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 Aos familiares, amigas e amigos que partilham conosco 
os caminhos da aprendizagem, do ensino, da pesquisa, 
da extensão nos vastos campos da região noroeste do 
estado de Mato Grosso.



Prefácio

Fico honrado com a oportunidade de um lançamento de livro. Há 
um tempo me perguntava qual seria o destino desse objeto? O que 
seria dele? Diante de tantas mudanças nos adaptamos e construímos 
outras formas de ver o livro, hoje com “leitura em tela”, textos por 
meio eletrônicos e os e-Books, e ainda temos o decréscimo do hábito 
de leitura por parte dos nossos estudantes. Daí minha satisfação ao ver 
que lançar um livro é um desafio, mas ao mesmo tempo uma felicida-
de de poder contribuir para que o conhecimento chegue, transforme 
vidas e mudemos hábitos.

Escrever sobre matemática é desafiador. Mais ainda, quando se 
propõe uma alteração no status da matemática fechada, estática, dura 
para um status de dinamicidade, de movimento, de leveza e beleza, 
pois é dessa forma que o livro Sobre o Ensino de Matemática: ex-
periências docentes no IFMT – Campus Juína se apresentou a mim 
e que tenho orgulho de prefaciar.

Divido minha forma de prefaciar em três partes: a alma (autores) 
o corpo (a mensagem) e a leitura (impressões). 

Destaco a importância dos autores na tessitura do livro. Eles es-
crevem pedaços de si mesmos, percebe-se nos textos a presença, a 
vivencia e os sentimentos de cada um e cada uma nas linhas escritas, 
o que engrandece a obra por se tratar de uma produção originária de 
trabalhos de ensino, pesquisa e extensão realizados no campus Juína.

Fico a imaginar os autores/matemáticos na angustia da escrita 
frente ao computador, dias e dias de trabalho e no final, o que para 
muitos se torna um amontoado de parágrafos, para os autores docentes 
e discentes do curso de Licenciatura em Matemática trata-se de um 
filho, o qual representa a exposição da alma, dos sentimentos, da vida, 
das ideias, pois escrever um capítulo de livro é uma ação emocional, 
é uma responsabilidade assumida que ultrapassa em muito a mera 
competência técnica da escrita, dando vida e novos ares para que 
possamos entender e ver a matemática com outros olhares.

No que compreendo como corpo, este volume enfoca a interação 
entre sujeitos, plataformas, recursos, discursos nos fazendo vivenciar 
a matemática de forma Interdisciplinar com outras áreas de conhe-



cimento, resultado de trabalhos do Grupo de Pesquisas e Estudos em 
Ensino de Ciências da Natureza e Matemática – GECIM atuante na 
Região Noroeste de Mato Grosso em ações articuladas entre a pesquisa 
no campus e no seu entorno.

Inspirado na confiança emanada pelas diferentes contribuições 
que compõem a tessitura do livro, convido você, leitor, para uma 
experiência única na forma de ver a matemática. Os autores trazem 
uma expectativa a cada capítulo de nos encantar pelo mundo mate-
mático, nos fazendo viajar por momentos de Pitágoras e a organiza-
ção das escalas musicais, o uso do Tangram para aulas de geometria 
plana, a criptografias e as técnicas matemáticas, o uso de aplicativos, 
softwares para interação nas aulas e a utilização do monocórdio no 
ensino de razão e proporção. É a arte em um lugar pouco provável 
para estar, mas que depois dessa leitura, você, leitor, terá outro olhar 
para a matemática.

E por falar em outro olhar, eis que chego às minhas impressões. Os 
autores no decorrer da obra compartilham conosco na expectativa de 
que os estudos, as experiências e reflexões registradas desencadeiem 
formas diferentes de ensinar matemática, que realmente dê significado 
ao conteúdo e, principalmente que possamos conceber e trabalhar 
uma nova metodologia que promova rompimentos das amarras ain-
da engessadas nas organizações estruturais e curriculares de nossas 
instituições de ensino.

Agora para encarrar, digo que a obra me fez ver a sensível da arte 
se aliando ao racional da matemática, trazendo novas possibilidades 
para visões tão arraigadas e ultrapassadas com relação à matemática. 
Boa leitura!

Willian Silva de Paula 
Professor e Reitor do IFMT 

Mestre em Educação
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Apresentação

Os textos que integram esta obra foram concebidos em atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, desenvolvidos no âmbito do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus 
Juína. Os envolvidos compõem o Grupo de Pesquisas e Estudos em 
Ensino de Ciências da Natureza e Matemática (GECIM), atuante prin-
cipalmente na região noroeste de Mato Grosso, em atividades ligadas 
ao ensino e formação de professores em Matemática.

Os trabalhos destacados revelam articulações entre a pesquisa 
realizada no campus (e suas vizinhanças), com trabalhos de referência 
da literatura nacional. Os escritos organizam-se em torno das linhas de 
pesquisa de interesse do grupo GECIM, explicitando diversas conexões 
investigativas com reivindicações educacionais atuais, listadas para 
a área de ensino e docência em Matemática.

Seguindo nessa perspectiva, o primeiro texto intitulado Deman-
das educacionais contemporâneas e o estudante modelado pela 
licenciatura em matemática do IFMT – Campus Juína, do autor 
Erick dos Santos Silva, busca refletir sobre o perfil discente modelado 
pelo curso em andamento no IFMT-JNA, considerando a adaptação do 
estudante atual a este modelo formativo estabelecido, refletindo, ainda, 
sobre a atualização do curso em relação às demandas educacionais 
contemporâneas. 

Já no texto Matemática e arte: ensino e aprendizagem de funções 
através do software GrafEq, Sandra Bengonzi de Carvalho e Heliel 
Costa Teles analisaram o ensino e aprendizagem de equações, inequa-
ções, função e representação gráfica de funções, apoiadas pelo software 
GrafEq. As atividades articulam-se a um minicurso ministrado para 
discentes da Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Mato 
Grosso (IFMT), UAB-Juara. Com foco na relação ensino-aprendizagem, 
a interdisciplinaridade entre Matemática e Arte é explorada, dentro do 
contexto de ensino dessa comunidade de prática estabelecida.

No texto Matemática e música: utilização do monocórdio no 
ensino de razão e proporção no IFMT – Campus Juína, Jefferson 
Bento de Moura e Wanessa Hoffmam enfatizam a possibilidade da 
utilização da música em benefício do ensino de matemática, apresen-
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tando algumas das relações entre matemática e música. A pesquisa 
foi realizada com alunos do ensino médio do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Juína, na 
qual são descritos os resultados de uma investigação envolvendo as 
potencialidades da música para o processo de ensino-aprendizagem 
de matemática e, também, sua qualidade em estimular a busca pelo 
conhecimento nesse domínio específico de pensamento.

No texto O ensino de geometria plana com a utilização do Tan-
gram: um estudo de caso com professores de matemática da rede 
pública de ensino, Natália Martos Tolardo e Nayara Largo Sartot 
ressaltam a utilização do lúdico como ferramenta auxiliar nas aulas 
de Matemática, principalmente o Tangram. A pesquisa destaca a im-
portância de se trabalhar com atividades lúdicas e sua contribuição 
para o ensino de Geometria Plana.

Seguindo para o artigo Conhecimento especializado na resolução 
de exercícios de regra de três sem o uso das setas, o autor Adriano 
Mamedes Silva Nascimento apresenta uma metodologia diferenciada 
de aplicar um conhecimento especializado nas resoluções de exercí-
cios envolvendo Regra de Três Simples e Composta (RTSeC), buscando 
facilitar e padronizar conceitos e as ferramentas que são impostas 
nas soluções desses problemas, passando de uma forma tradicional 
e mecânica para uma forma mais prática/interpretativa dos mesmos, 
excluindo-se a necessidade do entendimento dos conceitos de propor-
cionalidades das grandezas diretamente e inversamente proporcionais, 
comumente destacadas nos manuais de matemática. 

Em Ensino de função afim no centro de educação de jovens 
e adultos alternativo do município de Juína, Vanessa Priscyla de 
Jesus e Jefferson Bento de Moura discutem a possibilidade real de se 
articular conteúdos disciplinares com o cotidiano estudantil, basean-
do-se em uma pesquisa sobre o ensino de função afim na Educação de 
Jovens e Adultos utilizando modelagem matemática. O estudo emprega 
como metodologia de pesquisa a engenharia didática de Almouloud 
(2007) e o estudo de caso formatado em Gil (2010). Com os resultados 
obtidos ao longo do trabalho, os autores destacam que a modelagem 
matemática aplicada com base na resolução de problemas pode tornar 
o ensino de função afim mais interessante e com melhores índices de 
aprendizagem associados. 

11 



O capítulo Estudo do comportamento das funções através do 
aplicativo GrafEq, Sandro Rodrigues de Oliveira e Heliel Costa Teles 
evidenciam como o comportamento de funções pode ser discutido em 
sala de aula apoiado na criação de gráficos e reprodução de obras de 
artes por meio do software GrafEq. Analisando as atividades de um 
minicurso para acadêmicos da Licenciatura em Matemática da UAB, 
Polo Juara-MT, os autores explicitam como o uso de tecnologias no 
ensino da Matemática pode contribuir para a formação de docentes 
e discentes, evidenciando aplicações e principais funcionalidades 
correlatas.

Por fim, o capítulo Análise Histórica da Criptografia: do Surgi-
mento ao RSA, Paulo Sérgio Lopes da Silva e Kênia Juciene dos Santos 
estudam técnicas matemáticas na criptografia RSA e da criptografia 
Elgamal em teorias dos números. O trabalho aborda o surgimento da 
criptografia e sua revolução do decorrer dos anos mostrando suas 
etapas de desenvolvimento, definição de criptografia simétrica e assi-
métrica, definições matemáticas nos métodos assimétricos e, por fim, 
aplicar a matemática na criptografia RSA e Elgamal.

Como desfecho, esperamos que este livro possa subsidiar/contri-
buir/estimular pesquisadoras e pesquisadores da área, debruçados nas 
investigações em ensino e docência da matemática, com o objetivo, 
também, de continuarmos fortalecidos ao longo desta complexa e 
estimulante empreitada chamada “ensino”.

Erick dos Santos Silva 
Jefferson Bento de Moura
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1. Demandas educacionais contemporâneas 
e o estudante modelado pela licenciatura 
de Matemática do IFMT – Campus Juína

Erick dos Santos Silva
Doutorando em Ensino de Ciências pela USP

Professor do IFMT Campus Juína.

E-mail: ssf.erick@gmail.com

1.1 Introdução

A pesquisa em ensino vem denunciando a necessidade de atualiza-
ção dos cursos de ciências, engenharia e matemática propostos pelas 
instituições de ensino públicas e privadas. O principal problema está 
associado ao fato dessas formações estarem negligenciando demandas 
educacionais contemporâneas (SOUTHERLAND; SETTLAGE, 2018; BØE; 
HENRIKSEN; ANGELL, 2018; SILVA, 2019). As discussões científicas/ma-
temáticas são realizadas, ainda, de forma muito artificial nas salas de 
aula. Acostumamos os discentes a responderem problemas fechados, 
sem interferências ou análise de incertezas e, o pior, quase sempre o 
fazemos na lousa, sem nenhuma discussão fenomenológica. Questões 
relativas à natureza do fazer científico também são abdicadas por esse 
contexto tradicional de ensino.

Nessa perspectiva, a instrução pautada na memorização e transmis-
são de informações factuais apresenta-se deslocada do fazer científico 
e pesquisa corrente, um trabalho dinâmico que envolve discussão 
entre os pares, escolhas e negociações, considerando as respectivas 
comunidades de prática constituídas (WENGER, 1998). Dessa forma, 
os estudantes acostumam com práticas analíticas artificiais, concen-
trando esforços para a resolução de problemas fechados, testes e pro-
vas, que acabam se sobrepondo ao desenvolvimento de habilidades 
investigativas mais autênticas, não necessariamente contempladas 
nos exames escritos.

Um importante problema associado a esta postura passiva/artificial 
do estudante na relação de ensino-aprendizagem é o não reconheci-
mento da ciência como uma construção cultural, praticada/realizada/

13 



atualizada por um conjunto de homens e mulheres, em um certo 
marco de tempo. O trabalho científico envolve atuação/diálogo em 
determinadas comunidades de prática, que exigem habilidades não 
necessariamente estimuladas nas salas de aula tradicionais (WENGER,  
1998). Pelo contrário, nossas aulas parecem reforçar uma visão po-
sitivista e purista da ciência, dissociada de sua construção humana.

Chegamos, assim, ao ponto chave colocado para discussão neste 
trabalho. Considerando a dinâmica estabelecida atualmente nas salas de 
aula, ainda bem alinhadas ao viés tradicional de ensino, acabamos por 
gerar um grupo de alunos com expectativas diversas sobre o que seria 
a postura de um verdadeiro estudante, uma aula ideal e, mais ainda, 
qual seria o papel discente nesse espaço de interações sociais complexas 
chamado escola. Nesse sentido, dependendo de sua adaptação ou não 
ao conjunto de regras escolares, observamos seu bom ou mau desem-
penho, refletido em notas e conceitos. Contudo, boas notas ou conceitos 
não parecem automaticamente associados a uma compreensão mais 
profunda sobre os temas estudados ao longo de sua vida estudantil, 
mas sim, sobre o quanto este aluno se adaptou ao “jogo acadêmico”.

Sendo assim, podemos considerar que o estudante está imerso em 
um processo de socialização acadêmica, onde sua identidade é ajusta-
da a perfis/posturas pré-existentes. Contudo, esse mecanismo pode se 
aprofundar quando o discente entra para um curso superior, onde a 
especialização do conhecimento (e das posturas) fica mais evidente. 
Cada área investiga o mundo a partir de suas lentes – e suas cegueiras 
(ULRIKSEN, 2009; BOWDEN; MARTON, 2004). Adaptar-se a esse novo 
mundo exige mais do que o conhecimento em domínios específicos 
do pensamento, também referido como conhecimento disciplinar 
(ULRIKSEN, 2009; BOWDEN; MARTON, 2004).

Fazendo uma conexão com a relação de ensino-aprendizagem 
estabelecida em sala de aula, podemos refletir sobre os supostos me-
canismos que formatam nossos espaços escolares, ainda alinhados 
ao denunciado viés tradicional. Não é surpresa, assim, admitir que 
esses espaços demandam por alunos igualmente tradicionais. Dentro 
desse cenário, podemos refletir sobre o que leva nossos cursos de 
formação inicial (e continuada) a formar professores completamente 
tradicionais? Ou, alternativamente, considerando que parte desses 
professores consigam deixar as formações com posturas mais conec-
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tadas às demandas formativas contemporâneas, onde eles atuam? 
As escolas apresentam espaços para estes profissionais? Uma última 
pergunta, igualmente perturbadora: o ensino tradicional denunciado 
é um problema em si?

Buscando esboçar possíveis caminhos, não só para ajudar na 
atuação/inserção de professores recém-formados, como também para 
auxiliar no planejamento de cursos mais embasados em demandas 
educacionais contemporâneas, trazemos para este texto tais reflexões, 
que orbitam os espaços escolares e mobilizam diversos pesquisadores 
na investigação atual do binômio ensino-aprendizagem. Busca-se, as-
sim, uma melhoria dos espaços escolares, a partir de uma conexão ne-
cessária com a natureza da ciência e aplicações tecnológicas correlatas. 

Obviamente, temos que registrar o impacto positivo dos incentivos 
governamentais e institucionais para a inserção/manutenção dos es-
tudantes no mundo científico. Programas e projetos que aproximam 
jovens estudantes do fazer científico contribuem para ambientá-los 
às práticas mais autênticas de pesquisa. Contudo, os programas em si 
não bastam. Outros aspectos devem ser levados em conta, como a es-
trutura institucional e planejamento dos cursos oferecidos, que podem 
estar mais ou menos atualizados em relação à dinâmica social atual, 
científica e tecnológica. Neste trabalho, manteremos o foco no plano 
de estudos institucional estruturado para que o professor execute em 
sala de aula, sujeito a tensões diversas.

Considerando essas tensões, denunciamos, recentemente, uma 
fraca discussão sobre os supostos mecanismos de influência de provas 
nacionais, como o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sobre o 
ambiente de ensino-aprendizagem estabelecido em sala de aula (SIL-
VA, 2019). Apesar de esperarmos que uma prova mais tradicional e 
disciplinar possa influenciar posturas igualmente tradicionais e pouco 
disciplinares nos ambientes escolares, por exemplo, percebemos uma 
fraca abordagem literária dessa questão nos periódicos voltados ao 
Ensino de Física (SILVA, 2019). Pressões como essa, por exemplo, apre-
sentam impacto sobre o planejamento das disciplinas, pois inserem 
certas balizas não explícitas para o trabalho dos docentes com seus 
alunos. Como garantir o acordo expresso no fluxograma e ementas do 
curso, e, ao mesmo tempo, atender a essas demandas externas? Essa 
mesma discussão estende-se ao nível superior.
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Em síntese, vamos refletir sobre o perfil de aluno modelado pelo 
curso de matemática do IFMT/JNA, confrontando o perfil postulado 
com o estudante que de fato avança no curso estruturado. Essa ten-
são entre perfil modelado e perfil efetivo pode nos ajudar a manter 
a atualização constante do curso frente às demandas educacionais 
contemporâneas para a área. Para estruturar tal análise, utilizaremos 
uma lente analítica proposta por Ulriksen (2009), em “The implied stu-
dent”. Nesse trabalho, o autor estrutura o conceito de implied student, 
que podemos associar à ideia de “estudante implícito” ou “estudante 
implicado” (ULRIKSEN, 2009; BØE; HENRIKSEN; ANGELL, 2018). Va-
mos discutir não só a utilidade dessa lente analítica para as reflexões 
propostas anteriormente, como também algumas implicações sobre 
como este aluno pensado pelas ementas e estrutura organizacional 
estabelecida acaba por influenciar/moldar os futuros profissionais 
que temos ajudado a formar. 

2. O conceito de estudante implícito

2.1 O estudante implícito

Em uma pesquisa inicial na Dinamarca, Ulriksen (2009) apresentou 
o conceito de “estudante implícito”, buscando formatar uma lente analí-
tica para estudar o perfil de aluno implicado por uma instituição escolar 
de ensino superior, conforme sua organização estrutural e curricular 
(ULRIKSEN, 2009). O aluno, nesse processo de socialização, se depara 
com uma comunidade de prática, onde certos hábitos e posturas encon-
tram-se pré-estabelecidas, exigindo sua rápida assimilação/adaptação 
(WENGER, 1998). Ainda que alheio ao processo, sua aceitação/desem-
penho/permanência no curso, está atrelada a essa dinâmica adaptativa 
(WENGER, 1998; ULRIKSEN, 2009; BØE; HENRIKSEN; ANGELL, 2018).

Em estudo recente, Bøe, Henriksen e Angell (2018) propõem a uti-
lização desta mesma lente analítica no ensino médio, ao estudarem 
práticas de ensino-aprendizagem em 11 grupos focais registrados no 
período de 2013-2016 (BØE; HENRIKSEN; ANGELL, 2018). De fato, os 
autores destacados investigaram tensões ocorridas na inserção de me-
todologias inovadoras em espaços familiarizados com posturas mais 
tradicionais de ensino, apontando, entre outras coisas, a dificuldade 
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dos alunos com problemas abertos, sem respostas padronizadas para 
“a conferência dos acertos”. 

Um resultado adicional interessante desse estudo é que os alunos 
com posturas alinhadas à pedagogia tradicional conectaram as simu-
lações, filmes e animações, trazidas pela proposta alternativa, com 
certa utilidade na aprendizagem dos conceitos físicos, mas por outro 
lado, os aspectos ligados aos contextos, ou seja, história, filosofia e 
natureza das ciências, foram classificados como complementares ou 
motivadores apenas (BØE; HENRIKSEN; ANGELL, 2018).

Neste trabalho, vamos trazer essa reflexão para o curso de licen-
ciatura em matemática, ministrado pela equipe do IFMT/JNA, a partir 
da estrutura organizacional e curricular do qual ele emerge.

2.2 Sobre o estudante implicado pelo curso de licenciatura  
em matemática do IFMT/JNA

Em trabalho recente, apontamos a existência de um alinhamento 
dos estudantes de licenciatura, do curso de matemática do campus 
Juína, com o viés pedagógico tradicional (SILVA, em preparo). A pes-
quisa considerou as respostas apresentadas a um questionário, por 
estudantes de matemática que já cursaram cerca de 50% do curso. 
Nesse levantamento, observamos uma abordagem sobre aspectos da 
relação ensino-aprendizagem, por parte dos discentes, pautadas em 
concepções predominantemente tradicionais (SILVA, em preparo).

Nessa perspectiva, os estudantes que avançam no curso, ao pensa-
rem sobre questões de currículo, avaliação, dinâmica de aula, entre ou-
tras, parecem fazê-lo a partir de um forte alinhamento com a pedagogia 
tradicional. Em linhas gerais, notamos que o perfil de aluno implicado 
pelo nosso curso de licenciatura é tradicional, com algumas pequenas 
“fugas” em relação a esta concepção dominante. Ou seja, apesar de em 
certos relatos observarmos a exigência de abordagens mais dinâmicas 
e, o apontamento de metodologias ativas para a possível solução de 
alguns problemas apontados na relação ensino-aprendizagem, esses 
relatos figuram à margem do pensamento estrutural dominante 
(SILVA, em preparo). Vale destacar que essa pesquisa se voltou para a 
concepção dos alunos, não fazendo nenhum levantamento em relação 
às disciplinas ou docentes que as ministram. 
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Em síntese, as investigações recentes têm apontado para a im-
plicação de um estudante com viés tradicional no curso, com alguns 
desvios desse pensamento dominante sendo registrados. Esse fato pa-
rece alinhar a graduação de matemática deste campus a alguns perfis 
clássicos que ainda norteiam e influenciam a matemática praticada 
nas licenciaturas e bacharelados brasileiros.

Até aqui, mencionamos o perfil de estudante implicado pelo nosso 
curso de matemática, considerando resultados de pesquisa recentes. 
Contudo, se voltarmos aos documentos oficiais da graduação ofertada, 
qual seria o perfil de estudante por eles modelado? 

3. Sobre a organização do curso

3.1 Um curso de matemática, no IFMT, em Juína

O curso de licenciatura em matemática é ministrado no âmbito 
do Instituto Federal do Mato Grosso, uma instituição educacional 
com atuação em ensino, pesquisa e extensão, comprometida com o 
desenvolvimento regional e integrada às diretrizes educacionais/tec-
nológicas brasileiras, reconhecida pelos principais órgãos reguladores 
nacionais (PDI, 2018)

Seguindo a tradição observada nos institutos federais, observamos 
um curso de matemática formatado a partir de algumas peculiarida-
des. Quando pensamos na oferta do curso, um dos primeiros fatores 
que analisamos é o formato geral do mesmo, como estrutura curri-
cular, docentes envolvidos, oferta de disciplinas, duração, bem como 
o público alvo do curso e o perfil de estudante que se espera formar. 

Nessa perspectiva, podemos, inicialmente, constatar uma estrutura 
curricular ligeiramente diferente dos cursos tradicionais em matemá-
tica, inclusive os de licenciatura. Ao olharmos para o plano de estudos, 
estrutura curricular e sequência de disciplinas ofertadas, podemos 
verificar que o perfil de formação almejado se alinha às demandas 
contemporâneas educacionais (PPCLM, 2013). No entanto, nesse pri-
meiro momento, vamos discutir a sequência curricular projetada, 
relegando as outras discussões para a seção seguinte (PPCLM, 2013). 
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Sem dúvida, observamos um relativo cuidado com o aluno que 
ingressa no curso, uma vez que a ementa parece projetar uma fase 
necessária de adaptação deste discente. Isso pode ser feito a partir de 
uma breve análise do fluxograma programado para o curso, indicado 
na Fig. 1 (PPCLM, 2013).

Figura 1 – Fluxograma do curso de Licenciatura em Matemática do IFMT/JNA.  

Fonte: PPC do Curso.

Nessa perspectiva, vale destacar que as disciplinas de Cálculo (no 
caso, Cálculo Diferencial e Integral) começam a ser ministradas formal-
mente no terceiro semestre. Isso estende, de certa forma, o período 
de adaptação inicial do estudante ao curso/objetivos/ferramentas que 
em outros contextos não são observados. Vale destacar que a dificul-
dade com alguns objetos matemáticos apresentados nas disciplinas 
de cálculo, por exemplo, costuma conferir a essas disciplinas um alto 
índice de reprovação. Nesse contexto, a ementa revela uma aparente 
sensibilidade a esse fato (PPCLM, 2013).

 Certamente, alguns aspectos sequenciais poderiam ser repensa-
dos. O leitor pode se perguntar qual o motivo de deslocar o cálculo 
do primeiro semestre para o terceiro, mas começar com estatística no 
segundo período? Enfim, esses detalhes necessitam de uma discussão 
pormenorizada das ementas e sequências estruturadas, que não nos 
cabe nesse momento. No entanto, a ementa acima é passível de ajustes 
e adaptações, pois trata-se de um processo que demanda constante 
reflexão e aprimoramento. Devemos dar continuidade a pesquisas 
sobre aspectos estruturais do curso ouvindo gestores, docentes e dis-
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centes, com o objetivo de conhecermos cada vez mais nossa instituição 
e público. Dessa forma, podemos mobilizar um conjunto de compe-
tências necessárias, baseadas nas necessidades locais, e conectadas às 
demandas técnicas/educacionais mais gerais da área, para a melhor 
gestão possível do curso.

3.2 Objetivos do curso

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Licencia-
tura Plena em Matemática (PPCLM) o objetivo do curso é a formação 
de profissionais menos alinhados à cultura tradicional denunciada, 
observe (PPCLM, 2013):

Contribuir para a melhoria da educação praticada 
nas escolas da região de abrangência do Instituto 
Federal de Mato Grosso – Campus Juína, através da 
busca de alternativas que tragam respostas cada vez  
mais satisfatórias aos desafios e dificuldades inter-
postos. Especialmente no que se referem à forma-
ção/capacitação dos professores, em seus conheci-
mentos, concepções, posturas e atitudes, enquanto 
profissionais munidos do princípio da educação 
continuada e qualificada (PPCLM, 2013 p. 14).

No trecho acima, percebe-se uma preocupação com a contribuição 
regional do curso, destacando a necessidade de atualização constante 
dos profissionais da área. Conforme já mencionamos, essas ideias estão 
dentro do escopo formatado pela pesquisa atual em ensino.

Observe ainda que, ao passarmos para os objetivos específicos 
descritos neste mesmo documento, podemos perceber que esse perfil 
menos tradicional de profissional é corroborado. Observe o fragmento 
a seguir:

– Capacitar os futuros professores para atuar em 
Matemática no Ensino Fundamental e Médio com 
profissionalismo e responsabilidade;

– Dar condições e incentivar os futuros professores 
a buscarem aperfeiçoamento profissional em pro-
gramas de especialização, mestrado e doutorado;
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– Desenvolver formas de leitura “crítica” da reali-
dade;

– Buscar novos tipos de relações entre a sociedade, 
a educação, a tecnologia e o ambiente, de forma a 
contribuir para a construção de uma vida melhor, 
para todos os sujeitos envolvidos no processo edu-
cativo e onde este se reflete (PPC, p. 14).

A partir da leitura dos trechos destacados acima, podemos veri-
ficar o compromisso institucional com um caminho formativo mais 
holístico, conectado com demandas locais, sociais e atuação crítica 
do profissional que pensamos formar (PPCLM, 2013). Vale destacar, 
nesse momento, que é um grande passo levar ideias atualizadas aos 
documentos norteadores de nossos cursos e planejamentos, seja em 
seus instantes de criação ou atualização. Contudo, a implementação/
monitoramento dessas ideias nos remete a um passo seguinte, deveras 
complexo.

Vamos aproveitar esse olhar voltado aos documentos para desta-
car o perfil modelado para o egresso. Após isso, voltaremos para uma 
discussão mais integrada do discente pensado por tais documentos, 
em conexão com o aluno real que consegue se ajustar ao curso minis-
trado pelo campus.

3.3 Perfil modelado para os egressos

O perfil dos egressos também é modelado pelo curso a partir de seu 
Projeto Pedagógico de Curso, no caso, o curso de licenciatura em mate-
mática (PPCLM, 2013, p. 20-21). Em linhas gerais, o documento destaca 
que o professor educador de matemática contemporâneo precisa: “se 
conectar ao contexto regional”, “atualizar-se em uma perspectiva mais 
holística e interdisciplinar da Matemática”; “adaptar-se às exigências 
cabíveis oriundas do mercado de trabalho” e “apresentar contribuição 
social na comunidade escolar e região, considerando suas práticas 
profissionais de ensino, pesquisa e extensão” (PPCLM, 2013, p. 20-21). 
Vale destacar que essa perspectiva dialoga com outras partes deste 
mesmo documento e, com os objetivos gerais delineados no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI, 2018). 
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Novamente temos um perfil de egressos que dialoga com demandas 
contemporâneas destacadas pela pesquisa educacional. Cabe refletir-
mos, então, sobre nosso papel na execução das boas ideias formatadas 
por esses documentos.

