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Aplicações da Matemática nas diversas Áreas do Conhecimento 

 

O ano de 2020 com certeza será lembrado como um ano ímpar na vida de todos 

os seres humanos. No meu caso pontualmente muitas coisas difíceis surgiram, porém, 

sempre acredito que na dificuldade que se mostra a oportunidade. Oportunidade de 

evoluir. Mas também muitas coisas boas aconteceram, sendo uma delas o início de uma 

parceria de pesquisa com o Prof. Dr. Laerte Silva da Fonseca. A partir dessa parceria veio 

o convite do Prof. Laerte para que eu me tornasse um editor convidado para elaborar o 

volume especial intitulado "Aplicações da Matemática nas Diversas Áreas do 

Conhecimento". Prof. Laerte, novamente muito obrigado pelo convite e espero ter sido 

capaz de estar à altura do desafio. 

Neste volume selecionamos, dentre todos os artigos enviados, oito trabalhos que 

acredito apresentar uma quantidade interessante de conhecimento dentro, principalmente, 

do Ensino da Matemática.  

O volume inicia-se com um trabalho que relaciona a literatura de Malba Tahan e 

Metodologias Ativas para o Ensino de Matemática. Em seguida, um trabalho provindo de 

pesquisadores do ProfMat-UFSJ, professores Paulo Rodolfo e Juan, os mesmos 

apresentam uma proposta didática para o ensino das funções seno e cosseno. Enquanto 

isso, o terceiro trabalho faz a relação da Matemática aplicada a outras áreas, com especial 

destaque para aplicações das funções logarítmicas. O próximo trabalho investiu em 

apresentar um estudo que analisa a Matemática nas Ciências Humanas em questões do 

ENEM 2018 e 2019. 

Continuando, o quinto trabalho apresenta relações entre algumas obras de 

Leonardo da Vinci e a Matemática, relacionando alguns conceitos da Matemática com a 

Arte. Em seguida, o sexto trabalho se esforça em apresentar uma análise da aplicação da 

Metodologia 4 E's para o ensino da Cálculo. O penúltimo trabalho apresenta o uso da 

tecnologia, através do simulador PHET e do software WINPLOT no ensino de funções  
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e relacionando-o com conceitos da Física. Por fim, o último trabalho apresenta um estudo 

muito interessante que relaciona o Ensino de Matemática para deficientes visuais, e mais, 

o ensino de números complexos, conteúdo notadamente complexo dentro do Ensino da 

Matemática. 

Fico na esperança de que esse volume possa contribuir para evolução do 

conhecimento, em especial destaque com relação ao Ensino de Matemática. 

Grande abraço e boa leitura a todos! 

 

Estaner Claro Romão, Editor Convidado 1 

 

Laerte Fonseca, Editor-Chefe2 

 Paulo Rogério Miranda Correia, Vice-Editor3 
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Resumo: O presente artigo traz uma reflexão acerca do atual ensino de Matemática e evidencia 
o quanto a literatura de Malba Tahan pode contribuir para uma aprendizagem por metodologia 
ativa. Ap roposta de ensino de Malba Tahan vem ao encontro de renomados escritores que 
defendem as metodologias ativas como forma de engajar o aluno e torná-lo um cidadão crítico 
e autônomo. Dessa forma, foi realizada uma pesquisa bibliográfica qualitativa para identificar 
e comparar as características propostas na metodologia contextualizada de Malba Tahan com 
as das metodologias ativas. Realizou-se, também, uma investigação quantitativa com docentes 
de Matemática de escolas estaduais de uma cidade do Vale do Paraíba do Estado de São Paulo. 
O intuito foi verificar se conheciam o famoso escritor Malba Tahan, se apreciavam e 
trabalhavam a literatura de forma interdisciplinar e se a didática proporcionada pelo escritor era 
considerada metodologia ativa enquanto ensino e aprendizagem de Matemática. Diante disso, 
o resultado da pesquisa mostrou que as metodologias ativas são desenvolvidas há algumas 
décadas, conforme apontado pela literatura de Malba Tahan, e trazem diversos benefícios ao 
ensino e aprendizagem de Matemática conforme estratégias apontadas pelos docentes 
investigados.  
 
Palavras-chave: Literatura de Malba Tahan, Metodologias Ativas, Ensino e aprendizagem, 
Matemática. 
 
 

MALBA TAHAN LITERATURE AND ACTIVE METHODOLOGIES: 

MATH SIGNIFICANT TEACHING 

 
Abstract:This article reflects on the current teaching of Mathematics and shows how much 
Malba Tahan's literature can contribute to the learning of it by active methodology. Malba 
Tahan's teaching proposal meets renowned writers who defend active methodologies as a way 
to engage students and make them a critical and autonomous citizen. Thus, a qualitative 
bibliographic research was carried out to identify and compare the characteristics proposed by 
the contextualized methodology of Malba Tahan to those of the active methodologies. A 
quantitative investigation was also carried out with mathematics teachers from state schools in 
a city in Vale do Paraíba, State of São Paulo, in order to verify whether they knew the famous 
writer Malba Tahan, whether they appreciated and worked on literature in an interdisciplinary 
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way and whether didactic provided by the writer was considered active methodology while 
teaching and learning mathematics. Therefore, the research result showed that active 
methodologies have been developed for some decades, as pointed out by Malba Tahan's 
literature, and brought several benefits to the teaching and learning of Mathematics according 
to the strategies pointed out by the investigated teachers. 
 
 
Keywords: Malba Tahan Literature, Active Methodologies, Teaching and learning, 
Mathematics. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios dos tempos, a Matemática é fundamental para a vivência em 

sociedade. Está presente em nosso cotidiano em muitas tarefas que executamos, como as horas, 

o tempo, na compra de algo, nas unidades de medidas, enfim, se pararmos para pensar, tem 

muita Matemática envolvida em nossa vida. 

Desse modo, o ensino e a aprendizagem de Matemática carecem de metodologias mais 

efetivas que tragam o ensino de forma contextualizada aliadas à assuntos do cotidiano do 

indivíduo. Assim sendo, a aprendizagem passa a fazer sentido, pois está pautada nos 

conhecimentos prévios do estudante.  

Diante desse pressuposto, Malba Tahan, pseudônimo de um grande educador e escritor 

brasileiro cujo nome é Júlio César de Mello e Souza, foi o precursor do ensino da Matemática 

no Brasil, tornando-se definitiva a sua identidade. Durante a sua trajetória, foi professor de 

Matemática, estudou o Islã por sete anos, teve aulas particulares de árabe e escolheu esse 

pseudônimo porque no Brasil, as chances de publicar livros por escritores estrangeiros eram 

muito maiores (SALLES; NETO, 2015).  

As obras desse escritor destacam-se por fazer com que o aluno seja o protagonista da 

aprendizagem. Assim, é fundamental que o professor atual repense sua prática educativa e 

envolva a literatura como caminho para uma aprendizagem lúdica, motivadora e significativa 

utilizando-se das metodologias de Malba Tahan como práticas de Metodologias Ativas de 

aprendizagem. 

O presente artigo tem por objetivo evidenciar, por meio de pesquisas bibliográficas, que 

a metodologia proposta há décadas pelo famoso escritor e professor Malba Tahan pode ser 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 2, ISSN 2358-4750 
 

3 

considerada uma Metodologia Ativa, tendo em vista que proporciona um aprendizado mais 

dinâmico, interativo e participativo, de forma que o ensino da Matemática seja mais atraente e 

motivador tornando-se significativo para o aluno. 

Assim sendo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica qualitativa apontando as principais 

características propostas na metodologia contextualizada de Malba Tahan e as características 

das metodologias ativas, de maneira que mostre ao leitor que a metodologia defendida pelo 

escritor proporciona ao estudante um processo de ensino e aprendizagem que o torne autônomo, 

crítico e protagonista. 

Uma investigação quantitativa, também, foi realizada com docentes de Matemática, a 

fim de mostrar se os professores da disciplina conhecem o famoso escritor Malba Tahan e se 

aplicam ou já aplicaram as suas metodologias em sala de aula e o quanto consideram como 

metodologias ativas, enquanto ensino e aprendizagem de Matemática. 

A seguir, serão apresentadas a fundamentação teórica, a metodologia, os resultados e as 

considerações finais. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Júlio César de Mello e Souza foi um professor, escritor, matemático e quem popularizou 

o ensino da Matemática no Brasil e tornou-se um famoso escritor conhecido mundialmente pelo 

seu pseudônimo Malba Tahan. O professor nasceu em 06 de maio de 1895 e faleceu no ano de 

1974. Durante o seu período de vida publicou cerca de 120 livros, dentre os quais “O homem 

que calculava” tornou-se um dos mais famosos e apreciados livros e o dia 06 de maio, dia em 

que o escritor nasceu, ficou mundialmente conhecido como o Dia da Matemática no Brasil 

(PIRES; APOLINÁRIO, 2017). 

Diante da dinâmica das histórias apresentadas de forma cotidiana e comum, a 

contribuição proporcionada pelo escritor Júlio César de Mello e Souza está direcionada para 

um melhor ensino e aprendizagem de Matemática. Dessa forma, o ensino torna-se algo muito 

precioso, não só por transmitir o conhecimento da Matemática, mas por este ser um ensino 

contextualizado que envolve a literatura como pano de fundo para uma melhor assimilação e 

entendimento dos conteúdos apresentados na disciplina de forma bastante lúdica, prazerosa e 

motivadora.  
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De certa forma, o autor sempre valorizou o ensino que desenvolvesse o raciocínio lógico 

de maneira enérgica, estimulando a aprendizagem cognitiva induzida pelo raciocínio e o 

contexto narrado, assim excluindo o uso tradicional de fórmulas e a aprendizagem ensinada de 

forma mecânica. Tanto a curiosidade quanto a ludicidade estão presentes nas obras de Malba 

Tahan que encantam o aluno e o professor tornando o ensino de Matemática muito mais 

dinâmico e encantador. 

De acordo com Santos (2017) as aulas do Prof. Mello e Souza eram encantadoras e com 

isso os alunos passavam a gostar da disciplina devido a didática desenvolvida em suas aulas. A 

prática educativa consistia em inserir o educando como protagonista principal da aprendizagem. 

O professor era uma pessoa carismática, alegre e comunicativa para ensinar Matemática.  

Dessa forma, aprender Matemática de maneira encantadora é crucial para que todos os 

alunos da Educação Básica desenvolvam a criticidade e a responsabilidade social, tornando-se 

cidadãos preparados para a vivência em sociedade, (BNCC, 2017).   

Nessa perspectiva, Diniz e Smole (2001), dizem que o ensino de Matemática aliado a 

literatura está pautado em situações cotidianas e devem ser compreendidos de forma mista. O 

aluno deve fundamentar o aprendizado dos símbolos matemáticos, levando em consideração a 

linguagem matemática situando-a no tempo e no espaço em que está inserida.  

Diante disso, Freire (2000) salienta que o verdadeiro educador é aquele que além de 

ensinar bem a sua disciplina, desafia o aluno a ser crítico com a realidade social e política. O 

educador deve fazer com que o educando acredite em si e que ele é capaz de mudar a sua 

realidade e conquistar os seus sonhos por meio da aquisição de saberes.  

  

A metodologia e o ensino contextualizado de Malba Tahan 

 

A Matemática sempre foi uma disciplina muito importante para a sociedade humana 

devido à diversidade de contextos em que são utilizados os números em nosso cotidiano, porém 

também sempre foi a disciplina que causa mais pavor entre os estudantes, visto que antigamente 

eram utilizadas excesso de simbologias e teoremas, dificultando ainda mais o seu uso e 

compreensão. 
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Durante o período compreendido entre as décadas de 30 e 70, a disciplina não estava 

ligada ou inter-relacionada com a realidade do indivíduo e a aprendizagem não fazia sentido 

para o aluno, assim, causando um desinteresse pela ciência Matemática.  

Diante desse contexto, surgem as obras do escritor Malba Tahan com as mais variadas 

propostas didáticas de ensino contextualizado que envolvia aulas mais dinâmicas e de acordo 

com a realidade do aluno, de forma a despertar o seu interesse e o gosto pela Matemática de 

forma lúdica, recreativa, com jogos e enigmas presentes nos livros publicados pelo autor.  

A abordagem de Malba Tahan utilizava aulas interativas, dinâmicas, centradas no aluno 

que envolviam desde aulas práticas até a interdisciplinaridade, o que proporcionava um ensino 

aliado ao aprimoramento e o desenvolvimento das competências leitora e escritora, visto que a 

leitura era o ponto de partida para a compreensão e o entendimento das atividades propostas na 

disciplina de Matemática. 

Assim, a aprendizagem provinda de um ensino baseado em experiências do cotidiano, 

partindo do concreto para o abstrato tornavam as aulas mais atraentes para o aluno. Malba 

Tahan era defensor da confecção de materiais pedagógicos concretos com intuito de auxiliar na 

aprendizagem de Matemática.  

Dessa forma, esses materiais pedagógicos poderiam ser criados pelos próprios alunos, 

como jogos de tabuleiro, atividades criativas, histórias inventadas, para serem disponibilizadas 

em um Laboratório criado pelo próprio professor, afinal Malba Tahan defendia a criação de 

Laboratórios nas escolas, pois de acordo com o autor: 

 
O professor de Matemática, que dispõe de um bom Laboratório poderá, com a 
maior facilidade, motivar seus alunos por meio de experiências e orientá-los, 
mais tarde, com a maior segurança, pelo caminho das pesquisas mais abstratas. 
(TAHAN, 1962, p. 62). 

 
No início do século XX, a Matemática era ensinada de forma descontextualizada 

provocando o fracasso do aluno. Júlio César condenava a metodologia usada pela grande 

maioria dos professores, pois o próprio escritor já havia sido vítima desse ensino e dessa 

metodologia que o deixou com notas baixas nessa disciplina. Diante disso, o autor buscou uma 

Matemática mais atrativa e produtiva de forma a fazer sentido para o espectador, sendo 

trabalhada como uma ciência útil e prática.   
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O ensino por meio de metodologias difíceis, mecânicas, com fórmulas e sem contextos 

reais, em nada contribuía para a formação do estudante, Malba Tahan dizia que os professores 

que utilizavam-se dessas metodologias eram chamados de “algebristas”, termo figurado que o 

autor trazia como alguém que procurava tornar a Matemática complicada, obscura e 

despedaçada, pois não havia entendimento diante das propostas de ensino desfragmentadas 

apresentadas (TAHAN, 1961). 

Diante desse cenário, Malba Tahan tinha o objetivo de reduzir o uso de álgebras no 

Ensino Fundamental e aprimorar o ensino de Matemática no Brasil de forma que algumas 

medidas fossem tomadas, como revisão e apresentação de programas variados, regulamentação 

de tipos e modelos de provas diferenciadas e exclusão de unidades e conteúdos insólitos 

(TAHAN, 1961). 

Malba Tahan defendia veementemente o uso de jogos no ensino, dizia que ao usar o 

jogo de forma bem estruturada e em momento auspicioso, esse tornava-se um dos recursos mais  

valiosos e eficazes que um discente pode recorrer para adquirir a melhor aprendizagem e com 

o maior êxito, assim sendo, em seu livro “Didática da Matemática Volume II” ele dedica vários 

capítulos a essa temática (TAHAN, 1962).  

Diante de todos esses aspectos, percebe-se que as metodologias atuais recomendadas e 

propostas pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, vem ao encontro das didáticas 

proporcionadas por Malba Tahan há décadas, ficando assim, além de seu tempo. Grande parte 

das ideias que norteiam o atual contexto de metodologias, não só diz respeito ao ensino da 

Matemática, mas também a outras disciplinas, estão relacionadas às Metodologias Ativas de 

Aprendizagem, as quais buscam a participação ativa do estudante mediada pelo professor. 

 

Metodologias Ativas aliadas ao ensino significativo de Matemática  

 

 Frente aos novos desafios do século XXI surge uma enorme necessidade de aliar novas 

metodologias de ensino aliadas ao ensino e aprendizagem significativos de Matemática, de 

forma a proporcionar o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para a 

formação crítica do estudante. 

 Frente a esse cenário, torna-se fundamental a mudança de paradigma no método de 

ensino tradicional voltado para o ensino mecânico e decoreba. Dessa maneira, a inserção de 
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metodologias ativas de aprendizagem surge para minimizar os problemas causados pelo ensino 

tradicional e melhorar o processo de ensino e aprendizagem, uma vez que o docente a utiliza 

comorecurso didático aliado às diversas práticas docentes cotidianas.    

 Nas metodologias ativas, o processo de aprender está baseado em diferentes formas de 

desenvolvimento da aprendizagem, as quais utilizam experiências voltadas para a prática social, 

reais ou simuladas, de forma a resolver os desafios propostos, perante os diversos contextos na 

resolução de problemas (BERBEL, 2011).   

 Para o autor Bastos (2006) o professor deve agir como um facilitador da aprendizagem, 

assim o aluno deve ser estimulado a pesquisar, refletir e decidir o melhor caminho para 

resolução dos problemas apresentados. O autor nos diz ainda que as metodologias ativas são 

definidas como processos que promovem interação, pesquisa e tomada de decisão individual 

ou coletiva nas resoluções de problemas.    

 Dessa forma, as metodologias ativas favorecem de maneira significativa para o processo 

de ensino e aprendizagem, pois é um recurso eficaz voltado  para a resolução de problemas e 

faz com que o aluno seja colocado perante o desafio de solucioná-lo de forma a examinar, 

refletir e contextualizar, alcançando determinado objetivo tornando-se um indivíduo mais 

motivado, ressignificando suas descobertas (MITRE, 2008). 

 Segundo Berbel (2011) as metodologias ativas despertam a curiosidade dos alunos, à 

medida que são inseridos na teoria aliada à prática pedagógica e assim trazem novos 

conhecimentos que não estavam conspícuos nas aulas perante a perspectiva do professor. O 

autor ainda salienta que ao proporcionar a implementação das metodologias ativas de forma a 

fortalecer a percepção do aluno de ser o próprio agente da ação pedagógica favorece a 

motivação autônoma do educando. 

 Desta forma, o docente que não respeita a curiosidade, a linguagem e a inquietação do 

educando infringe os princípios fundamentais éticos da existência humana. Assim, não se trata 

de um favor concedido, mas sim o respeito à autonomia e à dignidade de cada um, (FREIRE, 

2019).  

 Diante do contexto apresentado, percebe-se o quanto as metodologias ativas estão 

intimamente ligadas às metodologias propostas por Malba Tahan há décadas. Cabe ao 

professor, repensar o processo de construção da prática pedagógica, em que a mediação e a 
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interação são aspectos fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem significativo, 

principalmente na disciplina de Matemática. 

À medida que o professor foca no processo de aprendizagem, o seu papel deixa de ser 

o de apenas ensinar e passa a ser o de mediar a aprendizagem, ou seja, o docente é a ponte para 

que o seu aluno aprenda a aprender. Assim, Freire (2019) nos diz que uma boa formação 

discente está alicerçada na ação do professor e contribui significativamente para a construção 

de uma sociedade pensante. 

  

METODOLOGIA 

 

O delineamento desta pesquisa está pautado numa investigação científica realizada com 

18 professores de Matemática do Ensino Fundamental II de uma cidade do Vale do Paraíba, no 

Estado de São Paulo. Conforme Gil (2008) será proposta uma pesquisa-ação descritiva, a partir 

de revisão bibliográfica qualitativa com uma investigação sobre as características da 

metodologia do ensino contextualizado proposto por Malba Tahan e as características das 

Metodologias Ativas aliadas ao ensino significativo de Matemática. Em seguida, foi feito uma 

investigação quantitativa e qualitativa junto aos docentes de Matemática, a fim de mostrar se 

os professores da disciplina conhecem o famoso escritor Malba Tahan, se apreciaram e 

trabalharam a literatura de forma interdisciplinar e se a didática proporcionada pelo escritor é 

considerada metodologias ativas, enquanto ensino e aprendizagem de Matemática.  

