os
pontos marcados no círculo está relacionado com o T.A. Como todos os polígonos inscritos no
círculo são simples e convexos, cada um deles (ponto, segmento, triângulo, etc.) é determinado
por um conjunto não ordenado de

vértices

Portanto o número total de tais polígonos, incluindo os “degenerados” (pontos e segmentos de
reta) será
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4. Interpretação Algébrica
No Ensino Básico, aprendemos algumas identidades algébricas, chamadas de produtos
notáveis. Identidades tais como (a + b)² = a² + 2ab + b² ou (a + b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³ são
conhecidas desde a antiguidade. Note que os coeficientes dos desenvolvimentos acima são
exatamente os números que aparecem na segunda e terceira linha do triângulo aritmético. Esse
resultado é geral, isto é, os coeficientes do desenvolvimento de

são os números da linha

do triângulo aritmético. E de acordo com Morgado esta é a “fórmula do binômio de Newton e
para obtê-la, basta multiplicar (x + a) . (x + a) . (x + a) . ... . (x + a)”. Veja a figura 4 a seguir.
Figura 3: Interpretação geométrica do T.A.

Fonte: www.google.com.br/imagens

5. Considerações Finais
A complexidade de algo tão simples como uma sequência de números em uma forma
triangular é incrível. Cada tópico se ramifica em uma teia de interligados, cada vez mais
complexa. Diversas áreas da Matemática são abordadas nesse trabalho como estudo da
Combinatória, Geometria, Álgebra, etc. Isso mostra que o T.A. é, em termo de conhecimento, um
bom campo de estudo, tanto para pesquisa quanto para o ensino. Por fim é importante falar que
o T.A. está presente em outras áreas como, por exemplo, na Química e Física, no entanto esse
trabalho foca apenas na área da Matemática.
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POLÍGONOS EQUIVALENTES POR DISSECÇÃO: UMA INTRODUÇÃO AO CÁLCULO DE ÁREAS
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Resumo: Neste trabalho procuramos, por meio de figuras equivalentes por dissecção, fazer com que os

alunos da turma do 1º ano C da E.E.M. professora Theolina de Muryllo Zacas, compreendam os conceitos
e reconheçam algumas fórmulas associadas as áreas de figuras planas. Dividimos a turma em cinco
equipes e pedimos para que recortassem de maneira adequada e montassem algumas figuras dadas
inicialmente. A partir dessa mini-oficina e do teorema de Bolyai – Gerwien que diz que se dois polígonos
têm mesma área, então são equivalentes por dissecção, fizemos a demostração das áreas das principais
figuras planas. Com o desenvolvimento da oficina percebeu uma maior participação dos alunos nas
atividades propostas e um melhor rendimento na aprendizagem.

Palavras-chave: Polígonos; áreas; dissecção.
1. Introdução
A matemática hoje ainda é ensinada de maneira bastante tradicional. Diante dessa
realidade que vivemos submetidos sobre o ensino tradicional muitas vezes trabalhamos
conceitos simples como áreas de polígonos e nos são apresentados apenas às fórmulas de
como calcular sua área mais nunca demonstram porque são válidas. A aplicação de técnicas
simples como dobraduras nos permite demonstrar porque aquelas fórmulas são válidas para
calcular essas áreas. Para isso fazemos uso do Teorema de bolyai-Gerwien e da área do
retângulo que será nosso axioma inicial. O software geogebra também é uma importante
ferramenta do ensino de áreas dessas figuras, pois promove a aprendizagem e nos permite fazer
uso de sua tecnologia aliando os conceitos matemáticos as nossas inquietações visuais.
2. Objetivo Geral
Compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas, planejando
soluções de problemas que exijam iniciativa e criatividade, estabelecendo relações, conexões e
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interações entre os diferentes campos da matemática, interpretando-os de várias maneiras e
sob diferentes pontos de vista.
3. Objetivos Específicos
 Desenvolver o gosto pela matemática por meio de experiências, pesquisas e investigações.
 Reconhecer e diferenciar conceitos, fórmulas e propriedades associados a áreas de figuras
planas.
 Promover troca de experiências e conhecimentos entre participantes e observadores através
da pesquisa e apresentação.
4. Metodologia
Nossa pesquisa foi desenvolvida na Escola Theolina de Muryllo Zacas, na turma do 1º
ano “B” envolvendo nosso professor de matemática a coordenadora escolar e os 30 alunos da
turma os quais foram solicitados que resolvessem um questionário sobre seus conhecimentos
de áreas de figuras planas, logo após realizamos uma oficina de dobraduras na qual os colegas
cortaram algumas figuras planas como quadrados, triângulos, paralelogramos, trapézio e
losango e através delas mostramos que todas elas podem ser cortadas de maneira adequada a
formar um retângulo de mesma área da figura original. Decidimos trabalhar áreas de figuras
planas, onde dividimos a turma em cinco grupos, cada um ficou responsável por trabalhar todas
as figuras, no entanto, só apresentaria para o restante apenas uma dessas figuras. Os referidos
conceitos estudados serão verificados e avaliados por meio de formulários e acompanhamento
no software GeoGebra fazendo um elo entre teoria e prática.
5. Relevância da Pesquisa
No desenvolvimento do nosso projeto foram realizadas atividades que despertam a
curiosidade dos alunos e permite que os conceitos apresentados por meio das construções
geométricas pudessem ser melhor discutidos, tendo em vista que foi possível ilustrá-los.
Através da oficina de dobraduras os conceitos de áreas eram apresentados e ao mesmo tempo
era verificada sua validade, pois é possível o levantamento de hipóteses e chegar as devidas
conclusões.
62

6. Impacto da Pesquisa
O desenvolvimento da pesquisa proporcionou uma mudança de postura dos
participantes no que se refere à construção do conhecimento a partir das oficinas de dobraduras
realizadas em sala de aula. As aulas se tornaram mais dinâmicas, proporcionando uma maior
interação entre professor e aluno. Os estudantes tiveram maior interesse em participar das
atividades no dia da oficina bem como nas atividades e exercícios propostos pelo professor em
sala de aula, resultando assim em um melhor rendimento na aprendizagem.
7. Considerações Finais
A referida pesquisa nos possibilita a entender que o educando se sente mais atraído
pelos conteúdos lecionados na disciplina de matemática quando os mesmos são abordados de
maneira atraente e diferenciada, fazendo assim sempre uma relação com a prática e com outros
conteúdos e mostrando suas aplicações no nosso cotidiano. Assim podemos dizer que o projeto
apresenta um melhor domínio do conteúdo estudado e se bem aplicada pode ajudar os alunos
na superação das dificuldades em Matemática, favorecendo assim uma boa aprendizagem.
8. Referências Bibliográficas
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Resumo: O objetivo central desta pesquisa é mostrar como os fatos da História da Matemática podem

auxiliar o ensino de Trigonometria no Ensino Médio. Assim visou-se promover, junto a um grupo de
estudantes do 3° ano da Escola de Ensino Médio Monsenhor Linhares, no município de Groaíras – CE, a
construção de conhecimentos vinculados à Trigonometria, a fim de analisar as possibilidades de
inserções da História da Matemática no processo de ensino e aprendizagem. Os alunos foram instigados
a pesquisar, a explorar e interpretar conceitos trigonométricos, principalmente por meio de atividades
práticas. De tal forma, que após a aplicação os alunos demonstraram maior interesse e aceitação pela
Trigonometria, tornando-se mais participativos e pesquisadores e consequentemente obtendo uma
melhor compreensão. Esse importante recurso tornou o processo de ensino e aprendizagem mais
interativo, construtivo e participativo.