4. Para além de uma perspectiva tradicional

4.1 Demandas formativas atuais

A dinâmica atual, científica e social, exige cidadãos reflexivos 
sobre aspectos científicos, tecnológicos e matemáticos de seu tempo. 
Contudo, os cursos praticados pelas instituições de ensino acabam 
negligenciando, em parte, essas demandas. Nessa perspectiva, educa-
dores e pesquisadores de diversas partes do mundo vem levantando 
alternativas para seguirmos em uma atualização mais profunda dos 
cursos e instituições, considerando as necessidades educacionais de 
nosso tempo (SOUTHERLAND; SETTLAGE, 2018; BØE; HENRIKSEN; 
ANGELL, 2018).

No início do século XX, uma mobilização buscando estruturar 
um currículo de ciências mais adequado às demandas investigativas 
apresentou destaque, culminando no que chamamos de Next Gene-
ration Science Standards (NGSS Lead States, 2013; SOUTHERLAND; 
SETTLAGE, 2018). Esse documento apresenta algumas diretrizes para 
o ensino de ciências, alinhadas às demandas educacionais colocadas 
pela pesquisa na área. 

Recentemente, um conjunto de pesquisadores tem proposto um 
engajamento maior nessa promoção de ambientes investigativos, 
alinhados com as características reais das ciências, engenharias e 
matemática. Essas ideias têm sido associadas à expressão ambitious 
agenda, que pode ser traduzida como “agenda ambiciosa” (WINDSCHI-
TL; THOMPSON; BRAATEN, 2018; SOUTHERLAND; SETTLAGE, 2018). 
Basicamente, a promoção de ambientes investigativos mais autênticos 
requer posturas mais convergentes de diversos atores, como docentes, 
discentes e gestores. A construção/execução da agenda mencionada 
tem caráter coletivo.

No Brasil, esforços alinhados a esta agenda ambiciosa também 
podem ser encontrados. Podemos mencionar as metodologias ativas 
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(SILVA, 2019; ARAUJO et al., 2017; BARROS et al., 2004; ARAUJO; MAZUR, 
2013), o ensino por investigação (CARVALHO, 2013, 2018; CARVALHO; 
SASSERON, 2018) e o STEAM (SILVA, et al., 2017), por exemplo, como 
pautas que figuram em congressos e publicações brasileiras. Por este 
ângulo, é possível destacar que certa mobilização/convergência de 
ideias tem ocorrido, em diferentes áreas de pesquisa, buscando a 
conexão dos cursos ministrados com demandas educacionais contem-
porâneas. Esse aspecto pode ser considerado como o pano de fundo 
do presente trabalho.

No entanto, se o pano de fundo é a necessidade de conexão dos 
cursos ministrados atualmente com as demandas formativas atuais, 
onde entraria o curso de matemática nessa discussão? Conforme pro-
vocamos no título, a licenciatura em matemática oferecida pelo campus 
Juína está inserida nesse processo de reflexão sobre as necessidades 
contemporâneas de um professor/pesquisador em matemática? Quais 
seriam essas demandas? Qual o perfil de aluno que modelamos em 
nossas ementas? Quais alunos queremos entregar para a sociedade? 
Em meio a essas importantes reflexões de ordem estrutural, encontra-
-se nosso estudante, modelado sob uma perspectiva contemporânea, 
mas que convive com práticas mistas. Este discente encontra-se em 
constante adaptação em relação ao plano de estudos efetivamente 
praticado, apresentando posturas educacionais mais alinhada ao viés 
tradicional (SILVA, em preparo).

4.2 Busca de equilíbrio e a “compartimentalização epistêmica”

Um estudo envolvendo discentes do ensino médio apontou para o 
desenvolvimento de epistemologias mais complexas, denominada por 
“compartimentalização epistêmica” (YERDELEN-DAMAR; ELBY, 2016). 
Os autores desse trabalho, Yerdelen-Damar e Elby (2016), destacaram 
que os estudantes podem conciliar uma postura pedagógica mais tradi-
cional (de ênfase à memorização) com posturas pedagógicas mais inves-
tigativas, dependendo do contexto/estímulo. Por exemplo, alunos com 
posturas investigativas ambiciosas podem alinhar-se a um paradigma 
mais tradicional na proximidade de um exame, e, após a realização do 
mesmo, retornar para uma postura investigativa mais autêntica. Os 
autores associaram o conceito de “compartimentalização epistêmica”  
a estes tipos de ajuste epistêmico (YERDELEN-DAMAR; ELBY, 2016).
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De fato, essa hipótese de trabalho pode ser admitida. Em contexto 
de testes e provas, os alunos podem mobilizar um conjunto de habili-
dades para o enfrentamento momentâneo do instrumento avaliativo, 
alinhadas ao viés sobre o qual repousa o exame, que pode ser tradicio-
nal. No curso de matemática, os discentes cursam diversas disciplinas 
ao mesmo tempo, que podem apresentar demandas e mobilização de 
habilidades diferentes. Soma-se a essas diferentes demandas, associa-
das aos domínios específicos do conhecimento, a própria dinâmica dos 
cursos ministrados, que envolvem ementa, materiais didáticos e pro-
posta organizacional do docente. Isso pode conduzir os discentes para o 
desenvolvimento de posturas mais ou menos tradicionais, dependendo 
do contexto apresentado. Dito em outras palavras, o estudante deve 
desenvolver estratégias de compartimentalização epistêmica, tendo 
consciência ou não deste processo.

5. Caminhos percorridos e resultados 
animadores

5.1 Olhar positivo

De fato, existe uma distância entre avanços inseridos em docu-
mentos oficiais e a implementação do ponto de vista prático das ideias 
nele contidas. Com a breve imagem trazida/destacada pelas seções 
anteriores, podemos conceber um aspecto institucional propício para 
a execução de ideias mais alinhas às perspectivas formativas contem-
porâneas, pautadas nas demandas educacionais de nosso tempo.

Obviamente, existem outros fatores igualmente importantes que 
conferem complexidade a essa dinâmica de execução esboçada. O 
principal deles: nós. É fato que as ideias sobre como seria a melhor 
distribuição de recursos, ou sobre qual seria a melhor organização 
estrutural de salas ou laboratórios divergem violentamente. Nosso 
curso é moldado, de certa forma, por um conjunto de características 
vinculadas a sua própria origem. A licenciatura em matemática nasce 
no âmbito do IFMT/JNA, encontrando um espaço acadêmico físico e so-
cial, com estruturas e regras pré-estabelecidas. Nessa perspectiva, a li-
cenciatura destacada deve achar seu espaço na dinâmica mencionada, 
caminhando com suas necessidades e peculiaridades, mas dialogando  
com os diferentes colaboradores que tornam sua manutenção possível.
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Dessa forma, ainda que tenhamos divergências, devemos nos 
alinhar para o alcance dos objetivos delineados pelo Projeto Pedagó-
gico de Curso (PPCLM, 2013). É por meio de um diálogo constante que 
podemos formatar o melhor ambiente possível, ainda que certas de-
mandas tenham que ser negociadas no âmbito do campus, com outros 
atores (incluindo não-matemáticos), e, não necessariamente alinhados 
com os elementos menos tradicionais contidos na ementa do curso. 
Qual o motivo para as salas terem cadeiras enfileiradas ao invés de 
mesas circulares? Os cursos devem ser ministrados com apenas um 
professor por turma? Enfim, existem diversos questionamentos que 
devemos refletir reiteradamente, em um processo de negociação e 
socialização contínua.

5.2 Confirmação de um olhar positivo

Quando pensamos em um curso de graduação, inevitavelmente, 
olhamos para a estrutura mais geral que alicerça as ideias formativas 
propostas, juntamente com os resultados obtidos a partir da imple-
mentação do curso, conectada aos objetivos delineados. Nessa pers-
pectiva, registramos apontamentos importantes relativos aos docentes 
e discentes egressos. 

Seguindo nesse contexto, encontramos em Juína um curso de ma-
temática vivo, com pesquisa, extensão, publicações, projetos, eventos, 
ou seja, verifica-se um esforço para a reunião de elementos propícios 
para o debate adequado da matemática, em seu contexto de ensino. 
No entanto, considerando nosso foco no aluno modelado/formado pelo 
campus, vamos apontar brevemente alguns resultados animadores 
dos discentes.

Recentemente, temos observado o ingresso de nossos alunos na 
dinâmica educacional local, com atuação destacada em escolas pú-
blicas e privadas da região. Outro aspecto animador é verificar um 
expressivo número de aprovações de nossos estudantes em concursos 
e seleções regionais, estaduais e municipais. Boa parte desses egressos 
tem seguindo, assim, para a atuação educacional. Observamos um 
processo de multiplicação regional das ideias discutidas ao longo da 
formação inicial, valendo o esforço, então, de remeter esses futuros 
profissionais aos diálogos mais atuais realizados no âmbito do ensino.
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 Outra notícia boa tem sido observar a aprovação de nossos egressos 
em programas brasileiros de pós-graduação, tanto de especialização, 
como de mestrado.

6. Investigações futuras

A pesquisa sobre o curso pensado/estruturado/implementado deve 
continuar, no intuito de melhorá-lo/atualizá-lo constantemente, frente 
às demandas educacionais contemporâneas. Nessa perspectiva, se é 
compelido a olhar para os pontos mais frágeis, igualmente importantes 
para a manutenção da qualidade e seriedade do curso. 

Dessa forma, olhares menos positivos são possíveis. Pode-se pensar 
nos problemas associados com uma postura muitas vezes dependente 
da instrução tradicional, o que pode acarretar a baixa autonomia de 
egressos para a participação em discussões mais autênticas no âmbito 
da matemática e ensino, por exemplo.

Certamente, vislumbra-se egressos que entendam a importância 
da utilização crítica dos objetos matemáticos discutidos ao longo de 
suas trajetórias formativas, bem como suas aplicações em contextos 
científicos, sociais e educacionais. Contudo, pavimentar esse cami-
nho formativo sólido é tarefa coletiva, envolvendo não só docentes 
e discentes, como também gestão e adaptação institucional frente às 
pressões externas correlatas (seleções, demandas de órgãos regulado-
res, demandas do mercado de trabalho, por exemplo). Essas pressões 
têm sido frequentemente negligenciadas ou ignoradas pela pesquisa 
corrente. No entanto, elas inserem fortes tensões sobre aqueles que 
estão no chão da escola, pensando-a a partir de um contato direto. 
Nessa perspectiva, deve-se trazer a análise dessas tensões para nossas 
ações de pesquisa. Finalmente, pode-se dizer que a atualização dos 
cursos em relação às demandas contemporâneas deve continuar. A 
reflexão apoiada em pesquisa também. 
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1. Introdução

A Arte tem como objeto a relação de sensibilidade, capaz de pro-
duzir conhecimento afetuoso, um conhecimento de natureza diferente 
daquele produzido pela ciência e a razão. A Arte compreende as dimen-
sões do emocional, da liberdade, da naturalidade, da espontaneidade, 
da harmonia e da beleza. O sensível representado pela Arte, aliando-se 
ao racional, representado pela Matemática, pode possibilitar uma 
alteração do status da Matemática, de fechada, estática, dura, para 
um status de dinamicidade, de movimento, de leveza e de beleza. 
Matemática e Arte, uma relação que associa cognição e afetividade, 
objetividade e subjetividade, pensamento e sentimento, lógica e intui-
ção (D’AMBRÓSIO, 2005; GUSMÃO, 2013).

Pensando nisso, se observa a presença da Arte na construção de 
representações gráficas na Matemática. Como o caso da utilização do 
software GrafEq através da manipulação de Equações e Inequações. 
A relação entre dois conjuntos A e B, não vazios, uma relação f de A 
em B a qual recebe o nome de aplicação de A em B ou função definida 
em A com imagens em B se, e somente se, para todo x ϵ A existe um 
só y ϵ B tal que (x, y) ϵ f (IEZZI e MURAKAMI, 1977). O GrafEq tem a 
capacidade de fazer a interação desses conhecimentos Matemáticos e 
a Arte, através da reprodução de obra de Arte de pintores famosos, tais 
como: Geraldo de Bastos, Piet Mondrian, Kasimir Malevich, Wassily 
Kandinsky, Romero Brito (BONFADA, 2016). 
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Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o uso de tecno-
logias é uma das competências prevista para o ensino médio, uma vez 
que possibilita aos estudantes alternativas de experiências variadas e 
facilitadoras de aprendizagens que reforçam a capacidade de racioci-
nar logicamente, formular e testar conjecturas, avaliar a validade de 
raciocínios e construir argumentações consistentes (BRASIL, 2017).

Quando se fala em habilidades previstas pela BNCC, pode-se desta-
car resolver e elaborar problemas com funções nas quais seja neces-
sário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, 
em contextos como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, por 
exemplo; resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem 
fenômenos periódicos reais (ondas sonoras, fases da lua, movimentos 
cíclicos, entre outros); Converter representações algébricas de funções 
polinomiais de 2º grau em representações geométricas no plano car-
tesiano (BRASIL, 2017).

Essa última em particular, pode ser desenvolvida com o uso do 
software educativo GrafEq, pois relaciona a habilidade de converter 
representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau em re-
presentações geométricas no plano cartesiano e mais, pode distinguir 
os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao 
quadrado da outra, por exemplo.

Nesse contexto, pode-se observar como a Matemática e suas tecno-
logias podem ser organizadas fazendo, por exemplo, o uso do Grafeq. 
E mais que isso, pode-se perceber sua dimensão interdisciplinar com 
a Arte. Uma vez que uma das características do GrafEq é reproduzir 
réplicas de Arte de artistas famosos como as obras de Rubem Valentim, 
Piet Mondrian, Raymundo Colares.

Sabe-se como a Arte colaborou para a construção da Matemática 
e como a Matemática participou da Arte: “Arte e Matemática sempre 
tiveram juntas. O homem fez Arte usando Matemática. O homem cons-
truiu com a Matemática observando a Arte, [...]”. Hoje o artista que 
faz arquitetura precisa da Matemática para calcular. O Matemático 
ao criar teorias, no fundo, faz uma análise e elas têm que ser belas 
além de úteis. Arte e Matemática: o Matemático e o Artista, andam de 
mãos dadas (Vídeo, Arte & Matemática: O Artista e o Matemático). A 
Matemática e a Arte se constroem mutuamente e se completam. 
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Nesse sentido, o presente trabalho de pesquisa visa analisar a uti-
lização do Software matemático GrafEq no ensino e aprendizagem de 
Equação, Inequação, Função e representação gráfica de Função. Fazen-
do uma relação entre a Matemática e a Arte através da reprodução de 
réplicas de obras de arte, com foco nas habilidades desenvolvidas pelos 
discentes entre raciocínio lógico, usar a imaginação, criar, experimen-
tar, analisar, representar e argumentar. Além de utilizar diferentes 
recursos para a criação de situações de aprendizagem desafiadoras, 
contribuindo ainda para a formação inicial de professores.

2. Metodologia

A pesquisa foi realizada com duas turmas, do primeiro e do quarto 
semestre do Curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal 
de Mato Grosso (IFMT), da Universidade Aberta do Brasil (UAB), Polo 
Juara, localizado na cidade de Juara-MT. Para o presente trabalho ocu-
pou-se da análise de dados coletados por um questionário1 respondido 
pelos discentes durante um minicurso sobre ensino e aprendizagem 
de uma Função do tipo Afim, Quadrática, Exponencial, Logarítmica, 
Circular, com o uso do software GrafEq versão 2.13.

A escolha do GrafEq deve-se ao fato de ser um software de apoio 
facilitador de aprendizagem, utilizado para a plotagem de gráficos de 
funções em coordenadas cartesianas e polares. O GrafEq foi projeta-
do para fins educacionais com uma plataforma e ferramentas que se 
adaptam à Matemática estudada. O aluno não precisa ser experiente 
no manejo do software. Porém, a utilização do referido programa, 
requer o domínio do conteúdo matemático estudado (SANTOS, 2008; 
MORO e ZANOELLO, 2010). Mais informações sobre o minicurso 
podem ser conferidas através do endereço: https://drive.google.com/
open?id=1ZJbVZLsqwcsfANHyvhcxrPjG6w7VnzKC. 

Entre 24 inscritos houve 18 participantes porém, apenas 11 res-
ponderam ao questionário em análise. As questões foram sobre as 
habilidades que os alunos apresentam em informática, como usam a  
tecnologia computacional na vida acadêmica e a importância do uso 
de tecnologia no ensino de matemática.

1 Anexo I, p. 25.
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A análise fez uso de tabelas contendo as respostas do questionário 
e figuras apresentando as imagens construídas pelos discentes. Para 
oferecer uma leitura dinâmica, as tabelas foram organizadas na for-
ma de agrupamento de perguntas e respostas que apresentavam um 
mesmo assunto de abordagem. Em cada tabela as respostas foram 
separadas por semestre, a saber: primeiro e quarto semestre, em que a 
soma desse sempre 100%, por exemplo: 11 alunos representam 100%, 
três alunos representam 27%.

A pesquisa possui cunho qualitativo à medida que apresenta certas 
características particulares. É válida, sobretudo, na elaboração das 
deduções específicas sobre um acontecimento ou uma variável de 
inferência precisa e não em inferências gerais (BARDIN, 1977).

A pesquisa fará uso da Análise de Conteúdo de Bardin, de tipo Clas-
sificatória, isto é, se fará a análise das respostas a perguntas abertas do 
questionário já comentado. Este procedimento, por Classificação dos 
elementos em categorias, impõe a investigação do que cada um deles 
tem em comum com outros. O que vai permitir o seu agrupamento é 
a parte comum existente entre eles. É possível, contudo, que outros 
critérios insistam em outros aspectos de analogia, talvez modificando 
consideravelmente a repartição considerada. O processo classificatório 
possui uma importância considerável em toda e qualquer atividade 
científica (BARDIN, 1977).

3. Referencial Teórico

A Matemática e a Arte relacionadas possibilitam que o educando 
desenvolva capacidade de imaginar, criar, experimentar, analisar, re-
presentar e argumentar, fazendo com que o professor utilize diferentes 
recursos para a criação de situações de aprendizagem desafiadoras 
(BERLANDA e SOARES, 2015). 

Para o matemático e educador Ubiratan D’Ambrósio, a Matemá-
tica também é ensinada devido a sua beleza peculiar. D’Ambrósio, 
em suas pesquisas aponta a necessidade de uma revisão curricular 
com a introdução de novas disciplinas, no qual menciona a disciplina 
História da Arte propondo uma reaproximação entre a Matemática 
e a Arte. Nota-se com isso, a possibilidade de serem feitas conexões 
da Matemática com outras áreas de conhecimento e, principalmente, 
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com a Arte, visto que a relação entre Matemática e Arte ao longo da 
história quase se perdeu e, aos poucos, essa retomada tem ganhado 
força (BERLANDA e SOARES, 2015).

Quando se fala em conexão da Matemática com outras áreas de co-
nhecimento, fala-se ao mesmo tempo de um assunto bastante discutido 
na academia, a interdisciplinaridade, isto é, relacionar a área de estudo 
com outras áreas de conhecimento de maneira que o aluno construa 
uma compreensão do mundo o qual faz parte. Entende-se que o ensino 
da Matemática de maneira interdisciplinar procura desenvolver a in-
terligação dos conteúdos matemáticos com a vida do aluno, bem como 
relacionando esses conhecimentos para resolver problemas oriundos 
de outras disciplinas (RODRIGUES, NASCIMENTO e BRITO, 2018).

No século XXI, a disponibilidade de recursos como internet e 
softwares educacionais abriu um leque de possibilidades didáticas, 
modificando as relações entre professor e aluno. À Matemática coube o 
papel de desenvolver nos alunos habilidades como selecionar, analisar 
informações, tomar decisões, resolver problemas e transcrevê-los em 
linguagem correta (SANTOS, 2008). 

Para o Ministério da Educação, através do Programa Nacional do Li-
vro Didático (BRASIL, 2018), o estudo das funções deve ser abordado em 
diferentes representações através de tabelas, gráficos e fórmulas. Desse 
modo, problemas matemáticos podem ser facilmente compreendidos 
e resolvidos quando é interpretado geometricamente e vice-versa.  
Assim, o uso de um software educativo computacional permite visua-
lizar o gráfico de funções, ajuda a perceber as propriedades dos seus 
vários tipos e a fazer experimentos com riqueza de exemplos. Para 
tanto, se faz importante a tendência observada em livros didáticos 
destinados ao ensino médio e de empregar aplicativos educacionais 
como recurso para a aprendizagem da Matemática (BRASIL, 2018).

O uso de softwares nas aulas de Matemática precisa fazer parte 
da formação inicial de professores, uma vez que o educador é uma 
peça central quando se fala em ensinar, sendo responsável por ado-
tar inovações que possam instigar o aluno para uma atuação ativa 
através da utilização de tecnologias educacionais. O modelo atual da 
Matemática contextualizada desvincula a forma mecânica e coloca essa 
ciência num novo cenário, de uma Matemática discutida, envolvente, 
contextualizada e reproduzida no cotidiano (CUNHA, 2017).
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Diante disso, para contemplar as necessidades aqui discutidas pen-
sou-se no software GrafEq para o ensino e aprendizagem de Equação, 
Inequação, Função e Representação Gráfica de uma Função, desta-
cando a interdisciplinaridade entre a Matemática e a Arte através da 
reprodução de réplicas de obras de arte de pintores famosos, como 
também a informática e o uso do software que, devido ao seu perfil 
dinâmico de apoio e facilitador de aprendizagem, projetado para fins 
educacionais, pode ser uma ferramenta que auxilia na superação das 
dificuldades de entendimento e representação dos objetos matemáticos 
propostos (MORO e ZANOELLO, 2010; RAMPON, 2015; BONFADA, 2016; 
COSTA E SOUTO, 2016). 

Para tanto, ressalta-se a importância de se ensinar e aprender Mate-
mática de maneira fácil, clara e objetiva. Por meio do uso de tecnologia 
em sala de aula a partir de uma programação acessível e de simples 
entendimento, despertar no discente o interesse para a utilização de 
softwares matemáticos educativos, popularizar o conhecimento da 
Matemática como ciência simples, não é fácil, mas é simples, assim 
como contribuir para a formação inicial de professores.

Contudo, espera-se que o discente faça a relação entre a Matemá-
tica e a Arte que contribui para a interdisciplinaridade da área de 
conhecimento; espera-se que o discente tenha facilidade na utilização 
do programa GrafEq; espera-se que os discentes consigam relacionar 
os conceitos e propriedades matemáticas, Inequações, Função, Qua-
driláteros, com suas respectivas representações geométricas; espera-
-se que os discentes relacionem e percebam a ligação dos conteúdos 
matemáticos com as obras de arte propostas, por exemplo de Rubem 
Valentim, Piet Mondrian, Raymundo Colares; enfim, espera-se que 
o aluno explore, aprenda com suas tentativas, corrija se for o caso, 
desperte seu raciocínio lógico, use a imaginação, crie, represente e 
argumente, além de utilizar diferentes recursos para a criação de 
situações de aprendizagem desafiadoras; como também, permitir-se 
errar, uma vez que o erro faz parte do processo.
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4. Resultados e Discussão

Para tanto, a Tabela 1 cujo título: “Qual seria o conhecimento ou ha-
bilidades necessárias para o aluno manipular um software educativo?”, 
a maioria dos discentes responderam possuir uma habilidade básica 
no uso de tecnologia. Onde os critérios enumerados foram baseados no 
uso de redes sociais WhatsApp, Facebook, Instagram e navegação pela 
internet, por exemplo. Quando se fala na maioria dos discentes, faz-se 
referência a sete discentes, sendo dois deles do primeiro semestre e 
cinco do quarto semestre.

Nesse contexto, pode-se observar que quando o aluno encontra 
significado e/ou motivo no que lhe é proposto, o mesmo, como a pala-
vra sugere, motiva-se para algo, para alguma coisa. 

Tabela 1 – Qual a sua habilidade no uso de tecnologia?

Item 1º Semestre 4º Semestre Percentual

Básico 2 5 64%

Intermediário 1 2 27%

Avançado 0 1 9%

Nenhum 0 0 0%

Total 3 8 100%

Fonte: Elaborada pelos autores.

Segundo Bonfada (2016), no dia a dia observa-se a necessidade de 
proporcionar o desenvolvimento cognitivo do aluno, ou seja, buscar 
uma maneira diferente de se ensinar Matemática, uma forma que real-
mente dê significado ao conteúdo. Pensa-se, contudo, que o software 
educativo matemático GrafEq seja capaz de ser um instrumento moti-
vador de aprendizado pelo fato de ser um programa com ferramentas 
intuitivas e dinâmicas, além do aluno pode perceber a importância da 
Matemática inserida na construção de obras de arte, como também a 
importância do uso de cálculos para representar figuras geométricas 
mais complexas.

Na Tabela 2, cujo título é: “Você acredita na importância do uso das 
tecnologias em sala de aula? Gostaria que seu professor usasse mais 
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recursos tecnológicos (computador, software) no decorrer do curso? 
Essa prática poderia ajudar a melhorar o aprendizado?”.

Tabela 2 – Você acredita na importância do uso das tecnologias em sala de aula? 
Gostaria que seu professor usasse recursos tecnológicos (computador, software) 

no decorrer do curso? Essa prática poderia ajudar a melhorar o aprendizado?

Item 1º Semestre 4º Semestre Percentual

Sim 3 8 100%

Não 0 0 0%

Total 3 8 100%

Fonte: Elaborada pelos autores.

Como pode ser visto, levantou-se no presente trabalho o questiona-
mento da importância do uso de tecnologia em sala de aula, se os alunos 
gostariam que o educador fizesse uso de ferramentas tecnológicas no 
decorrer do curso e se essa prática poderia melhorar o aprendizado. A 
resposta foi unânime e singular, pois 100% dos discentes responderam 
que “sim”. Eles confirmaram que gostariam que seu educador no de-
correr do curso utilizasse recursos tecnológicos como processador de 
dados em softwares educativos, pois essa prática carrega significativa 
possibilidade de melhorar o ensino e o aprendizado da Matemática. 

Os alunos ainda responderam (no espaço em aberto), que já co-
nheciam outros softwares educativos matemáticos como o Geogebra, 
Mathway, Winplot, Symbolab. Dentre os quais o mais citado foi o Geo-
gebra, em seguida ficaram o Mathway, o Winplot e o Symbolab, respec-
tivamente. Eles ainda citaram o fato de já terem participado de outros 
cursos de formação em tecnologia aplicada ao ensino e aprendizagem 
de Matemática com o apoio do Geogebra e do AutoCAD. Além disso, a 
maioria deles (91%) reafirmou que o uso de recursos tecnológicos na 
educação torna a aula dinâmica e atrativa e (82%) que foi mais fácil 
compreender os conteúdos trabalhados anteriormente após o uso do 
software GrafEq. 

O ensino não tradicional, oposto ao ensino tradicional, fundamenta 
que o aluno aprende significativamente Matemática quando conse-
gue atribuir sentido e significado às ideias matemáticas e, sobre elas, 
é capaz de pensar, estabelecer relações, justificar, analisar, discutir, 
questionar, discordar, criar hipóteses e fazer inferência de acordo 
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com o conhecimento que já tem aprendido. Nesse sentido, acredita-se 
na importância do uso de tecnologias na educação como o programa 
GrafEq, pois o aluno atraído pela didática da aula se faz comprometido 
com seus estudos, com a escola e a sociedade e se torna construtor do 
seu próprio conhecimento (BITENCOURT E BATISTA, 2011).

A Tabela 3, cujo título é: “Já conhecia o Programa Educativo Mate-
mático GrafEq?” mostra que praticamente a metade dos alunos ainda 
não conheciam o programa, isto é, 45% deles, um total de 5 alunos. Os 
discentes pensaram na impossibilidade de representar obras de arte no 
plano cartesiano pois a maioria deles ficou surpresa, não imaginava a 
possibilidade de que no plano cartesiano pudessem ser representadas 
obras de arte na forma de bandeiras, carros ou figuras geométricas.

Tabela 3 – Já conhecia o Programa Educativo Matemático GrafEq?

Item 1º Semestre 4º Semestre Percentual

Sim 3 3 55%

Não 0 5 45%

Total 3 8 100%

Fonte: Elaborada pelos autores.

No entanto, como pode ser observado na Figura 1 e Figura 2, não 
houve perdas significativas nos resultados obtidos pelo fato de pouco 
mais que 50% dos alunos conhecerem o GrafEq, pois os discentes con-
seguiram desenvolver com sucesso as atividades propostas na forma 
de construção das figuras de Obras de Arte de artistas famosos. 

    Figura 1 – Obra de Piet Mondrian.                       Figura 2 – Carro.

  
Fonte: Elaborada pelos autores.                               Fonte: Elaborada pelos discentes.
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Diante disso, se confirma a leitura feita na presente pesquisa em 
relação ao programa GrafEq, como uma ferramenta educativa, de 
apoio, facilitadora de aprendizagem, dinâmica, de fácil compreensão 
e manipulação, desenvolvida especialmente para fins educativos 
em que o aluno não precisa ser experiente no manejo de software. 
Diferente de outros programas criados para matemáticos, o GrafEq 
foi projetado baseado em ferramentas que se adaptam à Matemática 
estudada (SANTOS, 2008; MORO e ZANOELLO, 2010).

A Tabela 4, cujo título é: “Em sua opinião, qual a maior dificuldade 
que os professores encontram ao utilizar recursos tecnológicos?”, foi 
aborda uma questão bastante importante para o ensino e aprendiza-
gem da Matemática que diz respeito à formação inicial e continuada 
docente. Os protagonistas da presente pesquisa foram provocados a 
pensar no motivo pelo qual educadores tem dificuldade no uso de re-
cursos tecnológicos em sala de aula. Eles responderam que o motivo 
principal se deve à formação e/ou capacitação dos mesmos. Isto é, o 
educador não se sente seguro o suficiente para manipular um progra-
ma educativo em sala de aula devido à tímida capacitação ou mesmo 
a ausência de capacitação em uso de tecnologias educacionais.