Para tanto, o questionário investigativo aplicado aos professores contou com 8 questões 

as quais serão apresentadas e discutidas no próximo capítulo. 

 

RESULTADOS  

 

Após a análise dos dados referentes a investigação realizada com os professores de 

Matemática a respeito do conhecimento sobre a Literatura de Malba Tahan e Metodologias 

Ativas: ensino significativo de Matemática (FRANÇA, 2020), foram apontados os seguintes 

resultados: 

Na questão 1 que diz respeito ao conhecimento de Metodologias Ativas, 100% dos 

entrevistados responderam ter conhecimento sobre o assunto. Na sequência, questão 2, ao serem 
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questionados a respeito do termo Metodologias Ativas ser algo novo no campo educacional, 

72,2% dos investigados disseram que é uma novidade e apenas 27,8% mencionaram que já 

conheciam há algum tempo, conforme mostra a Figura 1. 

 

Figura 1. Respostas dos professores para a questão “Metodologia Ativa é algo novo para você?” 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Na terceira questão, ao perguntar se conheciam o escritor Malba Tahan e a sua 

metodologia de ensino, 77,8% dos professores responderam ter conhecimento a respeito do 

autor e das suas metodologias, porém 22,2% disseram nunca ter ouvido falar neste autor e nesta 

metodologia, conforme mostra a Figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Respostas dos professores para a questão “Você já ouviu falar no escritor Malba Tahan? 
Conhece o seu método de ensino?” 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Já na quarta questão, ao ser explicado brevemente quem foi o Malba Tahan, que esse 

era o pseudônimo de Júlio César de Mello e Souza, personagem criado pelo autor para 

protagonizar as suas histórias e proporcionar um ensino diferenciado que envolve a literatura 

e a Matemática, foi questionado aos professores se as diferentes formas que Malba Tahan 

aborda a Matemática, maneira lúdica de ensinar, podem ser consideradas Metodologias 

Ativas. Perante a explicação, as respostam foram unânimes 100% dos entrevistados disseram 

que a metodologia de Malba Tahan pode ser considerada metodologias ativas. 

Na quinta questão, os docentes foram investigados a respeito de já ter utilizado a 

Literatura de Malba Tahan como apoio em suas práticas pedagógicas. Diante das respostas 

apresentadas, 61,1% disseram que nunca utilizaram a Literatura de Malba Tahan como auxílio 

nas suas práticas de ensino e aprendizagem de Matemática e apenas 38,9% afirmaram que 

utilizaram o livro de Malba Tahan como apoio em suas práticas pedagógicas, conforme 

mostra a Figura 3. 

 

 
Figura 3. Respostas dos professores para a questão “Você já utilizou a literatura de Malba Tahan em 

suas práticas pedagógicas?” 
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Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Na sexta questão, foi solicitado aos professores que trabalharam a Literatura de Malba 

Tahan que descrevessem sucintamente como foi a sua prática de ensino. Dentre as práticas 

realizadas destacam-se as seguintes: 

 

“Utilizo metodologias que faça o aluno a participar das aulas seja através de 
jogos ou desenvolvimento de algum projeto em grupo” (Professor A). 
 
“Fizemos leitura de fragmentos de textos com os alunos e exemplificação em 
situações-problema do cotidiano” (Professor B). 
 
“Utilizei há alguns anos, para o sétimo ano, atividades de "Laboratório de 
Matemática" em sala de aula, conforme o Livro homônimo do autor” 
(Professor C). 
 
“Os alunos fizeram a leitura de um capítulo do livro de Malba Tahan e depois 
representaram o capítulo através do teatro de fantoches” (Professor D). 
 
“Trabalhei com jogos, assim o aluno aprende matemática com mais 
facilidade” (Professor E). 
 
“Os alunos estranharam uma professora de Matemática solicitar leitura de 
livros do Malba Tahan com diversas histórias. O retorno foi sensacional e 
principalmente o incentivo à leitura, os meninos gostaram muito e foi algo 
bastante prazeroso de se trabalhar” (Professor F). 
 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 2, ISSN 2358-4750 
 

12 

“Organizamos uma Semana da Matemática onde os alunos produziram uma 
peça de teatro sobre "o homem que calculava", foi muito legal, pois eles 
fizeram várias adaptações” (Professor G). 

 

Na questão seguinte, os professores deveriam responder se consideravam a metodologia 

utilizada por eles, positiva e por quê pensavam desta forma. De acordo com as respostas 

analisadas, destacam-se as seguintes: 

 

“Percebi que a participação, interesse e aprendizado na disciplina melhoraram 
significativamente” (Professor 1). 
 
“Os alunos observaram que a matemática está no nosso dia a dia, através de 
enigmas resolviam brincando as atividades” (Professor 2). 
 
“Malba Tahan se preocupa no desenvolvimento do ensino da matemática de 
forma integral - leitura e interpretação de textos, resolução de problemas, 
jogos e materiais manipulativos entre outras metodologias” (Professor 3). 
 
“Torna o aluno protagonista, brincando ou levando ele a resolver problemas 
simples de matemática” (Professor 4). 
 
“Malba Tahan é um clássico, oportuniza habilidades de leitura e interpretação 
e traz o lúdico com intensidade” (Professor 5). 
 
“A metodologia de Malba Tahan induz o aluno a buscar ou construir sua 
aprendizagem” (Professor 6). 
 

“As aulas foram mais produtivas e induziram os alunos a querer aprender, 
interagir, e desvendar fatos curiosos em alguns escritos fizeram com que 
tivéssemos maior interatividade e engajamento durante as aulas” (Professor 
7). 

 

Na oitava e última questão, os professores responderam de que forma essa abordagem 

o auxiliou, enquanto profissional da educação que busca diversas formas de fazer com que o 

seu aluno adquira o gosto pela Matemática. Dentre as principais respostas, destacam-se: 

 

“O aluno tem que participar da construção do seu conhecimento é impossível 
mantê-los participativos e interessados atuando dentro de uma metodologia 
tradicional” (Professor I). 
 
“Mostrando aos alunos que são capazes de resolver as situações cotidianas 
onde os conteúdos matemáticos estão presentes, sem fórmulas e complicação, 
mostrá-los o quanto são capazes” (Professor II). 
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“A matemática pode ser aplicada de forma lúdica, brincando, trazendo 
curiosidades, mostrando exemplos práticos que eles vivem diariamente, 
despertando assim, o interesse do aluno em querer aprender cada vez mais” 
(Professor III). 
 
“Através da leitura, eles acabam desenvolvendo o hábito e a curiosidade por 
adquirir mais conhecimento e consequentemente pesquisam mais” (Professor 
IV). 
 
“Por trás da leitura é possível mostrar para o aluno que a matemática está no 
nosso dia a dia” (Professor V). 
 
“A leitura das obras do Malba Tahan fizeram com que os alunos tivessem mais 
admiração pela Matemática e perceberam que ela não é um "bicho de sete 
cabeças" mais sim um componente que nos auxilia durante toda a vida e que 
se faz necessário entendermos o seu papel e não julgá-la como algo ruim” 
(Professor VI). 
 
“Percebi que podemos envolver os alunos onde eles demostraram bastante 
interesse em participar” (Professor VII). 

 

 Após análise das 8 questões apresentadas no questionário investigativo destinado aos 

professores, percebe-se o quanto a metodologia de Malba Tahan é positiva para o ensino e 

aprendizagem significativo de Matemática e o quanto são consideradas metodologias ativas do 

conhecimento. Conceito tão atual que já era trabalhado há décadas pelo professor Júlio César 

de Mello e Souza. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa trouxe dados relevantes a respeito do envolvimento da Literatura 

de Malba Tahan e o ensino de Matemática, visto que as estratégias abordadas pelo escritor há 

muitas décadas encontram-se presentes nas estratégias apresentadas pelas metodologias ativas, 

as quais trazem uma abordagem diferenciada que faz com que o aluno seja um participante 

ativo da sua própria aprendizagem. As Metodologias Ativas estão pautadas no aprendizado 

dinâmico, lúdico, interativo e participativo, de forma que a aprendizagem seja significativa para 

o educando, tornando-o um cidadão mais crítico, reflexivo e autônomo. 

Mediante ao questionário investigativo realizado com os docentes de Matemática 

percebe-se que quase 80% dos professores conhecem Malba Tahan, porém apenas 38,9% 

utilizaram a Literatura de Malba Tahan em suas práticas pedagógicas, mostrando-se ser um 
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fator relevante para futuras pesquisas com o intuito de propagar a importância de se trabalhar o 

envolvimento da Literatura de Malba Tahan e a Matemática aliadas às Metodologias Ativas 

proporcionadas pelo escritor. Diante dos resultados apontados pelos professores que 

trabalharam com Malba Tahan, percebe-se que a pesquisa foi bastante satisfatória tendo em 

vista que a metodologia abordada pelo autor propicia uma aula mais eficiente com resultados 

bastante eficazes. 

Contudo, torna-se fundamental que o professor da atualidade repense a sua prática 

educativa e envolva a literatura como caminho para uma aprendizagem lúdica, motivadora e 

significativa utilizando-se das metodologias de Malba Tahan como práticas de Metodologias 

Ativas de aprendizagem. 
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Resumo: Este trabalho é produto da dissertação do Mestrado Profissional em Matemática em 
Rede Nacional, defendida em novembro de 2019 na Universidade Federal de São João Del-Rei 
(UFSJ). O objetivo desse trabalho foi verificar a possibilidade de inserção, no Ensino Médio, 
da aproximação numérica de valores das funções trigonométricas seno e cosseno, utilizando as 
séries de Taylor. Sabe-se que o cálculo de derivadas é fundamental para determinar as séries de 
Taylor de funções, devido a isto, previamente, discutir-se-á a técnica de cálculo de derivadas 
proposta por Fermat, para posteriormente aplicá-la como uma metodologia do ensino de 
derivada. A metodologia para apresentar o tema em escopo, no âmbito do Ensino Médio, é dada 
através de uma proposta didática, contendo cinco aulas que serão lecionadas em forma 
sequencial. Os tópicos que serão trabalhados na proposta didática são munidos de exemplos, 
listas exercícios e representação gráfica.A proposta didática foi aplicada a uma turma do 3º ano 
do Ensino Médio e uma análise sobre as aulas lecionada foi registrada. Verificou-se que é 
possível a inserção do tema proposto no Ensino Médio, utilizando a sequência de aulas 
propostas com o devido acompanhamento docente e a ajuda da calculadora e ferramentas 
computacionais.  

 

Palavras-chave: Transposição didática, Cálculo da derivada, Série de Taylor, Aproximação de 
funções trigonométricas. 

 

DIDACTIC PROPOSAL FOR THE APPROXIMATION OF VALUES OF 
TRIGONOMETRIC FUNCTIONS SINE AND COSINE IN HIGH 

SCHOOL 

 

Abstract: This work is the product of the dissertation of the Professional Master in 
Mathematics in National Network, defended in November 2019 at the Federal University of 
São João del-Rei (UFSJ). The objective of this work was to verify the possibility of insertion, 
in High School, the theme about the numerical approximation of value of sine and cosine 
trigonometric function, using Taylor series. It is known that the calculation of derivatives of 
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functions is fundamental to determine the Taylor series of functions, due to this, previously, we 
will discuss the technique of calculating derivatives given by Fermat, to later apply it as a 
derivative teaching methodology. The methodology for presenting the topic in scope in the 
context of High School is given through a didactic proposal, containing five classes that will be 
taught in sequential form. The topics that will be worked on in the didactic proposal are 
equipped with examples, exercise lists and graphic representation. The didactic proposal was 
applied to a class of the 3rd year of high school and an analysis of each class taught was 
recorded. It was found that it is possible to insert the proposed theme in high school, using the 
sequence of classes proposed with the proper teaching support and the help of the calculator 
and computational tools. 

 

Keywords: Didactic transposition, Calculation of the derivative, Taylor series, Approximation 
of trigonometric functions. 

 

INTRODUÇÃO 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Médio propõe o estudo de 

funções polinomiais do primeiro e segundo grau, função exponencial, função logarítmica e as 

funções trigonométricas. Em relação as funções trigonométricas, ensina-se a calcular os valores 

das funções seno, cosseno e tangente em ângulos notáveis, resolve-se problemas, identifica-se 

períodos e resolvem-se equações e inequações trigonométricas simples. Durante o estudo das 

funções trigonométricas uma dúvida que aparece frequentemente é: Como podem ser tabulados 

os valores das funções seno e cosseno para ângulos não notáveis? Para dar resposta a esta 

interrogante propõe-se o estudo das Séries de Taylor, o qual constitui um importante método 

numérico para aproximar valores de funções. 

Outro assunto importante que justificou a realização desse trabalho é a expressiva 

reprovação nas disciplinas de matemática, na área de Ciências Exatas, nos primeiros anos de 

Ensino Superior. Por exemplo, na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral, Barufi (1999), 

mostra que na Universidade de São Paulo (USP) entre os anos 1990 a 1995, a média de 

reprovação foi de 43,8%. Rezende (2003), indica que nas Universidades do Rio de Janeiro, a 

média de reprovação varia de 45% a 95% no conjunto de disciplinas que oferecem essa 

disciplina. Rosa; Alvarenga; Santos (2018), revelam que na Universidade Federal de Goiás 

(UFG), do primeiro semestre de 2010 ao segundo semestre de 2016, o porcentual de reprovação 
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foi de 65%, outros autores como Donel (2015) e Rasmussen; Marrongelle; Borba (2014) 

também atestam a elevada reprovação nessa disciplina. 

De acordo com Donel (2015), a aprendizagem da Matemática demanda raciocínio 

lógico, capacidade de abstração, generalização e projeção. Por causa disso, acredita-se que uma 

sólida formação em conteúdos básicos e a inserção de tópicos de cálculo, desde os primeiros 

anos do Ensino Médio, possam contribuir com um maior sucesso nas disciplinas de Matemática 

no Ensino Superior. 

Antes de tudo cabe destacar que a maior parte do território do lugar-
matriz das dificuldades de aprendizagem do ensino superior Cálculo 
encontra-se no ensino básico. A evitação / ausência das ideias e 
problemas construtores do Cálculo no ensino básico de matemática 
constitui, efetivamente, o maior obstáculo de natureza epistemológica 
do ensino de Cálculo, e porque não dizer do próprio ensino de 
matemática. É incompreensível que o Cálculo, conhecimento tão 
importante para a construção e evolução do próprio conhecimento 
matemático, não participe do ensino de matemática. O cálculo é, 
metaforicamente falando, a espinha dorsal do conhecimento 
matemático (REZENDE, 2003, p. 13) 

 

A proposta didática que trata o presente trabalho envolve a aplicação de cinco aulas, as 

quais serão realizadas de forma sequencial, em que além do conteúdo teórico e do 

desenvolvimento de exercícios, os alunos serão incentivados a utilizar a calculadora e 

ferramenta computacional específica para a construção de gráficos, podendo assim visualizar, 

analisar e compreender melhor os conceitos a serem abordados bem como agilizar os cálculos. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O cálculo da derivada  

 O Currículo Básico Comum (CBC) não contempla o ensino de limites e derivadas, os 

quais constituem ferramentas básicas para a construção dos polinômios de Taylor. Em vista 

disso, procurou-se uma técnica de cálculo de derivadas que seja possível de ser compreendida 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 2, ISSN 2358-4750 
 

19 

pelos alunos de Ensino Médio, ou seja, aplicou-se a transposição didática de uma técnica que é 

amplamente utilizada no Ensino Superior, transformando-a em um saber escolar. De acordo 

com Chevallard (PAIS, pg. 19, 2001): 

Um conteúdo de conhecimento, tendo sido designado como saber a ensinar, sofre 
então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar lugar 
entre os objetos de ensino. O trabalho que, de um objeto de saber a ensinar faz um 
objeto de ensino, é chamado de transposição didática. 
 

Nesse contexto, a técnica de cálculo de derivada a ser utilizada nas aulas didáticas foi 

proposta por Fermat (1629) no trabalho Methodus ad disquirendam maximam et minimam, que 

na linguagem moderna pode ser colocada da seguinte forma: 

Quando uma função 𝑓 alcança seu máximo ou mínimo valor em um ponto𝑥, os valores 

que 𝑓assume nos pontos 𝑥 + 𝐸, pertos de 𝑥, são muito próximos de 𝑓(𝑥), tão próximos que, se 

adiferença 𝑓(𝑥 + 𝐸) − 𝑓(𝑥) é dividida por 𝐸, o quociente é próximo de zero: 

𝑓(𝑥 + 𝐸) − 𝑓(𝑥)
𝐸

≅ 0, 

entendendo-se o símbolo ≅ não como uma igualdade, mais como uma aproximação. 

Observa-se que Fermat, nos pontos de máximo ou mínimo, forçou a igualdade 𝑓(𝑥) =

𝑓(𝑥 + 𝐸), logo passa a dividir por 𝐸, emseguida faz 𝐸 = 0. Dessa forma, os pontos de máximo 

ou mínimo são encontrados igualando-se a zero a expressão, 𝑔(𝑥), obtida: 

𝑔(𝑥) = ( ) ( ) |           (1) 

Embora, Fermat não se refere a 𝐸nos termos “infinitamente pequeno”oumesmo indica 

um processo de limite, a função 𝑔 representa a função derivada como a conhecemos hoje: 

𝑔(𝑥) = lim
→

( ) ( ) = 𝑓´(𝑥)    (2) 

 A técnica dada por Fermat foi aperfeiçoada posteriormente pelas contribuições dos 

Matemáticos Descartes, Jhon Wallis, Isaac Barrow, Leiniz, Newton, entre outros, como destaca 

Grabiner (1983). 
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 A técnica para o cálculo de derivadas que será utilizada na proposta didática é dada pela 

expressão (1), a qual, sutilmente, envolve, porém, não especifica o conceito de limite de uma 

função. O intuito, de introduzir esta forma de cálculo da derivada é a de inserir de forma 

introdutória conceitos importantes do cálculo diferencial e integral no âmbito do Ensino Médio, 

em concordância com as afirmações de Pais (2001) e Rezende (2003). 

Séries de Taylor 

O tema que trata as séries de Taylor pode ser encontrado em diferentes livros de 

Matemática do Ensino Superior como, por exemplo, Leithold (1994). Os conteúdos 

matemáticos que antecedem a definição de séries de Taylor, são cálculo de derivadas, séries 

infinitas e séries de potências. A seguir, enunciar-se-á, sequencialmente e de forma resumida, 

as definições e teoremas que sustentam as séries de Taylor  

Definição 1: Uma série de potências em 𝑥 − 𝑥  é uma série da forma: 

𝑐 (𝑥 − 𝑥 ) = 𝑐 + 𝑐 (𝑥 − 𝑥 ) + 𝑐 (𝑥 − 𝑥 ) + ⋯ + 𝑐 (𝑥 − 𝑥 ) + ⋯ 

Chama-se de intervalo de convergência o conjunto formado por todos os valores de 

𝑥para os quais a série de potências é convergente. Algumas técnicas utilizadas para testar a 

convergência ou divergência pode ser visto, por exemplo, em Leithold (1994). Dessa forma, se 

𝑅 for o intervalo de convergência da série de potências ∑ 𝑐 (𝑥 − 𝑥 ) , o intervalo de 

convergência será um dos seguintes intervalos: 

(𝑥 − 𝑅, 𝑥 + 𝑅), [𝑥 − 𝑅, 𝑥 + 𝑅], (𝑥 − 𝑅, 𝑥 + 𝑅] ou [𝑥 − 𝑅, 𝑥 + 𝑅) 

Teorema 1: Seja ∑ 𝑐 𝑥  uma série de potências cujo raio de convergência é 𝑅 > 0. Então, 

se 𝑓 for uma função definida por 𝑓(𝑥) = ∑ 𝑐 𝑥 , 𝑓′(𝑥) existirá para todo 𝑥 no intervalo 

aberto (−𝑅, 𝑅), sendo dada por: 

𝑓′(𝑥) = ∑ 𝑛 𝑐 𝑥 . 
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 Agora veremos como uma função 𝑓 pode ser representada por uma série de potências 

que se aproxima de 𝑓 em um determinado ponto 𝑥 (ou em torno de 𝑥 ) pertencente ao domínio 

de 𝑓.  