Palavras-chave: História da Matemática; Trigonometria; Educação Matemática.
1. Introdução
Muitas dificuldades são encontradas no processo de ensino e aprendizagem de
Matemática no que diz respeito aos seus conteúdos conceituais e as suas aplicações, em
especial ao ensino da Trigonometria. Assim, buscando-se estratégias para mudar essa
realidade, o projeto propõe a utilização dos fatos da História da Matemática como auxilio no
ensino de Trigonometria no Ensino Médio.
A História da Matemática é um importante instrumento para explicar a origem dos vários
axiomas, conceitos, fórmulas, postulados, enfim, tem o papel de situar o aluno no tempo e no
espaço contextualizando o assunto estudado. A importância deste recurso é abordada nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), onde destaca que:
A História da Matemática pode oferecer uma importante contribuição ao processo de
ensino e aprendizagem dessa área do conhecimento. Ao revelar a Matemática como
uma criação humana, ao mostrar necessidades e preocupações de diferentes culturas,
em diferentes momentos históricos, ao estabelecer comparações entre os conceitos e
processos matemáticos do passado e do presente, o professor cria condições para que
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o aluno desenvolva atitudes e valores mais favoráveis diante desse conhecimento.
(BRASIL, 1998, p. 42).

Trabalhar uma metodologia de ensino que leve em conta os aspectos históricos, é
fundamental, pois se torna possível resgatar a realidade dos fatos para que se possam formar
indivíduos conscientes dos acontecimentos, auxiliando no entendimento dos conceitos
matemáticos vistos atualmente, contribuindo para a motivação do aluno, integrando a
matemática com as demais disciplinas, despertando nos alunos, a autonomia e o interesse em
aprender. Assim, como é abordada por Miguel:
[...] o conhecimento histórico dos processos matemáticos despertaria o interesse do
aluno pelo conteúdo que está sendo ensinado. [...] o poder motivador da história é
atestado e exaltado em função da adoção de uma concepção lúdica ou recreativa da
mesma. (MIGUEL 1997, p.3)

Os alunos foram instigados a pesquisar, a explorar e interpretar conceitos trigonométricos como a origem da trigonometria, as razões trigonométricas, as diversas áreas de aplicação,
entre outros, principalmente por meio de atividades práticas, o que potencializa o aprendizado
desses conteúdos, situações como a construção do teodolito artesanal, instrumento usado na
medição de distâncias inacessíveis, nesse caso utilizado para medir a altura da caixa d’água da
escola em questão.
2. Objetivos
Verificar como o uso da História da Matemática pode contribuir para o ensino e
aprendizagem de Trigonometria, enfatizando a importância de seu estudo, e utilizando a História
da Matemática como suporte no ensino de seus conceitos, desenvolvendo nos alunos,
autonomia e o interesse em aprender e observando a presença da Matemática no cotidiano em
diferentes momentos históricos.
3. Procedimentos Metodológicos
Essa pesquisa é de caráter qualitativo, pois buscou observar e compreender a opinião e
as contribuições na aprendizagem dos alunos, em relação à metodologia empregada nesse
projeto, que se desenvolveu na Escola de Ensino Médio Monsenhor Linhares, localizada na
cidade de Groaíras, a 24 km de Sobral - CE. Os dados foram coletados a partir de observações e
dos comentários feitos pelos alunos e registrados através de anotações de campo,
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questionários e fotografias. Inicialmente, ocorreu a apresentação do projeto para os alunos,
mostrando as propostas a serem desenvolvidas com a participação dos mesmos. Em seguida,
foi aplicado um questionário de sondagem, com o objetivo de observar os conhecimentos já
adquiridos pelos alunos anteriormente, em relação à Trigonometria e a História da Matemática,
fazendo assim um levantamento de dados a fim de obter um norte para as futuras ações do
projeto.
Assim, para a realização desse trabalho, selecionou-se da turma 3º A do turno da manhã
da escola acima citada, 5 alunos para participação no projeto, com faixa etária de 16 a 18 anos,
que contou com duas aplicações, ambas no mês de setembro do ano de 2016. Para a primeira
aplicação, foi entregue uma apostila para cada aluno, com base nos dados coletados no
questionário de sondagem, contendo um pouco da história e conceitos da Trigonometria, suas
aplicações e propriedades, alguns exercícios resolvidos e alguns propostos para que o educando
possa fixar melhor o assunto exposto. No segundo encontro, os mesmos alunos, conheceram o
teodolito e um pouco de sua história, para então realizar a construção de um teodolito artesanal
sob a orientação da bolsista, para que possa ser feita a medição da altura da caixa d’água da
escola em questão.
Considerando a importância da História da Matemática no ensino de Matemática e
visando despertar o interesse e a necessidade dos alunos pelo estudo de conteúdos
relacionados à Trigonometria e a sua aplicabilidade, utilizaram-se estratégias que visam uma
interação entre o aluno e o aprendizado de forma mais significativa e próxima da realidade do
estudante. Dessa forma, o projeto apresentou para os alunos uma breve revisão dos conceitos
básicos da Trigonometria e seu contexto histórico e mostrou uma das formas em que a
trigonometria pode ser aplicada de forma prática.
4. Discussões e Resultados
Ao desenvolver as atividades de forma diferenciada, proporcionou aos alunos um maior
interesse pela trigonometria, fazendo com que os mesmos tenham mais iniciativa, sejam mais
participativos e pesquisadores e consequentemente tenham uma melhor compreensão a cerca
de um assunto de grande importância. Uma vez que o uso de situações concretas pode, auxiliar
a compreensão e interpretação de fatos que surgem no meio social em que estão inseridos.
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Os alunos demonstraram bastante interesse ao desenvolver as atividades propostas,
principalmente na construção e utilização do teodolito, momento onde todos participaram de
forma espontânea. Segundo os mesmos, estudar a Matemática dessa forma dá mais significado
e torna a aula mais atrativa, possibilitando uma maior compreensão da Trigonometria ao
entender o contexto em que se originou e os motivos de sua criação.
5. Considerações Finais
As dificuldades de aprendizagem em Matemática podem ocorrer por diversos fatores,
entre eles pelo o fato de não gostar ou pelo nível de complexidade, dessa forma é imprescindível
que o professor tenha uma preocupação maior com relação à metodologia utilizada. É
importante que o método de ensino esteja adequado à realidade do aluno e que busque
alternativas para desenvolver o cidadão de forma íntegra e participativa. No sentido de buscar
melhorias para o ensino de matemática, foram observadas as importantes contribuições que a
História da Matemática pode trazer como auxílio no processo de ensino e aprendizagem em
Matemática.
Dessa forma, após a aplicação os alunos demonstraram maior interesse e aceitação pela
Trigonometria, esse recurso tornou o processo de ensino e aprendizagem mais interativo,
construtivo e participativo, uma vez que os alunos foram instigados a pesquisar, a explorar e
interpretar conceitos trigonométricos. Assim, considero que os objetivos foram alcançados e
que esta abordagem pode contribuir para desfazer a idéia de que a Matemática é difícil ou que a
Matemática é para poucos, uma vez que mostra a Matemática como criação humana, menos
abstrata e evidência sua utilização no dia a dia.
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Resumo: A metodologia que propôs a inversão da organização da sala de aula tradicional é conhecida

como Sala de Aula Invertida. Enquanto os alunos estudam previamente o conteúdo em casa utilizando-se
de recursos digitais, em sala realizam atividades e projetos. Nesse contexto, este trabalho pretende
apresentar uma atividade realizada pela bolsista do Subprojeto de Matemática do PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) situada na
cidade de Sobral, Ceará, atuante no Colégio Estadual Dom José Tupinambá da Frota (Sobral – Ceará). A
atividade consistiu em trabalhar com alguns alunos do 3º Ano do Ensino Médio da referida instituição de
ensino utilizando a metodologia da Sala de Aula Invertida. Dados sinalizaram que a falta de
comprometimento por alguns alunos e problemas de acesso impediram que o projeto obtivesse os
resultados esperados. Assim sendo, cabe repensar a metodologia empregada pela bolsista enquanto
futura docente.