Tabela 4 – Em sua opinião, qual a maior dificuldade que os professores 
encontram ao utilizar recursos tecnológicos?

Item 1º Semestre 4º Semestre Percentual

Capacitação 3 8 100%

Interesse dos alunos 0 0 0%

Total 3 8 100%

Fonte: Elaborada pelos autores.

Os discentes foram questionados quanto “as dificuldades que eles 
encontraram na manipulação do GrafEq”, eles responderam que tive-
ram dificuldades em “criar figuras sem o uso de exemplos“, (82% dos 
alunos). Esse fato levou a refletir em possíveis reflexos do modo de se 
ensinar e aprender Matemática. Pensa-se, no modo mecanicista apoia-
do em exemplos e fórmulas, ausente de contextualização, significado 
em associar o conteúdo à realidade e sua interdisciplinaridade com 
outras áreas do conhecimento. Regras mecânicas oferecidas pela es-
cola que ninguém sabe onde utilizar. Sinalizando uma necessidade na 

38 



formação docente para aprofundar os aspectos relevantes de ensino e 
aprendizagem, aqueles que possibilitam considerar os conhecimentos 
prévios dos alunos, as situações e os novos saberes a construir (SAN-
TOS, FRANÇA e SANTOS, 2007).

Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o tipo de or-
ganização didática praticada em sala de aula vai determinar o tipo de 
aluno que será formado. Ainda segundo a BNCC, o uso de tecnologias 
é uma das competências que possibilita aos estudantes alternativas de 
experiências variadas e facilitadoras de aprendizagens que reforçam 
a capacidade de raciocinar logicamente, formular e testar conjectu-
ras, avaliar a validar raciocínios e construir argumentações. Utilizar 
estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para 
interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos con-
textos, analisando os resultados e a adequação das soluções propostas, 
de modo a construir argumentação consistente (BRASIL, 2017).

Diante disso, pensa-se que o não uso de tecnologias, isto é, a não 
prática de ensino dinâmico, facilitador, fundado em elementos que 
partem da realidade que motive a capacidade de o aluno criar, testar, 
experimentar e raciocinar logicamente, pode resultar na dependên-
cia de “seguir modelos”, copiar, reproduzir mecanicamente métodos 
muitas vezes inadequados de resolução de problemas.

Segundo Santos, Franca e Santos (2007) aprender Matemática não 
é tarefa fácil, mas é preciso inovar o ensino mostrando cada vez mais a 
importância dessa área do conhecimento no dia a dia. Com isso, o aluno 
tende a ser um sujeito crítico e participativo para que o processo de 
ensino e aprendizagem possa fluir naturalmente, isto é, o aluno passa 
a encontrar sentido no que lhe é proposto. Nesse contexto, o aluno se 
sente parte do processo de aprendizagem e assim pode construir o 
seu próprio conhecimento.

Para finalizar, os discentes foram provocados a emitirem sua opi-
nião em relação à Educação a Distância (EAD). As respostas foram: “É 
uma modalidade que exige mais dos alunos, pois, por não ter um horário 
predefinido, é preciso manter uma organização e cronograma de estudos”; 
“EAD é bom por ter horário dinâmico, onde o aluno pode escolher o horário 
de estudar. É barato. Porém, a EAD gratuita poderia ser mais divulgada 
pelo governo”; “Uma alternativa para quem precisa conciliar trabalho 
e estudo”; “Complicada. Precisa de muita dedicação para concluí-la”.
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E, por fim, foram motivados a relatarem os fatos positivos e nega-
tivos no decorrer do minicurso. As respostas foram, pontos positivos: 
“o minicurso trouxe diversas vantagens, entre elas a prática em apli-
cativos aliados a teoria”; “baseia-se no aprendizado e conhecimento 
da tecnologia para o auxílio do ensino”; “Foi uma experiência nova em 
um software que até então não tinha conhecimento”; “aplicativo muito 
bom para assimilar o conteúdo”; “O aprendizado foi ótimo”; “Aprendi 
sobre um programa que pode estar me ajudando no dia a dia e também 
na sala de aula, quando eu estiver nela”. Pontos negativos: “os dias 
que o curso foi oferecido não conseguiu atingir a maioria dos discentes 
interessados”; “O horário e o dia poderia ser mudado”; “o horário do 
curso poderia ser durante a semana no período noturno”.

5. Considerações Finais

Para tanto, pode-se concluir que os discentes fizeram relação entre a 
Matemática e a Arte contribuindo para a interdisciplinaridade de área 
de conhecimento; tiveram facilidade na utilização do programa GrafEq; 
relacionaram os conceitos e propriedades matemáticas, Equação, Ine-
quações, Função, Quadriláteros, com suas respectivas representações 
geométricas. O aluno, individualmente ou em grupos, com o uso do 
programa GrafEq, teve a possibilidade de traçar e testar suas próprias 
estratégias de aprendizagem de apropriação de conhecimento, permi-
tindo que seja mais estimulado a trabalhar de modo ativo na construção 
de soluções para os problemas que lhe são propostos desenvolvendo, 
assim, as competências e habilidades propostas na BNCC.

Quanto ao software educativo matemático GrafEq, concluiu se 
tratar de um instrumento motivador de aprendizado pelo fato de ser 
um programa com ferramentas intuitivas e dinâmicas, como também 
os alunos vão percebendo a importância da matemática inserida na 
construção de obras de arte, a interdisciplinaridade da Matemática e a 
Arte, além da importância do uso de cálculos para representar figuras 
geométricas mais complexas.

Portanto, ressalta-se a importância em transformar a Matemática 
em Ciência construída pelo aluno e mediada pelo educador, bem como 
os benefícios em integrar novos conhecimentos e novas tecnologias de 
informação e comunicação aos processos de ensino e aprendizagem em 
favor da construção de cidadãos preparados para a vida e para o trabalho. 
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1. Introdução

Atualmente é grande o número de alunos que apresentam difi-
culdades e, em alguns casos, até mesmo aversão pela disciplina de 
Matemática, alegando que a mesma não tem utilidade para sua vida 
cotidiana. Este fato pode decorrer do modelo de ensino no qual o co-
nhecimento matemático é trabalhado de forma abstrata e por meio 
de simples repetições de cálculos e fórmulas.

Entende-se que “Para o desenvolvimento das habilidades ma-
temáticas é necessária a fusão integral e relacional entre as nossas 
capacidades numéricas específicas com as capacidades cognitivas, 
chamadas funções executivas [...]” (GOMES; MANRIQUE, 2015, p. 77). 
Essas funções consistem em processos mentais relacionados às habi-
lidades de planejamento e utilização de estratégias para resolução de 
problemas.

Frente a essas dificuldades de aprendizagem e as particularidades 
necessárias para promover a mesma, têm-se desenvolvido muitas 
pesquisas visando novas estratégias pedagógicas para o ensino de 
Matemática. Compreende-se como estratégias pedagógicas os instru-
mentos que o professor considera mais adequados para viabilizar o 
desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem, como 
explica Gomes e Manrique (2015, p. 75): “Estratégias pedagógicas utili-
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zadas pelo educador são estímulos que reorganizam o desenvolvimen-
to do sistema nervoso atuando nas transformações neurobiológicas 
que produzem aprendizagem”.

Dentro desse contexto, a música pode ser uma ferramenta de en-
sino uma vez que está intimamente relacionada com a Matemática. 
Registros apontam que Pitágoras foi um dos primeiros a registrar 
estudos associando essas duas áreas de conhecimento a partir de 
experimentos realizados com o monocórdio (instrumento de uma só 
corda) em busca de fundamentos científicos que explicassem a harmo-
nia ou ausência dessa nos sons. Assim, a música pode contribuir para 
o entendimento de vários conceitos matemáticos como, por exemplo, 
Razão e Proporção, trazendo os conhecimentos matemáticos mais 
próximos do cotidiano e da prática.

O interesse em pesquisar sobre este tema ocorreu durante a 
realização de uma atividade no Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência – PIBID. No programa desenvolvem-se diversas 
atividades voltadas para o ensino da Matemática, inclusive a pesqui-
sa, desenvolvimento de atividades com alunos da escola parceira e 
elaboração de artigos voltados para as metodologias de ensino. Den-
tre as atividades desenvolvidas nesse projeto, um minicurso sobre a 
temática Música e Matemática realizado na Escola Estadual Dr. Artur 
Antunes Maciel chamou a atenção pela curiosidade despertada nos 
alunos e a participação ativa dos mesmos. Assim, a escolha do tema 
deu-se pelo interesse em aprofundar a pesquisa realizada em torno 
das relações entre Matemática e Música como um recurso de ensino. 
A partir do exposto buscou-se responder à questão problema que nor-
teou o estudo: como a música pode auxiliar no ensino de Matemática 
de alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso – Campus Juína?

Como são muitas as relações existentes entre a Matemática e mú-
sica direcionou-se o trabalho no estudo de razão e proporção a partir 
do monocórdio. Sendo assim, como objetivo geral procurou-se “Refle-
tir sobre as contribuições de se utilizar o monocórdio como recurso 
didático para o ensino de Matemática”.

A metodologia consistiu inicialmente em estudo bibliográfico a 
fim de selecionar um conjunto de trabalhos para leitura de autores e 
estudos teóricos de relevância para melhor compreensão da relação 
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entre Matemática e música e sua utilização no ensino da Matemática. 
Posteriormente, buscando atender aos objetivos e responder à questão 
do estudo, realizou-se uma pesquisa qualitativa que se caracterizou 
como um estudo de caso. 

Para a realização deste trabalho foram convidados dezessete alu-
nos, sendo esses divididos em dois grupos, intitulados A e B. O grupo 
A composto de dez alunos e o grupo B composto de sete alunos. Os 
dois grupos cursam o ensino médio integrado aos Cursos Técnicos 
em Agropecuária e Meio Ambiente do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Juína.

No tópico Resultados e Discussões é apresentada a análise dos dados 
obtidos no decorrer da pesquisa. Na conclusão, buscou-se responder 
ao problema da pesquisa e também refletir acerca da construção e 
utilização do monocórdio no ensino de Razão e Proporção.

2. Metodologia

A metodologia consistiu inicialmente por um estudo bibliográfico, 
a fim de selecionar um conjunto de trabalhos para leitura de autores 
e estudos teóricos de relevância para melhor compreensão da relação 
entre o ensino de Matemática por meio da música. Depois avançamos 
numa perspectiva de pesquisa qualitativa utilizando um estudo de 
caso no IFMT – Campus Juína.

O estudo de caso trata-se de um método utilizado em pesquisas de 
campo e consiste na investigação de casos isolados ou de pequenos 
grupos, ou seja, uma família, uma instituição, uma situação específica, 
entre outros, com a finalidade de entender fatos. (MICHEL, 2009)

A pesquisa realizada pretende proporcionar maior conhecimento 
sobre práticas pedagógicas utilizadas nos processos de ensino e de 
aprendizagem, com o intuito de utilizar a música como ferramenta 
pedagógica. Sendo assim, optou-se pela construção e manipulação do 
monocórdio e, por meio dele, estabelecer semelhanças compartilhadas 
entre as frações do comprimento de uma corda e os sons obtidos no 
mesmo, salientando aos alunos algumas das relações existentes entre 
a música e a Matemática.
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Para a realização deste trabalho foram convidados dezessete alu-
nos, sendo estes divididos em dois grupos, intitulados de A e B. O grupo 
A composto de dez alunos e o grupo B composto de sete alunos. Essa 
divisão foi necessária porque os alunos eram voluntários e encontra-
vam-se disponíveis em horários diferentes. Os dois grupos de alunos 
cursam o ensino médio integrado aos Cursos Técnicos em Agropecuária 
e Meio Ambiente do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Juína. 

As atividades foram desenvolvidas com os alunos do grupo A em 
onze encontros de cinquenta minutos e com o Grupo B em cinco encon-
tros de duas horas. As aulas foram desenvolvidas em uma sala de aula 
para a construção do monocórdio juntamente com os alunos em forma 
de oficina. Em relação ao grupo A que iniciou com dez alunos houve 
uma taxa de desistência significativa e ao final restaram quatro alunos 
desse grupo. No grupo B não houve desistência ao longo da pesquisa.

A opção metodológica e o objetivo da pesquisa levaram a esta-
belecer procedimentos de coleta de dados por meio da observação 
participante da pesquisadora e um questionário com perguntas dis-
cursivas direcionado aos alunos com o objetivo de buscar indícios de 
que a experiência proposta contribuiu na ampliação e/ou estimulou o 
conhecimento matemático dos mesmos. As atividades com o primeiro 
grupo composto de dez alunos foram realizadas nas aulas vagas que os 
mesmos tinham durante a semana, no período diurno. Com o segun-
do grupo composto de sete alunos os encontros foram realizados no 
contra turno, no período noturno. No último encontro foi aplicado um 
questionário e o mesmo apresentava doze questões dissertativas e, ao 
final, solicitava aos alunos a elaboração de um relatório descrevendo 
os pontos positivos e negativos das aulas com a construção e utilização 
do monocórdio. Para os alunos que desistiram da oficina no grupo A 
foi solicitado que escrevessem uma justificativa de sua desistência. 
Com a finalidade de preservar a identidade dos alunos envolvidos a 
identificação adotada foi a primeira e última letra do primeiro nome.
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3. Fundamentação Teórica

3.1 Matemática e música: uma abordagem histórica

O ser humano apresenta habilidades naturais para ponderar 
quantidades como, por exemplo, identificar a diferença de tamanho 
de objetos, estimar a velocidade dos animais, a abundância ou escas-
sez de algo. Assim, nota-se que a Matemática surgiu inicialmente do 
cotidiano do homem.

Os matemáticos do século vinte desempenham 
uma atividade intelectual altamente sofisticada, 
que não é fácil de definir, mas boa parte do que 
hoje se chama matemática deriva de ideias que 
originalmente estavam centradas nos conceitos de 
número, grandeza e forma. Definições antiquadas 
da matemática como uma “ciência do número e 
grandeza” já não são válidas; mas sugerem as ori-
gens dos diversos ramos da matemática. Noções 
primitivas relacionadas com conceitos de número, 
grandeza e forma podem ser encontradas nos pri-
meiros tempos da raça humana, e vislumbres de 
noções matemáticas se encontram em formas de 
vida que podem datar de milhões de anos antes da 
humanidade (BOYER, 2010, p. 01).

Entretanto, a evolução humana trouxe novos desafios, estimulando 
também o desenvolvimento da Matemática que, por sua vez, auxiliou 
na organização do espaço, na produção de alimentos e no comércio, 
entre outras demandas. De acordo com Mol (2013, p. 13), “O homem 
se viu assim diante da necessidade de pensar numericamente”. 

A música também está presente desde a Antiguidade, como por 
exemplo, “[...] no mito grego de Orfeu. Orfeu era poeta e músico. Diz 
a lenda que, quando cantava e tocava sua lira, acalmava os rios e até 
os animais. Todos se rendiam aos encantos de sua música” (PEREIRA, 
2013, p. 16). Todavia, em algum momento o ser humano percebeu que 
os mesmos instrumentos poderiam emitir diferentes sons dependendo 
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da sua confecção e provavelmente começou a vislumbrar relações 
entre Matemática e música. 

Provavelmente, o início da manifestação de aspec-
tos interativos dos campos supracitados perde-se, 
como dizem os historiadores, na noite dos tempos, 
uma vez que em quase todos os povos da Antigüi-
dade encontram-se manifestações destas áreas em 
separado. [...] A interação entre estas áreas torna-
-se fortemente manifesta a partir da necessidade de 
equacionar e solucionar o problema da consonân-
cia no sentido de buscar fundamentos científicos 
capazes de justificar tal conceito. As distintas expli-
cações possíveis para consonância/dissonância in-
cluem fatores sócio-culturais, bem como concepções  
físicas e matemáticas (ABDOUNUR, 2006, p. 03).

Os primeiros registros de estudos associando a Matemática e a mú-
sica vieram da escola pitagórica por volta do século VI a.C. na Grécia 
Antiga. O monocórdio, possivelmente construído por Pitágoras, foi o 
instrumento utilizado para realizar os experimentos que possibilita-
ram ao mesmo estabelecer analogias entre os intervalos musicais e o 
conceito de razão. Estes intervalos musicais podem ser descritos como 
sendo a distância entre duas notas. 

Segundo Abdounur (2006, p. 04), “Os pitagóricos foram os únicos até 
Aristóteles a fundamentar cientificamente a música começando a de-
senvolvê-la e tornando-se aqueles mais preocupados por este assunto”.

Com os experimentos realizados, também foi possível desenvolver 
uma escala musical que ficou conhecida como escala pitagórica e foi 
utilizada durante muito tempo. Entretanto, esta escala musical apre-
sentava inconsistência e no decorrer do tempo passou por transforma-
ções, dando origem a escala musical usada nos dias atuais, conhecida 
como escala temperada.

A descoberta realizada por Pitágoras em muito con-
tribuiu para a evolução da música. Porém, como 
em todas as ciências, na música também ocorre-
ram transformações. Ao longo dos anos, estudiosos 
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musicais buscaram desenvolver novas teorias pro-
curando uma aproximação mais precisa entre os 
sons e a Matemática (LINCK, 2010, p. 13).

As descobertas feitas por Pitágoras foram disseminadas no oci-
dente, porém a música se desenvolveu de diferentes maneiras em 
diferentes lugares, com características relacionadas à sua cultura, 
como explica Abdounur (2006, p. 03): “No que concerne à organização 
das escalas musicais, esta ocorreu de diversas maneiras em diferentes 
povos e épocas porém, com alguns aspectos em comum”. Por exemplo, 
os chineses desenvolveram as sequências pentatônicas, uma escala 
musical composta por 5 notas e os árabes organizaram uma escala 
com 17 notas musicais.

3.2 A música como recurso de ensino e de 
aprendizagem da Matemática

A música sempre cativou o ser humano com sua beleza e pode ser 
entendida como “[...] a arte de combinar os sons simultaneamente e 
sucessivamente com ordem, equilíbrio e proporção dentro do tempo” 
(MORAIS, s/d, p. 02). Partindo dessa descrição é possível notar que 
a Matemática é uma importante ferramenta para a construção da 
música. Portanto, “A Música desenvolve raciocínio lógico e requer 
habilidades, compreensão e estímulos, assim como a Matemática” 
(LIBÓRIO, 2013, p. 59).

Visto que a música e a Matemática possuem laços históricos, surge 
a possibilidade de utilização dessas afinidades para viabilizar o ensino 
de Matemática, uma vez que a música dispõe de concepções mate-
máticas em sua estrutura. A utilização dos conceitos empregados por 
Pitágoras para desenvolver o experimento com o monocórdio pode 
contribuir para o aprendizado de conceitos matemáticos como frações 
e proporções (OLIVEIRA; SABBA, 2013).

São muitas as possibilidades de trabalho quanto ao ensino de al-
guns conceitos no campo da Matemática usando a música (BARNABÉ, 
2011). Com a representação do experimento realizado por Pitágoras 
e a construção da escala musical é possível fornecer meios para a 
construção do conceito de razão e proporção através de analogias 
feitas entre Matemática e música. Segundo Abdounur (2012, p. 396),
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De modo geral, a percepção de estruturas comuns 
pode propiciar a (re)construção de conceitos que 
em princípio dizem respeito a diferentes áreas. 
Uma analogia ou metáfora utilizada de forma sen-
sível pode reconfigurar uma situação de aprendi-
zagem, permitindo a (re)compreensão dos assun-
tos que fogem a intuição imediata ou que possam 
parecer muito abstratos, tais como muitas inter-
pretações associadas com razões e proporções as-
sim como com uma ampla variedade de estruturas 
historicamente associadas a elas.

Além de auxiliar na construção de significados, a música pode 
motivar os alunos à busca do conhecimento matemático que por vezes 
é abordado de maneira abstrata, longe do cotidiano e da prática, difi-
cultando a compreensão do mesmo e promovendo, em alguns casos, 
sentimento de aversão pela Matemática. Por meio da música existe 
a possibilidade de criar, experimentar e dinamizar a aprendizagem 
de conteúdos formais, estimulando a comunicação, a concentração e 
interação social (CAMPOS, 2009).

Nesse contexto, a presente pesquisa propõe refletir sobre a utili-
zação da música como uma estratégia pedagógica para o ensino de 
Matemática, com intuito de utilizar o monocórdio como instrumento 
para a construção dos conceitos de razão e proporção.
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4. Resultados e Discussão 

4.1 Análises das questões de cunho pessoal

As questões de 1 a 7 que constituíam o questionário utilizado nesta 
pesquisa tiveram o objetivo de buscar conhecer a opinião dos alunos 
com relação à Matemática, as suas dificuldades na disciplina e sobre 
o tema abordado.

Gráfico 1 – Resultados obtidos nas questões 1, 2 e 3.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

O Gráfico 1 nos mostra que três alunos que afirmaram gostar de 
Matemática relataram que a disciplina está presente em nosso coti-
diano e que a mesma é muito linda e desafiadora. Além disso, pode-se 
observar que cinco alunos alegaram gostar um pouco de Matemática 
e três alunos alegaram não gostar. Ao observar-se a questão 2, nota-
-se que 64% dos alunos possuem dificuldades para compreender os 
conceitos matemáticos e consideram a Matemática complexa, assim 
pode-se relacionar o fato da maioria dos alunos participantes não gos-
tarem de Matemática, pois possuem dificuldades de aprendizado na 
disciplina e isso acaba contribuindo para o desinteresse pela mesma. 
Conforme Correa e Maclean (1999, s/p.) “atribui-se à natureza complexa 
do conhecimento matemático o desenvolvimento de ansiedade e de 
atitudes negativas por parte dos estudantes em relação à Matemática”.
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Corroborando com os autores, dos sete alunos que afirmaram ter 
dificuldade em Matemática por considerarem a mesma complexa e/
ou confusa, um associou sua dificuldade ao fato de não conseguir 
memorizar as funções (acredita-se que o aluno se refere às fórmulas). 
Ainda sobre essa questão, dois alunos responderam ter dificuldades às 
vezes, pois alguns conteúdos conseguem entender com mais facilidade 
que outros, enquanto dois alunos alegaram não possuir dificuldade 
em aprender Matemática e ressaltaram a importância da metodologia 
utilizada pelo professor para facilitar a aprendizagem e a necessidade 
de buscar outros meios fora de sala de aula quando não for possível 
aprender com o professor.

A fala dos alunos enfatiza a complexidade da Matemática que pode 
ser explicada pelo fato de:

Na Matemática o aluno tem que abstrair, penetrar 
no universo objetivador e formalizador da discipli-
na para poder ler e interpretar o seu texto. A lin-
guagem matemática carregada de símbolos, que 
muitas vezes não tem sentido para os estudantes, é 
uma das principais causas das dificuldades encon-
tradas, pois trabalhar com a incerteza da variável, 
[...] gera insegurança [...]. (SILVEIRA, 2011, p. 772).

A questão 3 assemelha-se à questão anterior, porém busca a opi-
nião dos alunos a respeito de um conteúdo específico da Matemática 
que é razão e proporção. Nessa questão, 55% dos alunos responderam 
que consideram um pouco fácil aprender razão e proporção, uma vez 
que pode ser um pouco confuso e é necessário ter conhecimento de 
operações básicas e prestar atenção. Além desses, 27% dos alunos pon-
deram como é fácil aprender razão e proporção, entretanto realçam 
que é necessária muita atenção porque os problemas não são de fácil 
entendimento. 18% dos alunos consideram serem difíceis os conteúdos 
de razão e proporção por possuírem dificuldade em compreender.
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Gráfico 2 – Resultados obtidos nas questões 4 e 5.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Como pode ser observado no Gráfico 2, fica evidente que todos os 
alunos gostam de algum tipo de música, no entanto, ao verificar-se a 
questão cinco, os resultados apontaram que dentre os onze alunos que 
responderam aos questionários, somente 23% deles sabiam da exis-
tência da relação entre música e Matemática, mas em contrapartida, 
os 73% alunos não sabiam da existência de conceitos matemáticos em 
escalas musicais. Poder-se-ia discutir a importância da interdisciplina-
ridade nos currículos escolares ao verificar os Projetos Pedagógico dos 
Cursos de Agropecuária e Meio-Ambiente do IFMT – Campus Juína, pois 
observa-se que logo no 1º ano o conteúdo de música já está previsto 
no projeto e, dos sete livros previstos nas referências bibliográficas 
da disciplina quatro são sobre música. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNs) 
orientam para o desenvolvimento de um currículo que contemple a 
interdisciplinaridade como algo que vá além da justaposição de disci-
plinas e, ao mesmo tempo, evite a diluição das mesmas de modo a se 
perder em generalidades. O trabalho interdisciplinar precisa “partir 
da necessidade sentida pelas escolas, professores e alunos de explicar, 
compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia uma disciplina 
isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários” (BRASIL, 
2002, p. 88-89).

Dessa forma, a interdisciplinaridade pode auxiliar o professor no 
processo de ensino escolar revelando uma nova dinâmica na metodo-
logia aplicada. Poderia ser uma ferramenta para uma possível melhor 
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compreensão da matemática, na medida em que suas relações com 
outras áreas se tornam mais evidentes.

Gráfico 3 – Resultados obtidos nas questões 6 e 7.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017.

Observa-se na questão 6 do Gráfico 3, que sete alunos responderam 
ser mais fácil aprender Matemática com música. Entre os outros qua-
tro, dois não acharam fácil aprender Matemática com música e dois 
descreveram que é “mais ou menos”, ou seja, apontaram que não é 
tão fácil, expondo que encontraram dificuldades no desenvolvimento 
das atividades de razão e proporção.

Pesquisas na área de Educação Matemática apontam alguns ca-
minhos como metodologias de ensino, tais como a resolução de pro-
blemas, a História da Matemática, as Tecnologias da Informação, os 
jogos, a Modelagem Matemática e a Etnomatemática. Estes diferentes 
caminhos de ensinar Matemática buscam beneficiar a aprendizagem 
e desenvolver a capacidade de pesquisar, buscar conhecimento e 
pensar (LUIZ; COL, 2013).

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – Matemática:

É consensual a ideia de que não existe um 
caminho que possa ser identificado como único e 
melhor para o ensino de qualquer disciplina, em 
particular, da Matemática. No entanto, conhecer 
diversas possibilidades de trabalho em sala de aula 
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é fundamental para que o professor construa sua 
prática. (BRASIL, p. 32, 1997).

Tomando conhecimento que a aprendizagem da Matemática con-
siste em criar estratégias que possibilitem ao aluno atribuir sentido e 
construir significado às ideias matemáticas, o ensino da Matemática 
precisa ser atrativo. Nesse sentido, a ação docente deve atender as 
expectativas dos educandos e fundamentar o conhecimento científico, 
ficando a encargo do professor buscar alternativas didáticas capazes de 
atrair a atenção, despertar o interesse, estimular o ensino, mostrando 
a utilidade dos conceitos matemáticos numa relação teoria x prática 
(LUIZ; COL, 2013).

Dentro dessa perspectiva, a música também pode ser utilizada 
em sala de aula como objeto de estudo com a finalidade de viabilizar 
a construção de conhecimento matemático. A respeito disso Pereira 
(2014) esclarece que:

A música, além de ser um sistema cultural social-
mente adquirido, seu processo de aquisição se con-
figura como uma atividade mental que facilita a 
concentração e desenvolve o raciocínio de forma 
mais rápida, desenvolve as percepções auditiva e 
tátil, aumenta a autoestima etc. Por isso, estudos 
demonstram que crianças que estudam música 
apresentam maior desempenho na escola em ge-
ral, principalmente nos conteúdos matemáticos. 
(PEREIRA, 2014, p. 37).

No entanto, a interdisciplinaridade deve ser praticada de forma 
consciente, visando facilitar o processo de ensino e aprendizagem e 
o educador deve primar pela utilização de práticas metodológicas e 
estratégias que possam dinamizar o trabalho pedagógico.

Ainda analisando o Gráfico 3, observa-se na questão 7 que 10 alunos 
afirmaram ser mais interessante aprender razão e proporção por meio 
do monocórdio porque puderam manipular um instrumento e houve 
maior interação entre os mesmos e o professor. Somente um aluno 
não compartilha dessa opinião, mas infelizmente não ficou claro os 
argumentos utilizados pelo mesmo para justificar sua resposta.
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4.2 Análises das questões de Matemática

As questões de 8 a 12 que constituíam o questionário, tinham a 
finalidade de verificar o que cada aluno aprendeu sobre razão e pro-
porção por meio do monocórdio. Desse modo, o Gráfico 4 apresenta 
os resultados obtidos nessas questões e o enunciado delas podem ser 
conferidos abaixo:

Questão 8: Levando em consideração que as esca-
las musicais seguem uma equivalência matemá-
tica entre as notas tocadas uma oitava acima ou 
abaixo, responda: Considerando que a medida do 
comprimento da corda do monocórdio é igual a 
60cm e seja ré a nota produzida ao fazê-la vibrar 
solta, qual a medida de comprimento da corda 
correspondente à oitava dessa nota? E qual a razão 
entre as medidas de comprimento da corda?

Questão 9: Considerando que a corda do monocór-
dio, quando tocada solta, produz a nota dó e que a 
medida do comprimento da corda é 60cm, indique 
as razões de comprimento das notas fá e sol com 
relação ao comprimento de dó, sabendo que estas 
notas são obtidas ao posicionar o cavalete a 45cm e 
40cm, respectivamente.