Consideremos a função 𝑓 como uma série de potências em 𝑥 , sendo 𝑥 próximo de 𝑥 , 

isto é: 

𝑓(𝑥) = 𝑐 (𝑥 − 𝑥 )  =  

= 𝑐 + 𝑐 (𝑥 − 𝑥 ) + 𝑐 (𝑥 − 𝑥 ) + ⋯ + 𝑐 (𝑥 − 𝑥 ) + ⋯,                (3) 

cujo raio de convergência é 𝑅 > 0. Por causa das sucessivas aplicações do Teorema 1, dizemos 

que tal função é infinitamente derivável em (𝑥 − 𝑅, 𝑥 + 𝑅). Por outro lado, as sucessivas 

derivações da função 𝑓em (3) resulta em: 

𝑐 =
𝑓( )(𝑥 )

𝑛!
. 

Essa fórmula também é válida para 𝑛 = 0, se tomarmos 𝑓( )(0) como sendo 𝑓(0) e 

0! = 1. Assim, pode-se escrever a série de potências de 𝑓 em 𝑥  como: 

𝑓(𝑥) = ∑
( )

!
(𝑥 − 𝑥 ) = 

= 𝑓(𝑥 ) + 𝑓 (𝑥 )(𝑥 − 𝑥 ) +
𝑓 (𝑥 )

2!
(𝑥 − 𝑥 ) + ⋯ +

𝑓( )(𝑥 )
𝑛!

(𝑥 − 𝑥 ) + ⋯     (4) 

A série (4) é chamada de série de Taylor de 𝑓 em 𝑥 .  

A Definição 2 pode ser encontrada em Burden; Faires & Burden (2016). 

Definição 2: Suponha que 𝑓 ∈ 𝐶 [𝑎, 𝑏], que 𝑓( ) exista em [𝑎, 𝑏]. Para todo 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], 

existe um número 𝜉(𝑥) entre 𝑥  e 𝑥 com 𝑓(𝑥) = 𝑃 (𝑥) + 𝑅 (𝑥), onde 

𝑃 (𝑥) = 𝑓(𝑥 ) + 𝑓 (𝑥 )(𝑥 − 𝑥 ) + ( )
!

(𝑥 − 𝑥 ) + ⋯ +
( )( )

!
(𝑥 − 𝑥 ) = 
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=
𝑓( )(𝑥 )

𝑘!
(𝑥 − 𝑥 )  

e 

𝑅 (𝑥) =
𝑓( ) 𝜉(𝑥)

(𝑛 + 1)!
(𝑥 − 𝑥 )( ). 

 Aqui, 𝑃 (𝑥) é chamado de polinômio de Taylor de ordem 𝒏 de 𝒇 em 𝒙ퟎe 𝑅 (𝑥) é 

chamado de resto relativo a 𝑃 (𝑥). 

O Teorema 2 pode ser encontrado em Neto (2015). 

Teorema 2: Sejam 𝐼 um intervalo e 𝑓: 𝐼 ⟶ ℝ uma função 𝑛 vezes derivável em 𝐼. Para 𝑥 , 𝑥 ∈

𝐼 distintos, existe um 𝑐 entre 𝑥  e 𝑥 tal que: 

𝑓(𝑥) =
𝑓( )(𝑥 )

𝑘!
(𝑥 − 𝑥 ) +

𝑓( )(𝑐)
𝑛!

(𝑥 − 𝑥 )                                    (5) 

 A continuação, mostra-se um exemplo, em que o cálculo de derivadas será realizado 

pelas técnicas modernas, porém o propósito é de focalizar a técnica que usa as séries de Taylor 

como método numérico de aproximação de valores de funções. 

Exemplo 1: Utilizando o polinômio de Taylor de ordem 2, calcule um valor aproximado para 

𝑒 ,  e avalie o seu erro. 

Solução: 

Considerando-se 𝑥 = 0,03, escolhe-se 𝑥 = 0, pois 𝑥 deve estar próximo de 𝑥 . Como 

𝑓(𝑥) = 𝑒 , então 𝑓′(𝑥) = 𝑒 , 𝑓′′(𝑥) = 𝑒 , 𝑓′′′(𝑥) = 𝑒 e assim por diante. Logo como  𝑥 =

0, segue: 

𝑓 (0) = 𝑒 = 1, 𝑓 (0) = 𝑒 = 1, 𝑓 ′′(0) = 𝑒 = 1, então devido a fórmula (5), tem-

se: 

𝑒 = 𝑒 + 𝑒 𝑥 +
𝑒 𝑥

2!
+

𝑒 𝑥
3!

= 1 + 𝑥 +
𝑥
2!

+
𝑒 𝑥

3!
,                         (6) 
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onde 0 < 𝑐 < 0,03. 

 Agora, calcula-se 𝑒 ,  usando o polinômio de Taylor de ordem 2: 

𝑒 ≈ 1 + 𝑥 +
𝑥
2!

+
𝑒 𝑥

3!
⟹ 𝑒 , ≈ 1 + 0,03 +

0,03
2!

= 1,03045. 

Avaliando o erro: 

Considerando-se o valor exato com 6 casas decimais, 𝑒 , = 1,030454 e 𝑃 (0,03) =

1,03045, obtém-se a diferença em valor absoluto, entre o valor exato e o aproximado 

|𝑒 , − 1,03045| = 0,000004, ou seja, através do polinômio de Taylor de ordem 2 consegue-

se uma aproximação com 5 casas decimais exatas. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Proposta didática para aproximação de valores de funções seno e cosseno no ensino 

médio 

De acordo com o capítulo anterior, se a função 𝑓 for infinitamente derivável em um 

determinado intervalo 𝐼, a série de Taylor da função 𝑓 em torno de 𝑥 , pode ser usada para 

aproximar valores de 𝑓 em 𝑥 próximo de 𝑥 , tal que 𝑥 , 𝑥 ∈ 𝐼. Dessa forma, apresenta-se uma 

proposta didática através de um plano de aulas com o propósito de apresentar aos alunos do 

terceiro ano do Ensino Médio um método para aproximar valores das funções trigonométricas 

seno e cosseno.  

A ferramenta matemática para a aproximação de valores de funções é a Série de Taylor, 

a qual será introduzida de uma maneira adequada ao nível de ensino para o qual estas aulas 

estão dedicadas.Recomenda-se aos alunos providenciar uma calculadora científica e usar-se-á 

o software Geogebra para a construção e análise de gráficos de funções no contexto dos tópicos 

a serem tratados. 
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As aulas serão desenvolvidas de forma sequencial de maneira a serem abordados os 

seguintes temas: Derivada de uma função; Derivadas sucessivas de uma função; Regras de 

derivação; Séries de potências e Séries de Taylor das funções trigonométricas seno e cosseno. 

Aula 1 

O objetivo dessa aula é introduzir o estudo das derivadas de um modo adequado ao nível 

de ensino. Para isso, utilizou-se a técnica dada pela expressão (1). Por outro lado, é necessário 

que o aluno já tenha conhecimento de reta tangente e a inclinação de uma reta (coeficiente 

angular). Nessa aula será utilizado o aplicativo Geogebra (no celular) na construção das funções 

e suas derivadas. É importante que os alunos saibam utilizar o aplicativo Geogebra previamente, 

sobretudo, os procedimentos básicos de como graficar funções. 

Definição 3: Seja uma função 𝑓 definida no intervalo 𝐼. A derivada de𝑓 é a função denotada 

por 𝑓′ e pode ser construída da seguinte maneira: 

𝑓 (𝑥) =
𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
,                                                 (7) 

onde ∆𝑥 tende a zero. 

Se 𝑥  for um determinado elemento pertencente ao domínio de 𝑓, então: 

𝑓 (𝑥 ) =
𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥 )

∆𝑥
,                                                 (8) 

onde ∆𝑥 tende a zero. 

É desejável a abordagem da interpretação da derivada num ponto 𝑥 . 

Observação: O domínio de 𝑓 nem sempre coincide com o domínio de 𝑓′. Geralmente define-se 

𝑓 = 𝑓. 

Desde o ponto de vista da representação gráfica, a derivada de uma função 𝑓 no ponto 

𝑥  é igual ao coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de 𝑓 no ponto de abscissa 𝑥 , 𝑚 =

𝑓′(𝑥 ). Se soubermos a inclinação 𝑚 e as coordenadas 𝑥 , 𝑓(𝑥 )  do ponto de tangencia dessa 

reta, basta utilizar a fórmula(9), estudada em geometria analítica: 
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𝑦 − 𝑓(𝑥 ) = 𝑚(𝑥 − 𝑥 )                                                        (9) 

Exemplo 2: Qual é a equação da reta tangente à curva da função 𝑓(𝑥) = 𝑥 − 3𝑥 no seu ponto 

de abscissa 4? 

Solução: 

 Inicialmente vamos determinar as coordenadas do ponto de tangencia entre a reta e a 

função 𝑓. Dessa forma, se 𝑥 = 4, temos que: 

𝑓(4) = 4 − 3(4) = 4. 

 Logo a reta é tangente ao gráfico de 𝑓 no ponto (4, 4). 

 Agora, determina-se a inclinação 𝑚 da reta tangente. Aplicando-se a fórmula (7) temos: 

𝑓 (𝑥) =
𝑓(𝑥 + ∆𝑥) − 𝑓(𝑥)

∆𝑥
=

[(𝑥 + ∆𝑥) − 3(𝑥 + ∆𝑥)] − (𝑥 − 3𝑥)
∆𝑥

= 

∆𝑥(∆𝑥 + 2𝑥 − 3)
∆𝑥

= ∆𝑥 + 2𝑥 − 3, 

como ∆𝑥 tende a zero temos que 𝑓 (𝑥) = 2𝑥 − 3. 

Substituindo 𝑥 = 4 em 𝑓′, temos: 

𝑓 (4) = 2(4) − 3 = 5. 

Portanto, a inclinação dessa reta é 𝑚 = 𝑓′(4) = 5.  

Finalmente, aplicando-se a fórmula (9) temos: 

𝑦 − 𝑓(4) = 5(𝑥 − 4) ⟹ 𝑦 − 4 = 5𝑥 − 20 ⇒ 𝑦 = 5𝑥 − 16. 

Na Figura (1) pode-se observar os gráficos de 𝑓(𝑥) e da reta tangente 𝑦. 

Figura 1. Reta tangente a curva 𝑓(𝑥) no ponto (4, 4). 
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Fonte: Figura construída com o auxílio do software Geogebra. 

Aula 2 

Essa aula tem como objetivo definir as derivadas sucessivas. A definição do conceito 

de derivadas sucessivas é fundamental para a construção da série de Taylor de uma função, por 

isso, a sua definição tem que ser proposta em uma linguagem apropriada para os alunos do 

Ensino Médio. Outro objetivo dessa aula é definir as regras de derivação. Nesta aula, destaca-

se a utilização do aplicativo Geogebra para as construções gráficas das funções e suas derivadas 

bem como nos exemplos e exercícios propostos. 

Definição 4: Seja 𝑓′ a derivada de uma função𝑓. A função𝑓′ é chamada de função derivada 

primeira de𝑓.A derivada da função 𝑓′ é chamada de função derivada segunda de 𝑓 e denota-

se por 𝑓′′. Repetindo-se esse processo, pode-se definir a derivada terceira (𝑓 ), quarta (𝑓( )), 

etc.  

Usa-se a notação 𝑓( ) para representar a derivada de ordem 𝑛 de 𝑓. 

Exemplo 3: Calcule as derivadas primeira e segunda da função 𝑓(𝑥) = 3𝑥 + 5𝑥 + 6. 

Solução: 

Aplicando a fórmula (7) para o cálculo de a derivada temos:  

𝑓 (𝑥) =
[3(𝑥 + ∆𝑥) + 5(𝑥 + ∆x) + 6] − (3x + 5𝑥 + 6)

∆𝑥
=

∆𝑥(∆𝑥 + 6𝑥 + 5)
∆𝑥

, 
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com ∆𝑥 ≠ 0.Então, 𝑓 (𝑥) = ∆𝑥 + 6𝑥 + 5, e como ∆𝑥 tende a zero, segue: 

𝑓 (𝑥) = 6𝑥 + 5. 

Derivando mais uma vez, ou seja, calculado a derivada da derivada primeira 𝑓′(𝑥), 

temos: 

𝑓 (𝑥) =
6(𝑥 + ∆𝑥) + 5 − (6𝑥 + 5)

∆𝑥
=

6∆𝑥
∆𝑥

, 

com ∆𝑥 ≠ 0.Como ∆𝑥 tende a zero,  

𝑓 ′(𝑥) = 6. 

 Logo as funções derivadas de 𝑓(𝑥) são 𝑓 (𝑥) = 6𝑥 + 5 e 𝑓 ′(𝑥) = 6. 

Regras de derivação 

          Como pode-se observar, o cálculo da derivada de uma função através da definição (7) 

pode ser um processo trabalhoso. Entretanto, existem regras de derivação para algumas funções 

básicas, dentre elas, as funções polinomiais e as funções seno e cosseno. Conforme os objetivos 

propostos, estudar-se-á as regras de derivação das funções seno e cosseno. 

Teorema 3: Se 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥), então 

𝑓 (𝑥) = cos(𝑥),   𝑓 (𝑥) = −𝑠𝑒𝑛(𝑥), 𝑓 (𝑥) = −cos(𝑥), 𝑓( )(𝑥) =  sen(𝑥)     (10) 

Se 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(𝑥), então 

𝑓 (𝑥) = −𝑠𝑒𝑛(𝑥), 𝑓 (𝑥) = −𝑐𝑜𝑠(𝑥), 𝑓 (𝑥) = sen(𝑥),   𝑓( )(𝑥) =  cos(𝑥)     (11) 

Exemplo 4: Obtenha a equação da reta tangente ao gráfico de 𝑓(𝑥) = cos(𝑥)no ponto ,  e 

faça o gráfico no Geogebra. 

Solução: 

 Pelo Teorema 3, como 𝑓(𝑥) = cos(𝑥), temos que 𝑓 (𝑥) = −𝑠𝑒𝑛(𝑥). Daí: 
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−𝑠𝑒𝑛 = − √ . 

Assim, a reta passa pelo ponto de coordenadas ,  e tem inclinação 𝑚 =

− √ .Aplicando-se a fórmula (9)para determinar a equação da reta temos: 

𝑦 − = − √ 𝑥 − ⇒ 𝑦 = − √ 𝑥 − + . 

      Figura 2. Reta tangente a curva 𝑓(𝑥) = cos (𝑥) no ponto , . 

 

Fonte: Figura construída com o auxílio do software Geogebra.  

Aula 3 

 Essa aula tem como objetivo definir sequência e séries de potências. Sabe-se que essas 

definições são fundamentais para a construção das séries de Taylor. Entretanto, a sua 

abordagem completa poderia prejudicar o propósito introdutório dos conteúdos. Em vista disso, 

a presente proposta de ensino, visou uma abordagem mais direta, a fim de indicar a linha de 

raciocínio para a construção das séries de Taylor, a saber, a conexão entre sequencias, séries e 

séries de potências. 

Definição 5: Sequência é uma função 𝑓 cujo domínio é o conjunto de todos os números inteiros 

positivos e a imagem é formada por números reais. Os números reais que pertencem a imagem 

de uma sequência são chamados de elementos da sequência. 
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Usaremos as seguintes nomenclaturas:  

(𝑎 ) = 𝑓(𝑛) = 𝑎 , 𝑎 , 𝑎 , 𝑎 , … , 𝑎 , …, para todo 𝑛 natural, 

(𝑎 ) = 𝑓(𝑛) = 𝑎 , 𝑎 , 𝑎 , 𝑎 , … , 𝑎 , …, para todo 𝑛 natural, 

 

Exemplo 5: Se (𝑎 ) = , temos que: 

𝑎 = 1, 𝑎 =
1
2

, 𝑎 =
1
3

, … 

Logo, a sequência é: 

1, , , , … , ,... 

Definição 6: Se (𝑎 )  for uma sequência e 𝑆 =  𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + ⋯ + 𝑎 , então a sequência 
(𝑆 )  será chamada de série infinita, a qual é denotada por ∑ 𝑎  sendo: 

∑ 𝑎 = 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + ⋯ + 𝑎 + ⋯. 

 

Definição 7: Dada uma sequência (𝑎 )  e um valor real 𝑥 . Temos que uma série de 

potênciasem 𝑥 − 𝑥  é uma série da forma: 

𝑎 + 𝑎 (𝑥 − 𝑥 ) + 𝑎 (𝑥 − 𝑥 ) + ⋯ + 𝑎 (𝑥 − 𝑥 ) + ⋯                        (12) 

 

Exemplo 6: Seja a sequência (𝑎 ) = 2𝑛 e 𝑥 = 3, determine uma série de potências em 

𝑥 − 3. 

Solução: 

 Usando a Definição(7), verifica-se que a série de potências é da forma: 

𝑎 + 𝑎 (𝑥 − 3) + 𝑎 (𝑥 − 3) + 𝑎 (𝑥 − 3) + ⋯ 

Segue-se os seguintes passos para expressarmos a série de potências: 

1º - Calcula-se os primeiros valores dos coeficientes, ou seja, 𝑎 , 𝑎 , 𝑎  e 𝑎 . 

𝑎 = 0; 𝑎 = 2(1) = 2; 𝑎 = 2(2) = 4 e 𝑎 = 2(3) = 6. 

2º - Substitui-se os coeficientes na série de potências (12): 

0 + 2(𝑥 − 3) + 4(𝑥 − 3) + 6(𝑥 − 3) + ⋯ = 6𝑥 − 50𝑥 + 140𝑥 − 132 + ⋯ 

 Logo, a série de potências é: 

6𝑥 − 50𝑥 + 140𝑥 − 132 + ⋯ 

Observação: Note que a série de potências encontrada tem a forma de um polinômio. 
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Aula 4 

Nas aulas anteriores estudou-se os temas derivada, derivadas sucessivas, regras de 

derivação e séries de potências, os quais constituem os conceitos básicos para a definição das 

séries de Taylor. A continuação introduzir-se-á as Séries de Taylor como um método para 

aproximação dos valores da função seno. Nesta aula, novamente, precisa-se utilizar o aplicativo 

Geogebra para a construção dos gráficos da função seno e de sua aproximação pelo polinômio 

de Taylor, além disso, precisa-se de uma calculadora como material de apoio para realização 

de cálculos.  

Definição 8: Seja 𝐼 um intervalo e 𝑓: 𝐼 ⟶ ℝ uma função 𝑛 vezes derivável em 𝐼. Para𝑥 , 𝑥 ∈

𝐼 distintos, chamamos de série de Taylor de 𝑓 em 𝑥  a soma infinita: 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 ) + 𝑓 (𝑥 )(𝑥 − 𝑥 ) +
𝑓 (𝑥 )

2!
(𝑥 − 𝑥 ) + ⋯ +

𝑓( )(𝑥 )
𝑛!

(𝑥 − 𝑥 ) + ⋯,            (13) 

onde 𝑓 (𝑥 ), 𝑓 (𝑥 ), … , 𝑓( ), … são as derivadas sucessivas de 𝑓 no ponto 𝑥  e 𝑥encontra-se 

numa vizinhança de 𝑥 . 

 Observa-se que a expressão (13) é uma série de potências, em que 𝑎  foi substituído 

por: 

𝑎 =
𝑓( )(𝑥 )

𝑛!
. 