Palavras-chave: Matemática; Ensino de Matemática; Educação; Pibid; Sala de Aula Invertida.

1. Introdução
Com o avanço da tecnologia, pode-se perceber várias mudanças nos mais diversos
setores da sociedade, sejam na cultura, na ciência e até mesmo na comunicação. E na sala de
aula não é diferente, é muito comum encontrar alunos que dispõem de algum tipo de aparelho
eletrônico com acesso à internet, e a necessidade que esses adolescentes sentem de estarem
conectados, atualmente é um dos maiores desafios enfrentados pelos professores.
E este é um sinal da necessidade de mudanças na prática pedagógica, de modo que se
possa trabalhar com os mais diversos recursos, incluindo os digitais de forma dinâmica e
integrada, visando sempre à aprendizagem do aluno.
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Este artigo visa apresentar o desenvolvimento de um projeto com Sala de Aula Invertida,
utilizando-se dessa metodologia, conduzido pela licencianda em Matemática do 5º período e
bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), que trabalhou com
alguns alunos do terceiro ano do ensino médio da rede estadual de ensino na cidade de Sobral,
Ceará. O projeto intitulado como “Sala de aula invertida: uma nova possibilidade de ensino” foi
realizado por meio de oficinas, nas quais a bolsista buscou estimular os alunos a estudarem no
tempo extraclasse para que assim aproveitassem melhor o horário da aula para sanar alguma
dúvida com o professor. Com a Sala de Aula Invertida, se possibilita a utilização de recursos
digitais como apoio para a construção do conhecimento.

2. A Sala de Aula Invertida
Em palestra no ano de 2015 no 10º Congresso Regional de Educação no Centro
Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (UNIFAE), o doutor pelo Massachusetts
Institute of Technology (MIT) e Livre Docente pela Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), José Armando Valente aponta a Sala de Aula Invertida como solução para nossa
atual educação. Ele ainda ressalta que “Os alunos não querem mais ficar passivos assistindo ao
professor, pois a tecnologia faz com que ele seja ativo. Desta forma, o estudante quer participar
da sala de aula e não apenas ouvir o conteúdo”.
Uma metodologia que está começando a se difundir no Brasil é Flipped classroom, que
em português significa Sala de Aula Invertida. Com a sala de Aula Invertida, mais ferramentas
podem ser utilizadas de forma educativa e interativa. A didática proposta por dois professores
norte-americanos, Jonathan Bergmann e Aron Sams, consiste na inversão da lógica da
organização da sala de aula.
Na Sala de Aula Invertida, o papel do professor muda totalmente. Ele passa a atuar não
somente como um transmissor do conhecimento, mas principalmente como instrutor; sob a
orientação do professor é que o aluno estuda o conteúdo em casa, seja por meio de videoaulas,
games, filmes ou outros recursos a partir de seu tablet, smartphone, computador entre outros.
Nessa metodologia, o aluno é o protagonista e aprende de uma maneira mais personalizada, o
que é uma vantagem a se destacar.
3. Procedimentos Metodológicos
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A atividade foi desenvolvida em dois momentos no turno da manhã com alunos do turno
da manhã da turma “E” do terceiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Dom José
Tupinambá da Frota no auditório da referida escola.
A aplicação do projeto teve início no dia 20 de setembro de 2016, com duração de
aproximadamente 40 minutos, com 9 alunos, o que representa 20% da turma. Primeiramente, a
bolsista explicou a definição de Flipped Classroom e toda metodologia que seria utilizada nas
oficinas. Posteriormente, realizou-se a aplicação de um questionário diagnóstico sobre Funções
Polinomiais de 1º e 2º Graus, como ferramenta para avaliar o nível de conhecimento prévio dos
alunos em relação ao conteúdo proposto e assim, tecer algumas comparações e conclusões.
Os alunos foram instruídos a estudar em casa o conteúdo da oficina por meio de vídeos
disponibilizados na plataforma do YouTube. Por via WhatsApp foram repassados os link dos
vídeos no grupo virtual – três, no total – Primeiro o vídeo “Diferença entre equações e funções” 1
do canal Khan Academy em Português; depois os vídeos com o professor Glaúcio Pitanga,
respectivamente, “Funções Polinomiais de 1° Grau: Formação Algébrica” 2 e “Funções
Polinomiais de 2° Grau - Resumo para o ENEM: Matemática” 3 do canal Descomplica.
Já o segundo encontro foi realizado com 8 alunos da primeira oficina, com duração de
60 minutos. De início foi realizado um levantamen 3to dos vídeos assistidos pelos alunos e quais
problemas impediram o acesso. Então, os alunos foram convidados a responder exercícios de
uma lista de atividades para fixação constituída por 10 questões envolvendo o conteúdo de
funções polinomiais de 1º e 2º graus. Essas atividades foram retiradas de edições passadas do
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e de outros vestibulares.
4. Discussão dos resultados
Para obter resultados exitosos é preciso planejamento e respeito ao o tempo necessário
de adaptação para cada intervenção. É possível que pelo fato dos encontros terem sidos em um
curto espaço de tempo e numa semana de provas globais na escola, não houve tanto empenho
por parte dos alunos, também se pode perceber que o período para adaptação não foi suficiente,
visto que os alunos não conseguiram relembrar o conteúdo que foi estudado no primeiro ano do

3

1 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Ayth0GjsCDM
2 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Wby7lf-Llek
3 Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=AgRV39jqPRc
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ensino médio com os vídeos indicados, para que assim pudessem resolver itens da lista de
atividades.
Com esta experiência observou-se que para implantar a Sala de Aula Invertida é preciso
uma preparação cautelosa com engajamento de pais, escola, alunos e corpo docente visto que é
uma inversão da metodologia tradicional. Com empenho e dedicação se pode colher bons
resultados a médio e longo prazo, mas a pesquisa e a busca por novas práticas pedagógicas são
fundamentais para construção de ensino de qualidade como é direito de todo cidadão. Nesta
prática, infelizmente não se pode comprovar a eficácia dessa metodologia – o que não garante
sua ineficiência – pois foram apenas dois encontros. Trabalhar vídeos como recurso não foi
suficiente para trabalhar com esse conteúdo especificamente.
5. Considerações finais
O projeto apresentado visou trabalhar com alunos do terceiro ano do Ensino Médio com
metodologia da Sala de Aula Invertida, bem como analisar as possibilidades da mesma para o
ensino básico. Nesse sentido, fundamentou-se nos trabalhos dos pioneiros na utilização de
recursos tecnológicos como ferramentas de aprendizagem, Jonathan Bergmann e Aron Sams,
que destacam alguns motivos pelos quais o professor pode adotar essa metodologia.
Na busca do desenvolvimento de uma educação de qualidade muitos docentes se detêm
somente ao aprimoramento das práticas pedagógicas visando encontrar a melhor metodologia
de ensino, a melhor forma possível de ensinar os alunos. Mas cabe ressaltar que é
extremamente difícil chegar a uma conclusão, pois se faz necessário analisar uma grande
quantidade de variáveis, como o público atendido, o conteúdo que será abordado, o tempo
disponível entre várias outras.
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USO DO HASHTAG MULTIPLICADOR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL I
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Resumo: Não é fácil fazer uma criança associar a multiplicação no cotidiano, aliás, o pensamento sobre