Questão 10: Considerando que a corda do mo-
nocórdio, quando tocada solta, produz a nota 
dó e que a medida do comprimento da corda é 
45cm. Sabendo que a nota sol é a quinta de dó e 
corresponde à medida de comprimento igual a 
30cm. E, continuando o processo, a quinta de sol 
será ré na oitava seguinte. Encontre a medida de 
comprimento da corda que corresponde a essa 
mesma nota ré obtida.

Questão 11: Sabendo que o comprimento da cor-
da e a frequência produzida ao fazê-la vibrar são 
duas grandezas distintas e proporcionais, explique 
se essas duas grandezas são diretamente ou inver-
samente proporcionais.
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Questão 12: Utilizando a ideia de proporção mate-
mática estudada por meio da música, determine o 
valor de x de modo que forme uma proporção en-
tre as seguintes razões:

Gráfico 4 – Resultados obtidos nas questões 8, 9, 10, 11 e 12.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017

Pode-se observar no Gráfico 4 que a maioria dos alunos consegui-
ram responder corretamente as questões 8 e 9, as quais consistiam em 
identificar as razões formadas pelas notas musicais. Na questão 8 um 
aluno não respondeu e, na questão 9, um aluno elaborou apenas uma 
razão quando tinha que fazer duas razões diferentes para responder 
completamente.

Levando em consideração as questões de 8 a 11, que os exercícios 
tinham o caráter de interpretação dos enunciados, somente as ques-
tões 10 e 11, como podem ser observadas na tabela acima, possuíam 
um grau de dificuldade mais elevado ao necessitar de conhecimento 
de proporcionalidade. Desta forma, os alunos tiveram um pouco mais 
dificuldade em responder. Nota-se que na questão 10, cinco alunos 
responderam corretamente e quatro erraram, expondo um índice con-
siderável de erros. E na questão 11 existe uma quantidade considerável 
de alunos que responderam parcialmente correto esse exercício, uma 
vez que não conseguiram justificar sua resposta e demostrar domínio 
do conceito de grandezas inversamente proporcionais. 
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Fazendo ainda a análise do Gráfico 4, observa-se a dificuldade 
em fazer interpretação ou resolver problemas contextualizados de 
proporção. Entende-se que na questão 12, houve uma quantidade 
significativa de alunos que responderam corretamente o exercício 
proposto e o fato de o mesmo trazer uma proporção já montada pode 
ter contribuído com esse resultado. 

4.3 Análise dos relatórios elaborados pelos alunos

Visando coletar mais dados sobre as atividades propostas foi solici-
tado ao final do questionário que os alunos elaborassem um relatório 
apontando pontos positivos e negativos.

4.3.1 Pontos Positivos

Alguns alunos relataram que nunca imaginariam que existiam 
relações matemáticas nas músicas, como foi interessante descobrir 
esta relação e estudar um pouco mais sobre razão e proporção por 
meio do monocórdio. A aluna H.A. mencionou que “alguns pontos 
positivos é a diversão com o monocórdio” e, ainda no relatório dessa 
aluna, “apesar de todo o sono, o cansaço e às vezes falta de vontade e 
disposição, continuei no projeto porque vou ter mais conhecimento em 
relação da matemática com a música”.

Diante da opinião dos alunos, observa-se que os mesmos desconhe-
ciam as relações entre Matemática e música e como o uso do monocór-
dio pode entusiasmar e influenciar os alunos a abstrair e concretizar 
o conhecimento matemático, como aponta Albarello: 

E ensinar é mais que isso. A Matemática que traz 
consigo a marca e a exatidão é também um instru-
mento de grande valia para facilitar a lida diária  
e é por isso que o seu ensino-aprendizagem exige 
muito mais do que um livro didático pronto e de-
senhado para um público uniforme. Ensinar Mate-
mática requer uma ligação da disciplina com a sua 
utilização nas tarefas do dia a  dia e essa relação 
deve ser feita para assim se obter o sucesso. (ALBA-
RELLO, 2014, p. 26).
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Nessa perspectiva, os alunos necessitam ser instigados para a per-
cepção e relação do concreto e abstrato, para que se possa facilitar a 
aprendizagem matemática. Em comentário a essa questão, Albarello 
(2014) relata que:

O ensino da Matemática, apesar de todas suas apli-
cações práticas, ainda é ensinado, em alguns ca-
sos, com um grande grau de complexidade teórica, 
quando deveria ser voltada para a prática, uma vez 
que a aprendizagem que ocorre dentro da realida-
de do aluno facilita a sua compreensão porque este 
educando poderá realizar uma avaliação crítica da 
utilização da aprendizagem. Com esta avaliação, 
o aluno pode observar que a aprendizagem pode 
mudar sua vida e a sociedade que ele vive. O aluno, 
fazendo esta observação, se tornará um elemento 
que poderá modificar e abranger o conhecimento 
de todo meio social. (ALBARELLO, 2014, p. 26).

O aluno A.I. disse que o ponto positivo é “montamos também um 
monocórdio que é um instrumento que nunca tinha visto para mim 
essas aulas não tiveram pontos negativos, pois abriu nossas mentes às 
coisas novas”. 

A aluna M.Y. diz “nos ensina a razão entre cada nota musical” e 
“nos ensina o outro lado da matemática que não sabíamos, que é que 
na música existe a matemática”. A opinião da aluna T.N. aponta alguns 
pontos positivos curiosos em seu relatório “entendemos o contexto e 
o significado da palavra razão e proporção, a de se obter um conheci-
mento que a música surgiu através dos métodos matemáticos, e mesmo 
que não apareça a matemática está envolvida em tudo no nosso dia a 
dia, que a música vai além de se ouvir tem uma história através dela e 
que todos deveriam conhecer”. O aluno E.O. aponta “essa oficina traz 
uma forma diferente de trabalhar matemática de um jeito que interessa 
mais a aprendizagem”. 

Observa-se nas falas destes alunos o gosto em aprender Matemá-
tica de uma forma diferente, algo que eles possivelmente não tinham 
presenciado em seu cotidiano. Nas aulas de matemática é importante 
que o aluno também se sinta desafiado e, principalmente, motivado 
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a buscar a compreensão da Matemática, pois suas experiências em 
sala influenciam no seu comportamento ao aprender a mesma, como 
apontam Resende e Mesquita (2013, p. 207):

O fato de ser considerada interessante pelos alunos 
deve ser utilizado como ponto para suscitar maior 
interação nas aulas e orientações motivacionais, o 
que poderá provocar comportamentos de aproxi-
mação entre alunos e professores com consequên-
cias no ensino aprendizagem e nas relações entre 
ambos. Além do que, as concepções influenciam 
as práticas no sentido em que apontam caminhos, 
indicam expectativas, fundamentam decisões etc., 
que devem nortear o trabalho de gestão escolar.

Ao observar os relatórios elaborados pelos alunos relatando os 
pontos positivos, nota-se como estes acharam interessante o tema 
abordado e a metodologia utilizada, mostrando a importância de se 
usar diferentes metodologias nas aulas de Matemática com o intuito 
de despertar interesse e facilitar o ensino e aprendizagem.

4.3.2 Pontos Negativos

Alguns alunos apresentaram como pontos negativos em relação às 
aulas a falta de tempo e o cansaço, principalmente os alunos do grupo A. 
Para a aluna K.A. “às vezes eu estava cansada e queria dormir, mas não 
podia por causa das aulas”. E a aluna M.A. diz “os pontos negativos foram 
que tínhamos que ir às aulas vagas e às vezes não dava vontade de ir”. 

Observando os pontos negativos, infelizmente, para alguns como 
a M.A. diz que “razão e proporção, não consegui entender muito bem, 
mas consegui ter uma base”, mostrando que nem todos os alunos con-
seguiram compreender e, assim, tiveram dificuldades em realizar as 
atividades propostas.

É necessário explicar que esses alunos que apontaram pontos nega-
tivos faziam parte da turma que realizou a oficina durante os horários 
vagos de aula. Eles utilizavam esse horário para fazer atividades ou 
estudar as disciplinas do curso, além de aproveitar para descansar, 
uma vez que possuíam aulas o dia inteiro.
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Outro ponto negativo ao utilizar os horários vagos de aula, foi o 
tempo de duração das aulas que eram muito curtos e atrapalhava o 
desenvolvimento das atividades.

5. Considerações Finais

Pode-se dizer que a música é, sem dúvida, uma das artes mais 
populares do mundo. E que a beleza dos conceitos matemáticos exis-
tentes dentro da composição de uma harmonia musical nem sempre 
são de conhecimento do artista ou daqueles que apreciam ouvir uma 
boa música, independentemente de seu estilo e gosto. Observa-se que 
os primeiros registros de estudos associando a Matemática e a música 
sucedeu da escola Pitagórica. Pitágoras foi quem descobriu essa relação 
intrínseca entre as duas áreas.

O monocórdio, possivelmente construído por Pitágoras, foi o instru-
mento utilizado para realizar os experimentos que possibilitaram ao 
mesmo estabelecer analogias entre os intervalos musicais e o conceito 
de razão. Esses intervalos musicais podem ser descritos como sendo 
a distância entre duas notas. 

Ressalta-se que não é obrigatoriedade do artista explicar totalmente 
a música utilizando-se de conceitos matemáticos. Qualquer atividade 
artística trata-se de uma questão de sujeito e sua lógica numérica e 
os parâmetros musicais criados pelo artista são uma ação subjetiva.

O que se propôs nesse trabalho foi uma alternativa à aula conven-
cional buscando-se mostrar que é possível desenvolver o ensino da 
Matemática com abordagens e métodos criativos e significativos. A 
Matemática relacionada com a música em sala de aula pode ser uma 
ferramenta no processo de ensino e aprendizagem dos alunos, quer 
como técnica de relaxamento, como meio de facilitar a compreensão 
de conceitos ou contextualizando conhecimentos.

Nesse contexto, o professor desempenha um importante papel no 
processo de ensino e aprendizagem, pois a sua prática pode estimular 
a investigação, análise, discussão e construção de argumentos próprios 
para resolver um problema. Esse fato fica evidente nas respostas dos 
alunos ao serem questionados se as aulas com o uso da teoria musical 
foram mais interessantes, onde os mesmos explicam que manipular 
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um instrumento tornou a aula mais interessante, além de promover 
maior interação entre eles e o professor.

Ao retomar-se o problema da pesquisa, como a música pode au-
xiliar no ensino de Matemática dos alunos do ensino médio do IFMT 
– Campus Juína?

O uso de um recurso pedagógico, no caso, o monocórdio pode 
tornar o ensino um processo dinâmico em que a experimentação, a 
análise, as discussões e a busca por conjecturas podem levar o aluno 
a construir um significado aos conceitos matemáticos de razão e 
proporção.

O objetivo deste trabalho foi refletir sobre as contribuições de 
se utilizar o monocórdio como recurso didático para o ensino de 
Matemática. Após os estudos para elaboração das atividades a serem 
desenvolvidas, buscou-se por meio da proposta facilitar o ensino de 
razão e proporção e motivar os alunos através das relações existentes 
entre Matemática e música. A confecção e manipulação do monocórdio 
despertou a curiosidade e possibilitou estabelecer analogias entre os 
intervalos musicais e o conceito de razão.

Oportuno se torna dizer que os alunos não conheciam o monocór-
dio e poucos tinham conhecimento sobre as relações da Matemática 
com a música. Além disso, observou-se durante as aulas que alguns 
já apresentavam conhecimentos sobre teoria musical, o que também 
facilitou o manuseio do instrumento e a compreensão das atividades 
desenvolvidas.

A música atrai a atenção e pode estimular a utilização do conheci-
mento matemático de forma prazerosa, uma vez que a construção e 
manipulação do monocórdio trazem os conhecimentos matemáticos 
mais próximos do cotidiano e da prática, despertando a curiosidade 
e a busca pelo conhecimento e, consequentemente, o aprendizado.

Chegando ao fim desta pesquisa, percebe-se que a relação Ma-
temática e música existiram no passado e existem no presente. A 
importância de influências como a música é muito rica para o ensino 
de Matemática mas o interessante é que, para fazer uma conexão entre 
essas duas áreas, o professor deve conhecer o interior de cada uma 
delas. A partir daí é que se conhece os fatos históricos de cada uma 
dessas áreas. Não só a música, mas também outras áreas possuem 
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alguma relação com a Matemática. Estudiosos até chegam a comentar 
sobre essas relações que podem ajudar o aluno no dia a dia, então, o 
que se deve fazer, é leva-lo a ter um maior e melhor incentivo na área 
da Matemática.

6. Referências

ABDOUNUR, Oscar João. Matemática e Música: o pensamento analógico na 
construção de significados. 4 ed. São Paulo: Escrituras Editora, 2006.

ABDOUNUR, Oscar João. Uma abordagem histórico/didática de analogias 
envolvendo razões e proporções em contexto musical: um ensaio preliminar. 
Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v. 14, n. 3, p. 386-397, 2012.

ALBARELLO, Quielen Rosa Souza. Um olhar sobre a Matemática: fobia ou 
encantamento? 2014, 71 f. Dissertação de Mestrado, Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões – URI, Frederico Westphalen, 2014.

BARNABÉ, Fernando Moreira. A melodia das razões e proporções: a música 
sob o olhar interdisciplinar do professor de Matemática. 2011, 68 f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2011.

BOYER, Carl B. História da Matemática. Tradução de Elza F. Gomide. 3 ed. 
São Paulo: Blucher, 2010.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Parâ-
metros Curriculares Nacionais: Matemática. Brasília: MEC/SEF, 1997.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. 
Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da 
Educação, 2002.

CAMPOS, Gean Pierre da Silva. Matemática e Música: práticas pedagógicas 
em oficinas interdisciplinares. 2009, 146 f. Dissertação de Mestrado. ES. Uni-
versidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2009. 

CORREA, Jane; MACLEAN, Morag. Era uma vez... um vilão chamado Matemá-
tica: um estudo intercultural da dificuldade atribuída à matemática. Psicologia: 
Reflexão e Crítica, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
v. 12, n. 1, 1999.

GOMES, Herica Cambraia. MANRIQUE, Ana Lucia. A musicalização (ritmo-
-som-corporeidade) como intervenção neurocognitiva de habilidades mate-
máticas. REnCiMa, Edição Especial: IV Encontro de Produção Discente, v. 6, 
n. 1, p. 75-83, 2015.

63 



LIBÓRIO, Rosângela Aparecida da Silva. Inovação pedagógica: A música no 
ensino de frações. 2013, 108 f. Dissertação de Mestrado. Escola Superior de 
Educação Almeida Garret, Lisboa, 2013.

LINCK, Fábio Gomes. Música e Matemática: Experiências didáticas em dois 
diferentes contextos. 2010, 68 f. Monografia de Pós-graduação. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. 

LUIZ, Elisete Adriana José; COL, Lidiane de. Alternativas metodológicas para 
o ensino de matemática visando uma aprendizagem significativa. In: VI Con-
gresso Internacional de Ensino da Matemática, Anais... Canoas, Rio Grande 
do Sul, 2013.

MICHEL, Maria Helena. Metodologia e Pesquisa Científica em Ciências So-
ciais. 2 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009.

MOL, Rogério S. Introdução à História da Matemática. Belo Horizonte: CAED-
-UFMG, 2013.

OLIVEIRA, Ana Paula de Sousa. SABBA, Claudia Georgia. Utilizando frações 
da música à matemática. In: VII CIBEM, Anais... Montevideo – Uruguay, p. 
6624-6631, 2013.

PEREIRA, Marcos do Carmo. Matemática e Música: de Pitágoras aos dias de 
hoje. 2013, 95 f. Tese de Mestrado, PROFMAT – UNIRIO, Rio de Janeiro, 2013. 

RESENDE, Giovani; MESQUITA, Maria da Gloria B. F. Principais dificuldades 
percebidas no processo ensino-aprendizagem de matemática em escolas do 
município de Divinópolis, MG. Educ. Matem. Pesq., São Paulo, v. 15, n. 1, p. 
199-222, 2013.

SILVEIRA, Marisa Rosâni Abreu da. A dificuldade da matemática no dizer do 
aluno: ressonâncias de sentido de um discurso. Educação e Realidade, Porto 
Alegre, v. 36, n. 3, p. 761-779, 2011.

64 



4. O ensino de Geometria Plana com a 
utilização do Tangram – um estudo de  
caso com professores de Matemática  

da rede pública de ensino

Natalia Martos Tolardo
Licenciada em Matemática pelo IFMT campus Juína

Professora da Educação Básica – SEDUC/MT

E-mail: nathaliamartos_15@hotmail.com

Nayara Longo Sartor
Mestre em Matemática pela UFMT

Professora do IFMT campus Juína.

E-mail: nayara.sartor@jna.ifmt.edu.br

1. Introdução

A Matemática como a principal ciência é sempre utilizada em nosso 
cotidiano. Mesmo sendo um conhecimento histórico, sempre foi vista 
pelos alunos como a disciplina mais difícil do currículo escolar. Para 
alguns chega a se tornar um desafio na vida acadêmica. Um exemplo 
disso é o índice de reprovação geralmente elevado nessa área. Diante 
dessa situação, um novo desafio vem sendo enfrentado pelos profes-
sores dessa disciplina: o de tornar a Matemática mais divertida e inte-
ressante sob o ponto de vista dos alunos. Segundo Aguiar (2006, p. 2): 
“Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico independente 
da criatividade e a capacidade de resolver problema. Sendo assim, 
este ensino requer superação de alguns obstáculos que comumente 
estão relacionados a palavra matemática”.

Dentre uma das áreas da Matemática encontra-se o ensino da 
geometria plana no ensino fundamental onde aborda situações rela-
cionadas à forma e dimensão. Apesar de ser um conteúdo complexo 
sob o ponto de vista dos alunos no que se refere à compreensão de 
conceitos e demonstrações, sua aplicação é objetiva e prática desde 
que o professor tenha capacitação e experiência para contextualizar a 
geometria nos fatos cotidianos como por exemplo, nas indústrias, nos 
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comércios e na tecnologia. Assim, deixa de ser abstrata para tornar-se  
realidade, para tornar-se concreta. Isso faz com que o educador 
estabeleça conexões entre as atividades práticas e a construção do 
conhecimento científico, afirma Lopes e Verona (2010, p. 8). Além 
disso é importante explorar também os recursos visuais no ensino-
-aprendizagem e nas próprias adequações da geometria ao cotidiano, 
resolvendo problemas no âmbito matemático. De acordo com os Pa-
râmetros Curriculares Nacionais (PCN) (2000, p. 20): 

Recursos didáticos como jogos, livros, vídeos, cal-
culadoras, computadores e outros materiais têm 
um papel importante no processo de ensino-apren-
dizagem. Contudo, eles precisam estar integrados 
a situações que levem ao exercício da análise e da 
reflexão, em última instância, a base da atividade 
matemática. 

 Dessa forma, pode-se inserir o lúdico na aprendizagem da geo-
metria plana, sendo uma metodologia alternativa, fazendo com que o 
aluno se interesse e se adapte mais ao conteúdo. Assim, esse recurso 
didático torna a atividade inovadora e deixa por vez as aulas tradicio-
nais como “lousa e giz”. Segundo, Mendes et al. (2011, p. 3): 

Ao trabalhar o lúdico na sala de aula, a Matemáti-
ca deixa de ter aquela característica tradicional de 
assunto a ser copiado na lousa e abordado somente 
pela explicação do professor, para se tornar uma 
atividade inovadora, despertando um maior inte-
resse por parte dos aprendizes.

Entretanto, a geometria geralmente não é tratada de forma apli-
cada, mas como uma transferência de informações. As equações nor-
malmente são passadas para serem trabalhadas em cálculo de área, 
perímetro e volume. Nesse contexto, ensinar geometria plana através 
do Tangram pode ser uma alternativa.

Tangram é um jogo milenar que surgiu antes do século XVIII. Exis-
tem várias lendas sobre seu surgimento. Para jogá-lo, o importante é 
ter imaginação, paciência e criatividade, lembrando que as peças não 
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se sobrepõem e todas devem ser usadas. É um jogo divertido onde é 
possível formar muitas figuras a partir de sua imaginação, levando à 
coordenação motora e uma melhor aprendizagem em geometria plana.

É importante ressaltar que utilizar material lúdico auxilia na as-
similação do conteúdo e também motiva o aluno. Mas os professores 
ocasionalmente não conseguem inserir esse recurso por diversos moti-
vos, sendo às vezes por falta de formação, falta de motivação, ausência 
de tempo para um bom planejamento ou a reduzida carga horária, 
deixando as aulas somente teóricas e a prática sem ter maior atenção, 
no caso da inserção do jogo Tangram nas aulas de geometria plana.

Assim, o presente trabalho verifica as metodologias aplicadas 
pelos professores da rede de ensino público estadual do município 
de Juína-MT e se utilizam o lúdico Tangram como recurso didático ao 
ministrar o conteúdo de geometria plana. O interesse em pesquisar 
tal tema deu-se pelo fato da dificuldade encontrada na disciplina de 
geometria na graduação, já que no ensino médio as definições não 
são trabalhadas de maneira aprofundadas, principalmente pelo fato 
do horário escasso.

Dessa forma, a estrutura do trabalho é constituída por introdução, 
fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussões e conclu-
são. A fundamentação teórica argumenta sobre o ensino da Matemática 
no 2º ciclo do ensino fundamental, sobre a história da geometria plana 
e de que forma é trabalhada nesse período com o auxílio do lúdico, 
em especial o Tangram, e reforça a importância desse recurso para o 
ensino aprendizagem nessa fase. Para isso, foi realçado as concepções 
dos autores D’Ambrósio (2010), Brenelli (1996), Bonjorno et al. (2005), 
Cabral (2006), PCN (2000) entre outros. Em seguida, a metodologia 
descreve a forma como a pesquisa foi desenvolvida, o tipo de pesqui-
sa que foi aplicada e a maneira que os dados foram analisados. Na 
sequência, relata e discute os resultados alcançados. Na conclusão, 
aponta as verificações realizadas após observar e discutir respostas 
obtidas na coleta de dados.

Assim, este trabalho teve como objetivo um levantamento de dados 
a respeito do conhecimento dos professores de matemática de Juína-MT 
em relação ao Tangram, verificando o método que o docente utiliza 
para desenvolver o conteúdo da geometria plana; se utiliza o Tangram 
ou somente através de definições, identificando ainda quais dificulda-
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des foram encontradas ao ensinar o conteúdo e o conhecimento dos 
professores sobre o Tangram.

2. Metodologia 

Esta pesquisa foi elaborada através de um amplo estudo bibliográ-
fico, reunindo trabalhos para estudar autores e teorias para melhor 
compreensão da geometria plana, lúdico e o Tangram, tendo como 
materiais livros, revistas, dissertações de mestrado, publicações avul-
sas, e websites.

Trata-se de um estudo de caso. Yin (2001) não apresenta, a princí-
pio, uma definição clara de estudo de caso mas afirma que pode ser 
limitado às evidências quantitativas. Sendo assim, a pesquisa deu-se 
através da aplicação de um questionário composto por questões de 
múltipla escolha, ou seja, envolvendo análise quantitativa. Posterior-
mente foi aplicado aos professores de Matemática do ensino funda-
mental a fim de verificar o conhecimento que se têm a respeito do 
conteúdo de geometria plana e o lúdico Tangram. Segundo Theóphilo 
e Martins (2009, p. 68):

O processo de coleta para um Estudo de Caso é mais 
complexo e trabalhoso do que utilizados em outras 
estratégias de pesquisa. O pesquisador de um Es-
tudo de Caso deve ser versátil e ao mesmo tempo 
atentar a certos procedimentos formais para ga-
rantir o controle de qualidade durante o processo 
de coleta, evitando contaminações e conclusões 
apressadas. 

As questões de múltipla escolha fechadas permitem um resultado 
com menores interferências nos dados coletados. Para Lakatos e Mar-
coni (2011), trata-se de perguntas fechadas mas que apresentam mais 
do que duas alternativas de respostas (sim e não).

Assim, o questionário foi aplicado a professores de Matemática 
do ensino fundamental do município de Juína-MT, onde existem 23 
escolas, sendo 12 escolas estaduais (incluindo uma indígena e o Centro 
de Educação de Jovens e adultos – CEJA – Alternativo), 2 particulares e 
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9 municipais (duas urbanas e sete rurais). Desse total, 12 oferecem o 
ensino fundamental. Optou-se por aplicar o questionário às 7 escolas 
estaduais que oferecem essa modalidade de ensino, já que a pesquisa 
foi voltada para o ensino da geometria plana no ensino fundamental. 
Sendo que alguns professores das referidas escolas ministram tanto 
no ensino fundamental quanto no médio. Dos 20 professores de Ma-
temática dessas escolas, 19 aceitaram participar da pesquisa.

O questionário elaborado contou com 13 afirmações e um espaço 
ao final destinado para observações e/ou considerações. Além disso, 
as questões fechadas foram descritas pela escala de Likert, um método 
prático em tabular os dados. “Trata-se de um enfoque muito utilizado 
nas investigações sociais que consiste em um conjunto de itens apre-
sentados em forma de afirmações [...]”, Theóphilo e Martins (2009, p. 
96), como pode ser observado na Tabela 1.

Tabela 1 – Escala Likert

1 2 3 4 5

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opinião Concordo
Concordo 

totalmente

Fonte: Elaboração da autora.

Assim, espera-se que com a aplicação deste questionário seja possí-
vel observar as metodologias utilizadas pelos professores pesquisados 
para o ensino da geometria plana no ensino fundamental, bem como 
o conhecimento que possuem a respeito do lúdico Tangram. Além 
disso, visa as dificuldades encontradas ao ensinar esse conteúdo e a 
utilização desse lúdico como recurso didático.
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3. Referencial Teórico

3.1 O ensino de matemática no 2º ciclo  
do ensino fundamental

A Matemática é uma ciência exata, usada de forma constante em 
nosso cotidiano, um conhecimento que abrange diversas áreas de 
estudos, inclusive as ciências naturais. A contextualização é muito 
útil e tem uma abordagem ampla desenvolvida pela espécie humana 
para contribuir no desenvolvimento de diversas áreas. D’Ambrósio 
(2010, p. 7) salienta que a: 

[...] Matemática como uma estratégia desenvolvi-
da pela espécie humana ao longo da história para 
explicar, para entender, para manejar e conviver 
com a realidade sensível, perceptível e como o seu 
imaginário, naturalmente dentro de um contexto 
natural e cultural. 

Mesmo sendo um conceito utilizado há milhares de anos, um elo 
que une todos os conhecimentos na forma de noções como porcenta-
gens, estatísticas e juros, entre outros, as pessoas sentem certo receio 
em aprendê-la. Esse problema é vivenciado nas escolas e está presente 
em todos os níveis do ensino, desde a pré-escola até a própria gradua-
ção. Para Reis (2005, p. 3):

[...] a dificuldade em Matemática é tida como na-
tural, o que gera nos alunos insegurança e medo, 
às vezes não decorrente da falta de estudo, mas de 
terem assimilado ou aceitado a Matemática como 
algo realmente difícil e que somente quem tem 
aptidão consegue aprender. É entendimento entre 
educadores matemáticos que a aversão generaliza-
da e o insucesso em Matemática é uma realidade 
cotidiana dos estudantes e que deve-se procurar 
meios para que a Matemática deixe de ser um fator 
de seleção e exclusão e se transforme em um ins-
trumento de inclusão nas escolas e na sociedade.
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Dessa maneira, a disciplina visa o desenvolvimento de indivíduos, 
com diferentes motivações, interesses e capacidades, contribuindo 
para uma vida social e profissional. Assim, é preciso ser ensinada desde 
sua história, de forma a transmitir um ensino e aprendizagem amplos, 
na formação de alunos com senso crítico. Peters (2005; p. 8) destaca 
que “[...] a utilização da história da Matemática no seu ensino ajuda 
a formar alunos que contextualizem os conhecimentos e os insiram 
numa perspectiva de construção humana e coletiva”. 

O ensino aprendizagem da Matemática é desenvolvido através 
da linguagem formal, dando qualidade ao processo de ensino, sendo 
uma ciência que possui uma linguagem própria e universal. Segundo 
Felicetti (2010, p. 37): 

Refletir sobre a linguagem em sala de aula é rele-
vante, pois a mesma ocupa um lugar preponderan-
te no ensino, principalmente no de Matemática [...] 
Ciência possui linguagem própria e não poderia 
ser diferente devido ao seu caráter universal. [...] 

A Matemática, desde o início da educação, é uma aprendizagem 
com um compromisso no ensino básico em que deve ser explorada de 
maneira mais ampla possível, permitindo ter uma base de aprendiza-
gem eficiente para o aluno. De acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN) (2000, p. 31): 

[...] o ensino da Matemática prestará sua contribui-
ção à medida que forem exploradas metodologias 
que priorizem a criação de estratégias, a compro-
vação, a justificativa, a argumentação, o espírito 
crítico e favoreçam a criatividade, o trabalho cole-
tivo, a iniciativa pessoal e a autonomia advinda do 
desenvolvimento da confiança na própria capaci-
dade de conhecer e enfrentar desafios. 

A Matemática no 1º ciclo do ensino fundamental, sendo do 1º ano 
até o 4º ano, é trabalhada na forma de observações, pois os alunos 
trazem da pré-escola uma bagagem de noções informais sobre nu-
merações, medidas, espaço e forma. Além disso, uma característica 
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relevante nesse ciclo é o individualismo, “[...] socializando as estraté-
gias pessoais de abordagem de um problema, sejam elas semelhantes 
ou diferentes, e ensinando a compartilhar conhecimentos”, segundo 
PCN (2000, p. 64). 