Além disso, a expressão (13) indica que precisa-se da função 𝑓e de suas derivadas de 

todas as ordens, porém se desenvolvermos a série de Taylor até a derivada de ordem 𝑛, obtém-

se um polinômio, chamado de polinômio de Taylor de ordem 𝑛, sendo denotado por 𝑃 (𝑥). Os 

demais termos da série podem ser reunidos numa expressão chamada de resto, e denotada por 

𝑅 (𝑥). Assim (13) adota a forma: 

𝑓(𝑥)  =  𝑃 (𝑥) +  𝑅 (𝑥)                                                (14) 

onde 
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𝑃 (𝑥) = 𝑓(𝑥 ) + 𝑓 (𝑥 )(𝑥 − 𝑥 ) +
𝑓 (𝑥 )

2!
(𝑥 − 𝑥 ) + ⋯ +

𝑓( )(𝑥 )
𝑛!

(𝑥 − 𝑥 )  

 Por causa de (14), observa-se que o valor absoluto do resto é obtido pelo valor absoluto 

da diferença entre 𝑓(𝑥) e seu polinômio de Taylor, ou seja: 

|𝑅 (𝑥)| = |𝑓(𝑥) − 𝑃 (𝑥)| 

Série de Taylor da função seno 

 A continuação, aproxima-se a função seno em torno de um ponto especificado, por um 

polinômio de Taylor de quinta ordem. 

Seja 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥) e 𝑃  o polinômio de Taylor de quinta ordem. Considere 𝑥 = 0, então de 

(14), segue: 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥 ) + 𝑓 (𝑥 )(𝑥 − 𝑥 ) +
𝑓 (𝑥 )

2!
(𝑥 − 𝑥 ) +

𝑓 (𝑥 )
3!

(𝑥 − 𝑥 ) +
𝑓( )(𝑥 )

4!
(𝑥 − 𝑥 )  

+
𝑓( )(𝑥 )

5!
(𝑥 − 𝑥 ) + 𝑅𝑛(𝑥) 

 Utilizando-se as regras de derivação, dado pelo Teorema 3, para determinar as derivadas 

sucessivas até a quinta ordem de 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥) no ponto 𝑥 = 0, tem-se: 

𝑓(0) = 𝑠𝑒𝑛(0) = 0, 𝑓′(0) = 𝑐𝑜𝑠(0) = 1, 𝑓 (0) = −𝑠𝑒𝑛(0) = 0, 𝑓 (0) = −𝑐𝑜𝑠(0) = −1, 

𝑓( )(0) = 𝑠𝑒𝑛(0) = 0 e 𝑓( )(0) = 𝑐𝑜𝑠(0) = 1. 

 Agora, substituindo-se as derivadas de 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥) no ponto 𝑥 = 0 no polinômio 

de Taylor de quinta ordem e excluindo-se os termos do resto, temos: 

𝑠𝑒𝑛(𝑥) ≈ 𝑠𝑒𝑛(0) + cos(0) 𝑥 −
𝑠𝑒𝑛(0)

2!
𝑥 −

cos (0)
3!

𝑥 +
𝑠𝑒𝑛(0)

4!
𝑥 +

cos (0)
5!

𝑥 ⟹ 

𝑠𝑒𝑛(𝑥) ≈ 0 + 1𝑥 −
0
2!

𝑥 −
1
3!

𝑥 +
0
4!

𝑥 +
1
5!

𝑥 ⇒ 

 𝑠𝑒𝑛(𝑥) ≈ 𝑥 −
𝑥
6

+
𝑥

120
                                                             (15) 
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 Observe na Figura 3 o gráfico de 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥) e 𝑃 (𝑥) = 𝑥 − 𝑥3

6
+ 𝑥5

120
, seu 

polinômio de Taylor de quinta ordem no ponto 𝑥 = 0. 

      Figura 3. Gráfico da função 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(𝑥) e 𝑃 (𝑥),  no ponto 𝑥 = 0. 

 

Fonte: Figura construída com o auxílio do software Geogebra.  

A expressão (15), fornece os valores aproximados da função seno de qualquer ângulo 

(podendo ser não notável)em um intervalo contendo 𝑥 ∈ 𝐼 próximo de 𝑥 = 0, por exemplo 

𝐼 = 0, . Contudo, para determinar esses valores, o ângulo deve, previamente, ser convertido 

em radianos. Essa conversão pode ser obtida pela fórmula: 

𝑥 =
𝛼(𝜋)
180°

,                                                                  (16) 

onde 𝛼 é o valor do ângulo em graus.  

Feita a conversão, substitui-se no polinômio de Taylor correspondente e o resultado 

obtido será uma aproximação dos valores tabulados para a função seno. 

 

Exemplo 7: Calcule o valor aproximado para 𝑓(𝑥) = 𝑠𝑒𝑛(40°). 

Solução: 

Em primeiro lugar, observa-se que 40 ∈ 0, , logo, em função da expressão (15) 

pode-se usar 𝑃  para obter a aproximação desejada. 

 Utilizar-se-á arredondamento para quatro casas decimais, quando precisar. Em 

particular, usou-se 𝜋 = 3,1416. 
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1º) Convertendo 40° em radianos, usando a fórmula(16), temos: 

𝑥 =
40°(𝜋)

180°
≈ 0,6981 

2º) Substituindo 𝑥 ≈ 0,6981na fórmula (15), temos: 

𝑠𝑒𝑛(40°) ≈ 0,6981 −
0,6981

6
+

0,6981
120

≈ 0,6981 − 0,0567 + 0,013 ≈ 0,6427 

Portanto, 𝑠𝑒𝑛(40°) ≈ 0,6427. 

Usamos a calculadora para obter o valor de 𝑠𝑒𝑛(40°), arredondado em 5 casas decimais: 

0,64276, logo, avaliando o erro cometido temos: 

|𝑠𝑒𝑛(40°)  −  𝑃 (0,6981)| = |0,64276 − 0,6427| = 0,00006, ou seja, a aproximação de 

𝑠𝑒𝑛(40°) através de (15) fornece quatro casas decimais exatas. 

 

Aula 5 

Dando continuidade à aula anterior, usar-se-á as séries de Taylor para aproximar valores 

da função cosseno de forma semelhante a construção da série de Taylor da função seno. 

Entretanto, para elucidar as diferenças da utilização dos polinômios de Taylor em relação a sua 

ordem, usou-se o polinômio de Taylor de quarta ordem. 

 

Séries de Taylor para a função cosseno 

 Seja 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(𝑥), 𝑃  o polinômio de Taylor de quarta ordem e considere 𝑥 = 0. 

 Utilizando-se as regras de derivação para determinar as derivadas sucessivas de 𝑓(𝑥) 

até a quarta ordem, no ponto 𝑥 = 0, obtem-se: 

𝑓(0) = 𝑐𝑜𝑠(0) = 1, 𝑓 (0) = −𝑠𝑒𝑛(0) = 0, 𝑓 (0) = −𝑐𝑜𝑠(0) = −1, 

𝑓 (0) = 𝑠𝑒𝑛(0) = 0 e 𝑓( )(0) = 𝑐𝑜𝑠(0) = 1. 

 Agora, substituindo-se as derivadas de 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(𝑥) no ponto 𝑥 = 0 no polinômio 

de Taylor de quarta ordem, temos: 
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𝑐𝑜𝑠(𝑥) ≈ 𝑐𝑜𝑠(0) − 𝑠𝑒𝑛(0)𝑥 −
𝑐𝑜𝑠(0)

2!
𝑥 +

sen(0)
3!

𝑥 +
cos(0)

4!
𝑥 ⟹ 

𝑐𝑜𝑠(𝑥) ≈ 1 + 0𝑥 −
1
2!

𝑥 +
0
3!

𝑥 +
1
4!

𝑥 ⇒ 

 𝑐𝑜𝑠(𝑥) ≈ 1 −
𝑥
2

+
𝑥
24

                                                             (17) 

 Observe na Figura 4 o gráfico de 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(𝑥) e 𝑃 (𝑥) = 1 − 𝑥2

2
+ 𝑥4

24 
, seu polinômio 

de Taylor de quarta ordem em 𝑥 = 0.  

Figura 4. Gráfico da função 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(𝑥) e 𝑃 (𝑥),  no ponto 𝑥 = 0. 

 

Fonte: Figura construída com o auxílio do software Geogebra.  

Exemplo 8: Calcule um valor aproximado para 𝑓(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠(40°). 

 

Solução: 

 

1º) Convertendo-se 40° em radianos pela fórmula (16): 

𝑥 =
40°(𝜋)

180°
≈ 0,6981 

2º) Substituindo-se 𝑥 ≈ 0,6981 na fórmula (17): 

𝑐𝑜𝑠(40°) ≈ 1 −
0,6981

2
+

0,6981
24

≈ 1 − 0,2436 + 0,0098 ≈ 0,7662. 
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A calculadora fornece o valor de 𝑐𝑜𝑠(40°) , arredondado em 5 casas decimais: 0,76606, 

logo, avaliando o erro cometido temos: 

|𝑐𝑜𝑠(40°)  −  𝑃 (0,6981)| = |0,76606 − 0,7662| = 0,00014, ou seja, a aproximação 

evidencia três casas decimais exatas. 

 Destaca-se que a utilização de um polinômio de Taylor de quinta ordem possibilitou 

que obtivéssemos resultados mais acurados em relação a utilização de um polinômio de Taylor 

de quarta ordem. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

As aulas propostas foram apresentadas aos alunos do 3º ano do ensino médio de um 

colégio de rede particular. No final da apresentação de cada aula os alunos resolveram, em sala 

de aula, alguns exercícios propostos com a finalidade de reforçar as técnicas de cálculo. Além 

disso, foram deixados exercícios de revisão para serem resolvidos em casa, com o propósito da 

fixação dos conteúdos tratados.  

Sobre a definição de derivada utilizada e a sua interpretação como sendo a inclinação 

da reta tangente, os alunos compreenderam o conceito com facilidade, pois já estão 

familiarizados com a inclinação de uma reta, conteúdo abordado em geometria analítica. Aqui, 

recomenda-se fortemente o uso do Geogebra, para os alunos complementarem a compreensão 

dos conceitos algébricos e geométricos destas definições. Em relação aos exercícios de 

derivadas (apenas com a definição), os alunos apresentaram alguma confusão. Pondera-se que 

a causa disto seja a impressão de cálculos algébricos extensos.  

Sobre as derivadas sucessivas os alunos absorveram bem o conteúdo. É importante 

deixar claro que por causa dos cálculos de derivadas, usando apenas a definição, serem 

cansativas, uma proposta de complementação dessa aula é a inclusão das técnicas rápidas de 

cálculo de derivadas para polinômios e funções trigonométricas. 

Em particular, tratei o conteúdo de derivadas das funções seno e cosseno, dados pelo 

Teorema 3, com suas respectivas demonstrações. Entretanto, notei que essa abordagem levou a 

confusão e desmotivação em relação ao tema, motivo pelo qual acredito que a melhor 

abordagem seja a apresentação das derivadas dessas funções sem as demonstrações.  
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Sobre o tema de sequências e séries de potências, os alunos apresentaram muitas 

perguntas, tanto na parte teórica como na resolução de exercícios. Contudo, o acompanhamento 

docente de desenvolver passo a passo a construção do conhecimento foi fundamental para sanar 

as dúvidas, especialmente em estabelecer a conexão entre sequências e séries. 

Em relação as Séries de Taylor para aproximação dos valores das funções, os alunos 

questionaram alguns desenvolvimentos. Como já era esperado este comportamento, a postura 

do professor foi detalhar algebricamente, passo a passo, os desenvolvimentos questionados bem 

como graficamente, com o uso do Geogebra. Uma vez sanados os questionamentos, os alunos 

não apresentaram dificuldades e resolveram tranquilamente os exercícios propostos. Em 

particular, ao finalizar a última aula, notou-se que, para os alunos, ficou evidente a resposta à 

pergunta: Como podem ser tabulados os valores das funções seno e cosseno para ângulos não 

notáveis? 

Avalia-se que a utilização do software Geogebra foi fundamental para a assimilação do 

conhecimento oferecido em nossa proposta, do início ao fim. Muitas das vezes, os gráficos das 

funções deram informações importantes para perceber se as respostas aos exercícios estavam 

coerentes. Ressalta-se, que os alunos tiveram um prévio contato com o aplicativo do Geogebra 

(no celular), onde foram instruídos apenas na inserção de funções polinomiais e trigonométricas 

de modo sistemático para, assim que solicitado durante as aulas, não apresentarem dificuldades 

com o uso do aplicativo. A calculadora foi utilizada apenas nas aulas 4 e 5 para agilizar os 

cálculos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao finalizar as aulas propostas nesse trabalho, comprova-se ser possível a inserção, no 

Ensino Médio, o tema que trata sobre a aproximação numérica das funções trigonométricas 

seno e cosseno, utilizando os polinômios de Taylor.  Nota-se que, em geral, os alunos 

conseguem assimilar os conteúdos propostos, sendo de fundamental importância o 

acompanhamento docente para dar respostas aos questionamentos que possam aparecer durante 

seu desenvolvimento.  
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Destaca-se que a software Geogebra foi uma importante ferramenta de ensino dos 

conteúdos propostos. Observou-se que, sua aplicação em sala de aula, facilitou o entendimento 

e incentivou o interesse pelos objetos de ensino tratados.  

Por outro lado, pode-se perceber que a opção de demonstrar teoremas pode dificultar a 

aprendizagem dos conceitos apresentados. Em particular, sugere-se a abordagem prática de 

derivadas sucessivas, utilizando-se as regras de derivação.  

Observou-se também, a importância da resolução de exercícios dentro e fora de sala de 

aula, em vista que os exercícios propostos e desenvolvidos em sala de aula ajudaram na 

compreensão das técnicas ensinadas e os exercícios de revisão fixaram o conteúdo apresentado. 

Acredita-se que a importância de abordar as Séries de Taylor no ensino médio vai além 

de responder questões de como encontrar valores aproximados de funções trigonométricas em 

ângulos não notáveis. A transposição didática para apresentar, no ensino Médio, o conceito de 

derivada e posteriormente a inserção das séries de Taylor como método numérico de 

aproximação de funções, oferecem aos alunos uma introdução aos temas estudados no Cálculo 

Diferencial, constituindo-se uma base de conhecimentos algébricos e geométricos sobre os 

assuntos abordados. 
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Resumo: Este artigo apresenta o relato de experiência de três residentes do Programa de 
Residência Pedagógica (PRP) da Universidade Federal de Itajubá, no desenvolvimento de um 
projeto interdisciplinar com uma turma do 1º ano do ensino médio em uma escola estadual do 
município de Itajubá - MG. O projeto intitulado “Matemática na vida: aplicações de 
logaritmos” visou contextualizar o ensino de logaritmopor meio de aplicações em outras áreas 
do conhecimento, como Química, Biologia e Geografia, no estudo do pH de substâncias, 
crescimento populacional e bacteriano e dos abalos sísmicos, respectivamente. Foi utilizada a 
abordagem Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), visando romper com a 
abordagem tradicional. Foram enfrentados desafios, como os espaços limitados da escola e a 
falta de laboratório para realização de experimentos, mas estes foram contornados e superados 
de acordo com as possibilidades do PRP. As atividades de experimentação foram essenciais 
para o envolvimento dos alunos e ajudaram a promover suas aprendizagens. O projeto ainda 
contribuiu para a formação dos residentes, assim como da professora que estabeleceu essa 
parceria, devido à rica troca de experiênciaspropiciada. 
 
Palavras-chave: Aplicações de logaritmo; Interdisciplinaridade; Programa de Residência 
Pedagógica. 
 
 
RELATING MATHEMATICS TO OTHER AREAS OF KNOWLEDGE: 

AN EXPERIENCE ABOUTAPPLICATIONS OF LOGARITHM IN THE 

PEDAGOGICAL RESIDENCY 
 
Abstract:This article presents the experience of three residents of the Pedagogical Residency 
Program of the Federal University of Itajubá, in the development of an interdisciplinary 
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project with a class of the 1st year of high school in a state school in Itajubá - MG. The 
project entitled “Mathematics in life: applications of logarithms” aimed to contextualize the 
teaching of logarithms through applications in other areas of knowledge, such as Chemistry, 
Biology and Geography, in the study of the pH of substances, population and bacterial growth 
and in the study of seismic shocks, respectively. In the project was used the approach Science, 
Technology, Society and Environment (STSE), aiming to break with the traditional approach. 
Challenges were faced, such as the school's available spaces and the lack of a laboratory to 
carry out experiments, bypassed and overcome according to the possibilities of the PRP. 
Experimentation activities were essential for the student's involvement and helped to promote 
their learning. The project also contributed to the training of residents, as well as the teacher 
who creates this partnership, due to the rich exchange of experiences provided. 
 
Keywords: Interdisciplinarity; Logarithm applications; Pedagogical Residency Program. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Inseridos em uma proposta interdisciplinar, no âmbito do Programa Residência 

Pedagógica (PRP) da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), três licenciandos de áreas 

diferentes, Matemática, Química e Biologia, se uniram para a realização de um projeto 

interdisciplinar sobre aplicações de logaritmos, realizado no ano de 2018, em uma escola 

estadual no município Itajubá/MG, sob orientação da quarta autora. 

O PRP teve início em agosto de 2018, sendo uma das ações que integram a Política 

Nacional de Formação de Professores, com o intuito de aperfeiçoar a formação dos 

licenciandos, promovendo uma imersão no ambiente escolar. Em particular, o projeto 

institucional do PRP da Unifei teve como objetivo desenvolver projetos interdisciplinares a 

partir da temática: Letramentos Múltiplos e Trabalho Docente, junto à comunidade escolar 

das instituições de ensino básico da cidade de Itajubá/MG que participaram do PRP. Foram 

realizados diversos projetos interdisciplinares, entre eles o que será relatado neste artigo. 

Tendo em vista que o estudo do logaritmo, em particular, é focado em memorizações e 

aplicações de fórmulas, o projeto “Matemática na vida: aplicações de logaritmo” visou 

contextualizar o seu ensino por meio de aplicações em outras áreas do conhecimento. Este 

conteúdo consta no currículo escolar do 1° ano do Ensino Médio, porém é visto com maus 

olhos pelos alunos pelo caráter complexo e distante da realidade. Mesmo presente em outras 

disciplinas, como por exemplo, na química no estudo de pH ou na biologia em análises 
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ecológicas de crescimento populacional, raramente há uma conexão com a matemática, 

deixando de evidenciar a aplicação do logaritmo. 

Umas das frases mais ditas pelos estudantes no ensino básico é: “isso serve para que?” 

ou “por que tenho que aprender isso?”. Nem tudo na matemática tem uma aplicação no 

cotidiano, por isso é importante evidenciar o valor da matemática não apenas pelo fato de ser 

aplicável. Entretanto, quanto mais aproximarmos a matemática da realidade dos estudantes, 

mais poderemos contribuir para o processo de aprendizagem deles.  

Neste projeto o principal objetivo foi abordar as aplicações de logaritmos na química, 

na biologia e na geografia, em uma perspectiva interdisciplinar, com foco na abordagem de 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA), que contempla as áreas de Humanas, 

Exatas e Biológicas. Vale destacar que este projeto nasceu da necessidade observada pela 

Professora de Matemática regente de uma turma do 1º ano do ensino médio, em 

contextualizar o ensino de logaritmo, de modo a despertar o interesse dos estudantes pelo 

mesmo, portanto, no PRP, buscamos atender a essa demanda. 

 

COMPREENDENDO A INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Segundo Lavaqui e Batista (2007), diversas discussões têm como alvo o ensino de 

ciências e matemática, dentre estas, a presença de recursos científicos e tecnológicos para 

gerar debates que envolvam a educação científica e prepare os estudantes para o exercício da 

cidadania. Essas discussões remetem a uma reflexão sobre as práticas interdisciplinares no 

ensino de ciências e matemática, visando contribuir com a melhoria do ensino. 

Machado (1993) diz que os debates em torno da interdisciplinaridade são devido a 

uma fragmentação dos objetos de conhecimentos nas diferentes áreas do conhecimento e 

também das dificuldades de compreender os fenômenos científicos fora da sala de aula. Dessa 

forma, a ideia de interdisciplinaridade busca uma interação e complementariedade das ações 

que envolvem diversas disciplinas. 