estudar a ‘tabuada’ de multiplicar nos faz pensar em outros recursos que vão além do decorar.
Observando e decorando uma sequência, nos dá mais ênfase e sentido quando se torna prazeroso e
descobridor. Ponderando sobre isso e observando o que podemos usar sem usar nenhum material sólido
para ensino da mesma, vimos que poderíamos através da um bom planejamento, analisar e melhorar o
desenvolvimento multiplicativo dos mesmos através do ‘hashtag multiplicador’, que foi um jogo
trabalhado em sala de aula nas turmas de 5º ano durante o ano letivo que melhorou drasticamente o
nível de compreensão, melhorando inquestionavelmente em todas as situações-problema visados nos
conteúdos que o livro didático traz. Além disso, podemos afirmar que além da questão dinâmicocompreensivo, é um jogo socioeducativo por ser executado através de suas regulamentações desde a
forma de organização até a execução.

Palavras-chave: planejamento; multiplicação; jogo; matemática; hashtag.
1. Introdução
O ‘hashtag multiplicador’ é um jogo que envolve multiplicação 4 em uma sequência direta
nos números naturais. Os alunos são depostos em filas retas (ou curvas dependendo do
tamanho da sala e sempre abrangendo todos os alunos da sala ou o máximo possível). Em
seguida, há a orientação do professor que se faz basicamente (primeiramente) sobre o
comportamento dos alunos para dar continuidade ao jogo. O primeiro número em ordem
alternada (quando o professor indaga em ordem crescente e individualmente de cada vez os
múltiplos de um determinado número seguindo sequencia ou não, cada número, podendo
começar do dois até o número nove, revezando-os) é dito pelo professor, que logo vai indicando
de onde começar, e quando possível, até que número pode parar. O aluno que dá início sempre
fala o número um, seguindo uma sequencia, e os demais de forma atenciosa aguardam sua vez.
Quando o número que for dito for múltiplo daquele dito pelo professor, ele deve ser indicado
como “hashtag” e em seguida pelo número indicando-o. Quando há acerto, o próximo aluno
continua sempre ficando em silencio e com atenção. Quando há o erro, o mesmo saí e o próximo
4

Dicionário Aurélio: substantivo feminino 1. ato ou efeito de multiplicar(-se).2. arit operação entre dois números
inteiros que tem por fim somar um deles tantas vezes quantas forem as unidades do outro.
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continua de onde parou. O comportamento de quem está jogando como dos demais seguem a
rigor. Não podem de forma alguma atrapalhar no desenvolvimento e entendimento dos demais
colegas, bem como não tirá-los sua atenção e percepção. Lembrando ainda que o discente
pode, somente, falar uma única vez o número, e os demais devem está atentos.
Em fato o que podemos notar é que as tendências em jogos para enriquecer nosso aluno
(e de fato o professor) os dando significativo na educação matemática tais como resolução de
problemas e desafios, são descritas nos PCNs5 (1997) onde nos fala que
Por meio dos jogos as crianças não apenas vivenciam situações que se repetem, mas
aprendem a lidar com símbolos e a pensar por analogia (jogos simbólicos): os
significados das coisas passam a ser imaginados por elas. Ao criarem essas
analogias, tornam-se produtoras de linguagens, criadoras de convenções,
capacitando-se para se submeterem a regras e dar explicações.

Em outra análise Borin (1996)
Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a possibilidade de
diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que temem a
Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação de jogo,
onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, notamos que, ao
mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, apresentam também um
melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de
aprendizagem.

2. Aplicação, compreensão e análise do ‘hashtag multiplicador’ na sala de aula.

Os jogos sempre devem ter regras que devem ser levadas em conta, haja visto que, há
um aspecto importante, pois neles o fazer e o compreender estabelecem faces de uma mesma
moeda. Participar de um grupo, ainda segundo o PCN (1997) “representa uma conquista
cognitiva, emocional, moral e social para a criança e um estímulo para o desenvolvimento do
seu raciocínio lógico”.
Ter como base matemática a ideia de multiplicação, não somente o cálculo pelo cálculo
nos deu visto a esse jogo como fator positivo dentro de sala de aula. Ressaltamos ainda que
essa ideia interfere diretamente não só a vida escolar, mas em todos os ambientes vividos pela
pessoa.

5

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são a referência básica para a elaboração das matrizes de referência.
Os PCNs foram elaborados para difundir os princípios da reforma curricular e orientar os professores na busca
de novas abordagens e metodologias.
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Um fato importantíssimo que foi levado em conta durante todas as aulas em aplicação
desse jogo divertido, foi à abrangência cada vez maior pela participação de toda a turma,
sempre em número maior número, e através disso, os convidando a estudar e saber mais a
“tabuada” de multiplicar.
Sentimos nos alunos uma percepção gigantesca desde o começo até o fim do jogo.
Tanto quando nós falamos da questão de raciocínio já adquiridos, até mesmo no que nos
referimos em contar. A atenção cresce, o ouvir se torna mais fácil, pois na menor
desconcentração, o participante é suprimido. O engajamento com toda turma é praticamente
perfeito, de nem podermos classificar, pois ficamos radiantes ao ver os mesmos amando os
números e fazendo daquilo que menos gostam algo inesquecível: amar os números.

3. Considerações Finais
Por mais que seja um jogo simples e de fácil condução em sala de aula, nos enriquece
como professor, e os enriquece como alunos. Aprender brincando com a matemática se tornou
algo prazeroso para muitos, principalmente para aqueles que não conseguem assimilar as
regras e o simples fato de contar. Em torno desse jogo trabalhado durante todo o ano, podemos
notar melhoria de compreensão e também na resolução de situações-problema trabalhados e
cobrados, de fato que, os resultados foram os melhores possíveis. Comparando os dados das
etapas da avalições (da primeira até a terceira já concluída) foi visto melhoria significativa nas
notas e no aspecto comportamento, quase os zerando nas avaliações de recuperação.
Foi processual e crescente a melhoria nas as notas e no comportamental, onde nos
enrique, e nos possibilita ver que podemos pesquisar, planejar, adaptar, fazer e trabalhar de
modo diferente, sem gastos (como nesse caso) e trazer benefícios significativos. Trabalhar o
novo (inovando), ou adaptando o que já temos, os convida a aprender de forma diferente, bem
diferente da convencional que tanto fazemos, e tendo assim, uma relação de ensinoaprendizagem mais expressiva.
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JOGOS AFRICANOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Deisiane Linhares Lima
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
deyse1515@gmail.com
Antônio Hélio Pereira de Farias
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
helio_pf@windowslive.com
Janaína Muniz Martins
Licencianda em Matemática, Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
Bolsista PIBID/CAPES
E-mail: janainamuniz3@gmail.com
Maria Mailane Vieira da Silva
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
maylannesilva.12@gmail.com