 No PCN (2000, p. 70), está descrito:

O primeiro ciclo tem [...] como característica geral o 
trabalho com atividades que aproximem o aluno das 
operações, dos números, das medidas, das formas e 
espaço e da organização de informações pelo esta-
belecimento de vínculos com os conhecimentos com 
que ele chega à escola. Nesse trabalho, é fundamen-
tal que o aluno adquira confiança em sua própria 
capacidade para aprender Matemática e explore 
um bom repertório de problemas que lhe permitam 
avançadas no processo de formação de conceitos. 

Dessa forma, a Matemática no 2º ciclo do ensino fundamental, 
sendo do 5º ano até 9º ano, trabalha de forma abrangente os concei-
tos do 1º ciclo do ensino fundamental, aperfeiçoando conhecimentos 
adquiridos tais como conhecimentos da contagem, medições e pro-
porcionalidade. Com isso, esses ensinamentos sobre os recursos de 
cálculos, situações-problema, representação do espaço, os conceitos 
geométricos e tratamento de informação fazem com que os alunos 
conquistem novos saberes.

O ensino da Matemática nesse período é dividido por etapas: 
números e operações, tendo como objetivo estimular o aluno a ter 
estratégias que ajudam na identificação de quantidade; geometria, um 
conhecimento da situação do espaço; grandezas e medidas, estudar 
grandezas físicas e o significado da medida; tratamento de informa-
ções, que trabalha situações problemas relacionadas a assuntos diver-
sos. Assim, os conteúdos e o conhecimento são significativos. Bieger 
(2013, p. 8) ressalta que:

A Matemática proporcionará aos alunos mais auto-
nomia, pensamento reflexivo, crítico e argumenta-
tivo, permite que o aluno pense e use a sua capaci-
dade de aprender cada vez mais participando com 
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a sua opinião, propondo novos caminhos, novas 
soluções para aquilo que lhe é proposto, trocan-
do ideias, não só com os professores, mas também 
com os colegas. [...] 

Em geral sempre surgem reclamações dos alunos no ensino da 
Matemática no 2º ciclo do fundamental pelo fato da complexidade, 
ou seja, uma disciplina que exige muito da prática de exercícios e que 
assimila o conteúdo nas situações cotidianas. Além disso, muitas vezes 
o ensino é trabalhado através de memorização e não para o aluno 
compreender o conteúdo, como Silva (2009, p. 16) destaca: 

Há um fenômeno muito comum existente no pro-
cesso ensino-aprendizagem que constitui no fato de 
que o ensino é voltado às vezes para a memorização 
e não para a compreensão, estes problemas são ain-
da reflexos de uma Matemática tradicional, tema 
que já está em processo de mudança por meio de 
reformulações curriculares e também novas pro-
postas pedagógicas. [...]. Às vezes os alunos até tem 
facilidade em aprender Matemática, mas necessi-
tam da maior relação entre o concreto e o abstra-
to, as poucas aplicações da geometria, da álgebra, 
e às vezes até da aritmética dificulta essa relação 
que deve ser incentivada, utilizando métodos que 
demonstrem suas reais finalidades e aplicações de 
forma lúdica buscando maior clareza. O aluno pre-
cisa compreender a Matemática como um conteúdo 
que está integrado em sua vida, de forma que ela é 
usada em diversas situações cotidianas. 

A melhoria do ensino da disciplina envolve vários motivos, entre 
eles questões financeiras, sociais, humanas e culturais. Além disso, o 
indivíduo que não tem conhecimento básico nenhum da Matemática 
se defrontará com inúmeras dificuldades, pois a necessidade de se 
utilizar a Matemática no seu dia a dia torna-se difícil sem um mínimo 
conhecimento da mesma. 
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A Matemática é componente importante na cons-
trução da cidadania, na medida em que a socieda-
de se utiliza cada vez mais de conhecimentos cien-
tíficos e recursos tecnológicos, dos quais cidadãos 
devem se apropriar. A Matemática precisa estar ao 
alcance de todos e a democratização de seu ensi-
no deve ser meta prioritária do trabalho docente. 
(PCN, 2000, p. 19)

Dessa forma, o aprendizado da Matemática no segundo ciclo cons-
titui-se de conhecimentos que levam o aluno a desenvolver noções 
matemáticas. Conforme o PCN (2000, p. 85), “O segundo ciclo tem como 
característica geral o trabalho com atividades que permitem ao aluno 
progredir na construção de conceitos e procedimentos matemáticos. 
[...]” Ainda o PCN (2000, p. 85) afirma: 

[...] esse ciclo não constitui um marco de termina-
lidade da aprendizagem desses conteúdos, o que 
significa que o trabalho com números naturais e 
racionais, operações, medidas, espaço e forma e o 
tratamento da informação deverá ter continuidade 
para que o aluno alcance novos patamares de co-
nhecimento. 

Além disso, os alunos dessa fase começam a estabelecer relações, 
buscar explicações, descobrir propriedades numéricas, geométricas 
e métricas. De acordo com o PCN (2000, p. 82-83): 

No segundo ciclo os alunos ampliam conceitos já 
trabalhados no ciclo anterior (como o de número 
natural, adição, medida etc.), estabelecem relações 
que os aproximam de novos conceitos (como de 
número racional, por exemplo), aperfeiçoam pro-
cedimentos conhecidos (contagem, medições) e 
constroem novos cálculos envolvendo proporcio-
nalidade, por exemplo.  
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Portanto, é fundamental que os alunos desse período acreditem 
em si mesmos para que, ao valorizarem as opiniões e estratégias 
usadas pelos professores, consigam alcançar seus objetivos qual seja 
o conhecimento. 

3.2 Geometria plana no ensino fundamental

A geometria plana é um ramo da Matemática que tem suma im-
portância no desenvolvimento da humanidade e na construção de 
conceitos matemáticos, sendo um conhecimento estudado há milênios 
e uma das ciências mais antigas. Além disso, foi empregada através 
dos povos primitivos por meio de construções de objetos e criação de 
desenhos para pintura corporal. Soares (2009, p. 41) ressalta que “[...] 
formas geométricas com grande riqueza e variedade apareceram em 
cerâmicas, cestarias e pinturas de diversas culturas com a presença 
de formas como triângulos, quadrados e círculos além de outras mais 
complexas”. 

Segundo Bonjorno et al. (2005, p. 9):

A Geometria Euclidiana ou Plana surgiu da neces-
sidade humana, dando seu início da forma natu-
ral do homem pela observação da natureza onde 
Geometria tem o significado de medida de terra. A 
Geometria antigamente era muito utilizada para 
medir terrenos, fazer construções entre outros. 
Um exemplo básico de sua aplicação são as famo-
sas pirâmides, próximas ao rio Nilo. [...] A partir 
de 600 a.C. os gregos começaram a sistematizar os 
conhecimentos geométricos que foram adquirindo 
deixando de ser experimental. O trabalho lógico 
dos conhecimentos geométricos foi realizado pelo 
matemático grego Euclides de Alexandria, por vol-
ta de 300 a.C., seus ensinamentos são utilizados até 
hoje no ensino aprendizagem.

Além do grande matemático Euclides, que deu a sistematização e 
ordenação dos saberes geométricos, contribuindo no desenvolvimento 
da geometria com seus axiomas e postulados a partir da sua obra Os 
Elementos, os gregos Tales de Mileto e Pitágoras de Samos deram uma 
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interpretação à geometria na questão da congruência de triângulos, 
os ângulos e o triangulo retângulo com a hipotenusa e seus catetos. De 
acordo com Santos (2009, p. 11), “Outro personagem importante na Geo-
metria é Platão. Atribui-se a ele a descoberta dos poliedros regulares,  
que, por tal motivo, também são conhecidos como poliedros de Platão”.

No tratado da geometria, faz o uso do método dedutivo iniciando 
com certas afirmações chamadas axiomas ou postulados. Embora, os 
postulados de Hilbert são os que fazem desenvolver a geometria um 
tanto extensa, sendo 20 axiomas de Hilbert os mais abstratos e técnicos, 
segundo Reis (2013). 

Diante disso, estuda-se a Matemática para entender a relação com o 
cotidiano. Um exemplo é o estudo da Geometria Plana que compreen-
de as relações das linhas, ângulos, espaços e formas no universo. De 
acordo com Mendes et al. (2011, p. 6), “[...] estudar e conhecer Geo-
metria são tão importantes quanto estudar e conhecer os números e 
as operações, pois situações que envolvem conceitos geométricos e as 
propriedades das figuras geométricas estão presentes no nosso coti-
diano.” Portanto, a geometria é um ponto de partida para os estudos. 
Segundo Machado (2011, p. 44): 

Hoje em dia não se ensina tal estudo pelas ideias 
de ponto, reta e plano como se fazia no passado, 
mas sim com as formas tridimensionais e os deslo-
camentos que fazemos no espaço. [...] Representar 
no papel a sala de aula ou o caminho que fazemos 
entre a sala de aula e a quadra são dois jeitos efi-
cientes de estudar geometria. 

Os alunos geralmente se interessam por geometria pelo fato de 
envolver questões através de situações-problema. Conforme o PCN 
(2000, p. 55-56): 

A Geometria é um campo fértil para se trabalhar 
com situações-problema e é um tema pelo qual os 
alunos costumam se interessar naturalmente. O 
trabalho com noções geométricas contribui para 
a aprendizagem de números e medidas, pois esti-
mula a criança a observar, perceber semelhanças e 
diferenças, identificar regularidades e vice-versa. 
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Um dos objetivos da geometria, na concepção de Santos (2009, 
p. 14), “[...] é oferecer condições para que o aluno leia e interprete o 
mundo, faz-se útil refletir se o ensino da Geometria Plana e Espacial 
tem possibilitado concretizar tal objetivo”.

Estudar esse conteúdo exige usar formas, simetrias e ângulos, tendo 
também uma boa alfabetização na língua portuguesa. De acordo com 
Kallef (2011, p. 44), “O aprendizado da geometria começa com uma 
boa alfabetização na nossa língua portuguesa, pois compreender um 
texto será fundamental para resolver um problema de Matemática”. 

Na visão de Forster e Horbach (2012, p. 3):

A Geometria é descrita como um corpo de conheci-
mentos fundamental para a compreensão do mun-
do e participação ativa do homem na sociedade, pois 
facilita a resolução de problemas de diversas áreas 
do conhecimento e desenvolve o raciocínio visual. 
Está presente no dia a dia como nas embalagens 
dos produtos, na arquitetura das casas e edifícios, 
na planta de terrenos, no artesanato e na tecelagem, 
nos campos de futebol e quadras de esportes, nas 
coreografias das danças e até na grafia das letras. 

Há preocupação por parte dos professores de estar ensinando a 
geometria de forma diferenciada, tal como trabalhar com atividades 
lúdicas para que os alunos se dediquem mais pelo conteúdo e na pró-
pria Matemática e que se torne um ensino aprendizagem de qualidade. 
Para Lobo (2004, p. 1), “[...] existe uma grande preocupação entre pro-
fessores e matemáticos em relação ao ensino deste conteúdo. A busca 
de novas formas e práticas pedagógicas para se resgatar o ensino de 
Geometria com qualidade [...]”. Assim, ensinar a geometria de forma 
diferenciada torna-se um desafio, mas sugerir que o aluno construa 
seu conhecimento é maior ainda, pois o sujeito deve refletir, investigar 
e descobrir, colaborando com o ensino aprendizagem da Matemática. 
Se o lúdico é capaz de prender a atenção do aluno, a inserção do mes-
mo como o Tangram nas aulas de matemática do ensino fundamental 
torna-se uma ferramenta facilitadora do ensino aprendizagem. 
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No ensino fundamental, em geometria, é estudada em especial, 
as figuras geométricas, adquirindo um conhecimento sobre suas de-
finições e teoremas e sobre os cálculos da área e perímetro. Segundo 
Carano (2008, p. 6):

A Geometria é um instrumento que permite a per-
cepção e a visualização do espaço, é importante 
também para desenvolver habilidades em outras 
áreas do conhecimento, têm muitas aplicações no 
mundo real, é rica em possibilidades para fazer 
explorações, representações e construções, leva o 
aluno a investigar, descrever e perceber proprie-
dades, pré-requisitos estes importantes no desen-
volvimento da atitude científica e na elaboração de 
uma linguagem escrita clara e sucinta, envolvendo 
vários conceitos aprendidos. [...] 

Além disso, a geometria plana nesse nível consiste no aluno vi-
sualizar sua existência em elementos da natureza e em criações do 
homem, podendo ocorrer por meio de atividades que há formas, como 
pinturas, arquitetura, desenhos em vasos, mosaicos entre outros. De 
acordo com o PCN (2000, p. 128): 

As atividades geométricas podem contribuir tam-
bém para o desenvolvimento de procedimentos de 
estimativa visual, seja de comprimentos, ângulos 
ou outras propriedades métricas das figuras, sem 
usar instrumentos de desenho ou de medida [...]. 

Assim, os conteúdos ensinados de geometria plana no ensino fun-
damental desde o primeiro ciclo, são voltados em relação ao espaço, 
compreendendo termos como esquerda, direita, distância, entre ou-
tros. PCN (2000, p. 69), “Também é importante que observem seme-
lhanças e diferenças entre formas tridimensionais e bidimensionais, 
figuras planas e não planas, que construam e representem objetos de 
diferentes formas.” Além disso, a geometria estuda suas formas com 
propriedades, para Baldissera (1987, p. 4-5): 
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A geometria é um ramo da Matemática que estuda 
as formas, planas e espaciais, com as suas proprie-
dades. A geometria permite-nos o uso dos concei-
tos elementares para construir outros objetos mais 
complexos como: pontos especiais, retas especiais, 
planos dos mais variados tipos, ângulos, médias, 
centros de gravidade de objetos.

Na visão de Schirlo e Silva (2013, p. 62):

Acredita-se que o trabalho realizado com a Geome-
tria pode proporcionar o desenvolvimento de um 
pensamento crítico e autônomo, já que pode favore-
cer a análise de fatos e relações, o estabelecimento 
de ligações entre eles e a dedução. É um componen-
te importante inclusive no desenvolvimento da arit-
mética e da álgebra. [...] a aprendizagem geométrica 
é relevante no desenvolvimento intelectual do estu-
dante, pois inúmeras situações escolares requerem 
percepção espacial, tanto em Matemática nos algo-
ritmos, nas medições, como na leitura e escrita.

A geometria plana no nível fundamental contextualiza a matemá-
tica do dia a dia e remete a conteúdos significativos aos alunos, sendo 
também uma gama de estudos de definições, axiomas, teoremas e pos-
tulados, que permitem ter informações sobre os conceitos iniciais, do 
ponto, reta, plano e linha. Assim, esse estudo se insere nos dias atuais, 
sendo de total importância caminhar junto com seu entendimento e 
sua prática.

3.3 O Lúdico no ensino da Matemática

Os jogos matemáticos exercem um papel importante no ensino 
aprendizagem da Matemática. Além de ser um incentivo para o desen-
volvimento das aulas, contribuem com o raciocínio lógico e a interação 
entre os alunos. De acordo com Chaves (2009, p. 3) “Como estímulo ao 
estudo da Matemática tornam as aulas mais interessantes e possibili-
tam o desenvolvimento do raciocínio lógico e o convívio social devido 
à interação que esses jogos proporcionam entre os alunos”. 
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A ludicidade é de fundamental importância para qualquer idade, 
garantindo a interação, o desafio e o desenvolvimento físico e mental 
em diversas áreas do conhecimento, inclusive na Matemática. Com 
isso as aulas passam a ser mais prazerosas tendo o intuito de adquirir 
conhecimentos e a participação ativa, pois aula boa, para a visão dos 
alunos, é aquela que faz prender a atenção dos mesmos e não se im-
portar com o tempo possibilitando atividades dinâmicas e interativas. 
Sendo assim, os discentes gostam de aulas diferenciadas, sem aquela 
rotina de quadro negro, professor escrevendo e aluno copiando sem 
ter estímulo algum, destaca Mendes et al. (2013, p. 5). 

O lúdico no ensino da Matemática tem seus objetivos mas, muitas 
vezes, quando se enfatiza “jogos” remete-se à ideia de que o aluno irá 
para escola somente brincar, quando na realidade o intuito é de tornar 
as atividades de aprendizagem mais prazerosas. Segundo Mendes et 
al. (2013, p. 5): 

Os objetivos da implantação da Matemática lúdica 
no ensino é trazer o aluno para a sala de aula dis-
posto a aprender se divertindo. O incentivo para 
participação das aulas lúdicas não quer dizer que o 
aluno tem que ir à escola somente para brincar, o 
aluno tem que ver a aula de Matemática como uma 
prazerosa atividade de aprendizagem e não como 
ainda é vista em alguns ambientes educacionais, 
como aula de repetição e memorização e, logo após 
a prova, o assunto que foi transmitido durante as 
aulas seja esquecido.

Dessa forma, outro ponto positivo do lúdico é o desempenho na 
prática da Matemática. É possível ensinar ao aluno a aplicabilidade 
de tal conteúdo sem recorrer apenas à memorização de fórmulas, 
cujo objetivo é alcançar notas nas avaliações. Mendes et al. (2013, p. 7) 
ressalta que, com isso, os alunos percebem que conseguem aprender 
através do lúdico nessa área, de modo recreativo e divertido, gerando 
um maior aprendizado em relação aos conteúdos estudados. 

Na concepção de Brenelli (1996, p. 27):
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Utilizar jogos em contextos educacionais com 
crianças que apresentem dificuldades de aprendi-
zagem poderia ser eficaz em dois sentidos: garan-
tir-lhes-ia, de um lado, o interesse, a motivação, há 
tanto reclamada pelos seus professores e, por ou-
tro, estaria atuando a fim de possibilitar-lhes cons-
truir ou aprimorar seus instrumentos cognitivos e 
favorecer a aprendizagem de conteúdo. 

O lúdico é um objeto sociocultural na Matemática correspondendo 
a uma atividade natural nos processos básicos e desenvolvendo um 
autoconhecimento. Conforme o PCN (2000, p. 48), os jogos facilitam na 
“[...] compreensão, geram satisfação, formam hábitos que estruturam 
num sistema.”

PCN (2000, p. 48) garante que:

Por meio dos jogos as crianças não apenas viven-
ciam 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. 

Contudo, os jogos auxiliam mais no ensino fundamental onde é 
uma fase que dispõe conhecimentos básicos e essenciais no caso da 
Matemática, ou seja, aprende tudo aquilo que servirá de base na ca-
minhada do saber. Além disso, o lúdico tem suas vantagens no ensino, 
onde o professor apresenta os objetivos com clareza e desenvolve a 
atividade proposta. De acordo com Cabral (2006, p. 25):

[...] ao propor um jogo aos seus alunos, o professor 
deve estabelecer e deixar muito claro seus objetivos 
para o jogo escolhido, bem como verificar a ade-
quação da metodologia que deseja utilizar à faixa 
etária com que trabalha e que este jogo represen-
te uma atividade desafiadora aos alunos para que  
o processo de aprendizagem seja desencadeado. 
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Com essa metodologia o aluno se torna mais confiante, evoluindo 
habilidades relevantes para suas vidas em sala de aula e na sociedade. 
Além disso, o jogo conquista motivação para resoluções dos problemas 
de Matemática e é um facilitador no ensino aprendizagem. No entanto, 
apesar de importante, existem fatores que podem interferir na sua 
aplicação, como cita Pessoa (2012, p. 27): “[...] a falta de capacitação 
dos profissionais em adequar algo que resulte numa aula dinâmica”. 

A utilização do lúdico em sala de aula como método novo é um 
caminho que leva crescimento da sua própria prática. Sendo assim, 
Figueredo (2011, p. 41), destaca: 

[...] o lúdico se alia a uma teoria abrangente e práti-
cas constantes que permitem elucidar o relaciona-
mento dos povos na sociedade, na cultura, ou seja, 
nos diversos seguimentos sócioeducacionais, sem 
que para isso seja preciso esforço, com a capacida-
de de aprender com prazer e satisfação.

No ensino fundamental o lúdico auxilia no conhecimento para che-
gar nas dificuldades existentes. Nas palavras de Figueredo (2011, p. 32):

[...] através do lúdico a criança assimila conheci-
mento para abordar suas dificuldades, transfor-
mando sua realidade, promovendo satisfação libe-
rando suas emoções, fantasias, buscando conhecer 
as intempéries do mundo, por intermédio da leitu-
ra, do aprendizado, desenvolvendo e produzindo 
concentração e conhecimento das coisas. Portanto 
a utilização do lúdico nas atividades pedagógicas 
torna-se importante e precisa para o direciona-
mento do aprender das crianças.

Afinal, o lúdico não tem hora, ou seja, pode ser utilizado a qualquer 
momento e pode progredir tanto para a criança como para o adulto nos 
mais diversos ambientes de conhecimentos, ainda reforça Figueredo 
(2011, p. 34). Portanto, o uso do lúdico como ferramenta pedagógica 
é uma saída para o ensino e a aprendizagem, tendo sua utilidade em 
sala de forma adequada. A atividade mais simples que se tem pode 
transformar em uma divertida atividade.
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3.4 O Lúdico no ensino da Matemática

O Tangram é um material lúdico, dando ênfase no ensino da 
Matemática em especial na geometria plana. É um jogo de raciocínio 
lógico cuja história surgiu de lendas e mitos. É considerado um jogo 
geométrico antigo. Segundo Gangi (2011, p. 2):

É um jogo que tem um milênio, prescreve esper-
teza e reprodução da imagem na qual é eficiente 
para o ensino da Geometria Plana nas escolas. Por 
possuir regras evidentes e incentivo a todo o mo-
mento, o discente desvendará um mundo fascinan-
te desenvolvendo habilidades de concentração e 
observação em relação às posições das peças.

O Tangram surgiu no Oriente e não se sabe quem inventou nem 
quando foi criado. Segundo Alves et al. (2011, p. 6), “[...] o Tangram 
é como um jogo milenar, criado a partir de uma cerâmica quebrada 
cujos pedaços se separaram em formas peculiares: 1 quadrado, 2 
triângulos maiores, 2 triângulos médios, 1 triângulo pequeno e um 
paralelogramo.” A partir dessas peças é possível criar até 1700 figuras 
geométricas, o que lhe atribuiu o título de 7 pratos da sabedoria, como 
na Ásia é conhecido. Sendo assim, a bibliografia mais antiga que se tem 
é de um painel de resolver Tangram, tendo o nome chinês de Chi-Chiao, 
que significa os sete pedaços inteligentes ou o quebra-cabeça de sete 
sabedorias. Na figura 1 está representado o jogo: 

Figura 1 – TANGRAM

Fonte: http://gentequeeduca.org.br/planos-de-aula/investigando-area-e-perimetro-de-figuras-

atraves-do-tangram 
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Esse jogo é capaz de estimular o aluno a ter interesse pela ma-
temática através do raciocínio lógico e habilidades na resolução de 
situações de problemas, uma vez que o desenvolvimento desse jogo 
é facilmente entendido pelo aluno. Aliás, é um recurso didático para 
todas as fases da educação básica, sendo aplicado para o ensino da 
geometria favorecendo uma melhor aprendizagem das equações para 
calcular áreas, o perímetro e os ângulos das figuras do Tangram. Silva 
et al. (2015, p. 6), afirma:

Através do uso do Tangram o docente tem a possi-
bilidade de envolver e trabalhar teoria à prática em 
sala de aula de uma forma lúdica, tornando a apren-
dizagem prazerosa e divertida. Ressalta-se que é de 
suma importância, para uma boa aprendizagem, o 
professor tentar a incorporação de novas possibili-
dades didáticas buscando tornar as aulas mais inte-
ressantes, proporcionando um ensino significativo 
e de qualidade para todos os seus discentes.

Além disso, esse recurso didático é propício para a resolução de 
problemas de cálculo de área pois, utilizando as peças do jogo pode-se 
formar diversas figuras porém, qualquer figura formada tem a mesma 
área. De acordo com Berger (2013, p. 24): 

Ao trabalhar com o Tangram, o aluno monta e des-
monta diversas figuras utilizando as sete peças. As-
sim o estudante percebe que não importa a posição 
ou a forma que cada peça se encontra nas diversas 
silhuetas, mas sim o conjunto, ou seja, todas as fi-
guras são formadas pelas mesmas sete peças, logo 
possuem a mesma área. 

Farias et al. (2009, p. 584) ressalta que, embora o Tangram seja um 
recurso muito utilizado no ensino da geometria plana, não se limita 
somente a esse conteúdo, pois a partir desse jogo pode-se introduzir 
também conceitos de aritmética ou de álgebra, onde proporciona 
atividades adequadas para tais conceitos.
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Na visão de Silva e Natti (2012, p. 4): 

O Tangram possui um forte apelo lúdico e oferece 
àquele que brinca um envolvente desafio. Os alunos, 
ao jogarem, desenvolvem determinadas atividades 
matemáticas. No processo de montagem das figuras 
usarão suas capacidades cognitivas, sejam conheci-
mentos já adquiridos, sejam suas capacidades de criar  
e de gerenciar novas estratégias de pensamentos. 

Nas palavras de Gangi (2011, pág. 3), “O Tangram exercita a memó-
ria e a habilidade motora; instiga o talento artístico; propõe desafios 
e facilita a discussão em relação à montagem das peças.” Além disso, 
ainda segundo Gangi (2011), é um jogo para crianças, jovens e adultos, 
pois auxilia e contempla a imaginação, onde divertir é essencial para 
um bom desempenho na qualidade de vida. 

Segundo Motta (2006, p. 2), “A sua simplicidade e capacidade de 
representar uma tão grande variedade de objetos e, ao mesmo tempo 
a dificuldade em resolvê-los, explica um pouco a mística deste jogo.” 
Dessa maneira, para jogar o Tangram é necessário imaginação, cria-
tividade e paciência, pois se pode trabalhar muito o raciocínio-lógico, 
habilidades e a escrita matemática com os alunos. 
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4. Resultados e Discussão 

Iniciou-se o questionário com a investigação da escolaridade dos 
professores. Do total, 58% possuem ensino superior completo, 37% 
possuem especialização e 5% possuem mestrado. Assim, verifica-se 
que os sujeitos da pesquisa são todos formados. Essa distribuição pode 
ser constatada no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Qual sua escolaridade?
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Fonte: Elaboração da autora.

Através do questionário, é possível ainda observar que o tempo de 
atuação na educação varia. Alguns são recentes e outros têm muita 
experiência na profissão, onde 63% têm menos de oito anos de tra-
balho, 21% entre oito e quatorze anos e os demais acima de quatorze 
anos. Observe o Gráfico 2.
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Gráfico 2 – Tempo de atuação na educação.
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Fonte: Elaboração da autora.

A próxima afirmação do questionário se refere à dificuldade em 
inserir o lúdico por questões financeiras. Com isso, 58% dos profes-
sores discordam, 21% discordam totalmente, 16% concordam e 5% 
concordam totalmente. Nesse caso, pode-se concluir que a questão de 
inserir ou não esse método, na visão desses professores, não se define 
pelos recursos financeiros da instituição. Os resultados podem ser 
observados no Gráfico 3.

Gráfico 3 – A dificuldade em inserir a didática lúdica na instituição escolar na 
modalidade ensino fundamental é por falta de recursos financeiros.
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Fonte: Elaboração da autora.
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O item 4 afirma que a falta de formação é o que impede a inserção 
do lúdico no ensino fundamental. Dentre os pesquisados, (69%) concor-
dam ou concordam totalmente que um dos motivos de não se inserir 
o lúdico nas aulas é a falta de formação. Outros 21% não têm opinião 
e 10% discordam ou discordam totalmente. Observe o Gráfico 4.

Gráfico 4 – A falta de formação dificulta a inserção  
do lúdico no ensino fundamental.
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Fonte: Elaboração da autora.

A afirmação do item 5 se refere a outra possível dificuldade de estar 
trabalhando com o lúdico no ensino fundamental: a falta de motivação. 
Cerca de 74% dos professores concordam ou concordam totalmente 
com esse motivo, 16% discordaram ou discordaram totalmente e 10% 
não opinaram. Assim verifica-se que a falta de motivação não permite 
que a aula seja interativa e dinâmica através do lúdico. Os resultados 
estão no Gráfico 5. 
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Gráfico 5 – A falta de motivação dificulta a inserção  
do lúdico no ensino fundamental.
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Fonte: Elaboração da autora. 

A afirmação do item 6 traz mais uma possível dificuldade em inserir 
o lúdico em sala de aula, que é a reduzida carga horária da disciplina. 
Essa afirmação obteve opiniões distintas como pode ser observado 
no Gráfico 6. De qualquer maneira, 52% concordaram, 43% discorda-
ram e 5% não optaram. Assim julgam que a diminuição de tempo da 
disciplina também compromete introduzir o lúdico na sala de aula. 

Gráfico 6 – A reduzida carga horária da disciplina dificulta 
 a inserção do lúdico no ensino fundamental.
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Fonte: Elaboração da autora. 
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A afirmação do item 7 aborda a inserção do lúdico e destaca se é 
preciso ter planejamento para sua aplicação. Do total, 58% dos profes-
sores concordam e 42% concordam totalmente. Dessa maneira, todos 
julgam que é necessário um bom planejamento antes de aplicar de 
qualquer forma essa metodologia nas aulas de matemática. Observe 
o Gráfico 7.