Assim, a interdisciplinaridade tem sido implementada visando superar o enfoque 

fragmentado dos conteúdos disciplinares, propondo novos questionamentos e buscas para 

entender melhor o mundo e agregar contribuições de outras disciplinas. Assim, para que a 

interdisciplinaridade ocorra é necessário compreendê-la como atitude que busca romper com a 
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postura positivista da fragmentação, promovendo uma compreensão mais ampla dos assuntos 

escolares (TERRADAS, 2011). 

Existem diversas problemáticas a respeito do atual modelo de ensino de matemática 

devido a descontextualização dos conteúdos escolares. Dessa forma, as aulas se tornam pouco 

atrativas e os alunos não sentem necessidade de aprender determinados assuntos pois não 

veem relação com o seu cotidiano (ANDRADE, 2013). 

De acordo com Beker Daher (2019) essa relação do professor com a aprendizagem 

mecânica é proveniente de sua formação acadêmica, e a mudança dessa concepção é um 

importante passo para reeducar a escola na aplicação de um processo de construção de 

conhecimento significativo. Reforçando esta ideia, Andrade (2013) afirma que a matemática 

nem sempre é trabalhada de forma que leve o aluno a fazer associação do conteúdo com o 

cotidiano que está inserido e dessa forma seu estudo acaba reforçando a noção de que a 

finalidade do conhecimento matemático sirva apenas no contexto escolar. É importante 

ressaltar que nem todas as aplicações da matemática são fáceis de serem percebidas, por isso 

o trabalho do professor é essencial nesse processo.  

Almouloud (2011) diz que um dos conteúdos mais importantes do currículo do ensino 

médio de matemática é a noção de logaritmo,visto que possui diversas aplicações nas 

diferentes áreas de conhecimento. De acordo com Santos e Bianchini (2011) o logaritmo foi 

proposto inicialmente pelo matemático John Napier, na qual a palavra significa “número de 

razão” e foram utilizados pela comunidade científica como instrumento de cálculo, com o 

objetivo de reduzir multiplicações e divisões a operações mais simples como as de adição e 

subtração, tornando os cálculos mais rápidos e precisos. 

Embora tenha surgido como ferramenta facilitadora de cálculo, diversos autores 

apontam que o logaritmo possui diferentes aplicações em outras áreas do conhecimento e há 

diversas possibilidades e metodologias que permitem a contextualização deste tema, 

especialmente quando se busca despertar o interesse dos estudantes e colaborar com a 

compreensão do conteúdo. Pensando nisso, neste trabalho foi adotado a interdisciplinaridade 

com base na abordagem CTSA, a qual será discorrida adiante. 
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Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente 

 

Segundo Roehrig, Assis e Czelusniaki (2011) o desenvolvimento científico e 

tecnológico causa mudanças significativas nos âmbitos, sociais, econômicos, políticos e 

culturais, acarretando reflexões e mudanças de atitudes no desenvolvimento social. No campo 

educacional, os currículos escolares podem ser abordados por meio da linguagem CTSA 

(Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente), com o objetivo de promover o pensamento 

crítico sobre os aspectos decorrentes da sociedade. 

Para Invernizzi e Fraga (2008), os avanços do estudo da abordagem CTSA no contexto 

educacional estão relacionados ao fato de que o ensino estava muito ligado somente a 

metodologias tradicionais, que traziam concepções superficiais relacionadas ao ensino 

direcionado apenas aos conceitos da ciência ou matemática, ignorando a importância da 

abordagem social, ambiental e tecnológica. Portanto, a abordagem CTSA nas salas de aula 

tende a desconstruir essa visão tradicionalista do ensino, propondo novas metodologias. 

Inserir a abordagem CTSA no âmbito do PRP contribui para superar o ensino 

tradicional, ocasionando uma mudança na sala de aula. Foram introduzidas novas 

possibilidades de ensino com a utilização de tecnologias, relacionando o estudo teórico com o 

cotidiano social do estudante e assim, contribuindo para uma aprendizagem com mais 

significado e que atendesse aos anseios dos alunos. 

 

O PROJETO “MATEMÁTICA NA VIDA: APLICAÇÕES DE LOGARITMOS” 

 

A turma de 1° ano na qual o projeto foi desenvolvido era formada por 

aproximadamente 40 alunos. O projeto foi desenvolvido em cinco ações, sendo que as ações 

2, 3 e 4, aconteceram simultaneamente. Os encontros foram realizados nas aulas de 

matemática com duração de duas horas/aulas cada, durante quatro semanas. O Quadro 1 

apresenta as ações e o objetivo de cada uma. 

 

 

 

 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 2, ISSN 2358-4750 
 

44 

Quadro 1. Ações do projeto “Matemática na vida: aplicações de logaritmo” 

Ações do projeto Objetivo(s) 

Ação 1: Desenvolvimento do 
conteúdo de Logaritmos 
numa perspectiva histórica 

Retomar o estudo de logaritmos por meio do processo histórico que 
culminou no surgimento dos mesmos, para introduzir o projeto 
sobre as aplicações. 

Ação 2: Aplicações de 
Logaritmos na Química: pH 

Apresentar a utilização do logaritmo para a determinação do pH de 
algumas substâncias química presentes no nosso cotidiano, 
discutindo o conceito de acidez e basicidade desses produtos. 

Ação 3: Aplicações de 
Logaritmos na Biologia: 
Crescimento populacional e 
bacteriano 

Mostrar a utilização da função logarítmica para o cálculo da taxa de 
crescimento populacional e bacteriano em função do tempo. 

Ação 4: Aplicações de 
Logaritmos na Geografia: 
abalos sísmicos e terremotos 

Explorar o tema abalos sísmicos e terremotos por meio de 
pesquisas. Demonstrar a aplicação de logaritmo nos estudos de 
abalos sísmicos. Desenvolver atividades que envolvam o cálculo da 
magnitude de um terremoto.  

Ação 5: Socialização dos 
estudos das aplicações 

Os alunos de cada grupo deveriam compartilhar com seus colegas o 
estudo das aplicações dos logaritmos em cada área. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Para realização das ações 2, 3 e 4, os estudantes foram divididos em três grupos, cada 

um destinado a um assunto diferente, sendo eles: abalos sísmicos e terremotos (geografia), 

crescimento populacional (biologia) e pH (química). A seguir são descritas as ações 

desenvolvidas. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

 
Ação 1: Desenvolvimento do conteúdo de Logaritmos numa perspectiva histórica 

 

A primeira etapa desenvolvida foi a retomada do conteúdo de Logaritmos por meio do 

processo histórico que culminou no seu surgimento, relacionando com o conteúdo de 

Progressão Aritmética e Geométrica (P.A. e P.G.). A professora regente da turma já havia 

trabalhado o conteúdo com os alunos, mas esse momento além de recordar o conteúdo 

possibilitou uma compreensão contextualizada historicamente, o que já proporciona uma 

mudança na relação que os alunos estabelecem com o conteúdo. 
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Esta ação durou três aulas, sendo duas para explicações e realização da atividade 

proposta e uma para correção da atividade. A parte histórica foi realizada conforme a proposta 

do plano de aula de Maduro, Siqueira e Corrêa (2018). Essa introdução despertou o interesse 

dos alunos para um conteúdo da matemática que geralmente não recebe a devida importância. 

Durante a aula expositiva, os alunos se envolveram, responderam às indagações e realizaram 

de forma exemplar a tarefa proposta. 

As atividades foram corrigidas e entregues aos alunos na semana seguinte. Além disso 

foi realizada uma correção no quadro, destacando as questões que os alunos apresentaram 

mais dúvidas. Depois desse momento, dividiu-se a turma em três grupos e estes fizeram a 

escolha do tema entre: crescimento populacional e bacteriano, abalos sísmicos e pH. As ações 

2, 3 e 4 foram realizadas concomitantemente e tiveram duração de cinco aulas. 

 

Ação 2: Aplicações de Logaritmos na Química: pH 

 

A segunda ação teve como objetivo apresentar a importância do pH para as 

substâncias químicas, presentes nos alimentos ou nos produtos de higiene, tendo em vista que 

a determinação do pH pode ser feita através de um cálculo que utiliza o logaritmo. 

Na primeira atividade foi feito um experimento para discutir sobre acidez e 

alcalinidade de algumas substâncias químicas. Para isso foram realizados dois experimentos 

simples, no refeitório da escola, mostrando dois diferentes métodos para determinar pH. Em 

uma vidraria béquer foram colocados sete tipos de substâncias, sendo elas: refrigerante, 

bicarbonato de sódio, álcool em gel, água, limão, água sanitária e leite. Utilizando um papel 

tornassol (Indicador de pH) introduzido na substância, os alunos deveriam observar a 

mudança de coloração, indicando se a substância é ácida, neutra ou alcalina. 

No segundo experimento foi apresentado outro método para determinar o pH de uma 

substância, utilizando a água de repolho roxo como indicadora. Dessa vez, os alunos deveriam 

adicionar uma quantidade dessa água a substância, fazendo com que suas cores se alterassem. 

Em seguida, na tabela de pH disponibilizada, eles poderiam confirmar qual o pH das 

determinadas substâncias, conforme mostra a Figura 1: 
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Figura 1. Mudança da coloração das substâncias após a adição da água de repolho roxo.  

 
Fonte: Registro dos autores. 

 
Em outra ação do projeto foi reservada a sala de informática para realizar atividades 

utilizando os computadores. Nesse momento, inicialmente, foram introduzidas as teorias 

sobre as reações ácido-base e, em seguida, os alunos acessaram o site Phet Colorado1, no qual 

utilizaram um simulador sobre pH que mostrava alguns métodos de determinação, como o 

que utiliza um pHmetro. O simulador, apresentado na Figura 2, também mostrava como as 

reações acontecem a nível molecular, indicando a concentração de íons de H₃O⁺e OH- em 

cada reação e a escala logarítmica de acordo com a concentração das substâncias.  

 

Figura 2. Simulador demonstrando a escala micro do pH da substância café.  

 
Fonte: Phet Colorado, simulador de escala de pH. 

 
1Link para acesso ao simulador. Disponível em: <https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-
scale_pt_BR.html>. Acesso em: 12 de agosto de 2020. 
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Na última atividade, antes da socialização dos grupos, foram realizados exercícios que 

envolviam a fórmula de cálculo do pH, utilizando o logaritmo. Os exercícios eram simples e 

foram resolvidos utilizando a calculadora científica. Após todos terminarem, foi realizada a 

correção junto aos alunos. Ao final da aula foram passadas as devidas instruções para que eles 

realizassem a escrita do relatório e a montagem dos slides para a socialização dos grupos. 

 

Ação 3: Aplicações de Logaritmos em Biologia: Crescimento Populacional e Bacteriano 

 

Os objetivos da ação 3 foram: relacionar a função logarítmica a estudos biológicos 

como o crescimento populacional e o crescimento bacteriano, além de conhecer qual a 

importância e aplicabilidade destes estudos na vida cotidiana. Esta ação foi desenvolvida em 

quatro etapas. 

Inicialmente, foi realizada uma aula interativa, na qual foram apresentados aos alunos 

os conceitos de crescimento bacteriano e populacional, os quais ainda não haviam sido 

abordados no currículo de biologia do 1º ano. Posteriormente, realizou -se uma discussão 

sobre a aplicação da função logarítmica em biologia. 

Na etapa seguinte, os estudantes foram subdivididos novamente em dois grupos, e 

levados ao laboratório de informática para realizar uma pesquisa sobre taxas e índices de 

crescimento bacteriano e populacional e sua aplicabilidade. Após essa pesquisa, os alunos se 

reuniram novamente e fizeram uma socialização dos resultados, na qual foi discutido o que 

são estes índices, onde e para que eles são utilizados. O intuito desta atividade era demonstrar 

a aplicabilidade destes cálculos no dia-a-dia, para se determinar, por exemplo, como se 

comporta o crescimento de uma cultura de bactérias utilizada na indústria alimentícia. Nesta 

ação, também foi realizada uma atividade sobre crescimento populacional, na qual os alunos 

tiveram que calcular, utilizando uma calculadora científica, o tempo necessário para que a 

população de Itajubá duplicasse de tamanho, a uma taxa de crescimento específica para este 

exemplo, de 4% ao ano. É importante salientar que, aproveitando as discussões sobre índices, 

nesta ação foi apresentado aos alunos o conceito de capitalização, que eles também ainda não 

conheciam. 
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Na penúltima etapa foi realizado um experimento de crescimento bacteriano, 

utilizando uma levedura, Saccharomyces cerevisiae (fermento Biológico fresco), uma solução 

de Sacarose 10% e um fotocolorímetro. Este é um processo fermentativo que produz álcool 

como subproduto. Devido à impossibilidade de conduzir o experimento em um curto espaço 

de tempo, o residente preparou previamente algumas soluções de mistura da levedura e a 

solução de sacarose. Foi utilizada uma escala de tempo de 12 horas para o preparo das 

soluções, durante a qual, a cada 3 horas, uma solução de mistura foi feita, sendo a última 

realizada na Escola com os alunos. Imagens do processo na escola são apresentados nas 

Figuras 3. 

 

Figura 3. Realização do experimento de crescimento bacteriano. 

 
Fonte: Registros dos autores. 

 

Utilizando o aparelho fotocalorímetro, um equipamento que mede a concentração de 

substâncias coloridas misturadas em soluções por meio da quantidade de luz absorvida, os 

alunos realizaram a leitura dessas misturas. Os valores obtidos foram utilizados para 

construção de um gráfico, na última etapa. 

Nessa última etapa, os alunos aprenderam a calcular a taxa de crescimento em função 

do tempo, utilizando logaritmo, utilizando os dados obtidos no experimento. Além disso, eles 

também apreenderam a plotar estes dados em um gráfico, demonstrando a escala de 

crescimento da levedura ao longo do tempo. Ao fim desta etapa foram dadas as devidas 
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instruções para que eles realizassem a escrita do relatório e a montagem dos slides para a 

socialização dos grupos. 

 

Ação 4: Aplicações de Logaritmos na Geografia: Terremotos 

 

A quarta ação teve como objetivo explorar o tema abalos sísmicos e terremotos por 

meio de pesquisas, além de estudar a aplicação de logaritmo neste tema e desenvolver 

atividades que envolvessem o cálculo da magnitude de um terremoto. Para introduzir o 

assunto, foram apresentados slides que contemplavam o que são, como acontecem e as causas 

dos abalos sísmicos. Além disso, foi exibido um vídeo2 que retoma o processo histórico do 

logaritmo e apresenta sua aplicação na interpretação de terremotos.  

Para aprofundar o tema, foi proposto que os estudantes pesquisassem, como tarefa 

para casa, sobre vários subtemas como: ocorrência de terremoto no Brasil; terremotos que 

causaram mais danos no mundo; o país que registrou o maior número de terremotos; quais as 

medidas tomadas pelos países para diminuir os danos causados por terremotos; as causas dos 

abalos sísmicos; e a relação da escala Richter com o Logaritmo. 

As segunda e terceira aulas foram dedicadas a realização de uma tarefa sobre a 

aplicação do logaritmo no estudo de abalos sísmicos, mas antes foram esclarecidas algumas 

definições importantes, entre elas o que é epicentro, hipocentro, sismógrafo e sismograma. A 

primeira tarefa consistia em determinar graficamente a magnitude de um sismo e na segunda 

o objetivo era determinar a magnitude do terremoto cujo sismograma foi apresentado na folha 

da tarefa, conforme a Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 Link para acesso ao vídeo. Disponível em: <http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1182>. Acesso em: 10 de 
outubro de 2018. 
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Figura 4. Realização da tarefa sobre magnitude de um sismo. 

 
Fonte: Registro dos autores. 

 

Para finalizar essa ação foi proposto um jogo de quebra-cabeça das placas tectônicas. 

Para receber uma peça cada equipe teria que acertar uma questão. Os estudantes foram 

subdivididos em três equipes e o objetivo de cada uma era acertar o maior número de questões 

para ganhar as peças do quebra-cabeça. As perguntas eram relacionadas ao tema Terremotos, 

baseadas em questões de vestibulares e do Enem. 

Durante o jogo foi possível esclarecer algumas dúvidas em relação aos terremotos, 

além de discutir alguns tópicos como Abalos sísmicos: catástrofe ou atividade essencial? O 

ser humano pode influenciar a ocorrência de abalos sísmicos? O que acontecerá quando 

acabar a dinâmica das placas tectônicas? Nesse mesmo dia também foi apresentado o 

funcionamento de um sismógrafo vertical caseiro, para registrar a amplitude de um terremoto. 

Finalizada essa ação, foram passadas as instruções para a escrita do relatório e apresentação 

para a socialização. 

 

Ação 5: Socialização dos estudos das aplicações 

 

A quinta e última ação consistiu na socialização do projeto, em que cada grupo 

apresentou para os demais os resultados do trabalho desenvolvido. Para isso os alunos 

prepararam apresentação de slides e além disso, o grupo do pH realizou o experimento do 

repolho roxo para verificar o pH de substâncias (Figura 5) e o grupo do terremoto apresentou 
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o funcionamento de um sismógrafo vertical caseiro (Figura 6) e as representações da dinâmica 

das placas tectônicas. 

 

Figura 5. Realização do experimento pelos alunos do grupo de química, utilizando água de repolho 

roxo para determinação do pH das substâncias  

 
Fonte: Registro dos autores 

 

Figura 6. Apresentação do sismógrafo caseiro pelo grupo das Aplicações em Geografia: terremotos 

 
Fonte: Registro dos autores 

 

Durante o projeto o principal conteúdo abordado foi o logaritmo, mas também foram 

contemplados estudos dos abalos sísmicos, do pH de substâncias químicas e do crescimento 

populacional e crescimento bacteriano, possibilitando aos alunos reflexões importantes sobre 

como a ciência e as diferentes tecnologias influenciam a sociedade e o meio ambiente.  
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Para compor a avaliação, foram consideradas a atividade realizada no primeiro 

encontro, o relatório entregue por cada grupo, a apresentação e a participação no projeto. A 

correção do relatório teve como base os seguintes critérios: Organização do trabalho; 

Formatação; Clareza da linguagem utilizada; e Confiabilidade das fontes consultadas. Da 

mesma forma, foram definidos alguns critérios para a apresentação: Estrutura (introdução, 

objetivos, desenvolvimento e conclusão); Clareza e objetividade; Domínio do tema; 

Adequação ao tempo disponível; e Criatividade. 

A nota de participação foi considerada individualmente, sendo calculada uma média 

aritmética da nota de autoavaliação de cada integrante do grupo com a média das notas da 

avaliação feita pelos próprios colegas. Para isso foi disponibilizado um formulário no Google 

Forms. A seguir apresentam-se os resultados do desenvolvimento dessas ações realizadas com 

os estudantes, com base na observação e participação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O planejamento das ações 2, 3 e 4, que aconteceram concomitantemente, sofreu várias 

mudanças. Por mais detalhado que este seja, há a necessidade de estar preparado para 

imprevistos e situações que podem mudar o rumo do projeto. O primeiro desafio da realização 

dessas ações foi o espaço, já que a sala de aula era pequena para os três grupos. Durante o 

projeto foram utilizados outros espaços da escola, como a sala de informática, pouco 

utilizada, e o refeitório. O fato de sair da sala de aula, mudar a rotina geralmente pautada em 

copiar matéria e fazer exercícios, contribuiu para o envolvimento dos estudantes no projeto. 

Mesmo utilizando outros espaços, foi um desafio a realização do trabalho simultâneo. 

No início das atividades em grupo, os três residentes planejaram utilizar a sala de informática 

no mesmo dia. Vale ressaltar que na escola havia apenas uma sala de informática, a qual não 

comportava uma turma inteira devido ao espaço e à quantidade de computadores em 

funcionamento. Era uma sala dividida em duas partes, uma para os computadores e outra 

como um depósito de uso da direção e secretaria. Dessa forma, não era possível que os três 

grupos utilizassem a sala simultaneamente. 