Atualmente, professores de Matemática, sentem dificuldade em ministrar suas aulas, devido à
falta de compreensão e atenção dos alunos, por vezes acarretada pelo fato de estes não terem
gosto em aprender o que lhes é ensinado. Uma solução viável para tal desafio seria a aplicação
de atividades lúdicas sobre o assunto abordado. Partindo disso, bolsistas do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) do subprojeto de Matemática da
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), atuantes na Escola de Ensino Médio Monsenhor
Linhares, trazem a proposta de uma oficina com o tema “Jogos Africanos no Ensino de
Matemática”. Ao analisar o continente africano, nos deparamos com a Matemática presente em
vários aspectos, sejam eles na cultura, nas danças, nas artes, nos jogos, na astronomia ou nos
conhecimentos religiosos africanos. Com isso, a proposta da presente oficina, vem trazer essa
temática interdisciplinar, como forma de nos apropriarmos de conhecimentos gerados por povos
não tão distintos dos brasileiros e que tanto influenciam histórica, racial e culturalmente em
nosso país. A oficina será ofertada para um total de 20 participantes, e será dividida em três
momentos. Inicialmente será feito uma breve apresentação sobre a cultura africana, sua
história, seus costumes, tradições, religião, e etc. Ainda, acontecerá uma discussão sobre a
criação e introdução da Lei nº. 10.639/2003 no currículo escolar do Ensino Fundamental e
Médio. No segundo momento, ocorrerá a exploração de alguns jogos africanos, mais
precisamente o Yoté, o Borboleta (assim chamado em Moçambique, talvez pelo fato da forma de
seu tabuleiro), o Shisima e o Mancala (jogo mais antigo do mundo). Em cada momento de
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exploração dos jogos, serão apresentados os tabuleiros confeccionados pelos bolsistas autores
dessa oficina; a história dos jogos selecionados, e a junção entre os conhecimentos
Matemáticos presentes neles, tais como o raciocínio lógico, estratégia, noções de espaço e
diversos outros, sem falar na imensa interdisciplinaridade envolvida nessa atividade. Será
explicado as regras e objetivos de cada jogo e os participantes serão convidados para jogá-los e
disputá-los entre si. Para finalizar, abriremos um espaço para discussões a respeito do tema e
do desenvolvimento do trabalho, tais como: opiniões, sugestões, o que mudou a partir dali ou
que pode mudar.
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RECICLANDO LUDICAMENTE COM A MATEMÁTICA
Francisco Geovane da Silva Araújo
Universidade Estadual Vale do Acaraú
franciscogeovanesilva@gmail.com
Iraci de Araújo Gomes
Universidade Estadual Vale do Acaraú
iraciag13@gmail.com
Hynara Lyvia Ferreira dos Santos
Universidade Estadual Vale do Acaraú
hynara_lyvia@hotmail.com
Maria Edna Gomes Brito
Universidade Estadual Vale do Acaraú
ednamaria94@hotmail.com

A oficina que vamos trabalhar é um jogo que trabalha a Matemática de forma lúdica, na qual
incentiva o aluno a aprender cada vez mais e despertar o interesse pela disciplina de
Matemática. Esse jogo tem a finalidade de induzir o aluno a raciocinar com a diversidade de
assuntos relacionado a disciplina que podem ser trabalhados nesse jogo, de tal forma sabemos
que a matemática está presente em todos os momentos de nossa vida e temos que saber
solucionar problemas e raciocinar também. O jogo é feito com canos de pvc, tampinhas de
garrafa pet e adesivos, consiste em 06 participantes, usando dessa forma um dado sem número
com 06 cores, de tal forma seguindo as regras, elaboramos varias questões sobre conteúdos
matemáticos, iniciasse a partida com o lançamento do dado sobre a mesa, na cor que ficar
direcionada para cima será a vez daquele participante que representa aquela cor, então fazemos
uma pergunta "estima-se um tempo para a resposta", se o participante acerta anda uma casa
adiante, se errar volta uma casa, depois lançasse o dado novamente, o participante que
conseguir terminar o trajeto de 10 casas, vence a partida. Esse jogo cuja regra é muito simples,
aprimora o entendimento de importantes conteúdos matemáticos, deste modo, os alunos
poderão passar várias horas de muito rendimento nesse jogo. Outra relevância desse jogo é que
em função do conhecimento dos jogadores podemos alterar as regras assentando vários
conteúdos, como por exemplo, operações de radiciação, potenciação, fração, dentre outros
assuntos tornando a brincadeira mais dinâmica. Ressaltando ainda que, o jogo é produzido com
material reciclado e de simples construção, dessa maneira, ensinamos que tudo que não se
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utiliza mais pode ser reaproveitado notando a importância e a simplicidade do material para a
aprendizagem do ensino de Matemática.
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A LÓGICA DA CRIPTOGRAFIA
Antônio Hélio Pereira de Farias
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
helio_pf@windowslive.com
Bruna Rodrigues Mesquita
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
bruna.rodrigues88.br14@gmail.com
Edson Sousa Ribeiro
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
esr.souocara@hotmail.com
Maria do Rosário Lopes Ximenes
Universidade Estadual Vale do Acaraú
rosariolopes19@hotmail.com

A criptografia é muito utilizada em dispositivos tecnológicos de comunicação como forma de
segurança e privacidade. Ela consiste em cifrar a escrita e torná-la inacessível para as pessoas
que não têm acesso às convenções combinadas. Sendo assim, estudantes do Curso de
Matemática da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), localizada em Sobral – Ceará,
elaboraram a atividade, a ser exposta como forma de adaptar a temática ao ensino básico,
buscando métodos que despertem o interesse do aluno por meio do aprendizado e contribuindo
ainda assim, para a melhoria da qualidade do ensino de Matemática em diversos níveis. A
atividade tem como fundamento incentivar os alunos da educação básica a ter afeição pela
disciplina em questão, aplicá-la ao seu cotidiano, fazer com que tenham êxito, usufruam do
próprio aprendizado e utilize do lúdico em beneficio do ensino aprendizado. Será abordado o
contexto histórico da criptografia, para que os alunos saibam a origem do que eles irão aprender
e sua associação com a Matemática. Após isso, haverá um momento para explicações e
esclarecimentos de dúvidas. Em seguida, iniciam-se as apresentações sobre o Nonogram, jogo
de origem japonesa, onde baseia-se em deduções lógicas nas quais envolverão a criptografia. O
objetivo do jogo não é preencher os quadrados com números, embora tenha semelhança ao
sudoku. Nele, os jogadores têm que decidir quais quadradinhos devem ser pintados ou não. Ao
fim do jogo, o conjunto de quadradinhos que foram pintados desvenda uma figura. Espera-se
que esta seja uma atividade dinâmica, possam ser obtidos resultados positivos e que os
ministrantes obtenham experiências em sala de aula como docentes.
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JOGOS DIDÁTICOS DO PIBID MATEMÁTICA DO DOM JOSÉ
Jéssica Oliveira da Costa
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
jessicaoliveira.oliveira06@gmail.com
Maria Iara Brito e Silva
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
iaratudes15@gmail.com
Germano Raran Moreira Silva
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA)
email:raran_rei@hotmail.com