Gráfico 7 – A inserção do lúdico em sala de aula é uma prática que requer 
planejamento para sua aplicação.
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Fonte: Elaboração da autora.

O enunciado 8 discute sobre a falta de tempo reservado para o pla-
nejamento como pode-se observar no Gráfico 8. Embora as respostas 
tenham oscilado em 58% dos docentes concordaram ou concordaram 
totalmente, 16% não opinaram e 26% discordaram ou discordaram 
totalmente. Com isso é possível perceber que é essencial ter tempo 
para um bom planejamento para as atividades elaboradas, inclusive 
no caso do lúdico, de modo que é primordial que a escola disponibilize 
mais horas de atividades.
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Gráfico 8 – A falta de tempo destinado ao planejamento do professor dificulta a 
inserção do lúdico no ensino fundamental.
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Fonte: Elaboração da autora.

A afirmação do item 9 do questionário fechado ressalta sobre o 
ensino da geometria plana e a possibilidade desse conteúdo ser tra-
balhado através do auxílio do lúdico Tangram. o Gráfico 9 constata 
que todos os professores julgam o Tangram como um recurso capaz de 
ser inserido no ensino aprendizagem da Geometria Plana. Alves et al. 
(2011, p. 5), “O Tangram é um instrumento investigativo e auxiliador 
que pode ser utilizado no ensino de áreas, perímetro, semelhança de 
figuras e ângulos.” 

Gráfico 9 – O ensino da geometria plana pode ser trabalhado  
com auxílio do Tangram.
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Fonte: Elaboração da autora.
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A questão de número 10 trata sobre a abordagem do Tangram no 
ensino da geometria como as formas e na própria representação das 
figuras geométricas. Com isso é possível perceber através do Gráfico 
10 que 100% dos docentes julgam que esses princípios geométricos 
realmente se retratam por meio do Tangram.

Gráfico 10 – O jogo Tangram aborda vários princípios geométricos,  
como desenho de formas geométricas, visualização e representações  

de figuras planas e noções de áreas.

Discordo 
totalmente

Discordo Sem opi-
nião

Concordo Concordo 
totalmente 

0

2

4

6

8

10

12

14

0 0 0

13

6

N
º 

 d
e 

D
oc

en
te

s

Fonte: Elaboração da autora.

O item 11 afirma que o Tangram é uma estratégia eficaz no ensino 
aprendizagem da geometria plana. Assim, no Gráfico 11, cerca de 89% 
afirmaram plenamente que é um jogo eficiente para o conteúdo co-
mentado e os 11% não opinaram. Segundo Zampa e Vieira (2010, p. 8):

O Tangram proporciona um recurso muito impor-
tante no ensino da geometria onde o aluno aprende 
brincando. Nesse jogo são muitas as possibilidades 
de disposição espacial de uma peça, especialmente 
se forem observadas as diferentes combinações em 
relação às outras. Pode-se perceber que é essencial 
o uso de atividades diversificadas dentro do ensi-
no-aprendizagem da Matemática e que a geome-
tria tem seu lugar privilegiado nesse aprendizado. 
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Gráfico 11 – O Tangram é uma estratégia eficaz no ensino da Geometria.
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 Fonte: Elaboração da autora.

O item 12 descreve sobre a motivação que o Tangram oferece para 
o ensino da geometria e na disciplina de Matemática. As respostas 
foram distribuídas em diferentes níveis de afirmação como consta o 
Gráfico 12, sendo que 11% não opinaram, 10% de divergências e 79% 
dos professores julgaram que esse jogo faz com que o aluno se inte-
resse pelo conteúdo e desperte a atenção até mesmo na disciplina de 
Matemática, pois geometria é Matemática. 

Gráfico 12 – O apoio do Tangram nas aulas de geometria, desperta o interesse 
em relação ao conteúdo e à própria disciplina de Matemática.
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Fonte: Elaboração da autora.
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O item 13 relata o objetivo que o lúdico Tangram desempenha. Em 
geral, 100% dos docentes concordam com esse objetivo de desenvolver 
habilidades e principalmente o pensamento lógico na aprendizagem 
da geometria plana como pode ser observado no Gráfico 13.

Gráfico 13 – O Tangram, sendo um jogo geométrico, tem como objetivo 
desenvolver habilidades de observações e o pensamento lógico.
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Fonte: Elaboração da autora.

No espaço final do questionário destinado à sugestões houve muitas 
considerações a respeito do presente trabalho. Assim, os professores 
em geral tiveram suas sugestões positivas e satisfatórias em razão de 
utilizar o lúdico nas salas de aula e que prezam ao trabalhar com o 
conteúdo de geometria plana.

5. Considerações Finais

A Matemática no ensino fundamental é uma disciplina que exige 
muitos conceitos sendo trabalhada de diversas estratégias para que 
o aluno tenha certa base de aprendizagem. Através do questionário 
aplicado aos professores pôde-se compreender que eles executam 
muitas atividades diferenciadas em relação ao estudo da geometria 
plana.  

O tempo de planejamento para a inserção do lúdico na aula, a 
reduzida carga horária e a falta de motivação são obstáculos que difi-
cultam a introdução de jogos no ensino aprendizagem na visão destes 
professores e não pela ausência de recursos financeiros da instituição. 
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Com isso, se sujeitam a manipular de uma forma que consigam tra-
balhar às vezes com o lúdico para que a aula se torne mais atrativa 
e reflexiva evitando um pouco o método tradicional do quadro e giz.

O ensino da geometria plana pode ser trabalhado com auxílio do 
Tangram, pois é um jogo que aborda vários princípios geométricos 
como desenho de formas geométricas, visualização e representações 
de figuras planas e noções de áreas. Desse modo, no questionário re-
colhido, a grande parte dos professores afirma que é uma estratégia 
eficaz no ensino da geometria plana.

O Tangram tem um papel fundamental por ser um método diverti-
do, despertando o interesse em relação ao conteúdo e à própria disci-
plina de Matemática. Dessa maneira, tem como objetivo desenvolver 
habilidades de observações e o pensamento lógico.

Além disso é o método mais fácil através do qual o aluno pode 
aprender a Matemática que está relacionada ao seu cotidiano. Com 
isso, o jogo Tangram auxilia no raciocínio lógico geométrico e o inte-
ressante é que todo docente se identifica com esse jogo pertinente à 
geometria plana. 

Assim, o desenvolvimento desta pesquisa trouxe significativas 
contribuições de conhecimentos pois muitos pensam que o lúdico não 
é produtivo mas através da coleta de dados identificou-se que muitos 
professores adotam esse método, principalmente na geometria plana, 
onde envolve conceitos do nosso cotidiano. Também foram satisfató-
rios os dados das metodologias que os professores adotam ao ensinar 
esse conteúdo, em que o jogo Tangram foi um dos pontos positivos 
que usam como recurso didático. Com isso, foi possível perceber que 
todos têm um conhecimento geral do material lúdico e que usariam 
para o ensino aprendizagem do conteúdo de geometria levando um 
aperfeiçoamento em diversos pontos. 

Portanto, pode-se concluir que inserir o lúdico nas aulas é um 
ponto positivo tanto para o docente quanto para o aluno, sendo uma 
atividade produtiva, enriquecedora no ensino e que desempenha mui-
tas funções. Portanto o Tangram é um aliado no ensino da geometria 
plana, fazendo com que os alunos fiquem mais atentos e desenvolvam 
percepções de conceitos.
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1. Introdução 

O presente texto apresenta uma proposta metodológica que trata 
sobre a abordagem investigatória do ensino-aprendizagem nas séries 
correspondentes do conteúdo de Regra de Três Simples e Composta 
– RTSeC e a caracterização de um conhecimento especializado nas re-
soluções das mesmas. Essa proposta é fruto de estudos e investigações 
que vêm sendo feitos ao longo dos anos de trabalho como educador 
na educação básica, ensino fundamental, em que se percebeu que os 
alunos chegam ao ensino médio sem ter entendido o conteúdo de regra 
de três e até mesmo alguns professores ensinam a temática com certa 
insegurança na aplicação da regra.

Desse modo, objetiva-se propor uma alternativa de resolução das 
regras de três simples e compostas utilizando conhecimentos especia-
lizados que serão apresentados passo a passo mais adiante.

Essa proposta fundamenta-se na teoria da Aprendizagem Signi-
ficativa. Para Ausubel (1980), a aprendizagem significa organização 
e integração do material na estrutura cognitiva focalizando, assim, a 
aprendizagem pela cognição. Sua atenção se volta para os processos 
de como se dá a aprendizagem dia a dia nas escolas. Ressalta que a 
Aprendizagem Significativa necessita de condições essenciais para 
a efetivação de tal processo. Uma das condições é que o material de 
aprendizagem deve ser potencialmente significativo e também que o 
aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender.

Segundo Ausubel (1980), a aprendizagem por descoberta consiste 
em metodologias de organização do processo de ensino-aprendizagem 
para facilitar que o aprendiz descubra os conceitos e princípios atrás 
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de uma observação mais criteriosa sobre um determinado problema. 
Trata-se de uma forma de aprendizagem experiencial podendo ou não 
ser incorporada a filosofia do construtivismo.

No tocante à matemática comercial, o estudo de razão e proporção 
dentro das RTSeC, verificou-se em seu processo de ensino-aprendi-
zagem que, em alguns casos, sempre há situações de desconforto 
por parte dos professores ao ensinar o conteúdo devido a algumas 
dúvidas não sanadas em suas formações acarretando problemas de 
compreensão do conteúdo e, com isso, resultando em complicação no 
aprendizado de seus alunos no processo.

Como conceber e trabalhar uma nova metodologia para que de 
fato seja reconstruída nas escolas novas formas de ensinar, integran-
do as diversas mídias e conteúdos curriculares numa perspectiva de 
aprendizagem construcionista. 

Segundo Valente (1999, p. 141), o construcionismo “significa a cons-
trução de conhecimento baseada na realização concreta de uma ação 
que produz um produto palpável (um artigo, um projeto, um objeto) 
de interesse pessoal de quem produz”.

Assim como Lindegger (2000) e Fritzen (2011), entende-se que o 
livro didático pode ser considerado um recurso de referência, utili-
zado para o planejamento das aulas pelos professores como também 
possibilitar a utilização da criatividade e, por isso, acredita-se ser 
importante investigar detalhadamente como está sendo proposto o 
ensino da regra de três, uma vez que essa investigação pode fornecer 
elementos para uma “nova” forma de resolução do conteúdo. Com 
isso, o professor, a partir do livro didático adotado, prepara suas aulas 
fazendo modificações que julga conveniente. Portanto, o livro didático 
fornece boas pistas sobre as escolhas do professor, como evidenciado 
em algumas pesquisas (LINDEGGER, 2000; SILVA, 2005; FRITZEN, 2011; 
FORTES, 2012).

Foi feita uma revisão bibliográfica da proposta com objetivo de 
apresentar resultados apontados por outros pesquisadores, bem 
como refletir sobre o objeto de pesquisa. Em busca de trabalhos sobre 
a temática regra de três sem o uso das setas, iniciou-se essa revisão 
no banco de dissertações e teses da CAPES e depois verificou-se a 
existência de outras pesquisas em bancos de dissertações e teses de 
universidades, como também em periódicos relacionados a pesquisas 
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em Educação Matemática. A revisão bibliográfica foi realizada tanto 
no banco de dissertações e teses da CAPES e de universidades, como 
a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), Universidade 
Estadual de São Paulo (UNESP), Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) e Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Além 
disso, buscaram-se pesquisas publicadas nos seguintes periódicos de 
Educação Matemática: Boletim de Educação Matemática (BOLEMA 
– UNESP/RC), Zetetiké (UNICAMP), Educação Matemática em Revista 
(SBEM/RS), Perspectivas em Educação Matemática (PPGEduMat/UFMS), 
e a revista do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Matemática 
(GEPEM/UFRJ); e não foi encontrado nada referente a metodologia de 
conhecimento especializado sem o uso das setas e os termos direta-
mente e inversamente proporcionais. 

2. Metodologia 

Para melhor compreender e situar os conceitos deste conhecimen-
to, a seguir será descrito o conhecimento especializado como método 
de resolução da tal regra de três simples e composta – RTSeC.

No princípio os gregos e os romanos estudavam as relações entre 
proporções, porém não chegaram a aplicá-las na resolução de proble-
mas. Foram os árabes, na idade média, que trouxeram a regra de três. 
Leonardo de Pisa, no século XIII, em seu livro Liber Abaci, difundiu 
os princípios desse método dando o nome que se conhece hoje como 
“Regra de Três – Números Conhecidos” (BOYER, 1986). 

Nesse momento explicita-se os conceitos e o processo tradicional 
de resolução de problemas de RTSeC, utilizando a forma convencional 
adotada pelo autor do livro (MURANO, 2001).

A regra de três na Matemática é uma forma de descobrir um único 
valor desconhecido a partir de outros três conhecidos, divididos em 
pares relacionados, cujos valores têm a mesma grandeza e unidade. 

Regra de três simples é aquela que envolve duas grandezas. Já a 
regra de três composta é aquela que envolve três grandezas ou mais. 
Grandeza é tudo que pode ser medido, por exemplo: temperatura, 
distância, tempo, velocidade, altura, profundidade, peso etc.
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O significado dos sentidos das flechas adicionadas nas razões/
grandezas no processo de montagem da resolução é: as flechas em 
sentidos opostos indicam que as grandezas são inversamente propor-
cionais, enquanto uma aumenta a outra diminui na mesma proporção. 
Entretanto, as flechas de mesmo sentido indicam que as grandezas são 
diretamente proporcionais, se uma aumenta a outra também aumen-
tará na mesma proporção.

Agora será resolvido um exemplo de exercício extraído do livro do 
autor Murano (2001) utilizando os conceitos que ele ensina: 

Exemplo 1 – Se 5 homens montam 20 aparelhos em 12 dias.  
Quantos aparelhos 9 homens montarão em 4 dias?

Solução: 

1º passo: Montar uma tabela com os dados das grandezas do 
problema:

Homens Aparelhos Dias

5 20 12

9 x 4

2º passo: Relacione a incógnita “aparelho” (x) com as outras duas 
grandezas para analisar o tipo de proporcionalidade (direta ou in-
versa).

a. As grandezas homens e aparelhos são diretamente proporcio-
nais, pois quanto mais homens trabalham, mais aparelhos são 
montados (flechas no mesmo sentido).

b. As grandezas dias e aparelhos também são diretamente propor-
cionais, pois quanto mais dias se trabalha mais aparelhos são 
produzidos (flechas no mesmo sentido).

Homens Aparelhos Dias

5 20 12

9 x 4

Assim, a razão será diretamente proporcional ao produto das 
outras duas:
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Resposta: 9 homens montarão 12 aparelhos.

Segundo exemplo extraído do livro do autor Murano (2001): 

Exemplo 02 – Um operário, trabalhando 2h por dia, fabrica 50 
objetos em 3 dias. Quantas horas deveria trabalhar para fabricar 100 
objetos em 4 dias?

Solução: 

1º passo: Montar uma tabela com as grandezas do problema:

Horas Objeto Dias

2 50 3

X 100 4

2º passo: Relacione a incógnita “aparelho” (x) com as outras duas 
grandezas para analisar o tipo de proporcionalidade (direta ou in-
versa).

a. As grandezas horas e objetos são diretamente proporcionais, pois 
quanto mais objetos fabricados mais horas são gastas (flechas 
no mesmo sentido).

b. As grandezas dias e horas são inversamente proporcionais, pois 
quanto mais dias se trabalham menos horas são necessárias para 
fabricar o mesmo quantitativo de objetos (flechas em sentidos 
opostos). 

Horas Objeto Dias

2 50 3

X 100 4

104 



Assim, a razão 
4
3

será inversamente proporcional a razão 
x
2

.

3. Conhecimento especializado

São comuns as dificuldades encontradas no processo ensino-apren-
dizagem das RTSeC. Uma dessas dificuldades encontradas é: em que 
direção colocar as flechas, se são diretamente ou inversamente pro-
porcionais? “Flechas para cima”, “flechas para baixo”. 

Por conta dessas dificuldades teve-se a necessidade de desenvol-
ver um método de resoluções com conceitos diferenciados sem o uso 
das flechas e sem os conceitos de razões diretamente e inversamente 
proporcionais. Com isso, serão necessárias mais compreensão e inter-
pretação nas questões para descobrir-se o que realmente o problema 
quer “medir”. 

Os problemas de RTSeC geralmente vêm divididos em dois períodos, 
os quais são separados por vírgulas ou ponto final, ou simplesmente 
por duas situações onde o leitor ao interpretar o problema terá que 
identificar os dados que estão distribuídos no texto da questão. É sabi-
do também que todo problema de RTSeC tem um objetivo em comum 
nas duas situações, que se denomina de “palavra-chave”. Nesse caso, 
pode-se afirmar que, ao encontrar essa palavra-chave, encontra-se a 
solução do problema através de um simples processo. Desse modo, 
faz-se necessário um desempenho maior na leitura e interpretação 
dos problemas para descobrir o que eles realmente querem medir.
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3.1 A descoberta da “palavra-chave” (Verbo)

Analisa-se primeiramente o que o problema quer saber, por exem-
plo: o que foi gasto, o que foi montado, o que foi consumido, o que 
foi produzindo, o que foi construído, o que foi executado, o que foi 
percorrido (distância), o que foi fabricado, o que foi extraído, o que 
foi escavado, o que foi despejado, o que foi confeccionado, o que foi 
carregado, qual foi a medida da área ou do comprimento, quantos 
foram consultados etc.

3.2 Aplicação do conceito do método  
“sem o uso das flechas”

A utilização do conhecimento especializado para revolver o exer-
cício 1 exemplificado acima ficaria da seguinte forma:

Observa-se que a ação dos homens é montar aparelhos, é o que se 
denomina de “palavra-chave”. Portanto, isola-se essa grandeza e as 
demais multiplicam entre si respeitando a ordem dos períodos.

3.3 Usando o método “sem o uso das flechas”

Exemplo 02 – Um operário, trabalhando 2h por dia fabrica 50 
objetos em 3 dias. Quantas horas deveria trabalhar para fabricar 100 
objetos em 4 dias?

1º passo: Identificar a palavra-chave:

Observa-se que a ação dos operários é fabricar objetos. 

Solução: Isola-se essa grandeza (razão) e as demais multiplicam-se 
entre si, respeitando a ordem dos períodos.
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Exemplo 03 – Três máquinas operando 8h por dia produzem 4.800 
parafusos. Quantos parafusos seriam produzidos por 7 máquinas que 
operassem 11h por dia?

1º passo: Identificar a palavra-chave.

2º passo: Organização dos dados.

De um lado da igualdade vão as perguntas-chave respeitando a 
ordem dos períodos. A primeira em cima (numerador) e a segunda 
em baixo (denominador).

=
x

4800

As demais informações são colocadas do outro lado da igualdade, 
multiplicando-se entre si, respeitando a mesma ordem dos períodos, 
quem vai em cima ou para baixo.

1*7
8*34800

=
x

3º passo: Resolve-se a equação:

Outra coisa importante que se deve observar nos problemas é se 
essa “palavra-chave” estiver em oculto, qual o procedimento deve-se 
tomar?

Exemplo 04 – Numa gráfica, oito máquinas executaram certo 
serviço em 5 dias, trabalhando 6h por dia. Se somente quatro dessas 
máquinas trabalharem 10h por dia, executarão o mesmo serviço em 
quantos dias?
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1º passo: Observe que as palavras-chave “executaram” e “serviço” 
estão em oculto nesse problema e não sofrem alteração em nenhum 
dos dois períodos. Sendo assim, segue a mesma ideia do problema 
anterior, utilizando outra variável para substituir a palavra “serviço”. 

s
s

, na divisão entre duas variáveis iguais o resultado é 1 (um).

2º passo: As demais informações são colocadas do outro lado da 
igualdade, multiplicando-se entre si, respeitando a mesma ordem 
dos períodos, quem vai em cima ou para baixo.

3º passo: Resolva a equação.

Regra de três simples

Exemplo 4  –  1º – Qual o tempo gasto por 2 homens para executar 
um trabalho que 4 homens nas mesmas condições executam em 10 
dias?

Solução: 1º passo é identificar a palavra-chave: observe que a pa-
lavra-chave está em oculto, “executar um trabalho”, portanto isola-se 
1 no primeiro termo e no segundo termo multiplicam-se os demais 
valores respeitando a ordem dos períodos.

Desse modo, na resolução das questões acima, pode-se dizer que 
questões de regra de três simples que envolvem duas grandezas, clas-
sificam-se como questões de regra de “três compostas”, pois sempre 
há uma grandeza em oculto. Nesse sentido, conclui-se que não há dife-
rença entre as classificações das mesmas, portanto, todas são “Regra 
de Três Grandezas ou mais” e suas resoluções se darão no mesmo 
processo de regra de três simples. 

Permitir que os alunos expressem seus pensamentos, por meio 
de diferentes formas de representar um problema é fundamental no 
processo educativo. Do ponto de vista de aprendizagem, Prado (2001) 
destaca a possibilidade de o aluno recontextualizar aquilo que apren-
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deu de uma forma mais simples pelo seu ponto de vista, bem como 
estabelecer relações significativas entre conhecimentos. 

Portanto, nesse processo os alunos podem ressignificar os concei-
tos e as estratégias utilizados na solução do problema que originou o 
resultado e, com isso, ampliar seu universo de aprendizagem, uma vez 
que perde-se muito tempo ao tentar passar para os alunos a direção 
das flechas (“flechas para cima” e “flechas para baixo”) sendo que 
considerou-se esse um processo tradicional, mecânico e repetitivo. A 
partir dessas dificuldades teve-se a necessidade de caracterizar um 
conhecimento especializado com métodos diferenciados de resolução 
para o assunto em voga.  

4. Considerações Finais

O que leva um educador a criar e desenvolver novos meios e no-
vas práticas para que o aprendiz descubra o caminho das razões e, 
juntos, possam construir significados para as coisas, das mais simples 
às complexas, é o prazer e a satisfação no que faz.

Nessa perspectiva, importa que surjam entre os professores vários 
tipos de métodos, que representem formas interessantes na busca de 
novos caminhos. Mas se o trabalho de construir novas metodologias for 
visto pelos professores como uma camisa de força, isso pode paralisar 
as ações pedagógicas e seu processo de reconstrução.

Espera-se que esse conhecimento especializado de resolução das 
RTSeC contribua no processo de ensinar do professor e no aprendizado 
dos alunos de forma mais interpretativa e compreensiva das situações 
problemas de nosso cotidiano.
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1. Introdução

Segundo o dicionário etimológico, a palavra Matemática significa 
arte ou técnica de explicar, de conhecer, de entender os números e as 
formas geométricas. Alguns profissionais possuem o dom de desen-
volver essa arte e conseguem transmiti-la muito bem aos discentes, 
de forma que atingem um ótimo entendimento da grande maioria. Ao 
mesmo tempo, alguns alunos, por mais eficiente que seja a didática 
utilizada pelo professor, não conseguem ter um total aproveitamento 
do conteúdo ministrado, possuindo dificuldades em desenvolver as 
atividades relativas ao mesmo.

Com base nessas dificuldades apresentadas no processo de ensino-
-aprendizagem referente ao conteúdo de função afim pelos alunos em 
geral, surgiu a ideia de desenvolver o presente trabalho com o diferen-
cial de analisar se com um novo recurso (a modelagem matemática) 
como forma de expor o conteúdo, saindo um pouco da aula tradicional, 
obtém-se melhores resultados na Educação de Jovens e Adultos – EJA.

Segundo Biembengut e Hein (2014, p. 12) a modelagem matemática 
é o processo de se obter um modelo utilizando situações do dia a dia, 
ou seja, ela é um meio de fazer com que a Matemática se relacione 
com a realidade necessitando, para isso, que o criador desse modelo 
tenha um conhecimento matemático significativo, tenha senso lúdico 
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para brincar com as variáveis envolvidas no processo, tenha uma do-
sagem de intuição e criatividade para interpretar o contexto e saber 
relacionar qual conteúdo matemático se adapta melhor.

A educação de jovens e adultos é composta em sua grande maio-
ria por trabalhadores, o que não permite muitas vezes a realização 
de atividades extraclasses, dificultando assim a fixação do conteúdo, 
sendo que o único acesso a ele pelo aluno é dentro da sala de aula. 
Por meio da modelagem matemática busca-se uma interação entre o 
conteúdo ministrado e as situações do cotidiano, permitindo aos alunos 
presenciarem a Matemática e relacioná-la em situações do dia a dia 
facilitando o processo de aprendizagem.

A pesquisa foi desenvolvida no Centro de Educação de Jovens e 
Adultos Alternativo (CEJA Alternativo) do município de Juína/MT, com 
uma turma de nível médio, para a obtenção dos dados para a análise 
dos resultados. 

Com os resultados obtidos pela pesquisa será possível refletir 
sobre como uma didática diferenciada pode atingir de forma mais 
compreensível os conceitos e definições aos alunos da educação de jo-
vens e adultos, permitindo assim, que eles tivessem um conhecimento/
aprendizado significativo e não somente temporário. A partir desses 
resultados pôde-se observar uma melhoria no nível de aprendizagem 
dos alunos e proporcionar aos docentes uma alternativa metodológica 
eficiente através da modelagem matemática.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Educação Matemática e Educação  
de Jovens e Adultos

A educação de jovens e adultos é vista como um sinal de desenvol-
vimento econômico e social do país, portanto ela é proveniente da falta 
de desenvolvimento e da situação de miséria visto que, a maior parcela 
de jovens e adultos abandonou seus estudos na idade adequada por 
causa da inclusão precoce no mercado de trabalho buscando ajudar 
seus familiares a obter o sustento diário; e a falta de condições para 
chegarem às instituições de ensino.
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Muitas vezes remete-se o termo EJA à idade dos alunos que com-
põe essa modalidade de ensino, portanto o grande traço definidor da 
EJA é a caracterização sociocultural de seu público, no seio da qual se 
deve entender esse corte etário que se apresenta na expressão que a 
nomeia (FONSECA, 2007, p. 15).

Um aluno jovem ou adulto pode ser incluído no sistema regular 
de ensino voltado para crianças de sete a quatorze anos, desde que se 
desenvolva um trabalho pedagógico direcionado não só para a faixa 
etária a qual foi originalmente idealizado, mas sim um ensino que 
seja inclusivo, permitindo a interação desse aluno com o restante da 
classe, do contrário o mesmo pode sentir-se desconfortável diante da 
metodologia abordada.

Diante dessas diferenças e incompatibilidades, o sistema de ensino 
sofreu algumas reformas desde a Constituição de 1988 que originaram 
os centros de ensinos de jovens e adultos garantindo uma educação 
de qualidade para todos e permitindo o retorno desses alunos aos 
bancos escolares.

A Educação Matemática de Jovens e Adultos não se refere ao ensino 
da Matemática dos estudantes universitários ou da pós-graduação. 
Segundo Fonseca (2007, p. 14), refere-se a uma ação educativa dirigida 
a um sujeito de escolarização básica incompleta ou jamais iniciada e 
que recorre aos bancos escolares na idade adulta ou na juventude.

Sendo assim, ao elaborar uma aula de Matemática para os alunos 
da Educação de Jovens e Adultos, deve-se levar em consideração que 
os mesmos já possuem um conhecimento prévio que muitas vezes 
podem ser utilizados como modelos de aplicação de um determinado 
conteúdo tornando, assim, a disciplina mais atraente uma vez que esse 
aluno percebe que o que está sendo ensinado está diretamente ligado 
a realidade em que ele vive.

Aos profissionais envolvidos na Educação de Jovens e Adultos é 
orientado que levem em consideração os conhecimentos prévios dos 
alunos, o contexto ao qual está inserido, assim como a instituição a que 
ele pertence, as necessidades que os fizeram retornarem aos bancos 
escolares e, principalmente, que tenham uma sensibilidade acentuada 
para evitar situações que venham provocar a evasão desses indivíduos 
novamente do ambiente escolar (OLIVEIRA; BITENCOURT, 2015).
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A falta de experiência com a docência voltada para essa área re-
mete o professor a obter alguns cuidados, conforme Fonseca salienta:

Na educação matemática que se realiza no âmbito 
dos projetos de alfabetização de adultos, o risco de 
uma inadequação identificada com a infantilização 
das estratégias de ensino e, entre elas, das atividades 
propostas aos alunos advém de uma transposição 
pouco cuidadosa de procedimentos concebidos no 
trabalho com crianças com idades inferiores a sete 
anos para o ensino de Matemática no contexto da 
Educação de Jovens e Adultos (FONSECA, 2015, p. 35).

As instituições educacionais e os educadores, principalmente os 
educadores de Matemática, devem se comprometer com uma política 
de inclusão e de garantia de espaço de jovens e adultos na escola, to-
mando-os como sujeitos socioculturais que apresentam perspectivas 
e expectativas, demandas e contribuições, desafios e desejos próprios 
em relação à educação escolar (FONSECA, 2007, p. 32).

2.2 Modelagem Matemática

A modelagem ou arte de modelar é uma técnica que surge da pró-
pria razão e faz parte da nossa vida como forma de demonstração do 
conhecimento. Ela é um ambiente de aprendizagem no qual os alunos 
são convidados a indagar e/ou investigar por meio da Matemática, 
situações oriundas de outras áreas da realidade (BARBOSA, 2001 p. 6). 
Para isso há a necessidade de elaborar um modelo, ou seja, um método 
para demonstrá-lo. Dentro desta perspectiva, um conjunto de símbolos 
e relações matemáticas que busca traduzir, de alguma maneira, um 
fenômeno em questão ou problema de situação real, é denominado 
de modelo matemático (BIEMBENGUT; HEIN, 2014, p. 12). 