Esse fato foi contornado e no fim, nenhum dos grupos utilizou os computadores 

naquele dia, mas isso mudou o rumo dos trabalhos. Aprendemos, com essa experiência, que 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 2, ISSN 2358-4750 
 

53 

para a realização de um trabalho interdisciplinar, envolvendo vários professores, é importante 

o entrosamento entre eles, tanto no planejamento como no desenvolvimento, além do 

detalhamento dos locais onde serão realizadas as atividades do projeto. 

Issopode parecer um desafio, mas a parceria entre professores e futuros professores no 

desenvolvimento de projetos, além de enriquecer o próprio projeto, favorece a realização de 

um trabalho interdisciplinar, devido a interação e complementaridade das disciplinas, como 

defende Machado (1993). 

Durante as ações envolvendo estudo de pH os alunos do 1° ano ainda não tinham 

estudado esse conteúdo nas aulas de química, então a abordagem não foi tão aprofundada 

devido ao pouco tempo disponível. Apesar de nunca terem estudado o conteúdo, não tiveram 

dificuldades em diferenciar e conceituar acidez, neutralidade e basicidade de uma substância. 

A atividade de experimentação foi essencial para despertar o interesse dos alunos pelo 

assunto, já que durante as aulas não estavam acostumados a realizar atividades lúdicas. A 

maior dificuldade encontrada nessa etapa foi a falta de espaço, já que a escola não tinha um 

laboratório de ciências e nem uma sala vaga para realizar a atividade. Isso dificultou a 

discussão, pois foi necessário desenvolver a atividade no refeitório da escola, num espaço 

aberto, que dificultou a concentração. 

No decorrer da atividade que envolvia o uso do simulador Phet Colorado, também 

ocorreram algumas dificuldades. Nem todos os computadores da escola funcionavam, então 

os alunos tiveram que ficar aglomerados nos poucos que davam acesso à internet. Durante 

essa atividade, os alunos puderam esclarecer melhor as dúvidas sobre a relação entre o pH de 

substâncias químicas e a escala logarítmica, pois o simulador possui funções que permitem 

uma compreensão melhor dos aspectos microscópicos da química, com os quais os estudantes 

costumam a apresentar uma considerável dificuldade. 

A última atividade, envolvendo exercícios sobre pH, os alunos também aprenderam a 

utilizar a calculadora científica. Nessa etapa, eles apresentaram um pouco mais de dificuldade 

em relação a utilização da fórmula que envolvia o logaritmo, devido à pouca familiaridade 

com a calculadora, mas depois conseguiram compreender melhor e também relacionar os 

exercícios realizados com os experimentos que foram feitos na primeira etapa. 

Após a realização de todas as atividades os alunos pertencentes a esse grupo deram um 

feedback positivo sobre a realização do projeto, relatando que não imaginavam que existisse 
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uma relação entre o logaritmo e a química e que as atividades que promovem a ludicidade e a 

interdisciplinaridade contribuem com o aprendizado de uma maneira dinâmica e divertida. 

O projeto permitiu contextualizar o estudo do pH e sua importância para a sociedade, 

como na atividade da agricultura em que o pH do solo interfere no desenvolvimento de 

plantas e algumas vezes é necessário corrigir esse pH com transformações químicas. Outra 

importância destacada foi a correção do pH no tratamento da água para o consumo humano. 

Dessa forma o projeto abordou questões da ciência e tecnologia fundamentais para o 

desenvolvimento da sociedade. 

Sobre o grupo das aplicações de logaritmos em Biologia, para o bom desenvolvimento 

desta ação do projeto foi elaborado uma sequência com todas as atividades. As atividades 

foram elaboradas pelo residente de biologia com base em outras que envolviam o cálculo da 

taxa crescimento populacional e bacteriano. Já o experimento foi adaptado de uma prática de 

fermentação alcoólica aplicada no Laboratório de Microbiologia Industrial da Universidade 

Federal de Itajubá. 

A forma de realização desse experimento também foi fruto de uma das alterações do 

projeto inicial. Anteriormente havia se pensado em realizar o experimento na própria 

universidade, porém, como a escola não dispunha de meios e recursos para transportar os 

alunos, a prática teve que ser adaptada para que pudesse ser realizada na própria escola. De 

qualquer forma, esta prática foi muito proveitosa e os alunos gostaram muito. Como a escola 

não dispõe de um laboratório de ciências, atividades práticas ou lúdicas não são muito 

comuns e tendem a chamar a atenção dos alunos quando são possíveis. A principal 

dificuldade encontrada estava em explicar como o logaritmo é inserido em biologia, ou seja, 

como o cálculo foi estabelecido. 

Em relação ao grupo do terremoto, houve várias mudanças em relação ao 

planejamento inicial. A pesquisa que seria feita na escola, acabou ficando como tarefa para 

casa para os estudantes entregarem na semana seguinte pela plataforma Google Classroom. 

Esta ferramenta auxiliou muito o desenvolvimento do projeto, pois toda tarefa era postada 

detalhadamente na plataforma. 

As aulas planejadas para aplicação do logaritmo nos estudos dos terremotos foram 

desenvolvidas no dia em que menos da metade do grupo estava presente. Apesar dessa 

ausência, era necessário dar continuidade ao projeto devido ao tempo limitado. As tarefas 
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propostas foram baseadas no plano de aula de Maduro, Siqueira e Corrêa (2018) e sua 

aplicação, ao longo do projeto, mostrou a necessidade de mais adaptações. 

Para a residente de matemática, que ficou responsável pelo grupo sobre abalos 

sísmicos, o fato de não ser da área de Geografia e, consequentemente, não dispor de muito 

conhecimento sobre os terremotos, exigiu um grande esforço para se aprofundar no estudo do 

tema. Foi um grande desafio, pois além do planejamento tinha que se dedicar ao estudo do 

tema. 

A partir desses estudos, a residente constatou que a escala Richter, foco das atividades, 

não é mais utilizada como referência para determinar a magnitude dos terremotos desde 1979, 

quando se introduziu a Escala e Magnitude de Momento, por Thomas Haks e Hiroo 

Kanamori. Esta também é uma escala logarítmica, assim como a de Richter, entretanto não 

foram encontradas muitas informações sobre a mesma, a não ser por uma questão do Enem de 

2011 que apresentava a fórmula para o cálculo da magnitude. Assim, a residente constatou a 

necessidade de pesquisas mais aprofundadas e da elaboração de atividades mais atualizadas, 

que realmente apresentem uma contextualização das aplicações do logaritmo no estudo dos 

abalos sísmicos com a tecnologia atual. 

Relacionar a matemática com a geografia nos estudos dos abalos sísmicos, além de 

contextualizar o conteúdo de logaritmo, proporcionou momentos de discussões sobre as 

causas e consequências dos terremotos. Com a pesquisa inicial foi possível compreender o 

tema em diferentes perspectivas, como ambiental e social. Os movimentos das placas 

tectônicas são essenciais para a atividade terrestre, porém causam os abalos sísmicos que 

afetam a sociedade. Não sendo possível evitar os desastres, os ser humano precisa se adaptar à 

atividade natural do nosso planeta. 

Os alunos já haviam estudado sobre os terremotos na disciplina de geografia, mas 

durante o projeto puderam explorar o tema além das definições. A Figura 8 apresenta a 

conclusão da apresentação do grupo durante a etapa da socialização, destaca-se dois pontos: a 

importância do trabalho interdisciplinar para compressão de certos assuntos e da abordagem 

CTSA para o desenvolvimento de uma visão crítica. 
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Figura 8. Slide da apresentação do grupo Aplicações em Geografia 

 
Fonte: Produção dos alunos. 

 

Os estudantes, em sua maioria, saíram satisfeitos com o projeto, mas alguns alegaram 

que não puderam se dedicar mais, pois já estavam sobrecarregados com trabalhos e projetos 

de outras disciplinas. Quando o projeto foi realizado, vários professores estavam 

desenvolvendo atividades para serem apresentados na feira de ciências da escola, com isso 

coincidiu de alguns professores realizarem trabalhos diferentes com uma mesma turma. 

A abordagem adotada possibilitou contextualizar o conteúdo de logaritmo por meio de 

experimentos, pesquisas, fatos sociais e do dia a dia dos estudantes, apresentando novas 

abordagens de ensino. Dessa forma, atingimos o objetivo da abordagem CTSA, buscando 

desconstruir o ensino totalmente tradicionalista, como defendem Invernizzi e Fraga (2008).  

O fato dos alunos se tornarem protagonistas das ações, chegando a apresentar suas 

descobertas na feira da escola, possibilitou que todos percebessem que a ciência é uma 

construção dinâmica. O estudo histórico dos logaritmos e de suas aplicações, mostrou que os 

conceitos que estudamos, embora possam ter surgido de uma certa relação com o cotidiano, 

posteriormente, podem até interferir na forma como interpretamos esse cotidiano. No caso dos 
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logaritmos, as aplicações estudadas não surgiram com conceito, que historicamente foi criado 

para se facilitar cálculos, num tempo em que não existiam calculadoras.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto foi desenvolvido numa perspectiva interdisciplinar, relacionando três áreas 

do conhecimento, Exatas, Humanas e Biológicas. As três relações estabelecidas foram da 

matemática com a geografia, com a química e com a biologia, e em cada uma foi 

desenvolvido um trabalho a partir da abordagem CTSA. Estes aconteceram a partir da 

experimentação, da vivência, das discussões, de acordo com o tema abordado. 

O projeto possibilitou que os alunos compreendessem melhor como a matemática está 

presente em outras áreas do conhecimento e que embora muitas vezes ela não seja visível no 

cotidiano, ela está presente em diversos processos. Conforme apontam os resultados, os 

alunos demostraram uma boa compreensão do logaritmo e conseguiram refletir sobre sua 

importância para outras áreas do conhecimento. 

A interdisciplinaridade teve um papel importante para mostrar que é possível alterar a 

forma fragmentada como as disciplinas são apresentadas e, assim, chamar a atenção dos 

estudantes para os conteúdos disciplinares. A presença da interdisciplinaridade em sala de 

aula possibilita que os estudantes relacionem os conhecimentos de diferentes áreas e assim 

tenham uma melhor compreensão do mundo. 

O projeto apresentou resultados positivos e para um melhor desenvolvimento seria 

interessante uma maior integração entre os residentes e os professores da escola, inclusive de 

Geografia, que poderiam trabalhar em parceria: geografia/matemática, química/matemática e 

biologia/matemática. Assim, os conteúdos de aplicabilidade do logaritmo ficariam sob 

responsabilidade do residente da área de matemática e os conteúdos específicos de geografia, 

química ou biologia, sob responsabilidade do professor e dos residentes dessas áreas, embora 

o trabalho permaneça com um foco central de compreender a Ciência e sua interrelação com a 

sociedade, a tecnologia e o meio ambiente. 

A proposta do PRP da Unifei, que propiciou a realização desse trabalho, contribuiu 

não apenas para a formação inicial dos residentes/licenciandos, mas também para a formação 

continuada dos professores regentes de turma que estabeleceram parcerias com o programa. 
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Um fato que evidencia isso foi o desenvolvimento de uma nova versão desse projeto, no ano 

seguinte, pela professora de matemática. Ela propôs o projeto para outra turma de 1º ano, 

mudando sua prática e incentivando uma compreensão mais ampla dos conhecimentos da 

matemática. 
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Resumo: O presente trabalho objetiva-se em identificar a Matemática nas questões das Ciências 
Humanas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM e analisar a importância desta ciência 
exata para as questões das Ciências Humanas. A metodologia abordada é de cunho qualitativo 
com o uso da pesquisa de análise documental e a técnica de Análise de Conteúdo. Os 
documentos escolhidos para a realização desta pesquisa foram as duas provas do ENEM 
aplicadas em 2018 e a aplicada em 2019. A partir da análise das questões das Ciências Humanas 
observou-se que a Matemática é constantemente utilizada nestas questões e que tal uso acontece 
em diferentes aspectos, dentre eles: como ferreamente de linguagem, interpretação de gráficos, 
objeto de análise, representações de datas, séculos, horários e quantidades, comparação entre 
grandezas, taxa de variação, dentre outros. O que nos leva a compreender que a 
interdisciplinaridade entre áreas do conhecimento é fundamental para a melhor construção de 
um ensino e aprendizagem de qualidade. 
 
Palavras-chave: Ciências Humanas, Interdisciplinaridade, Matemática. 
 
 

MATHEMATICS IN ENEM HUMAN SCIENCES ISSUES 2018 AND 
2019 

 
Abstract: The present work aims to identify Mathematics in the questions of Human Sciences 
of the National Exam of Secondary Education - ENEM and to analyze the importance of this 
exact science for the questions of Human Sciences. The approached methodology is qualitative 
with the use of document analysis research and the Content Analysis technique. The documents 
chosen to carry out this research were the two ENEM tests applied in 2018 and the one applied 
in 2019. From the analysis of Human Sciences questions it was observed that Mathematics is 
constantly used in these questions and that such use happens in different aspects, among them: 
such as language tools, graph interpretation, object of analysis, representations of dates, 
centuries, times and quantities, comparison between quantities, rate of change, among others. 
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Which leads us to understand that interdisciplinarity between areas of knowledge is 
fundamental for the better construction of quality teaching and learning. 
 
Keywords: Human Sciences, Interdisciplinarity, Mathematics. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Matemática é a ciência que estuda quantidades, medidas, espaços, variações e 

estatística. Está dividida nos seguintes ramos: aritmética, álgebra, geometria, trigonometria, 

estatística e cálculo de probabilidade. É praticamente o estudo da relação dos números entre 

si e com o mundo.  

As Ciências Humanas tem como elemento de estudo o homem. Com isso, por estudar 

o ser humano e o meio social, aborda diversos conceitos, tais como: cultura, linguagem e 

produção de saberes. Todos sobre um aspecto teórico, prático ou subjetivo. 

Tanto a Matemática como as Ciências Humanas são áreas que compõem o Exame 

Nacional do Ensino Médio – ENEM, e tal exame, por abordar conteúdos do Ensino Médio 

deverá estar de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ que propõem um 

enfoque interdisciplinar no currículo desta fase de ensino (BRASIL, 2002). Nesta 

perspectiva, alguns questionamentos acabam surgindo sobre esta abordagem 

interdisciplinar, como: a Matemática está presente em questões das Ciências Humanas do 

ENEM?  

Diante disto, este trabalho tem por objetivo identificar a Matemática nas questões das 

Ciências Humanas do ENEM de 2018 e 2019, e analisar a importância desta ciência exata 

para as questões das Ciências Humanas, que aparentemente são ditas áreas distintas do 

conhecimento.  

Neste contexto, o presente estudo surge como parte importante para a compreensão 

de como a interdisciplinaridade entre as áreas da Matemática e suas Tecnologias e das 

Ciências Humanas e suas Tecnologias existe e de como é abordada no principal exame de 

avaliação nacional. Podendo, tal analise servir como base para possíveis 

construções/reformulações para o ensino, como as seguintes: inovação interdisciplinar entre 

o ensino da Matemática e das Ciências Humanas e prováveis modificações no ENEM de 

acordo com a nova abordagem do currículo do Ensino Médio. 
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Este trabalho expõe as questões das Ciências Humanas da prova do ENEM de 2018 (das 

duas aplicações) e de 2019 que abordam conceitos matemáticos, e apresenta uma análise da 

importância da Matemática nestas questões.  

 

REVISÃO DA LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

De acordo com a matriz de referência do ENEM a Matemática tem como objetos de 

conhecimento os seguintes: conhecimentos numéricos, conhecimentos algébricos, 

conhecimentos de estatísticas e probabilidades, conhecimentos geométricos e conhecimentos 

algébricos/geométricos (BRASIL, 2008). Sendo a matriz de referência dividida em sete 

competências compostas por algumas habilidades, que somam um total de 30 habilidades 

voltadas para os seus objetos de estudo. 

Já nas Ciências Humanas a matriz de referência do ENEM está voltada para objetos de 

estudos envolvendo as disciplinas de Filosofia, História, Geografia e Sociologia, e são eles:  
 
[...] diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade; formas de organização social, 
movimentos sociais, pensamento político e ação do Estado; características e 
transformações das estruturas produtivas; os domínios naturais e a relação do ser 
humano com o ambiente e representação espacial. (BRASIL, 2008, p. 22-24).  
 

Sendo a matriz de referência dividida em seis competências e 30 habilidades que se 

dividem entre as competências.  

Durante a construção e o desenvolvimento de tais competências e habilidades o aluno 

deverá construir a sua formação intelectual de conhecimento para atuar e viver no meio social. 

Sendo que a relação entre as competências e habilidades de diferentes áreas do conhecimento 

se fazem necessárias para a compreensão de mundo como um todo. Neste contexto, de acordo 

com os PCN+, a aprendizagem contextualizada, interligada e relacionada entre ciências acarreta 

na construção de competências e habilidades que são necessariamente formadoras (BRASIL, 

2002). 

À medida que tal formação vai sendo consolidada pelo aluno, de acordo com os PCN+, 

este passa a “compreender e interpretar situações para se apropriar de linguagens específicas, 

argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões próprias, tomar decisões, generalizar e para 

muitas outras ações necessárias à sua formação” (BRASIL, 2002, p. 108).  Fazendo com que o 
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aluno busque no Ensino Médio construir um conhecimento integrado para uma grande 

diversidade de situações necessárias para a vida e para a construção do pensamento. 

Os PCN+ sugerem que seja destacado no Ensino Médio que a Matemática é “uma 

parcela do conhecimento humano essencial para a formação de todos os jovens, que contribui 

para a construção de uma visão de mundo, para ler e interpretar a realidade e para desenvolver 

capacidades que deles serão exigidas ao longo da vida social e profissional” (BRASIL, 2002, 

p. 108). No entanto, na maioria das vezes a Matemática que é apresentada nas escolas ainda 

não desperta o interesse dos estudantes. Geralmente é vista como sendo uma disciplina de difícil 

compreensão e muito abstrata.  

Tal problemática, de acordo com Santos e Soares (2018, p. 3) “acontece porque o ensino 

da Matemática no Ensino Médio tem dado ênfase ao uso de fórmulas para solução de cálculos, 

bem como, não tem valorizado o caráter formativo do desenvolvimento do pensamento”.  Ou 

seja, é apresentado um ensino que vai na contrapartida do que é sugerido pelos PCN+ que é um 

Ensino Médio sobre um enfoque de contextualização e interdisciplinaridade (BRASIL, 2002). 

Sobre a contextualização, os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam: 

 
Aprender Matemática de uma forma contextualizada, integrada e relacionada a outros 
conhecimentos traz em si o desenvolvimento de competências e habilidades que são 
essencialmente formadoras, à medida que instrumentalizam e estruturam o 
pensamento do aluno, capacitando-o para compreender e interpretar situações, para se 
apropriar de linguagens específicas, argumentar, analisar e avaliar, tirar conclusões 
próprias, tomar decisões, generalizar e para muitas outras ações necessárias à sua 
formação. (BRASIL, 2002, p. 111). 

 
Tal contextualização sobre a perspectiva de formação para a vida cidadã e para a 

construção do pensamento crítico deverá se fazer presente em diferentes aspectos, não deixando 

de lado os aspectos envolvidos pelas disciplinas que formam as Ciências Humanas. Com isso, 

um ensino e aprendizagem significativos são elementos que busquem propor uma formação 

integrada entre as diferentes áreas do conhecimento. 

Basso (2017) em seu trabalho titulado MATEMÁTICA E GEOGRAFIA: UMA 

RELAÇÃO POSSÍVEL, aborda um estudo na qual apresenta a inter-relação entre a Geografia 

e a Matemática a partir de situações da disciplina da área de humanas que necessitam de 

conceitos matemáticos para a sua solução. O mesmo procura mostrar que é possível desenvolver 

um ensino entre duas disciplinas de áreas distintas de modo atraente e mais contextualizado 

com a vida real. 
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Sobre o uso da Matemática pela Geografia, Basso (2017), afirma: 

 
[...] esta ciência utiliza-se da Matemática para provar muitas de suas hipóteses e 
mostrar dados e resultados coerentes. Não obstante, é importante citar que os avanços 
territoriais do ser humano foram ancorados em construções que usaram de muita 
Matemática. Desde a construção de casas, as pirâmides, as grandes muralhas, os 
pequenos e grandes veículos ou embarcações que se locomoviam em terra ou na água, 
foram construídos tendo as medidas e proporções matemáticas como base. (BASSO, 
2017, p. 24286). 