Sabe-se que a matemática pode ser abordada de diversas formas, uma delas é o uso do lúdico
para facilitar a compreensão dos conteúdos, pois com a utilização de jogos nas aulas de
matemática o aluno se sente mais motivado a aprender, busca uma cooperação mútua, além do
desenvolvimento social entre eles, uma oportunidade para traçar objetivos e assim alcançar
metas respeitando sempre as regras de cada situação. Oportunizar um ambiente facilitador e
prazeroso para aprender matemática; Trabalhar as quatro operações básicas da matemática;
Desenvolver processos de cálculo mental e tabuada; Estimular a sociabilização, o respeito e o
trabalho em equipe. Na oficina serão trabalhados quatro jogos (Calcula mentalmente, Ligeirinho,
Desafio do número 6 e Fatorando) onde cada bolsista ficará responsável por explicar as regras
de um jogo. Serão disponibilizados dois tabuleiros de cada jogo, exceto do Ligeirinho. No
decorrer da oficina os participantes revezarão os jogos, para que possam conhecer todas as
regras e jogá-los. Cada partida terá um vencedor sob supervisão de um bolsista e assim
conduzir os revezamentos da melhor forma. Esta oficina foi elaborada com o intuito de
contribuir para aprendizagem das operações básicas da matemática de uma forma mais lúdica,
proporcionando maior compreensão no estudo desse conteúdo a partir de jogos. Desta forma,
espera-se que por meio destes jogos os participantes passem a ver a matemática de maneira
divertida e proveitosa. Com esta oficina os alunos terão a oportunidade de ver a matemática de
uma forma mais atraente e divertida, além de revisarem conteúdos já estudados por eles
durante a vida estudantil.
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NÚMERO DE OURO SOB UMA PERSPECTIVA FORMAL
Prof. Daniel Brandão Menezes
Universidade Estadual Vale do Acaraú
brandaomenezes@hotmail.com

Esse minicurso possui o objetivo de mostrar um outro lado do Número de Ouro e a Sequência de
Fibonacci culminando com uma fórmula geral para calcular qualquer termo dessa sequência.
Inicialmente será definida extrema e média razão aliada à razão áurea e realizadas as
construções do segmento áureo, retângulo áureo e o triângulo áureo. A partir dos conceitos
vistos, será conceituado o número de ouro como uma fração contínua atentando para algumas
restrições dadas pela Análise Matemática. No decorrer da aula, será apresentado um exercício
em que se pede para mostrar que em um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência, o
segmento que une a base média do triângulo à borda da circunferência divide o segmento total
em razão áurea. Com um conhecimento mais arrojado do conteúdo, haverá a generalização do
segmento áureo e do retângulo áureo a partir de um parâmetro p, o que mostrará que tais
construções são subconjuntos de um segmento e um retângulo com a extrema e média razão
generalizadas e não somente com comprimento unitário. A partir do número de ouro será
definida a Sequência de Fibonacci e algumas de suas propriedades serão demonstradas:
determinante de uma matriz com os elementos da sequência e a relação existente entre três
números consecutivos da sequência. A continuação do minicurso se delineará com algumas
definições de recorrência de 1ª e 2ª ordens com a utilização de exemplos e o uso da equação
característica nas recorrências de ordem 2. Por fim, será demonstrada a fórmula que generaliza
o cálculo de qualquer elemento da sequência de Fibonacci a partir de uma recorrência de 2ª
ordem.
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O USO DE JOGOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA
Profa. Alessandra Senes Marins
Universidade Estadual Vale do Acaraú
ale_marins@hotmail.com
Este minicurso tem como objetivos: apresentar aos participantes o recurso aos jogos como
estratégia de ensino e aprendizagem de Matemática na Educação Básica; promover uma
discussão a respeito de se conhecer e utilizar jogos como recurso didático, evidenciando a
importância de seus desdobramentos para o desenvolvimento do conhecimento matemático;
mostrar possibilidades de (re)inventar jogos e suas regras a fim de ensinar matemática. Para
tanto, destina-se a professores da Educação Básica, professores universitários e estudantes do
curso de Licenciatura em Matemática. Serão discutidas considerações a respeito de teorias que
abordam o recurso de jogos como estratégia metodológica, especificamente do que diz respeito
ao ensino e aprendizagem de Matemática. Partindo das resoluções dos participantes acerca dos
jogos propostos, haverá uma discussão a fim de se analisar os processos de resoluções e suas
implicações para a construção do conhecimento matemático.
Palavras-chave: Jogos como estratégia metodológica. Ensino e aprendizagem de Matemática.
Formação de professores de Matemática.
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INVESTIGAÇÕES SOBRE OS INSTRUMENTOS MATEMÁTICOS: UMA INTERFACE ENTRE
HISTÓRIA E ENSINO
Profa. Dra. Ana Carolina Costa Pereira
Universidade Estadual do Ceará
carolina.pereira@uece.br

Pesquisas envolvendo a relação entre História e Educação Matemática vem suscitando diversas
discussões, dentre elas, suas diferentes perspectivas pedagógicas atreladas aos possíveis
caminhos de abordagem em sala de aula. A articulação entre história e ensino pode propiciar
potencialidades didáticas que irão refletir diretamente no modo de conceber certos conceitos
matemáticos suavizando algumas dificuldades encontradas na sua evolução. Nessa relação
entre a história e o ensino de matemática, devemos ter definido qual vertente historiográfica,
tradicional ou atualizada (SAITO, 2015), o pesquisador ou docente irá se basear para
desenvolver essa efetiva articulação. Dentre algumas possibilidades, consideramos que o
instrumento matemático antigo é uma interface didática entre os dois meios, possibilitando o
estudo da teoria e da prática da experimentação levando o aluno a estudar a produção do saber
não só de quem construiu, mas também como um elemento que conduz e difunde diferentes
formas de conhecimento. Dessa forma, nos apoiado na vertente historiográfica atualizada para
investigar o uso de instrumentos históricos no ensino de Matemática, abalizando suas
potencialidades didáticas.
Palavras-chave: Instrumentos Históricos. Ensino de Matemática.
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A SEQUÊNCIA FEDATHI COMO METODOLOGIA PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA
Francisca Cláudia Fernandes Fontenele
Universidade Federal do Ceará
claudia@multimeios.ufc.br