Ainda sobre a definição de modelo matemático encontra-se em 
Bassanezi (1999, p. 12), um conjunto consistente de equações ou estru-
turas matemáticas, elaborado para corresponder a algum fenômeno 
e que este pode ser físico, biológico, social, psicológico, conceitual ou 
até mesmo um outro modelo matemático. As atividades de modelagem 
são consideradas como oportunidades para explorar os papéis que a 
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Matemática desenvolve na sociedade contemporânea (BARBOSA, 2001 
p. 4). O modelo é sempre uma aproximação apropriada da realidade 
que se encontra em análise e está sujeito a mudanças, por isso ele 
nunca determina uma verdade em definitivo. Para Burak (1992), um 
modelo deve explicar, de forma satisfatória, um fenômeno estudado.

De acordo com Biembengut e Hein (2014, p. 12) modelagem mate-
mática é o método que envolve a obtenção de um modelo. Se o mode-
lador possuir um conhecimento de Matemática mais aprofundado ele 
pode elaborar modelos mais sofisticados, se não o seu modelo pode 
ficar restrito a uma Matemática elementar. Mas o valor do modelo 
não está limitado à sofisticação matemática.

A interação entre a realidade e a Matemática ocorre por meio da 
modelagem, é essa interação que possibilita representar uma situação 
real com o modelo matemático, envolvendo uma série de procedimen-
tos. Segundo Biembengut e Hein (2014, p. 13) esses procedimentos são 
agrupados em três etapas, cada uma subdividida em duas, são elas: 
interação, matematização e modelo matemático.

Na interação é onde o modelador vai realizar um levantamento 
sobre o assunto utilizando-se de uma maneira indireta ou direta (in 
loco), permitindo, assim, que a situação-problema fique cada vez mais 
clara conforme ele vai interagindo com os dados. A matematização 
é a etapa em que ocorre a transformação da situação-problema em 
uma linguagem matemática necessitando de intuição, criatividade e 
experiência acumulada por parte do modelador e, uma vez formulada 
essa situação-problema, entra-se no processo de resolução utilizando 
o modelo matemático de que se dispõe. Por último é realizada a in-
terpretação do modelo verificando em que nível ele se aproxima da 
situação-problema e também o grau de confiabilidade na sua utilização 
através de uma avaliação. É nessa etapa que, caso o modelo não se 
adeque as necessidades de sua criação, deve-se retornar a matemati-
zação e alterar ou ajustar as hipóteses.

Do ponto de vista de Barbosa (2001, p. 4), nem a Matemática e nem 
a modelagem são “fins”, mas sim “meios” para questionar a realidade 
vivida, pois elas permitem aos alunos criarem algum nível de crítica, 
não complexas análises sobre o mundo social. A modelagem permite 
aos alunos buscarem soluções para situações-problemas de outras 
áreas não matemáticas utilizando a Matemática.
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Pode-se verificar situações no cotidiano que envolvam modelagem 
matemática e classificá-las, não necessariamente à modalidade de 
projetos. Barbosa (2001), por meio de análise dos estudos sobre mo-
delagem nacional e internacional, classificou os casos de modelagem 
de três formas diferentes:

1. Caso 1 – O professor apresenta a descrição de uma situação-
-problema com as informações necessárias à sua resolução e o 
problema formulado, cabendo aos alunos o processo de resolu-
ção. Não é necessário que eles procurem dados fora da sala de 
aula e todo o trabalho se dá a partir da situação e do problema 
oferecido pelo professor. 

2. Caso 2 – O professor traz para a sala um problema de outra área 
da realidade, cabendo aos alunos a coleta das informações ne-
cessárias à sua resolução. Eles devem buscar dados fora da sala 
de aula e fazer algumas simplificações que ajudem a resolver 
o problema. 

3. Caso 3 – A partir de temas não-matemáticos, os alunos formu-
lam e resolvem problemas. Eles também são responsáveis pela 
coleta de informações e simplificação das situações-problema 
contando sempre com a colaboração e orientação do professor 
quando solicitado.

A utilização da modelagem matemática como prática de ensino 
pelo docente que ainda é inexperiente nessa área deve ser realizada 
com cautela e abordar conteúdos que o mesmo tenha domínio. Burak  
(1992, p. 292) aconselha a trabalhar com um tema decidido em conjunto 
com a classe, procurando sempre aquele que seja mais significativo 
para todos. Aos que já possuem mais experiências, podem permitir 
maior liberdade de escolha dos temas por parte dos alunos, agindo 
apenas como mediador do processo ensino-aprendizagem durante 
todo o período de criação do modelo.

Optou-se na realização da presente pesquisa pelo conceito de mo-
delagem matemática utilizado por Barbosa para descrever o Caso 1, 
onde apresentaram-se situações-problemas já formuladas para que os 
alunos encontrassem apenas os resultados, pois seria necessário uma 
disponibilidade maior de carga horária para desenvolver um modelo 
a partir de uma situação-problema apresentada ou desenvolver todo 
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o processo de criação de um modelo matemático, desde a escolha do 
tema a ser abordado por eles até sua solução. Mesmo os alunos sendo 
responsáveis apenas pela parte de encontrarem as soluções, todos os 
processos até esta etapa foram expostos a eles.

3. Metodologia

As metodologias de pesquisa que foram utilizadas neste trabalho 
são a Engenharia Didática e Estudo de Caso; e a instituição escolhida 
para realizar as atividades de pesquisa e as observações metodológicas 
foi o Centro de Educação de Jovens e Adultos Alternativo do municí-
pio de Juína, através do acompanhamento e observação das aulas da 
disciplina de Matemática do ensino médio.

Na utilização dos dois tipos de pesquisa, buscamos em ALMOU-
LOUD (2007) a engenharia didática e em GIL (2010) o estudo de caso 
como orientação teórica no desenvolvimento desta pesquisa.

3.1 Engenharia Didática

Como a engenharia didática é caracterizada por um esquema expe-
rimental e também como pesquisa experimental onde o pesquisador 
tem por base a construção, realização, observação e análise de sessões 
de ensino tendo como modo de validação a comparação entre análise 
a priori e análise a posteriore, ela se encaixa no modelo de pesquisa 
proposto neste projeto, que visa verificar se modificando a didática 
de ensino obtêm-se melhores resultados no aprendizado dos alunos.

Segundo Almouloud (2007, p. 171):

A engenharia didática pode ser utilizada em pes-
quisas que estudam o processo de ensino e apren-
dizagem de um dado objeto matemático e, em par-
ticular, a elaboração de gêneses artificiais para um 
dado conceito. Esse tipo de pesquisa difere daque-
les que são transversais aos conteúdos, mesmo que 
o suporte seja o ensino de um certo objeto matemá-
tico (um saber ou um saber-fazer).
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A metodologia da engenharia didática possui algumas fases, são 
elas: as análises prévias, construção das situações e análise a priori e, 
experimentação, análise a posteriori e validação. 

Na fase das análises prévias, um dos objetivos é identificar os 
problemas de ensino e aprendizagem do objeto de estudo e delinear 
de modo fundamentado as questões, as hipóteses, os fundamentos 
teóricos e metodológicos da pesquisa. Elas devem permitir ao pes-
quisador a identificação das variáveis didáticas potenciais que serão 
especificadas e manipuladas nas fases seguintes.

Durante a construção das situações e análise a priori, o pesquisa-
dor deve elaborar e analisar uma sequência de situações-problemas 
(escolha de questões abertas e/ou fechadas numa situação mais ou 
menos matematizadas). Sua principal função é a utilização implícita, 
e depois explícita, de novos objetos matemáticos, por meio de questões 
colocadas pelos alunos no momento da resolução do problema. Já o 
objetivo de uma análise a priori é determinar como as escolhas efe-
tuadas permitem controlar os comportamentos dos alunos e explicar 
o seu sentido ela é importantíssima, uma vez que é de sua qualidade 
que depende o sucesso da situação-problema.

A fase da experimentação é onde se coloca em funcionamento tudo 
o que foi construído nas fases anteriores, corrigindo quando as análises 
locais do desenvolvimento experimental identificam essa necessidade. 
Ela é seguida da fase de análise a posteriori que se firma no conjunto 
de dados recolhidos durante a experimentação e podem ser comple-
mentados pelos dados obtidos pela utilização de metodologias externas 
como questionários, entrevistas individuais ou em pequenos grupos. 
O objetivo é relacionar as observações com os objetivos definidos a 
priori e estimar a reprodutibilidade e a regularidade dos fenômenos 
didáticos identificados.

Sendo assim, a pesquisa irá se basear, num primeiro momento, de 
observação da didática aplicada para exposição do conteúdo de função 
afim e desenvolvimento de atividades propostas, seguida pela aplicação 
de um teste para avaliar o aprendizado dos discentes. Num segundo 
momento será exposto o mesmo conteúdo de função afim através da 
modelagem matemática, buscando uma melhor interação dos alunos 
com o tema e aplicação de um novo teste que terá como finalidade a com-
paração com o anterior para o desenvolvimento dos resultados finais. 
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3.2 Estudo de Caso

O estudo de caso consiste na análise profunda e exaustiva de um ou 
poucos objetos de maneira que permita seu amplo e detalhado conhe-
cimento, tarefa praticamente impossível mediante outras metodologias 
de pesquisa. Seus propósitos são o de proporcionar uma visão global 
do problema ou de identificar possíveis fatores que o influenciam ou 
são por ele influenciados (GIL, 2010, p. 38).

Como na engenharia didática, o estudo de caso também possui um 
conjunto de etapas que são seguidas na maioria das pesquisas desse 
modelo. Gil (2010, p. 117) as classificam como: a) formulação do pro-
blema ou das questões de pesquisa; b) definição das unidades-caso; 
c) seleção dos casos; d) elaboração do protocolo; e) coleta de dados; f) 
análise e interpretação dos dados; g) redação do relatório.

4. Análise de dados e resultados

A pesquisa foi realizada com uma amostra de 10 alunos que cur-
sam o ensino médio, turma A do CEJA, durante o período matutino. A 
turma é composta por alunos que concluíram o ensino fundamental e 
se inscreveram para o ensino médio, provenientes do ensino regular 
ou da própria EJA. Não se pode classificá-la como 1º, 2º ou 3º ano pois 
o ensino médio desde 2017 teve uma nova organização pela SEDUC 
devido a baixa demanda e passou a ser oferecido através de carga 
horária por disciplinas. Dois alunos não responderam, um optou por 
não participar e o outro não conseguiu desenvolver nenhum dos exer-
cícios, nos gráficos eles serão contabilizados como erros. 

O pré-teste foi aplicado no dia 23 de novembro de 2017, sendo 
primeiramente exposto o conteúdo de função afim através de aula 
tradicional (conceito e exemplos), das 7 às 9 horas e, após o intervalo, 
foi entregue o questionário para resoluções de forma individual e 
sem consultas. 

Pode-se observar nas questões de 1 a 4 aplicadas no pré-teste, que 
são questões típicas em aulas tradicionais de função afim, onde seu mé-
todo resolutivo ocorre por meio de substituição dos valores informados 
e operações inversas para encontrar-se os valores solicitados para a 
variável x ou y (f(x)). São questões não fundamentadas em situações-
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problemas reais ou fictícias, o que não permite uma contextualização 
com o cotidiano do aluno, dificultando assim a obtenção de uma melhor 
compreensão por parte dos mesmos.

1. Considerando a função f, dada por f(x) = –3x + 1, calcule f(–2). 

2. Dada a função f(x) = 2x + 4, determine x para f(x) = –6.

3. Calcule o valor de f(x), quando x = –3 da função definida por 
f(x) = –5x – 2. 

4. Dada a função f com f(x) = 3x – 1, determine f(3) – f(2) + f(0).

Fonte: Elaborada pela Autora, 2018.

Na Questão 1, por se tratar da substituição da variável pelo valor 
solicitado e desenvolver o cálculo de forma direta, houve o maior ín-
dice de acerto. Os erros verificados foram ocasionados por problemas 
com “jogo” de sinais.

Na Questão 2, houve 100% de erros. Os motivos foram os mesmos, 
substituíram o valor da variável x e calcularam de forma direta, sen-
do a resposta a ser obtida a partir da função dada com a igualdade 
proposta utilizando-se de operações inversas para obter o valor da 
variável solicitada.
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Na Questão 3, o índice de erros foi superior ao de acertos, também 
ocasionado pelo “jogo” de sinais entre a multiplicação e até mesmo na 
soma de números positivos com números negativos.

Na Questão 4, a dificuldade verificada foi na realização do cálculo 
final que seria obtido a partir da expressão numérica a ser calculada 
utilizando os resultados parciais de cada valor informado para a variá-
vel x através da função dada. Verifica-se também erro na multiplicação 
de um número por zero, onde os resultados obtidos foram números 
diferentes de zero e dificuldade nas operações com sinais opostos.

A segunda parte do pré-teste foi composto por questões que en-
volvem situações-problemas. Essas questões geralmente são aplicadas 
pelos docentes como uma parte introdutória do conteúdo de funções 
antes dos conceitos e definições, mas sem um aprofundamento com a 
realidade dos alunos, sem contextualizá-las com o seu dia a dia e sem 
os induzir a reflexão de como elas estão presentes no seu cotidiano 
em diversas situações, como por exemplo, no consumo da energia, do 
telefone, da água e do gás. 

Os resultados obtidos foram negativos, pois para as resoluções des-
ses tipos de questões é necessária primeiramente uma interpretação 
da situação-problema apresentada para em seguida buscar formas 
de resolvê-las. 

Da amostra analisada apenas um aluno conseguiu interpretar o 
problema apresentado e resolvê-lo. Outros dois tentaram mas não 
conseguiram e o restante a partir da Questão 5 desistiu de responder 
alegando serem perguntas muito difíceis de interpretar para conse-
guirem formular uma maneira de atingirem a solução final.

Na semana seguinte foi aplicado o pós-teste com a mesma forma 
de aplicação do pré-teste. O teste foi aplicado após o intervalo para um 
total de 8 alunos, pois alguns já haviam encerrado sua carga horária 
na disciplina de Matemática.

Primeiramente foi exposto aos discentes o significado do termo 
modelagem matemática e como por meio dela poderia se transformar 
situações do cotidiano em situações matemáticas. Foi ministrada uma 
aula de resoluções de problemas que envolviam modelos matemáticos 
já existentes de função afim ensinando aos alunos interpretarem as 
situações-problemas e resolvê-las. 
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Como primeiro exemplo, utilizou-se uma situação de consumo de 
água onde até um determinado valor de metros cúbicos gastos era co-
brada apenas a taxa de consumo e, após exceder esse valor, tinham-se 
valores a serem acrescidos ao total a pagar, o que despertou bastante a 
curiosidade dos alunos, pois a maioria utilizam água do departamento 
da cidade e possuem faturas mensais a pagar.

No segundo exemplo, a situação-problema era baseada na pro-
dução de parafusos de uma fábrica, particularmente sobre o preço 
de custo de cada um com base no diâmetro da sua base. A partir daí 
teriam que desenvolver cálculos sobre o valor pago a uma determinada 
quantidade de parafusos com determinado diâmetro. Sentiram-se um 
pouco desconfortáveis devido apresentarem muita dificuldade em 
cálculos com números decimais.

Por último, em um terceiro exemplo, abordou-se a problemática 
de um caminhão de frete que cobrava uma taxa fixa por viagem além 
de um custo adicional por quilometro rodado. Desenvolvendo cálculos 
através de um determinado valor pago por um cliente e também tendo 
apenas a distância entre dois pontos distintos, uma situação bastante 
comum em sua cidade.

O questionário foi composto de questões resolutivas e dissertativas 
sobre as aulas ministradas e a Educação de Jovens e Adultos. Observou-
-se que 80% dos alunos consideram a didática de ensino da Matemática 
por meio da modelagem mais eficiente que a didática tradicional. 
Apenas dois alunos preferiram o modelo de aula tradicional, pois 
acharam muito complicado ter que interpretar a situação-problema 
antes de partir para os cálculos. O restante achou interessante, pois em 
muitas situações que acreditavam não existir aplicação matemática, 
observaram que ela está sempre presente.

Em um dos questionamentos verificou-se que os alunos foram 
unânimes em relação à Matemática estar presente em sua profissão, 
mesmo no caso das donas de casa. Houve muita argumentação de 
que a Matemática está presente em tudo, nas contas simples, desde a 
dosagem de um determinado produto de limpeza em água até na fa-
bricação de pães caseiros. Uma aluna argumentou sobre utilizar muito 
a Matemática em costuras para calcular a medida do comprimento e 
da largura das roupas.
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5. Considerações Finais

A análise dos dados obtidos nos permite visualizar uma melhora 
entre os resultados alcançados com o pré-teste e o pós-teste e, con-
sequentemente, pode-se ver que as opiniões dos alunos da EJA são 
favoráveis a essa abordagem diferenciada, como forma explicativa e 
expositiva de conteúdo podendo, assim, ser utilizada não apenas para 
o conteúdo pertinente ao tema deste trabalho, mas também a qualquer 
outro pertencente à disciplina da Matemática.

Diante do exposto nos resultados e fundamentação teórica, pode-se 
observar que com o uso da técnica de complementação didática, no 
caso a modelagem matemática, o ensino de função afim aplicado por 
meio da resolução de problemas que envolvem situações-problemas no 
ambiente de aprendizagem tem o propósito de desenvolver no discente 
pensamento estratégico, senso lógico e instigar sua busca por conhe-
cimento com o objetivo de prepará-lo para situações desconhecidas 
que estarão presentes na esfera escolar/acadêmica e no seu dia a dia.

Por fim pode-se perceber com este estudo que os alunos tiveram 
uma melhora quando aplicada a metodologia da modelagem matemá-
tica, o que leva a crer que a maioria dos alunos estão preparados para 
uma nova abordagem em sala de aula e que com técnicas científicas é 
possível ensinar de uma forma dinâmica utilizando situações do dia a 
dia onde o aluno pode por em prática não somente dentro do ambiente 
escolar mas também fora dele. 
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1. Introdução

Este artigo se apresenta como requisito obrigatório para conclu-
são do Curso de Especialização em Ensino de Ciências da Natureza e 
Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso – Campus Juína.

Na educação, depois da chegada da televisão e da internet e desse 
intenso mar de informações, os meios escolares passaram a utilizar 
a tecnologia como um artifício na nova metodologia de ensino pela 
praticidade e rapidez na obtenção de conhecimentos de uma infinidade 
de assuntos em tempo real. O uso dessa metodologia na educação se 
tornou tão necessário que passou a facilitar o trabalho dos professores 
e de todas as pessoas envolvidas no processo de aprendizagem. Não é 
mais possível conviver sem elas. 

O presente artigo tem o intuito de apresentar uma das muitas 
ferramentas que podem encantar a nova geração de professores com 
o uso da tecnologia em sala de aula, o software GrafEq, versão 2.13. 
Que trabalha com inequações e equações em coordenadas polares e 
cartesianas. Assim, este artigo tem como objetivo principal estudar o 
comportamento das funções com o uso do programa. Desenvolvendo 
uma compreensão visual forte de Matemática, provendo gráficos intui-
tivos e flexíveis. Servindo como incentivo na exploração de softwares 
matemáticos que possam auxiliar o professor em sala, lidando com as 
equações de forma simples e sofisticada. 
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Um dos grandes motivos do estudo de caso através da aplicação 
do minicurso foi a busca por uma maneira alternativa e de fácil com-
preensão no ensino de Matemática, com uma programação acessível 
e de simples entendimento onde qualquer aluno possa desenvolver 
tranquilamente sem necessitar de computadores sofisticados para 
estudar o comportamento das funções. Almejando assim, despertar o 
interesse dos futuros professores na utilização de softwares matemá-
ticos para lecionar em sala de aula.

Durante o processo houve a participação dos acadêmicos do se-
gundo e quarto semestre do curso de Matemática e a colaboração de 
dois formadores do CEFAPRO de Ciências da Natureza da cidade de 
Juara, com a participação da tutora presencial da turma.

O minicurso foi ministrado durante trinta horas distribuídas em 
quatro dias, nas sextas-feiras, no período noturno e aos sábados nos 
períodos matutinos e vespertinos. Com um intervalo de trinta dias 
para o envio de atividades para serem desenvolvidas em casa. Tendo 
como participantes alunos do primeiro e quarto semestre do curso de 
Licenciatura em Matemática – UAB, Polo Juara. 

2. Metodologia

O presente trabalho foi desenvolvido com a metodologia de pes-
quisa-ação, que de acordo com David Tripp:

“A pesquisa-ação educacional é principalmente uma  
estratégia para o desenvolvimento de professores 
e pesquisadores de modo que eles possam utilizar 
suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em de-
corrência, o aprendizado de seus alunos, mas mesmo 
no interior da pesquisa-ação educacional surgiram  
variedades distintas.” (TRIPP. David, 2015, p. 445). 

Foram discutidos métodos e temas que deveriam ser abordados para 
que a compreensão dos integrantes do grupo fosse unânime. Nesse sen-
tido, houve a busca por uma ferramenta que pudesse atender esses re-
quisitos e suprisse as dúvidas que poderiam surgir, assim decidiu-se que 
o software matemático GrafEq na versão 2.13 seria a ferramenta do mi-
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nicurso que foi preparado para acadêmicos do curso de Licenciatura em  
Matemática do primeiro e quarto semestre do polo da cidade de Juara.

O minicurso foi executado em quatro momentos, nas sextas-feiras 
no período noturno e aos sábados no período matutino e vespertino. 
Tendo como incentivo a certificação de 30 horas emitida pelo IFMT de 
Juína, podendo ser utilizada como atividades complementares que o 
PPC exige para a conclusão do curso.

Na utilização dessa ferramenta se possibilitará uma melhor 
compreensão no desenvolvimento dos comportamentos gráficos de-
senvolvidos pelo programa. Portanto, é de suma importância que os 
professores estejam atualizados com essas inovações para que possam 
ser implementadas como uma nova metodologia de ensino, tendo como 
objetivo melhorar a atenção do estudante e despertar maior interesse 
pela disciplina de Matemática.

A escolha de trabalhar gráficos e o desenvolvimento de obras de 
arte se deu pela intenção de demonstrar como a Matemática se torna 
mais concreta e de fácil entendimento quando é expressa em forma de 
imagens com o uso da tecnologia. Assim, a proposta desse minicurso é 
demonstrar o uso das tecnologias na prática de um docente e motivar 
a nova geração de educadores sobre a importância da utilização das 
tecnologias digitais em sala de aula.

A Figura 1 representa o convite que foi enviado para as turmas de 
Matemática através do aplicativo WhatsApp.

Figura 1 – Convite do Minicurso.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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As inscrições foram realizadas através da plataforma Google com 
a utilização do recurso Google formulários. Sendo composta de 10 
questões que buscaram os dados básicos dos alunos, seu conhecimento 
na área de informática, sua disponibilidade nos dias que foram exe-
cutados o minicurso e questões de nível do conhecimento em funções 
e equações que influenciaram a preparação de um estudo de funções 
para melhor compreensão das relações do programa no plano carte-
siano. Como apresenta a Figura 2, o layout da inscrição distribuído 
para as duas turmas do polo de Juara.

Figura 2 – Inscrição do minicurso

Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1zg0lxUGjhG9sun94SNRs5UD0a6bvSeRXKa4P_3V18F4/

edit, 2019.

 Com esse levantamento foi permitido ter o número total de 
inscritos e seus conhecimentos em informática, assim, a aplicação do 
curso foi preparada em cima dos dados obtidos e de primeiro momento 
foi aplicado um treinamento na utilização e instalação do software.

No laboratório de informática do polo de Juara o sistema operacio-
nal é LINUX. Assim, a utilização de um emulador Windows no Linux 
foi necessária para o uso dos computadores do laboratório para os 
acadêmicos que não possuíam notebook. Foi utilizado o emulador: 
Wine Is Not an Emulator (WineHQ). Na Figura 3 pode-se visualizar o 
logo do programa WineHQ que faz parte do sistema operacional Linux.
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Figura 3 – Emulador Windows

Fonte: https://e-tinet.com/linux/wine-linux/, 2019.

O GrafEq é de fácil instalação, oferece versões em inglês, holandês, 
espanhol, francês, português brasileiro, indonésio, coreano e uma 
interface japonesa. Tem o tamanho de 1.401 Kb e sua interface é de 
fácil entendimento.

Com a coleta de dados a respeito do nível de conhecimento dos inte-
grantes, percebeu-se a demonstração das funções dentro do programa. 
Como demonstra a Figura 4, exemplo de uma das questões levantadas.

Figura 4 – Google Formulário.

Fonte: https://docs.google.com/forms/d/1zg0lxUGjhG9sun94SNRs5UD0a6bvSeRXKa4P_3V18F4/

edit, 2019.

129 



Assim foi preparado um estudo a respeito das funções e equações 
nas coordenadas cartesianas para a melhor compreensão do compor-
tamento, demostrando exemplos no quadro com uso de um projetor 
de imagens.

Figura 5 – Sistema de eixos ortogonais

Fonte: http://matematicandocomentusiasmo.blogspot.com/2013/07/geometria-analitica-

pontos_9.html. 2019.

Fazendo uso do software é possível ainda colorir regiões, como 
observa-se na Figura 6, em que são construídos um círculo de raio 
dois, um quadrado de lado quatro e um triângulo de altura seis e base 
medindo 12 unidades de comprimento.
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Figura 6 – Sistema de eixos ortogonais

Fonte: Exemplo círculo, triângulo e quadrado – GrafEq.

Percebe-se que no exemplo de relação #1 e #3 da Figura 6, que re-
presentam respectivamente a construção do quadrado e do triângulo, 
que foi necessário estabelecer a intersecção de mais de uma região 
no plano, ou seja, elaborou-se a inclusão de diferentes relações de 
desigualdade em uma mesma janela algébrica.

Na Figura 7 pode-se visualizar o primeiro exemplo que foi dispo-
nibilizado para a turma: a bandeira do Brasil. De fácil compreensão e 
com apenas quatro relações onde puderam entender as camadas do 
desenho. Cada camada tem uma função específica que é sobreposta 
acima das outras formando a imagem.
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Figura 7 – Software GrafEq – Exemplo bandeira do Brasil

Fonte: GrafEq – Versão 2.13, 2019.

Após a instalação e apresentação do software, foram projetadas 
imagens no quadro onde os acadêmicos do curso iniciaram o desenvol-
vimento da equação que atendia a criação daquela figura geométrica 
projetada.

Sendo realizada uma prévia das várias funções que podiam ser re-
presentadas através do programa. Assim, foram apresentadas algumas 
inequações e uma revisão de conteúdo esclarecendo os conceitos de 
introdução de gráficos e trigonometria relembrando suas definições. 
Esse processo permitiu a compreensão de que cada função tem como 
resultado uma figura plana. O primeiro fim de semana do curso foi de 
total aprendizado com o uso de todos os recursos do programa. Assim, 
durante o intervalo de trinta dias entre as datas do minicurso, foram 
enviados para o e-mail dos acadêmicos algumas atividades que ser-
viram para demonstrar as diferentes formas que as mesmas imagens 
podem ser representadas através de diferentes funções.
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3. Referencial Teórico

Neste artigo de pesquisa na área de ensino e Matemática, com a 
implantação de um software para melhorar compreensão sobre o 
comportamento das funções com o uso do programa GrafEq, procu-
rou-se demonstrar quais as vantagens com o uso da tecnologia para 
o entendimento das funções, visando ampliar e melhorar os métodos 
de ensino na docência.

De acordo com o PNLD (2018), os estudos das funções devem ser 
abordados em diferentes representações através de tabelas, gráficos 
e fórmulas. Assim o problema pode ser facilmente resolvido e com-
preendido quando é interpretado geometricamente e vice-versa.

O uso de aplicativos computacionais que permitem 
visualizar o gráfico de funções ajuda tanto a perce-
ber as propriedades dos seus vários tipos, quanto 
a fazer experimentos com maior riqueza de exem-
plos. Por isso é elogiável a tendência observada em 
alguns livros didáticos destinados ao Ensino Médio, 
de empregar os referidos aplicativos como recurso 
para a aprendizagem da Matemática. (Guia - PNLD, 
2018, p. 23).

Segundo Moreira (2019), a equação é uma expressão algébrica 
que contém uma igualdade. Ela foi criada para ajudar as pessoas a 
encontrarem soluções para problemas nos quais um número não é 
conhecido. Diferente da inequação que é uma expressão na Mate-
mática que possui a habilidade de expressar desigualdades. Tendo a 
relação que corresponde a um vínculo ou uma correspondência que 
existe em dois conjuntos.

Assim a função é a relação entre dois ou mais conjuntos que es-
tabelecem a lei da formação ou uma regra geral por assim dizer. De 
acordo com Mattos (2019).

O conceito de função exerce um papel importan-
te, não só nas relações com os outros conteúdos da 
própria Matemática, mas em descrever e estudar 
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fenômenos, tanto do cotidiano como de outras áre-
as do conhecimento como, por exemplo, na Física, 
Química e Biologia.

Com a utilização do software GrafEq foi possível demonstrar 
visualmente os gráficos e expressões com valores numéricos das as 
expressões desenvolvidas permitindo a representação geométrica 
de um conjunto de dados que facilitou o entendimento das funções 
desenvolvidas pelos integrantes do minicurso.