 
Já Santos e Soares (2018, p. 1) em seu projeto titulado “RELAÇÃO ENTRE A 

MATEMÁTICA E OUTRAS ÁREAS DO CONHECIMENTO: ANÁLISE DE UMA 

COLEÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO”, apresenta 

um estudo voltado para a relação entre a Matemática e as outras áreas do conhecimento. Em 

seu trabalho, faz-se uma análise de como uma coleção de livros didáticos da Matemática do 

Ensino Médio propõem aplicações de Matemática na resolução de exercícios que envolvem 

outras disciplinas.  

Para Santos e Soares (2018, p. 2) “A Matemática como área do conhecimento e 

disciplina escolar é essencial na resolução de diversas situações oriundas de práticas sociais, de 

outras áreas do conhecimento e da sua própria estrutura”. Para estes, a Matemática é 

fundamental na solução de alguns problemas das outras áreas do conhecimento. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

  

A metodologia abordada é de caráter qualitativo. Segundo Silveira e Córdova (2009, p. 

31) “não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização, etc”.  

Quanto ao procedimento, o tipo de pesquisa utilizado é o de análise documental. De 

acordo com Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 71) este é um “estudo que se propõe a realizar 

análises históricas e/ou revisão de estudos ou processos tendo como material de análise 

documentos escritos e/ou produções culturais garimpados a partir de arquivos e acervos”. 

Para a análise documental a técnica utilizada foi a Análise de Conteúdo. De acordo com 

Laville e Dione (apud SANTOS E SOARES, 2018) objetiva-se em “demonstrar as estruturas e 

os elementos do conteúdo para assim explicar suas diferentes características e seus 

significados”. 
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Os documentos escolhidos para a realização desta pesquisa foram as provas do ENEM 

dos anos de 2018 e 2019. Sendo que analisada as duas provas realizadas em 2018, a primeira 

aplicação e a reaplicação. A escolha destes anos justifica-se pelo fato de serem as aplicações 

mais recentes do referido exame. 

A análise se deu a partir de dois momentos, no primeiro realizou-se o levantamento das 

questões das Ciências Humanas que apresentavam conceitos matemáticos, seja no esboço do 

seu texto ou na interpretação. A segunda aconteceu por meio da análise da importância dos 

conceitos matemáticos inseridos na questão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Neste tópico serão apresentadas as questões das Ciências Humanas do ENEM de 2018 

e 2019 que apresentam conceitos matemáticos. A princípio observou-se o uso numérico para a 

representação dos anos (datas) em 10 questões na primeira aplicada 2018, em sete questões na 

reaplicação de 2018 e em 10 questões na aplicação de 2019. Outro conceito matemático 

bastante empregado é a utilização dos algarismos romanos na representação dos séculos. Neste 

caso, encontrou-se tal emprego em três questões na primeira aplicação de 2018, em nove 

questões na reaplicação de 2018 e em seis questões na aplicação de 2019. 

Nesta perspectiva, iremos apresentar e discutir a presença da matemática apenas nas 

questões das Ciências Humanas que apresentam conceitos matemáticos além da representação 

numérica de datas e dos algarismos romanos para os séculos. 

A figura 1 apresenta a questão 67 do caderno azul da prova do ENEM da primeira 

aplicação de 2018.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Questão 67 do caderno azul da primeira aplicação do ENEM de 2018. 
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Fonte: http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos. Acesso em 10 de ago. de 2020. 

 

Figura 2. Questão 88 do caderno azul da primeira aplicação do ENEM de 2018. 

 
Fonte: http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos. Acesso em 10 de ago. de 2020 

 

Observava-se na questão da Figura 1 a presença de um gráfico estatístico em uma 

questão de Geografia. A partir da análise do gráfico o candidato é levado a tirar suas conclusões 

para a solução. 

Na questão 88 do caderno azul da prova do ENEM da primeira aplicação de 2018, mais 

uma vez a Matemática se faz presente em uma questão das Ciências Humanas (Figura 2). 
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Nesta questão, novamente a presença do gráfico estatístico é apresentado em uma 

questão de Geografia. A solução para tal problema só é possível a partir da análise do gráfico 

de segmentos associado com o conhecimento abordado da competência e habilidade das 

Ciências Humanas. 

A Matemática também se faz presente na Geografia em muitas situações envolvendo a 

taxa de variação, produção ou consumo de determinado produto. Tal abordagem é comtemplada 

na questão 47 (Figura 3), do caderno azul da prova de reaplicação do ENEM de 2018.  

 

Figura 3. Questão 47 do caderno azul da reaplicação do ENEM de 2018. 

 
Fonte: http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos. Acesso em 10 de ago. de 2020. 

 

A questão proposta na Figura 3 apresenta em seu enunciado conceitos matemáticos 

envolvendo quantidades e porcentagens que são fundamentais para a conclusão do problema. 

A princípio situa o leitor a visualizar em quantidade o consumo de agrotóxico no mundo e no 

Brasil, despertando certo interesse na comparação de consumo do Brasil em relação ao mundo. 

Em seguida, a partir da informação de que o consumo brasileiro de agrotóxico aumentou em 

700%, é utilizada a linguagem matemática para demonstrar que o Brasil expandiu drasticamente 

o seu consumo comparado com o aumento não muito acelerado da área agrícola (78%) nos 

últimos quarenta anos.  

Em muitas situações apresentadas pelos livros didáticos da Matemática utiliza-se de 

problemas envolvendo aplicações da Geografia nos exercícios de estática. A questão 57 (Figura 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 2, ISSN 2358-4750 
 

68 

4) do caderno azul da prova de reaplicação do ENEM de 2018 apresenta uma situação em que 

tal abordagem se faz presente.  

 

Figura 4. Questão 57 do caderno azul da reaplicação do ENEM de 2018 

 
Fonte: http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos. Acesso em 10 de ago. de 2020. 

 

A Figura 4 apresenta uma questão da área das Ciências Humanas que utiliza a análise 

de gráficos estatísticos para a tomada de decisões. Nesta, o leitor é levado a fazer uma 

comparação entre os três gráficos apresentados e a obter conclusões referentes à variação 

populacional nos anos de 1980, 2011 e 2040. 

A Figura 5 apresenta a questão 57 do caderno azul da prova do ENEM da reaplicação 

de 2018.  

 

 

 

 

Figura 5. Questão 57 do caderno azul da reaplicação do ENEM de 2018 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 2, ISSN 2358-4750 
 

69 

 
Fonte: http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos. Acesso em 10 de ago. de 2020. 

 

A Matemática apresentada na questão da Figura 5 é utilizada para expressar os anos e a 

velocidade máxima permitida. Nesta questão os conceitos matemáticos são utilizados para 

demonstrar a variação de velocidade máxima permitida nas principais vias do interior da 

Inglaterra durante alguns períodos.  

Muitos decretos de regulamentação de Lei são adotados pelos governos e estes podem 

abordar diferentes contextos, dentre eles podemos citar a previsão de aumento ou redução de 

determinada situação. Nesta perspectiva, a figura 6 apresenta a questão 89 do caderno azul da 

prova do ENEM da reaplicação de 2018, que trata de um Decreto de Lei Federal. 

Na questão exposta na Figura 6 são abordados os conceitos matemáticos para identificar 

a numeração do Decreto de Lei, na representação do ano, da quantidade e das porcentagens. 

Neste contexto, a Matemática é utilizada como ferramenta para identificação do Decreto e para 

quantificar as metas propostas pelo Brasil. 

Na questão 62 do caderno azul da prova do ENEM aplicada em 2019, a Matemática 

aparece em dois modelos de representação (Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 6. Questão 89 do caderno azul da reaplicação do ENEM de 2018. 
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Fonte: http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos. Acesso em 10 de ago. de 2020. 

 

Figura 7. Questão 62 do caderno azul da aplicação do ENEM de 2019. 

 
Fonte: http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos. Acesso em 10 de ago. de 2020. 

 

Nesta questão (Figura 7), a Matemática é utilizada como linguagem por meio dos 

conceitos de porcentagem e fração. A porcentagem é utilizada para indicar a leitura da 

proporção do número de agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de 
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matrizes africanas. Já a fração busca situar sobre a quantidade, em proporção, de onde estas 

ações acontecem.  

A questão 88 do caderno azul da prova do ENEM aplicada em 2019 (Figura 8) apresenta 

a abordagem de um conceito matemático que é fundamental para a interpretação da informação 

proposta. 

 

Figura 8. Questão 88 do caderno azul da aplicação do ENEM de 2019. 

 
Fonte: http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos. Acesso em 10 de ago. de 2020. 

 

O conceito Matemática abordado pela questão acima (Figura 8) é o de grandezas 

diretamente proporcionais. Nesta questão é apenas utilizada a ideia deste conteúdo. No entanto, 

tal abordagem é necessária para que seja transmitida a informação do que é o bônus 

demográfico.  

A Matemática está tão presente em nosso dia a dia que em algumas questões do ENEM 

não aparece no enunciado, mas é de fundamental importância para a compreensão do problema.  

Tal característica é utilizada na interpretação da questão 89 do caderno azul da prova do ENEM 

aplicada em 2019 (Figura 9). 
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Figura 9. Questão 89 do caderno azul da aplicação do ENEM de 2019. 

 
Fonte: http://portal.inep.gov.br/provas-e-gabaritos. Acesso em 10 de ago. de 2020. 

 

Na questão apresentada na Figura 9, são abordados diversos conceitos matemáticos, 

dentre eles podemos citar: na representação de datas, horários e quantidade de habitantes e na 

geometria espacial. Os horários, as datas, e a quantidade de habitantes buscam orientar em que 

exato momento acontece tal fenômeno e qual a quantidade de pessoas que presenciaram. Já a 

geometria espacial é utilizada na interpretação do problema, pois é necessária utilizar a noção 

de que o planeta Terra tem aproximadamente o formato esférico para chegar a conclusão correta 

da solução. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

De acordo com a problemática inicial e os resultados apresentados, observa-se que a 

Matemática está presente nas questões das Ciências Humanas nas provas do ENEM de 2018 e 

2019. E que tal interação se faz presente em diferentes contextos e situações necessários para a 

construção do conhecimento.  

A partir das questões analisadas, é possível visualizar que a Matemática é 

constantemente utilizada nas questões das Ciências Humanas do ENEM, principalmente nas 

que envolvem a Geografia. E que tal utilização acontece em diferentes aspectos, dentre eles: 
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como ferreamente de linguagem, interpretação de gráficos, objeto de análise, representações de 

datas, séculos, horários e quantidades, comparação entre grandezas, taxa de variação, dentre 

outros.  

Os principais conteúdos encontrados foram: números naturais, inteiros e racionais, 

porcentagem, estatística, fração, grandezas diretamente proporcionas, geometria espacial e 

unidades de medidas de tempo. 

Com isso, a Interdisciplinaridade entre áreas se faz importante para a melhor construção 

de um ensino e aprendizagem de qualidade. Portanto, a escola deve procurar propor esta inter-

relação em seus currículos para que seus alunos possam obter um conhecimento de modo 

integrado e fundamental para a sua vida enquanto cidadão e construtor de pensamentos, 

principalmente pelo fato do maior exame nacional de acesso à universidade do Brasil, o ENEM, 

integrar e contextualizar as diferentes áreas do conhecimento. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo da inter-relação entre 

as disciplinas de arte e matemática nos ensinos Fundamental e Médio, usando como referências 

as obras de Leonardo da Vinci: O Homem Vitruviano, A Mona Lisa ou La Gioconda, A Última 

Ceia e A Anunciação, e como essa relação poderá ser abordada em sala de aula. Em vista disso, 

apresenta-se um breve contexto histórico das obras supracitadas e a matemática aplicada pelo 

artista na construção das mesmas. Através de pesquisas bibliográficas – fundamentadas nas 

autoras Morgana Gomes, Simone Martins e Margaret Imbroisi – define-se os conceitos 

matemáticos de: número de ouro, razão áurea, retângulo de ouro, e observou-se como a 

proporção áurea está presente nas pinturas do autor evidenciando a importância da matemática 

nessas pinturas. Conclui-se sugerindo aplicações práticas desses conceitos matemáticos que 

buscam resolver situações problemas, por conseguinte, aguçar a curiosidade dos alunos, além 

de trazer cultura ao ambiente escolar. 

 

Palavras-chaves: Matemática, Arte, Leonardo da Vinci, Razão áurea, Retângulo de ouro. 

 

Abstract: This work aims to develop a study of the interrelationship between the disciplines of 

art and mathematics in elementary and high school, using as reference the works of Leonardo 

da Vinci: The Vitruvian Man, The Mona Lisa or La Gioconda, The Last Supper and The 

Annunciation, and how this relationship can be addressed in the classroom. In view of this, a 

brief historical context of the aforementioned works and the mathematics applied by the artist 

in their construction are presented. Through bibliographic research – based on the authors 

Morgana Gomes, Simone Martins and Margaret Imbroisi – the mathematical concepts of: 

golden ratio, golden rectangle are defined and it was observed how the golden ratio is present 
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in the author's paintings evidencing the importance of mathematics in these paintings. It 

concludes by suggesting practical applications of these mathematical concepts that seek to solve 

problem situations, therefore, arouse students' curiosity, in addition to bringing culture to the 

school environment. 

Keywords: Mathematics, Art, Leonardo da Vinci, Golden ratio, Gold rectangle.  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O ensino de Arte proporciona infinitas possibilidades de compreensão do mundo. E 

como disciplina no ensino básico amplia a observação dos fatos e a reflexão sobre eles 

aguçando o senso crítico do aluno. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2018, p. 482)“A Arte, enquanto área do conhecimento humano, contribui para o 

desenvolvimento da autonomia reflexiva, criativa e expressiva dos estudantes, por meio da 

conexão entre o pensamento, a sensibilidade, a intuição e a ludicidade.”  

 A matemática nesse aspecto se destaca como uma ferramenta para a construção de 

muitas obras de arte. Também se faz presente na música e na arquitetura, proporcionando beleza 

e harmonia, bem como, ajudando no entendimento sobre suas construções e, ainda, trazendo 

reflexões que ampliam as percepções de mundo e instigando a imaginação.  

 Para os gregos da Antiguidade Clássica a matemática não era uma disciplina isolada 

como cita Rabelo (2007) no livro Arquitetura e música, interseções polifônicas. 

… a matemática era composta pelo estudo da astronomia, da geometria, da aritmética 

e da música. Esses quatro ramos do conhecimento eram conhecidos como o 

Quadrivium que, junto com o Trivium, constituído por gramática, dialética e retórica, 

formavam as duas grandes áreas do conhecimento. Na tradição pitagórica, a 

astronomia era interpretada como a grandeza em movimento, a geometria era a 

grandeza em descanso, a aritmética era os números absolutos e a música, os números 

aplicados (RABELO, 2007, p.17). 

 

 A relação entre a Arte e a matemática fica ainda mais clara no trecho a seguir onde 

Rabelo (2007) afirma que: 
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Os gregos antigos postulavam que todo o mundo era regido pela harmonia e a música 

era sua expressão mais significativa. Além disso, como vimos, o trivium e o 

quadrivium eram meios de expressar a ideia de integração e fusão dos conhecimentos. 

Tal concepção também se aplicava às artes, uma vez que todas elas compartilhavam 

de um princípio comum: os números. Mesmo que a matéria-prima tenha suas 

especificidades, as leis de proporções harmônicas eram geralmente aceitas como 

conexão básica e unificadora. Contar, medir e numerar são critérios utilizados para 

julgar todas as artes ainda nos dias atuais(RABELO, 2007, p. 29). 

  

Podemos perceber que as inter-relações entre as áreas do conhecimento se fazem necessárias 

desde a antiguidade até os dias de hoje. O autor ainda deixa explicita a conexão entre a 

matemática e a arte, mostrando que a sua importância se fez no passado e ainda se faz nos dias 

atuais. 

 Neste trabalho veremos o quão importante a matemática é para as artes em geral. Pois 

é feita uma análise da matemática existente em algumas pinturas do matemático, cientista, 

arquiteto, engenheiro, pintor, escultor, músico, escritor, enfim, o genial Leonardo da Vinci. 

Morgana Gomes (2006) no livro A vida e o pensamento de Leonardo da Vinci descreve: 

Reconhecido já em seu tempo, como esplêndido artista, Leonardo criou técnicas e 

estilos, influenciou e continua influenciando muitos pintores produziu inclusive a obra 

mais conhecida da Humanidade, mas também deixou várias outras inacabadas. 

Segundo pesquisados, Leonardo que sempre foi mais conhecido como pintor, 

concluiu apenas 12 obras, entre milhares de desenhos, que representam a origem de 

seu pensamento(GOMES, 2006, p. 64). 

 

 O público-alvo a quem se destina os resultados apresentados neste trabalho são os 

professores do ensino básico, desde o Ensino Fundamental II até o ensino médio. O trabalho 

tem como objetivo desenvolver um estudo da inter-relação entre as disciplinas de arte e 

matemática nos ensinos Fundamental II e Médio, usando como referências as obras de 

Leonardo da Vinci: O Homem Vitruviano, A Mona Lisa ou La Gioconda, A Última Ceia e A 

Anunciação, e como essa relação poderá ser abordada em sala de aula. Além de apresentar, 

deforma sutil, o conceito de número de ouro, razão áurea, retângulo de ouro e observarcomo 

essas proporções estão presentes nas obras desse artista. Dessa forma, demonstrar aos alunos o 

quão importante é a inter-relação entre essas duas disciplinas. 

 O trabalho foi organizado da seguinte forma; o tópico inicial disserta acerca do número 

de ouro, demonstrando de forma breve como esse número é encontrado por intermédio de 
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cálculos aritméticos, o tópico seguinte apresenta algumas obras de Leonardo da Vinci, contexto 

histórico e demonstração da proporção áurea nessas imagens, finalizando com sugestões de 

temas matemáticos que podem ser abordados em sala de aula nas disciplinas de arte e 

matemática no ensino básico de forma interdisciplinar. 

 Esta é uma pesquisa exploratória que focaliza no objeto de forma qualitativa visando 

responder a problemática a seguir: quais os conceitos matemáticos usados por Leonardo da 

Vinci para construir suas pinturas e como aplicá-los em uma sala de aula do ensino básico? Os 

meios utilizados para suceder esse questionamento foram bibliográficos, fundamentados em 

alguns autores, dentre eles: Morgana Gomes, no livro Vida e pensamento de Leonardo da Vinci 

eCarlos B. Boyer, no livro História da Matemática. 

 

O NÚMERO DE OURO 

 

 O número de ouro representa a proporção geométrica mais conhecida e usada na pintura, 

escultura e arquitetura clássicas, renascentistas e pós-modernistas. É o resultado de uma razão 

muito especial, a razão áurea ou segmento áureo como também é chamada. Segundo Boyer 

(1996, p. 37) no livro História da Matemática,  

para os gregos antigos esse tipo de divisão logo se tornou tão familiar que não se 

achava necessário ter um nome especial para ela; por isso a designação divisão de um 

segmento em média e extrema razão em geral é substituída pela palavra secção...  

A razão áurea é a mais agradável proporção entre duas medidas.  

 De acordo com Zahn (2011, p. 25) no livro Sequência de Fibonacci e o Número de 

Ouro,  

o Papiro de Rhind é um dos primeiros registros que se tem sobre a razão áurea, de 

aproximadamente 1650 a.C. Representado pela letra grega Φ (Phi maiúsculo) (lê-se: 

Fi), em homenagem ao arquiteto e escultor Phídias, responsável pelo templo grego 

Parthenon. Φ é o número irracional 1,618...  
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 Dado o segmento de reta AB, dizemos que um ponto C divide este segmento em média 

e extrema razão se o mais longo dos segmentos é média geométrica entre o menor e o segmento 

todo: assim,  
𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑑𝑜

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟
  = 

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑖𝑜𝑟

𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
 . 