A proposta metodológica da Sequência Fedathi traz discussões sobre como ensinar matemática,
tendo por base a ação investigativa do aluno, de modo que o professor assume uma postura de
mediador do ensino. A aprendizagem poderá ser mais significativa, à medida que forem
suscitadas discussões, descobertas e reflexões sobre o conteúdo trabalhado. Desse modo, uma
aula de matemática ao ser elaborada segundo seus pressupostos, abordará quatro momentos:
tomada de posição, maturação, solução e prova que poderão aparecer uma única vez, ou várias
vezes, dependendo do objetivo e planejamento. Essas fases visam tornar o ambiente da aula
propício para que as ações discentes sejam direcionadas à construção do conhecimento. Na
tomada de posição o professor apresenta uma situação desafiadora ao aluno, que pode ser uma
pergunta, um problema, atividade ou jogo. Na maturação, os alunos devem se debruçar sobre o
problema e tentar traçar estratégias para resolvê-lo. Na solução os alunos apresentam para o
professor e para a turma a resolução do problema. Por fim, na prova que é a fase em que o
professor valida as respostas, o conteúdo é formalizado matematicamente, sendo também o
momento de esclarecimento de possíveis dúvidas. Essa maneira de ensinar traz mudanças na
postura do professor e do aluno. O primeiro terá uma visão do ensino da matemática como um
processo construtivo, que requer maior valorização dos procedimentos realizados pelos
discentes na busca da solução do problema proposto. O erro passa a ser um importante meio
para se chegar a aprendizagem e o uso de perguntas e contraexemplos constituem ferramentas
importantes para estimular o raciocínio matemático em sala de aula. O aluno irá desenvolver
maior autonomia em relação a própria aprendizagem a medida que pensa matematicamente
usando suas próprias estratégias. As pesquisas já realizadas apontam caminhos para uso da
Sequência Fedathi na formação de professores, no uso de tecnologias, no ensino de funções,
geometria, frações e outros conteúdos matemáticos em todos os níveis de ensino. Portanto, a
Sequência Fedathi tem se mostrado uma metodologia promissora que muito tem contribuído
com o ensino de Matemática.
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CÔNICAS E SUAS APLICAÇÕES
Profa. Elaine Sampaio de Sousa Carlos
elaine.sampaio12@gmail.com
Historicamente, a parábola, a elipse e a hipérbole foram descobertas como curvas planas
obtidas cotando-se um cone circular reto com um plano (variando a inclinação do plano de
corte). Por este motivo são chamadas de seções cônicas ou, simplesmente, cônicas. Tais curvas
já são estudadas antes mesmo da época de Euclides (325-265 a.C.), considerado um dos três
maiores geômetras da história, mas foi o matemático Apolônio (262-190 a.C.) que fez um
estudo minucioso sobre as cônicas e apresentou na sua obra intitulada Seções Cônicas. Tal
obra foi tão completa que até os dias atuais os avanços feitos na teoria introdutória sobre este
tema apenas sofreram atualizações de notações. O estudo de Apolônio levou a uma abordagem
mais algébrica das cônicas possibilitando a descoberta de diversas propriedades dessas curvas
sem fazer referência ao cone. Entre estas propriedades, temos a propriedade focal, é nesta
propriedade que se baseiam diversas aplicações dessas curvas. Dentre as inúmeras aplicações
da parábola, podemos destacar seu uso nos faróis de automóveis, nos holofotes, nas antenas
parabólicas, na fabricação de espelhos para telescópios e antenas de radar. Já a elipse destacase por sua aplicação nos dispositivos de iluminação de dentistas e nos aparelhos para o
tratamento de cálculo renal. Sua propriedade focal também é muito usada para criar condições
acústicas especiais em teatros e cinemas, por exemplo. E a propriedade focal da hipérbole é
utilizada em telescópios refletores, dentre eles o telescópio HALE, situado no observatório do
Monte Palomar, em sistemas de navegação para navios e aviões como o sistema LORAN (Longe
Range Navigation), muito usado em situações onde estes meios de trasporte não podem se
basear em referenciais visíveis. Enfim, embora não percebamos, as cônicas através de suas
inúmeras e notáveis aplicações, fazem parte do nosso dia a dia e desempenham um importante
papel no desenvolvimento de novas tecnologias.
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ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA
Prof. Wendel Melo Andrade
Secretaria de Educação do Ceará (SEDUC)
professorwendelmelo@gmail.com

O atual cenário educacional, pautado por mudanças no comportamento e na postura dos alunos
em sala de aula e também pelos baixos indicadores de aprendizagem da matemática revelados
pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB tem levado educadores a refletir
sobre suas práticas docentes. Na busca por uma maior aprendizagem dos seus alunos,
professores vêm procurando novas práticas de ensino que possam contribuir com a melhoria da
sua didática, trazendo para sala de aula algo mais interessante e atrativo. Neste contexto, é
possível identificar algumas tendências da Educação Matemática que buscam subsidiar o
professor com metodologias voltadas para o ensino e a aprendizagem desta ciência, entre elas
destacamos: 1 – O uso de jogos matemáticos; 2 – A etnomatemática; 3 – A resolução de
problemas desafios; 4 – A utilização de materiais concretos; 5 – A relação entre a arte e a
matemática e 6 – A informática educativa. Este seminário busca apresentar propostas e
estratégias didáticas ligadas a cada uma destas tendências como mais uma possibilidade de
abordagem dos conteúdos da matemática pelo professor em sala de aula. Entre as estratégias
mencionadas destaca-se: A utilização do xadrez, não apenas como jogo, mais como recurso
didático a ser utilizado nas aulas de matemática, para contribuir com o ensino das coordenadas
cartesianas, da geometria e de outros assuntos; A ênfase na etnomatemática, buscando cada
vez mais aproximar a matemática formal da matemática do cotidiano; A abordagem dos
conteúdos em sala de aula por meio da resolução de problemas contextualizados e desafiantes;
O manuseio e também a confecção de materiais concretos em sala de aula, como instrumentos
facilitadores para a compreensão de conceitos da geometria plana e espacial; A estreita relação
entre a matemática e a arte mostrada através da exploração das obras de Maurits Cornelis
Escher (1898 - 1972) na qual podemos perceber a utilização da perspectiva, da simetria, da
geometria entre outros conceitos matemáticos que se apresentam como marca registrada em
suas pinturas; Por fim a informática aplicada a educação, através do uso de equipamentos
modernos como projetores, tvs e lousas digitais, e dos softwares educacionais como o poly, o
geogebra, o grafmat e outros. Contudo, em se tratando de ensino e aprendizagem, é sempre
importante enfatizar que o professor é figura principal neste processo e que no trabalho de sala
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de aula, conhecer diversas estratégias didáticas é fundamental para que o professor aprimore a
sua prática.
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INTRODUÇÃO À TEORIA DE SINGULARIDADE
Prof. Edvalter da Silva Sena Filho
Universidade Estadual Vale do Acaraú
edvalter.filho@hotmail.com
Iremos apresentar uma visão geral, a nível elementar, sobre a origem da Teoria de Singularidade.
Atualmente, o estudo da classificação de objetivos vem se tornando bastante comum, no ramo
da Teoria de Singularidade Moderna. Existe uma grande importância neste estudo, pois quando
estamos trabalhando com classes de equivalências, representantes de uma mesma classe
preservam certas propriedades. Essas propriedades serão denominadas de invariantes, por uma
determinada relação. Esses invariantes podem fornecer informações importantes sobre tal
objeto. Por exemplo, ao trabalharmos com a equivalência topológica, entre conjuntos X e Y do
R^n, podemos citar a compacidade e conexidade como invariantes topológicos. Ou seja, se X e Y
são conjuntos equivalentes, no sentido topológico, então a compacidade e a conexidade serão
alguns dos seus invariantes. É natural que surja a seguinte pergunta, será que se X e Y forem
compactos e conexos eles serão topologicamente equivalentes ? A resposta é não! Isso segue
do fato que tanto a compacidade e conexidade não são invariantes completos para esta relação.
Atualmente, ainda não se conhece um invariante completo para a relação topológica, entre dois
conjuntos quaisquer do Rn. Se a relação de equivalência for um isomorfismos, entre espaços
vetoriais, a dimensão desses espaços vetoriais seria um invariante por essa relação. Neste caso,
a dimensão do espaço vetorial seria um invariante completo, pois dados E e F dois espaços
vetoriais, onde dimE = dimF, então E e F serão isomorfos.
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MODELAGEM MATEMÁTICA PARA SALA DE AULA
Prof. Alberto Cunha Alves
Instituto Federal do Piauí – IFPI
alberto.cunha@ifpi.edu.br
De maneira equivocada a disciplina de Matemática é considerada difícil e desinteressante por
muitos, porém essencial e importante para um mundo globalizado, por isso seu ensino não deve
ter por finalidade apenas a transmissão e reprodução de conteúdos, mas a de preparar cidadãos
atuantes na sociedade. Para isso, pesquisas em Educação Matemática vêm procurando
estratégicas principalmente baseadas em referências curriculares já comprovadas, que
poderiam diminuir, ou pelos menos minimizar o problema do ensino e aprendizagem desta
disciplina. Aponta-se aqui a Modelagem Matemática que se apresenta como uma alternativa
relevante para o processo de ensino e aprendizagem da Matemática em diferentes contextos.
Logo essa metodologia passa a ter como principal proposta à construção do conhecimento
matemático a partir do próprio conhecimento do aluno, sem desprezá-lo, mas sim agregando e
dando a ele uma forma mais acadêmica, significativa e construtiva. Nesta perspectiva,
procuramos nesse seminário apresentar a Modelagem Matemática como uma metodologia de
ensino que possa construir de forma adequada o conhecimento, envolvendo situações-problema
que trabalhe e desenvolva conceitos matemáticos a partir de situações reais contextualizadas,
possibilitando uma melhor relação dos alunos com o conceito estudado, deixando de lado um
ensino de forma “mecanizado”, sem a devida construção e ligação com o contexto real da vida
do aluno, tornando-a assim, uma disciplina colaborativa no desenvolvimento do pensamento e
do raciocínio lógico do discente. Também, apresentou-se sugestões de atividades realizadas
nas aulas de Matemática na Educação Básica bem como resultados das oficinas produzidas
juntamente com os alunos do curso de Licenciatura em Matemática do IFPI Campus Piripiri,
durante a disciplina Modelagem Matemática.
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UMA AULA DE MATEMÁTICA LÚDICA E FORMAL
Prof. Daniel Brandão Menezes
Universidade Estadual Vale do Acaraú
brandaomenezes@hotmail.com
As aulas de Matemática podem tornar-se interessante e dinâmicas desde que o professor tenha
o real objetivo de encantar seus alunos! Encantar? Sim, levar para a sala de aula o encanto pela
matemática traduzido em atividades, questões e situações inusitadas. O objetivo desta palestra
é realizar uma autodescrição do porquê de o palestrante ter escolhido a área da docência e
mostrar como cinco atividades matemáticas podem se transformar concomitantemente em
momentos lúdicos e de forte aprendizado matemático: super soma, adivinho indiscreto, regras
de multiplicação por 11, sequência de Fibonacci generalizada e o cálculo para encontrar o dia da
semana. A metodologia utilizada será a aplicação da atividade com os participantes seguida da
explicação matemática que a permeia. As atividades são: Super Soma: Com uma propriedade da
soma entre alguns algarismos, é possível adivinhar o resultado de uma soma gigante! O aluno
coloca no papel alguns números de cinco dígitos e o professor acrescenta outros. Com os
“poderes de adivinhação” do docente, é possível escrever o resultado da soma antes de o aluno
terminar de escrever os números ou descobrir o resultado da soma. Cálculo Mentais: o docente
realizará algumas rodadas de cálculos mentais entre os participantes em que divulgará os
resultados rapidamente usando algumas manipulações com soma e multiplicação. Fibonacci: O
docente fica de costas para a lousa e pede a um membro da audiência que escreva, na lousa,
dois números inteiros quaisquer, de 1 a 10, um abaixo do outro. De costas para a lousa desde o
início, o mágico pede que a soma desses dois números seja escrita logo abaixo dos dois
primeiros. Pede então que o 3º e 4º números dessa coluna sejam somados produzindo o 5º
número, e que sejam sucessivamente somados o 4º e o 5º, produzindo o 6º, e assim
sucessivamente até que se complete uma coluna de 10 números. Então, o professor vira-se para
a lousa e, quase imediatamente, revela o valor da soma dos dez números. Adivinho Indiscreto:
Através um conjunto de 6 cartelas que apresentam diversos números (até 63, podendo ser
ampliado), o professor pede que o discente pense em um número também até o 63 e, em
seguida, indique em quais delas ele aparece. Após essa indicação, imediatamente, o docente
descobrirá o número. Por fim, espera-se suscitar nos participantes a vontade de elaborar
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propostas que encantem suas aulas, porém com um conteúdo matemático satisfatório para que
a atividade não seja inócua.