A interdisciplinaridade é um tema que deve ser mais abordado 
durante a formação de professores. O uso de softwares nas aulas, 
não só de Matemática, deve fazer parte da formação docente desses 
profissionais, pois a educação não acompanha o avanço tecnológico da 
sociedade. De acordo com Cunha (2017), verificou-se que o professor 
é uma peça central neste contexto de ensino, sendo responsável por 
adotar inovações que possam encantar a nova geração de estudantes, 
buscando do aluno a atuação ativa através de tecnologias que possam 
competir com os outros vilões que a mesma traz. 

O modelo atual da Matemática contextualizada 
desvincula a forma mecânica com que era aplica-
da aos alunos em tempos atrás pois, pouco atrativa, 
distanciava-os da prática por não existir o interesse 
de aprenderem tal matéria. Com o decorrer do tem-
po, a Matemática moderna apresentou um novo 
cenário a esta ciência em sua forma de ser apresen-
tada e ensinada, que fez com que em seus assuntos 
fossem exercitados envolvendo as situações do co-
tidiano através dos contextos. (Cunha, 2017, p. 2).

Machado (2015) ressalta que um dos maiores fatores que facilitou 
a aprovação dos estudantes foi o fato de sair da rotina e dos métodos 
tradicionais de ensino que usavam o quadro e o livro didático. O Guia 
do PNLD (2018) enfatiza que a exploração de programas que possam 
ajudar na representação gráfica pode auxiliar esse estudo. Mas destaca 
que devido o estudo ser pouco usado deve ser mais aprofundado com 
bastante atenção para que possa ser utilizado como material didático 
no ensino.

134 



No percurso deste projeto pode-se compreender que o uso de tec-
nologias em sala de aula atende a interdisciplinaridade no ensino de 
Matemática possibilitando novas maneiras de compreender as funções 
afim com o uso do software GrafEq, que foi projetado para produzir um 
forte entendimento da Matemática através de um mecanismo de repre-
sentação gráfica sofisticado, sendo um dos seus pontos fortes notáveis.

4. Resultados

Neste capítulo serão tratados os dados observados durante a apli-
cação do minicurso que se destacam como principais. De primeiro 
momento, foi observado que a falta de conhecimento na instalação 
de programas para os leigos em tecnologia que estavam presentes 
no curso foi uma dificuldade a ser superada. A falta de habilidade 
na compreensão e no processo de instalação tomou grande parte do 
primeiro momento. Contudo houve aqueles que tinham simpatia para 
a instalação e se dispuseram a ajudar os outros colegas. 

Uma das grandes dificuldades que atingiram a todos na turma foi 
o reconhecimento das funções que atendessem o comportamento dos 
quadros originais que eram representadas por uma imagem na tela. 
A compreensão e o entendimento das funções só se deram através de 
exemplos prontos demonstrados na tela e só assim conseguiram de-
senvolver os exemplos propostos. Em seguida, após alguns exemplos, 
a turma teve maior entendimento do comportamento das funções que 
graficamente mudavam conforme os valores eram alterados. Assim, 
o minicurso se deu muito proveitoso na execução dessas atividades 
propostas, pois a variedade de funções que puderam surgir na repre-
sentação do mesmo exemplo se deu aos diferentes modos de interpre-
tação da imagem e com isso o compartilhamento entre os integrantes 
do grupo foi enriquecedor.

No material que foi disponibilizado havia 37 modelos prontos 
na extensão do programa GrafEq, o software e links a respeito do 
programa. Assim, as atividades que os acadêmicos trouxeram para a 
apresentação na etapa final do curso foram compartilhadas contendo 
as diferentes maneiras de chegar ao mesmo gráfico. A Figura 9 apre-
senta exemplos desenvolvidos pelos acadêmicos.
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Figura 8 – Software GrafEq – Mosaico de Exemplos

Fonte: Minicurso “Gráfico e Funções” - Software GrafEq

Nessa etapa final do minicurso foram apresentadas as atividades 
desenvolvidas por cada integrante e teve como propósito a visualização 
das diferentes formas de representar tal gráfico ou imagem escolhi-
da. Assim o comportamento de cada função ficou bem mais claro e 
de fácil entendimento para todos os participantes. O minicurso teve 
como pesquisa um questionário de finalização para realizar outro 
levantamento de dados onde serão tratadas questões de satisfação do 
projeto, as dificuldades encontradas, os pontos positivos e negativos do 
minicurso e o que cada participante achou do uso da tecnologia como 
método de ensino de Matemática, totalizando 20 questões. Também foi 
utilizado como meio de coleta de dados e respostas o Google Formulá-
rios, onde facilitou o levantamento de dados e criação do artigo final.

Assim, essas 20 questões serão trabalhadas pela colega de curso 
Sandra Bengozi de Carvalho na confecção de outro artigo de finaliza-
ção da especialização com a metodologia de Bibliografia com análise 
de conteúdo.

A aplicação do minicurso para a confecção do artigo visou propor-
cionar benefícios gerados pela implementação das tecnologias no setor 
docente, os meios para as quais podem ser utilizadas para produção 
de aulas interdisciplinares e até mesmo fornecer meios para que as 
aulas possam ser realizadas com maior agilidade e controle. 
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5. Considerações Finais

Pode-se observar a infinidade de aplicações que as tecnologias li-
gadas à educação podem gerar sendo aulas incríveis no futuro e como 
toda inovação tende a acarretar suas consequências. Não devem ser 
poupados esforços para que a formação docente seja constante ga-
rantindo que não sejam estagnados os métodos de ensino e, também, 
não devem ser canalizadas maneiras de reter esses avanços, mas sim 
trabalhar em um equilíbrio onde possa-se evoluir de uma maneira 
em que todos consigam colaborar e que todos estejam entusiasmados 
a aprender.
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1. Introdução

Desde a antiguidade o ser humano tem a precisão de manter algo 
em oculto, isso surgiu devido necessidade de se comunicar em segre-
do através de mensagens em formas escritas diferentes que somente 
a pessoa destinada sabia o que significava. Manter uma mensagem 
escrita de forma diferente é denominado criptografia, que consiste em 
uma técnica de trocar as letras por símbolos ou até mesmo por letras. 
Naquela época era tão importante manter algo em sigilo quanto hoje 
em dia. Os primeiros relatos da existência da criptografia foram com 
os egípcios, romanos e espartanos.

Os romanos se tornaram os primeiros a destacar-se com a cripto-
grafia conhecida como a cifra de César que consiste em substituição de 
letras por letras, ou seja, é uma técnica de deslocamento do alfabeto. Os 
espartanos foram os primeiros a criarem uma técnica para criptografar 
suas mensagens, uma forma das mensagens ficarem fora de ordem.

A criptografia com o tempo teve suas técnicas aprimoradas na ne-
cessidade de se tornar mais eficiente tendo a ajuda da tecnologia, pois 
se tornou indispensável na guerra para a transmissão de mensagens. 
Na Segunda Guerra Mundial a criptografia era a chave principal na 
comunicação de batalhões, pois era o melhor meio de se comunicar 
para que os inimigos não descobrissem seus planos. Foi criada uma 
máquina criptográfica chamada Enigma.
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A máquina Enigma se tornou um grande desafio para muitos países 
em busca de descobrir como quebrar seu código de segurança, pois era 
dela que se transmitiam os comandos dos locais de ataque aos outros 
batalhões de guerra. Essa máquina criptográfica tinha um sistema de 
substituição de letras por rotores, era parecida com as máquinas de 
datilografias e conhecida como as máquinas de escrever. Após a guerra 
a criptografia se tornou importante na área de transação comercial 
se tornando cada vez mais segura e difícil de quebrar seus códigos. A 
criptografia RSA iniciou esse processo sendo usada para transações 
bancárias, seu método é a utilização de duas chaves para criptografar 
usando a Matemática, especificamente, a teoria dos números. Hoje em 
dia, a criptografia está em torno de tudo, como alguns exemplos: em 
movimentação financeira, em uma transferência de contas, uma con-
versa na rede social, nos telefones, nos computadores e entre outros. 

Hodiernamente, a criptografia está amplamente utilizada para 
uso de segurança de dados. Diante das atualidades que se encontra a 
segurança das informações que podem transformar a realidade de um 
povo, é necessário um conjunto de métodos e ações que trazem não 
só esclarecimento, mas uma proteção, sendo que a criptografia é um 
dos meios de segurança mais eficaz. A justificativa da realização deste 
trabalho é mostrar a Matemática aplicada nos métodos de criptogra-
fias assimétrica principalmente na parte do método RSA e ElGamal. 
O objetivo principal é estudar as técnicas matemáticas na criptografia 
RSA e da criptografia ElGamal em teorias dos números. O trabalho 
aborda o surgimento da criptografia e sua evolução do decorrer dos 
anos, assim, mostrando suas etapas de desenvolvimento, definição 
de criptografia simétrica e assimétrica, definições matemáticas nos 
métodos assimétricos e, por fim, aplicar a Matemática na criptografia 
RSA e ElGamal. 
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2. Surgimentos da Criptografia

O termo criptografia vem do grego “kriyptos”, significa secreto, 
oculto e “gráphein” que significa descrever, escrever. Segundo Cou-
tinho (2012), deriva do grego “escrita escondida”, ou seja, técnicas 
de transformação da escrita. Portanto, quando criptografamos uma 
mensagem estamos escrevendo num modo em que dificulta o acesso 
de leitura da mensagem. 

Os primeiros relatos de utilização da criptografia foram no Egito 
Antigo, usada pelo faraó na escrita para esconder os tesouros nas 
catacumbas das pirâmides. Ele usava o sistema de substituição: pala-
vras por símbolos (decifração hieróglifos) assim, se caso algum ladrão 
roubasse o documento, não teria acesso aos tesouros e se perdiam nas 
catacumbas. (COUTINHO, 2012)

Ainda tem-se relatos de uso de criptografia na China, Mesopotâmia 
e Esparta, estes usavam a Cítala, um aparelho criptográfico militar, 
como diz Olgin (2012). Contudo, os romanos e gregos tiveram mais 
destaque na história da criptografia. Por volta de 500 a.C., em Roma, 
há relatos do uso da cifra de substituição simples. Segundo Coutinho 
(2012), foi usado pelo ditador romano Júlio Cesar para comunicar-se 
com as legiões romanas em combate pela Europa e sua técnica foi 
conhecida como Cifra de Cesar. A principal função do surgimento da 
criptografia foi o objetivo de manter algo escondido como forma de 
segurança, principalmente quando foi usada em guerras. Esta afirma-
ção é ratificada por Litoldo (2012) como segue abaixo.

Há milhares de anos a Criptografia permeia as tro-
cas de mensagens humanas de maneiras sigilosas. 
Tais trocas sempre foram indispensáveis na histó-
ria da humanidade, principalmente para os gover-
nantes que dependiam de meios de comunicação 
eficientes para governar seus territórios, coman-
dar seus exércitos etc. sua importância se inten-
sificava em épocas de guerra quando a eficiência 
e o sigilo na comunicação poderiam determinar a 
glória ou ruína de um povo. (LITOLDO, 2012, p. 05).

141 



A mensagem para ser criptografada tem que ter uma chave, ou 
seja, um código, uma senha para ser codificada. Assim, quem possuir 
a senha tem acesso ao conteúdo podendo codificar a mensagem e rees-
crevê-la, mas quando não se tem a chave faz-se o processo de decifrar, 
que é quando ocorre a quebrar do código de acesso da mensagem, isto 
é, a criptoanálise onde o indivíduo está quebrando o código de acesso 
à mensagem. 

A criptografia tem uma irmã gêmea na arte de deci-
frar códigos secretos, ou criptoanálise. Naturalmen-
te todo código vem acompanhado de duas receitas: 
uma para codificar uma mensagem; outra para de-
codificar uma mensagem codificada. Decodificar é 
o que um usuário legítimo do código faz quando re-
cebe uma mensagem codificada e deseja lê-la. Já de-
cifrar significa ler uma mensagem codificada sem 
ser um usuário legítimo. (COUTINHO, 2009, p. 23).

Para acessar uma mensagem criptografada existem duas manei-
ras de se fazer: decodificar e decifrar, que são processos diferentes. 
Quando se fala em decodificar uma mensagem quer dizer que ela 
está sendo acessada pela legítima chave de segurança, já decifrar uma 
mensagem é quando a mesma está sendo quebrada com uma chave 
que não é legítima. 

Segundo Coutinho (2009), no caso de substituição, um dos métodos 
de decifrar uma mensagem é pela contagem de frequência, o mais 
famoso em utilizar foi J. F. Champollion, que em 1822 usou para de-
cifrar hieróglifos egípcios. Com o passar dos tempos ficou inválida a 
utilização de substituição pois se tornou insegura.

De acordo com a Krischer (2013), na Segunda Guerra Mundial foi 
utilizada uma máquina eletromecânica chamada Enigma e na época 
era a mais eficiente e infalível em sua função de codificar as mensagens 
dos trajetos dos ataques. Foi construída pela Gewerkschaft Securitas, 
em Berlim – Alemanha, em 1923. Com os resultados dessa máquina, 
surgiram estudos para decifrar. Um grupo de criptógrafos da marinha 
britânica, entre eles estava o matemático britânico Alan Turing, tinha 
como objetivo construir uma máquina para decifrar o Enigma. Então 
ele desenvolveu a Bombe, que possuía vários discos de números, assim, 
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através disso, gerava o código que capitava a chave que decifrava o 
Enigma para quebrar o código. 

Com a invenção dos computadores surgiu a comunicação pela 
internet e assim teve novos desafios de segurança. Com isso foram 
desenvolvidos os códigos de chave pública para facilitar esse processo 
de ter mais segurança.

De acordo com Coutinho (2009), a RSA (as letras correspondem as 
iniciais dos inventores) é a chave pública mais conhecida e utilizada, 
e foi inventada em meados de 1977 pelos R. L. Rivest, A. Shamir e L. 
Adleman, eles trabalhavam na Massachussets Institute of Technology 
- MIT. Existem vários métodos de criptografia de chave pública mas a 
RSA é a mais utilizada em aplicações comerciais.

O fato da RSA ser a mais utilizada em aplicações comerciais é pela 
facilidade de codificar uma mensagem e a dificuldade em decifrar, 
pois é fácil de fazer e é difícil de desfazer, como fala Coutinho (2009). 
E os inventores utilizaram os números primos para desenvolvê-la. 
Um exemplo disso é sua utilização pela Netscape dos Softwares no 
desenvolvimento de navegadores de internet.

3. Cifra de Cesar

A criptografia já era praticada desde vários séculos, a de substi-
tuição de letras é um bom exemplo. Foi utilizada por Júlio César o 
Imperador da Roma antiga, cujo busto está representado na Figura 1. 
Ele usava para passar ordens militares. 

Figura 1 – Júlio César

Fonte: Boson
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A Cifra de Cesar consiste em substituir uma letra pela seguinte, isto 
é, transladar o alfabeto uma casa adiante. No caso da cifra de César 
ele deslocava o alfabeto em três casas à frente, ou seja, a letra “A” seria 
a letra “D”. Esses números de vezes que desloca o alfabeto é a chave 
para decodificar a mensagem. Mas a Cifra de César tinha um grande 
problema, pois ela podia ser facilmente “quebrada”, isto é, ela pode 
ser decifrada pelo fato da repetição de letras e a frequência de cada 
letra, como afirma Coutinho (2009):

Códigos como de César padecem um grande mal, 
são muito fáceis de decifrar. Na verdade, qualquer 
código que envolva substituir cada letra sistemati-
camente por outro símbolo qualquer sofre do mes-
mo problema. Isto se deve ao fato de que a frequ-
ência média com que cada letra é usada em uma 
língua é mais ou menos constante. (COUTINHO, 
2009, p. 23).

A Figura 2 nos mostra de forma simples como funciona a cifra de 
César. 

Figura 2 – Demonstração do deslocamento

Fonte: Boson

Para decifrar a Cifra de César ou qualquer cifra de substituição 
basta entender a frequência média de repetição de cada letra, isso 
ocorre porque a frequência média de que cada letra aparece em um 
texto é quase constante. Conforme nos diz Meneses (1996).
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Assim, apenas contanto a frequência de cada sím-
bolo no texto, podemos descobrir a que letra cor-
respondem os símbolos mais frequentes. Isto geral-
mente é suficiente para quebrar o código e ler toda 
a mensagem. Observe, entretanto, que este método 
para quebrar o código só funciona bem se a mensa-
gem for longa. (MENESES, 1996, p. 211).

Portanto, contando a frequência de cada símbolo no texto, pode-se 
descobrir a que letra corresponde aos símbolos mais repetidos. Ape-
nas isto é suficiente para decifrar o código e ler a mensagem por trás, 
mas a frequência só funciona se o texto for longo, assim, poderá ser 
observada a frequência de repetições com maior precisão. 

Uma variante do código de César é a Cítala. A Cítala espartana foi 
o primeiro aparelho criptográfico militar, de acordo com os estudos 
de Seabra (2010) e foi desenvolvida em meados do século V a.C.

Figura 3 – Cítala

Fonte: Museum Crypto

A Cítala é um instrumento que consiste em um bastão de madeira 
e uma tira de couro onde é escrita a mensagem. O processo de trans-
missão de mensagens ocorria de maneira discreta através da tira de 
couro desenrolada na Cítala transportado em forma de cinto. Ao esticar 
a tira as palavras ficam fora de ordem, para decifrá-la era necessário 
que utilizasse uma cítala do mesmo diâmetro.
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4. A Enigma

A utilização da criptografia na guerra era uma forma essencial, 
quanto mais seguro e rápido o tráfego da mensagem maiores eram 
as chances de vencer o inimigo. Com isso, houve a necessidade de 
mecanizar a cifra, deixando-as mais complexas, segundo Machiavelo 
e Reis (2012), de forma relativamente célere e sem grandes taxas de 
erro. Os dispositivos criptográficos eletromecânicos começaram a ser 
desenvolvidos no século XX. 

As máquinas criptográficas eletromecânicas usavam rotores. 
Segundo Menezes (1996), a primeira versão de máquina com uso de 
rotores foi do americano E.H.A Hebern, em 1918, baseada na máquina 
de datilografia, que utilizava a substituição de monoalfabeto. No ano 
de 1918, o alemão Arthur Scherbius inventou a primeira máquina 
Enigma. Segundo Machiavelo e Reis (2012), a mesma é formada por 
uma série de peças que são fios conectados em um teclado com letras 
do alfabeto, um painel com pequenas lâmpadas uma para cada letra, 
um conjunto de três ou quadro discos, um refletor um painel de plu-
gues e uma bateria. 

Figura 4 – Artur Sherbius

Fonte: Neto, (2013, pag.23)

Segundo Machiavelo e Reis (2012), os discos eram cilindros con-
tendo 26 contatos elétricos em cada face e um conjunto de ligações 
internas que ligam cada contato de uma face, ou seja, cada disco 
continha o alfabeto, assim, se tornando uma permutação do alfabeto 
e o refletor era um cilindro ligado em pares. Ao apertar uma tecla do 
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Enigma, um disco avançava e uma posição acionava um circuito de 
troca de discos, assim, passava pelo refletor novamente trocava de 
disco finalizando como quadro de iluminação e mostrando a letra 
trocada. O fato de ocorrer isso é que a Enigma deve estar programada 
e organizada, isto é, montada de acordo com a chave de codificação.

Figura 5 – Máquina Enigma

Fonte: Museum Crypto

Figura 6 – Rotore

Fonte: Museum Crypto
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Ao analisar como a Enigma funciona pode-se dizer que para deco-
dificar a mensagem só basta recolocar no Enigma. Obviamente não 
era só isso, pois a Enigma tinha uma segurança muito grande, sendo 
um sistema de programação na máquina em que sua chave era essa 
configuração, podendo ser mudada de acordo com a necessidade.

Portanto, a posição inicial dos discos (rotores) faz parte da chave 
para decifrar a mensagem. A chave deve ser transmitida do emissor 
para receptor de forma que ele possa depois ler a mensagem. A ma-
neira de transmitir essas configurações era pelo rádio podendo ser 
captada mas não sabendo o que seria. Assim, tornando segura e eficaz.

No ano 1925 Scherbius iniciou uma grande produção de Enigma 
com uma versão mais melhorada e, apenas no ano 1927, obteve os 
direitos da patente da criação do americano. Através dessa grande 
produção e por ser uma máquina criptográfica segura os alemães 
compraram mais de 30 milhões de máquinas Enigmas com o propósito 
de uso nos serviços militares, de acordo com Singh (2002). 

Como a Enigma era infalível, os alemães poderiam dizer que ga-
nhariam a Segunda Guerra Mundial e seria a vitória do poder nazista, 
mas, como toda invenção, teve seu fracasso.

Durante a Segunda Guerra Mundial cada batalhão do exército 
alemão possuía um Enigma. Cada Enigma tinha uma lista de chaves 
para cada período de 24 horas, ou seja, a chave era trocada todo dia. As 
configurações do Enigma continham data, ordem dos rotores, posição 
dos cilindros, ligação do painel e a localização que pretendiam atacar.

Segundo Singh (2002), em 1931, o Hans Thilo Schmidt vendeu 
um manual da Enigma para os poloneses, com essa traição poderia 
ser construída uma réplica da máquina, todavia não bastava ter a 
máquina mas também as configurações dela, sendo que essa chave 
tinha bilhões de possibilidades.

Segundo Singh (2002), os poloneses foram os primeiros que ini-
ciaram a quebrar o código da Enigma. Com mais de 20 matemáticos, 
todos fluentes em alemão, quem mais se destacou foi Marian Rejwski, 
Jerzy Różycki e Henryk Zygalski. 

Em 1930 Reijwki e os demais colegas trabalharam incansavelmente 
para descobrir as chaves da Enigma com uma máquina denominada 
Bomb. Entre os poloneses havia espiões da Alemanha, dessa forma 
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eles acabaram descobrindo o que pretendiam e, consequentemente, 
aumentaram a segurança da Enigma com mais rotores que de 3 pas-
saram para 5, com isso aumentou o número de chaves. 

Como a Polônia não conseguiu quebrar o código ela fez aliança 
com a França e Grã-Betânia e, no decorrer da guerra, foi forçada a 
modernizar as maneiras de quebrar o código da Enigma.

Figura 7 – Marian Rejwski, Jerzy Różycki e Henryk Zygalski

Fonte: Neto, (2013, pag.25)

Segundo Singh (2002), um grupo de britânicos de grandes matemá-
ticos, cientistas, linguistas e mestres em xadrez foi recrado, mas quem 
mais se destacou foi o matemático Alan Turing, segundo Crypto (2008). 

Durante a guerra Turing juntou-se aos decifradores de códigos 
em Bletchley Park. Com o pensamento de construir uma máquina 
inspirada dos poloneses. Turing focou em construir uma máquina 
para quebrar o código da Enigma, eles tinham apenas 24 horas para 
decifrar uma chave, pois mudava a cada dia. 

Figura 8 – Alan Turing 

Fonte: Neto, (2013, pag.26)

149 



Turing observou que a Enigma teria algum padrão de repetição, 
assim, seria uma forma de vencê-la. Às 6 horas da manhã os criptográ-
ficos interceptavam as mensagens e nelas sempre continha a palavra 
“clima”, estas repetições foram vistas. 

Através da observação de Turing usou-se a ideia de Marian Rejewsi 
de construir uma máquina que pudesse quebrar o código.

Figura 9 – Máquina de Alan Turing

Fonte: Neto, (2013, pag.26)

5. RSA

Segundo Coutinho (2009), com a evolução da tecnologia e com os 
avanços dos computadores e da internet se iniciou a comercialização 
virtual. Assim, a criptografia passou a ser usada como uma forma de 
segurança de comercialização, pois a privacidade se tornou de extre-
ma importância.

Dessa maneira, fez-se necessário a invenção de novos códigos 
avançados de decifrar até mesmo com auxílio do computador. Por 
isso os códigos modernos são todos de chaves públicas.
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Esses tipos de códigos e ideias foram introduzidos por W. Diffie 
e M. E. Hellman da Universidade Stanford e, independentemente, 
por R. C. Merkle da Universidade da Califórnia no ano de 1976. Se-
gundo Coutinho (2009), as chaves públicas são fáceis de decifrar mas 
são complexas de decodificar já que elas realizam vários processos 
matemáticos, que serão omitidos aqui pois escapam aos interesses 
deste trabalho. No entanto, para se aprofundar na vertente matemá-
tica do tema recomenda-se, em português, Coutinho (2009) e Meneses 
(1996), que ainda não foi traduzido do inglês.

Segundo Coutinho (2012), a RSA foi criada em 1977 e para com-
preender seus funcionamentos precisa-se entender alguns mecanis-
mos da Matemática. Observa-se que para o funcionamento de uma 
simples compra utilizando a RSA precisa-se de dois números primos 
diferentes “x” e “y”, com o produto de “xy” terá um número inteiro 
“n”, o vendedor manterá esses números como sua chave privada e 
“n” será a chave pública que todos os consumidores terão acesso para 
realizar a compra. 

Portanto, para decifrar a mensagem basta então fatorar “n” pois 
seriam encontrados “x” e “y”, só que esses números primos são muitos 
grandes, cerca de 100 algarismos cada e, ao fazer o produto desses 
números “n” teriam 200 algarismos a mais, levaria muito tempo para 
fatorar esse número pelo fato do seu tamanho, o que acabaria ficando 
inviável. Através disso a RSA se torna um método mais destacado. 

6. Considerações Finais

Este trabalho apresenta a evolução histórica da criptografia obser-
vando-se que seus avanços aconteceram, principalmente, para suprir 
uma necessidade bélica.

Desde a máquina de Turin, que observou-se ser o instrumento 
fundamental no término da Segunda Guerra Mundial, até hoje com 
os computadores. Esses computadores proporcionaram que a cripto-
grafia exigisse métodos matemáticos mais avançados, principalmente 
na área de teoria dos números.

151 



O leitor atento pode estar se perguntando “Como o mundo não está 
mais em guerra, qual a razão de avanços em criptografia?” 

É verdade que não se encontra em guerra, mas a mesma revolução 
tecnológica que proporcionou a criação de métodos mais eficientes de 
criptografia como o RSA está tornando-a obsoleta. Sabe-se agora que a 
segurança da criptografia moderna está na impossibilidade temporal 
de obter-se a chave privada dispondo apenas da chave pública.

A computação quântica é uma realidade cada vez mais próxima. 
Empresas de tecnologia de dados investem milhões para obter o que 
os especialistas chamam de “supremacia quântica”. 

Caso alguém disponha de uma máquina computacional quântica, a 
impossibilidade temporal que garante a segurança do RSA, que atual-
mente é centenas de anos, será levada a poucos segundos.

Precisa-se com urgência investir em segurança. Fatos recentes no 
Brasil mostram que nossos dados virtuais e, além disso, a nossa priva-
cidade, pode estar à mercê de hackers e a única saída em segurança 
virtual é a criptografia.

Felizmente o Brasil possui recursos humanos capacitados para 
desenvolver tecnologias de altíssima qualidade neste ramo de pes-
quisa, o que realmente falta é o desejo das autoridades em fomentar 
tais pesquisas. 

7. Referências 

BRAGA, Alexandre e DAHAB, Ricardo. Livro – Texto de Minicursos Introdução 
á Criptografia para Programadores: Evitando Maus Usos da Criptografia em 
Sistemas de Software: SBC, 2015. REMATEC, Natal (RN), 9, p. 135-156, 2014.

COUTINHO, S. C. Números inteiros e criptografia RSA. Rio de Janeiro, IMPA, 
2009.

COUTINHO, S. C. Criptografia. Rio de Janeiro, IMPA, 2012.

GANASSOLI, Ana Paula e SCHANKOSKI. Criptografia e Matemática. Curitiba-
-PR: PROFMAT, 2015.

152 



JASCONES, Fábio Luiz Tavares. Protótipo de Software para Ocultar Texto 
Criptografado em Imagens Digitais. Blumenau: UR, 2003.

KRISCHER, Thais Cristine. Um Estudo da Máquina Enigma. Porto Alegre: 
UFRGS, 2012.

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de metodologia cientifica / Marina de 
Andrade Marconi, Eva Maria Lakatos, 5. Ed. – São Paulo: Atlas 2003.

LITOLDO, Beatriz Fernandes e LAZARI, Henrique. Uma Análise do Uso da 
Criptografia nos Livros Didáticos de Matemática do Ensino Médio. REMATEC, 
Natal (RN), ano 9, n. 17, p. 135-156, 2014. 

MALAGUTTI, P. L. Atividades de contagem a partir da criptografia. Rio de 
Janeiro, IMPA, 2014.

MENESES, Alfred J. Handbook of Applied Cryptography, 1996.

MUSEUM CRYPTO, website of Paul Reuvers and Marc Simons. Disponível 
em: https://www.cryptomuseum.com. Acesso em: 18 nov. 2018.

NETO, JOAO GREGORIO CORREA. Sistema de Criptografia RSA. 110f. Mes-
trado Profissional em Matemática em Rede Nacional Instituição de Ensino: 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro 
Biblioteca Depositária: Biblioteca Digital do PROFMAT.

OLGIN, Clarissa de Assis. Criptografia: Um Tema Gerador para os Conteúdos 
Matemáticos no Ensino Fundamental. Rio Janeiro, 2012.

RAMOS, A. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia pode 
abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo, Atlas, 2009.

SILVA, Paulo Sérgio Lopes da. Um Sistema de Criptografia de Chave Pública 
Chamada ElGamal. Dissertação, Cuiabá, 2015.

SINGH, Simon. The code book: how to make it, break it, crack it. Includes 
bibliographical references and index, 2002.

153 