97

PROGRAMAÇÃO DO
EVENTO
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Segunda, 21 de Novembro
13h30: Minicurso - “O uso de jogos no ensino de Matemática”
Profa. Alessandra Senes Marins, UVA
19h: Palestra de Abertura - “Investigações sobre os instrumentos matemáticos: uma interface
entre história e ensino”
Profa. Ana Carolina Pereira – UECE
Terça, 22 de Novembro
8h: Oficina - “A lógica da criptografia”
Antônio Hélio Pereira de Farias, Bruna Rodrigues Mesquita, Edson Sousa Ribeiro, Maria do
Rosário Lopes Ximenes
13h30: Minicurso - “O uso de calculadora científica”
Profa. Carina Brunehilde Pinto da Silva – UVA
19h: Palestras:
“Uma aula de Matemática Lúdica e Formal”
Prof. Daniel Brandão Menezes – UVA
“Cônicas e Suas Aplicações”
Profa. Elaine Sampaio de Sousa Carlos
“Estudar Matemática: caminhos da graduação, pós-graduação e mercado de Trabalho”
Profa. Maria José Araújo Souza – UVA
20h30: Palestras
“Recorrências Lineares”
Prof. Francisco José Calixto – IFCE
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“Introdução à Teoria da Singularidade”
Prof. Edvalter da Silva Sena Filho – UVA
“A sequência Fedathi como metodologia para o ensino de Matemática”
Profa. Francisca Cláudia Fernandes Fontenele
Quarta, 23 de Novembro
8h: Oficina - “Reciclando ludicamente com a Matemática”
Francisco Geovane da Silva Araújo, Iraci de Araújo Gomes, Hynara Lyvia Ferreira dos Santos,
Maria Edna Gomes Brito
13h30: Minicurso - “Número de Ouro sob uma perspectiva formal”
Prof. Daniel Brandão Menezes – UVA
19h: Palestras
“Entendendo a T.R.I.”
Profa Carina Brunehilde Pinto da Silva – UVA
“Perspectiva Histórico-Crítica: uma lente para olhar a educação matemática”
Prof. Miguel Jocélio Alves da Silva
“Raciocício Recursivo”
Prof. José Nilton de Abreu Costa
20h30: Palestras
“Limites: a Matemática do Infinito”
Prof. Alex Sandro Lopes Santos – UFPI
“Modelagem Matemática para a Sala de Aula”
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Prof. Alberto Cunha Alves – IFPI
“Estratégias Didáticas para o Ensino de Matemática”
Prof. Wendel Melo Andrade – SEDUC
Quinta, 24 de Novembro
8h: Oficina: “Jogos didáticos do PIBID Matemática do Dom José”
Jéssica Oliveira da Costa, Maria Iara Brito e Silva, Germano Raran Moreira Silva
13h30: Comunicações Orais
19h: Mostra Pedagógica – Praça São João
Sexta, 25 de Novembro
8h: Oficina: “Jogos Africanos no Ensino de Matemática”
Deisiane Linhares Lima, Antônio Hélio Pereira de Farias, Janaína Muniz Martins, Maria Mailane
Vieira da Silva
13h30: Minicurso - “Soluções Numéricas para EDO’s de Segunda Ordem”
Prof. José Nilton de Abreu Costa – UVA
19h: Palestra de Encerramento: “A matemática que não é vista nas escolas: uma perspectiva
inclusiva”
Prof. Sérgio Henrique do Carmo Girão
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