 Essa razão é encontrada em diversos lugares, mas aqui destacaremos a importância para 

a arte de um retângulo que satisfaz essas condições e foi usado como base para muitas pinturas, 

o retângulo áureo (Figura 1). Essa figura geométrica é muito especial, pois conserva as 

proporções áureas na sua forma. Os antigos fizeram uso de suas propriedades consideradas 

perfeitas, e ainda hoje é aplicado em várias situações cotidianas como afirma Zahn (2011, p. 6) 

“O retângulo de ouro é considerado o formato retangular mais belo e apropriado de todos. 

Exemplo disso é o uso de seu formato nas folhas A4 ou cartões de crédito...”.   

Figura 1. O Retângulo de ouro. 

 

Fonte: Página Wikipédia. A enciclopédia livre. Retângulo de ouro1 

 

 Quando dividimos o retângulo de ouro num quadrado e num retângulo, o novo retângulo 

é também de ouro. Repetido este processo infinitamente e unidos os cantos dos quadrados 

gerados, obtém-se uma espiral a que se dá o nome de espiral de ouro. Como podemos ver na 

Figura 2. 

 
1.  Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Retângulo_de_ouro. Acesso em 13 de agosto de 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Retângulo_de_ouro
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Figura 2. A espiral de ouro. 

 

Fonte: Página O que é a sequência de Fibonacci?2 

 

ALGUMAS OBRAS 

 

O Homem Vitruviano 

 

 No período do Renascimento a pintura e a matemática se uniram em busca da perfeição. 

A matemática como uma ciência exata trouxe para as pinturas dessa época uma harmonia que 

representasse a totalidade. Um exemplo de arte construída por meio de conceitos matemáticos 

pode ser apresentado através da pintura do Homem Vitruviano (Figura 3) de Leonardo da Vinci 

desenhado em 1490. 

 

 

 

 
2. Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-a-sequencia-de-fibonacci/. Acesso em 13 

de agosto de 2020. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-e-a-sequencia-de-fibonacci/
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Figura 3. O homem Vitruviano. 

 

Fonte: Página 20 de maio: Leonardo da Vinci e o Homem Vitruviano. As medidas do Homem.3 

 

 A pintura citada, imaginada e descrita pelo escritor e arquiteto romano, Marcus VitruviusPollio 

(Vitrúvio), no terceiro volume da coleção, o tratado De Architectura, apresenta a estrutura do corpo 

masculino e as proporções que orientaram o desenho de Leonardo da Vinci. 

 Gomes (2006) descreve as instruções para a construção do desenho. 

Um palmo é a largura de quatro dedos; Um pé é a largura de quatro palmos; Um 

antebraço é a largura de seis palmos; A altura de um homem é quatro antebraços ou 

24 palmos; Um passo é quatro antebraços; A longitude dos braços estendidos de um 

homem é igual à altura dele; À distância entre o nascimento do cabelo e o queixo é 

um décimo da altura de um homem; À distância do topo da cabeça para o fundo do 

queixo é um oitavo da altura de um homem; A distância do nascimento do cabelo para 

o topo do peito é um sétimo da altura de um homem; A distância do topo da cabeça 

para os mamilos é um quarto da altura de um homem; A largura máxima dos ombros 

é um quarto da altura de um homem; A distância do cotovelo para o fim da mão é um 

quinto da altura de um homem; A distância do cotovelo para a axila é um oitavo da 

altura de um homem; A longitude da mão é um décimo da altura de um homem; À 

distância do fundo do queixo para o nariz é um terço da longitude da face; A distância 

do nascimento do cabelo para as sobrancelhas é um terço da longitude da face; e, A 

altura da orelha é um terço da longitude da face. (GOMES, 2006, p. 67-68)  

 
3. Disponível em: https://asmetro.org.br/portalsn/2019/05/20/20-de-maio-leonardo-da-vinci-e-o-homem-

vitruviano-as-medidas-do-homem/. Acesso em 13 de agosto de 2020. 

https://asmetro.org.br/portalsn/2019/05/20/20-de-maio-leonardo-da-vinci-e-o-homem-vitruviano-as-medidas-do-homem/
https://asmetro.org.br/portalsn/2019/05/20/20-de-maio-leonardo-da-vinci-e-o-homem-vitruviano-as-medidas-do-homem/
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  A matemática existente no desenho do Homem Vitruviano traz muitas simbologias. A simetria 

entre todas as partes do corpo humano representa um homem com condições físicas perfeitas, as figuras 

geométricas, quadrado e círculo, em que o homem está inserido possuem a mesma área e também 

representam perfeição. Os dedos se unem na junção do círculo com o quadrado. As pernas formam um 

triângulo equilátero, a cabeça é um oitavo da altura total. O homem está todo dentro do círculo e o 

círculo é desenhado tendo como centro o umbigo.  

 O número de ouro também está presente nesse desenho através do retângulo áureo como mostra 

a Figura 4. Gomes (2006) afirma que  

O redescobrimento das proporções matemáticas, no século XV, é considerado uma das 

grandes realizações que conquistarão o Renascimento Italiano. O desenho também é 

visto frequentemente como um símbolo da simetria básica do corpo humano e, em 

extensão, do Universo como um todo. É interessante observar que a área total do círculo 

é idêntica à área total do quadrado. Esse desenho, que pode ser considerado um 

algoritmo matemático para calcular o valor do número irracional ‘pi’, faz parte da 

coleção da GalleriedellAccademia (Galeria da Academia), que fica em Veneza, na 

Itália. (GOMES, 2006, p. 68) 

 

Figura 4. O homem Vitruviano e o retângulo de ouro. 
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Fonte: Página Os mitos e verdades sobre a proporção áurea.4 

 

 O desenho foi organização proporcionalmente com conceitos matemáticos que trouxeram 

beleza e simetria a imagem, muitos desses conceitos estão dentro da grade curricular do Ensino 

Fundamental II e Médio, como por exemplo, razão, proporção e área de figuras planas. Dessa forma, O 

Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, como também as outras obras citadas neste trabalho são 

sugestões de aplicações práticas da matemática e podem ser trabalhadas em sala de aula inter-

relacionando as disciplinas de Arte e Matemática. 

 

A Mona Lisa ou La Gioconda 

 

 Outro exemplo de trabalho em que a matemática e a arte estão diretamente relacionadas é o 

mais famoso quadro de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa (figura 5). Desenhado entre os anos de 1502 a 

1506 Leonardo encontrou na proporção áurea a medida para desenhar cada detalhe.  

Figura 5. A Mona Lisa. 

 

 
4. Disponível em: https://gizmodo.uol.com.br/mitos-proporcao-aurea/. Acesso em 13 de agosto de 2020.  

https://gizmodo.uol.com.br/mitos-proporcao-aurea/
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Fonte: Página Quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci.5 

 

Gomes (2006) a definiu assim “… mostra uma mulher com uma expressão introspectiva e 

ligeiramente sorridente…” (GOMES, 2006, p. 70). Também descreve a importância dessa pintura para 

a época e algumas figuras geométricas que Leonardo da Vinci usou como base no desenho. 

Em sua época, a Mona Lisa determinou um padrão para outros retratos, por 

representar a modelo da cintura para cima, com uma paisagem distante visível em 

plano de fundo. Leonardo usou uma composição em pirâmide, onde a modelo surge 

no centro com uma expressão calma e serena. As mãos dobradas encontram-se no 

centro da base piramidal, refletindo a mesma luz que ilumina o regaço, pescoço e face. 

Essa luminosidade estudada meticulosamente por Leonardo deu, às superfícies vivas, 

uma geometria subjacente de esferas e círculos que acentua o arco de seu sorriso 

famoso. (GOMES, 2006, p.70)  

Na Figura 6 podemos observar como o número de ouro está presente dando harmonia à imagem. 

Figura 6. A Mona Lisa e o retângulo de ouro. 

 

Fonte: Página Pense e exista.6 

 

A Última Ceia 

 
5. Disponível em: https://www.culturagenial.com/quadro-mona-lisa/. Acesso em 13 de agosto de 2020.  

6. Disponível em: https://danielcapello.wordpress.com/tag/mona-lisa/. Acesso em 13 de agosto de 2020.  

https://www.culturagenial.com/quadro-mona-lisa/
https://danielcapello.wordpress.com/tag/mona-lisa/
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 A última ceia (Figura 7) foi pintada por Leonardo da Vinci no período de 1494 a 1497, 

considerada uma das obras mais emblemáticas do pintor renascentista. Foi desenhada a pedido do Duque 

de Milão, Ludovico Sforza. “O artista representa a última ceia de Jesus com seus apóstolos antes de ser 

preso e crucificado como descreve a Bíblia” (GOMES, 2006, p.69). 

Figura 7. A última ceia. 

 

Fonte: Página A Última Ceia de Leonardo da Vinci.7 

 O trabalho do artista foi desenvolvido usando muitos conceitos matemáticos, dando ênfase ao 

retângulo de ouro que mais uma vez trouxe as proporções ideais em cada detalhe da pintura como 

podemos observar na Figura 8. 

Figura 8. A última ceia e o retângulo de ouro. 

 

 
7. Disponível em:  https://www.todamateria.com.br/a-ultima-ceia-de-leonardo-da-vinci/. Acesso em 13 de agosto 

de 2020.  

https://www.todamateria.com.br/a-ultima-ceia-de-leonardo-da-vinci/
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 Fonte: Página História da matemática Proporção Áurea e aplicação (número de ouro) Parte II.8 

 

 

A Anunciação 

 Sobre o desenho da Anunciação (Figura 9) Gomes (2006, p. 65) descreve: “Pintura feita entre 

os anos 1472 a 1474, representa o momento que o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela foi a escolhida 

pelo Senhor, para ser a mãe de Jesus, seu filho, conforme citação do Evangelho de Lucas 1:26”. 

Figura 9. A anunciação. 

 

Fonte: Página A Anunciação (Leonardo da Vinci).9 

 

 A autora ainda descreve detalhes da obra, “em primeiro plano, o pintor representa um tapete de 

flores pintado com uma precisão impressionante. Ao fundo, as águas a as montanhas emergem de uma 

névoa azul clara que reflete a variação da luz e as mudanças que ela provoca nas cores” (GOMES, 2006, 

p.65). 

 Como apresentado na figura 10 o desenho A Anunciação também foi feito de acordo com as 

dimensões do retângulo de ouro.  

 

 

 

 
8. Disponível em: https://matematicahistoria.wordpress.com/2017/09/18/proporcao-aurea-e-aplicacao-numero-

de-ouro-parte-ii/. Acesso em 13 de agosto de 2020. 

9.  Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Anuncia%C3%A7%C3%A3o_(Leonardo_da_Vinci). Acesso 

em 13 de agosto de 2020. 

https://matematicahistoria.wordpress.com/2017/09/18/proporcao-aurea-e-aplicacao-numero-de-ouro-parte-ii/
https://matematicahistoria.wordpress.com/2017/09/18/proporcao-aurea-e-aplicacao-numero-de-ouro-parte-ii/
https://pt.wikipedia.org/wiki/A_Anunciação_(Leonardo_da_Vinci
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Figura 10. A Anunciação e o retângulo de ouro. 

 

Fonte: Página A proporção áurea está em tudo! Na natureza, na vida e em você.10 

 

Afeitos (2013, p. 37) escreveu 

Decompondo a figura num quadrado e num rectângulo, o rectângulo obtido temas 

proporções de ouro. Curiosamente esta divisão permite que o rectângulo de Ouro 

enquadre as partes mais importantes da figura: o anjo e a jovem, se o quadrado for 

construído no lado direito ou no lado esquerdo, respectivamente. 

 Dessa forma, o desenho foi construído com a ideia de perfeição que o retângulo áureo apresenta, 

independente do lado em que o quadrado seja construído as figuras principais da imagem, a mulher e o 

anjo, se encontram ao centro.     

 

APLICAÇÃO EM SALA DE AULA 

 

 A utilização de conceitos matemáticos que despertem o raciocínio e agucem a curiosidade dos 

alunos são citados na Base Nacional Comum Curricular como importantes na aprendizagem dos 

mesmos. “Isso significa que novos conhecimentos específicos devem estimular processos mais 

 
10. Disponível em: https://www.oxigenweb.com.br/artigos/a-proporcao-aurea-esta-em-tudo-na-natureza-na-vida-

e-em-voce/. Acesso em 13 de agosto de 2020.  

https://www.oxigenweb.com.br/artigos/a-proporcao-aurea-esta-em-tudo-na-natureza-na-vida-e-em-voce/
https://www.oxigenweb.com.br/artigos/a-proporcao-aurea-esta-em-tudo-na-natureza-na-vida-e-em-voce/
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elaborados de reflexão e de abstração, que deem sustentação a modos de pensar que permitam aos 

estudantes formular e resolver problemas em diversos contextos com mais autonomia e recursos 

matemáticos” (BRASIL, 2018, p. 529).  

 Reafirmando a citação anterior o parágrafo a seguir complementa.  

Para que esses propósitos se concretizem nessa área, os estudantes devem desenvolver 

habilidades relativas aos processos de investigação, de construção de modelos e de 

resolução de problemas. Para tanto, eles devem mobilizar seu modo próprio de 

raciocinar, representar, comunicar, argumentar e, com base em discussões e 

validações conjuntas, aprender conceitos e desenvolver representações e 

procedimentos cada vez mais sofisticados (BRASIL, 2018, p. 529). 

 

 O tema em estudo neste trabalho nos apresenta diversas possibilidades de como desenvolver 

tópicos de matemática em sala de aula, relacionando-os a arte e as obras de Leonardo da Vinci.  

 Com sua genialidade e inspiração, Leonardo da Vinci deixou contribuições científicas em várias 

áreas, embora tenha vivido no século XV sua genialidade intelectual ultrapassa e pertence a todos os 

tempos. Gomes (2006, p. 25) “o homem a frente de seu tempo, criava e impressionava”.  

Vários assuntos podem ser abordados no Ensino Fundamental II e Médio relacionando à 

Matemática e a Arte de Leonardo da Vinci. Conhecer a beleza das pinturas, seu contexto histórico, todo 

encanto que elas apresentam e, ainda, observar a matemática existente em suas construções pode 

despertar no aluno o desejo pelo conhecimento, instigando a curiosidade e a imaginação. Descobrir a 

matemática envolvida nos desenhos, toda harmonia entre os elementos das imagens pintadas com 

recurso da época, também é encantador.  

 A proporção aplicada a cada detalhe nas pinturas de Leonardo da Vinci nos leva ao conceito de 

fração, noção que pode ser trabalhada desde os anos inicias do ensino básico. Tipos de frações, 

operações entre frações, problemas cotidianos que podem ser resolvidos através da organização e do 

cálculo de frações, são exemplos de aplicações que relacionam a disciplina de matemática e as pinturas 

de Leonardo da Vinci. 

 As civilizações antigas usavam o corpo como unidade de medida, o palmo, o pé, entre outras 

partes serviam como base para medir. A medida do côncavo citada no desenho do homem Vitruviano 

se baseava no comprimento do antebraço, da ponta do dedo médio até o cotovelo. Uma oportunidade 

para se trabalhar unidades de medida e sua relação com o metro. Algumas medidas, como a jarda, que 
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consiste na distância entre o nariz e a ponta do polegar, com o braço esticado ainda é usada nos dias de 

hoje.  

 Outro conteúdo relevante ao ensino básico e que pode ser trabalhado a partir das obras de 

Leonardo da Vinci é o conceito de figuras geométricas planas: área, comprimento e ângulos. Como 

vimos o retângulo de ouro e suas proporções serviram de medida para todas as obras do autor. Triângulos 

equiláteros e círculo também foram figuras geométricas importantes no desenvolvimento de suas 

pinturas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A inter-relação entre a arte e a matemática parece inicialmente distante. Porém, ao observar uma 

obra de arte como as citadas neste trabalho, surgem muitas indagações sobre o porquê, ou o que o autor 

quis expressar. Algumas delas são capazes de despertar sentimentos, outras têm o objetivo de retratar 

uma cena, mas poucos são capazes de perceber a matemática envolvida na construção da pintura.  

 Trazer o tema tratado neste artigo ao ensino básico, mais especificamente ao Ensino 

Fundamental II e Médio é, além de tudo, apresentar história e cultura ao público destinado. O contexto 

histórico que cerca cada uma dessas obras aguça a curiosidade dos alunos, traz dinamismo e mostra, na 

prática, a utilização de conceitos matemáticos como solução para muitos problemas.  

 Durante o trabalho podemos perceber que a razão áurea trouxe para as obras de Leonardo da 

Vinci a proporção ideal em cada detalhe. Vimos que essa razão é realmente especial, dado que o 

retângulo de ouro, por exemplo, se faz presente em muitos objetos que nos cercam, folhas A4, cartas de 

baralho, cartões de bancos, entre outros.  

 Observa-se como a geometria e a aritmética se encaixam em busca da perfeição e trazem para 

as artes em geral, aqui neste trabalho para as obras de Leonardo da Vinci, beleza e harmonia, 

proporcionando aos estudantes o desejo de conhecer mais sobre essa disciplina e a inspiração para buscar 

relacioná-la com as demais áreas do conhecimento, mostrando o quanto a matemática está presente em 

nosso meio.  
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Resumo: A 4E's é uma metodologia ativa de aprendizagem que foi desenvolvida considerando 

a dificuldade de aprendizagem na disciplina de Cálculo e construída com a proposta de tornar 

o processo de aprendizagem do Cálculo mais ativo, de forma que o aluno possa ser o 

“construtor” do aprendizado, uma vez que irá trabalhar os conteúdos durante toda a aula. Parte 

fundamental da dinâmica da 4E's é pautada pela aplicação de Testes Conceituais durante as 

aulas. A aplicação de Testes Conceituais faz com que os alunos se mantenham ativos durante 

toda a aula, além de possibilitar ao professor ter noção do nível de entendimento da turma sobre 

o assunto de maneira ágil, podendo se adaptar de acordo com a circunstância. Aplicou-se a 4E's 

num primeiro momento em turmas de Cálculo II. A partir desta primeira aplicação, foi possível 

observar erros e acertos, que por sua vez corroboram para o aperfeiçoamento da metodologia. 

Esta obra discute a estruturação dos Testes Conceituais, material base necessário para aplicação 

da 4E's, considerando para tal, os resultados obtidos na primeira aplicação em turmas de 

Cálculo II. 

 

Palavras chave: Metodologias Ativas, Cálculo, Testes Conceituais. 

 

APPLICATION ANALYSIS AND DEVELOPMENT OFCONCEPTUAL 

TESTS FOR THE 4E's METHODOLOGY IN CALCULUS 

  

Abstract: 4E's is an active learning methodology that was developed considering the learning 

difficulty in the subject of Calculus and built with the proposal to make the learning process of 

Calculus more active, so that the student can be the “builder” of learning, since it will work the 

contents throughout the class. A fundamental part of 4E's dynamics is guided by the application 

of Conceptual Tests during classes. The application of Conceptual Tests makes students remain 

active throughout the class, in addition to enabling the teacher to get a sense of the level of 

understanding of the class on the subject in an agile way, being able to adapt according to the 

circumstance. It was applied to 4E's at first in Calculus II classes. From this first application, it 

was possible to observe errors and successes, which in turn corroborate for the improvement of 
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the methodology. This work discusses the structuring of Conceptual Tests, the basic material 

necessary for the application of 4E's, considering for this purpose, the results obtained in the 

first application in classes of Calculus II. 

Keywords: Active Methodologies, Calculus, Conceptual Tests. 

  

INTRODUÇÃO 

 

 A disciplina de Cálculo I é conhecida por ser um grande desafio para quem inicia uma 

graduação na área de exatas, ou mesmo aquelas que não são necessariamente desta área, mas 

que em algum momento do curso necessitam cursá-la. Na Escola de Engenharia de Lorena da 

Universidade de São Paulo (EEL-USP), além do alto índice de reprovação na disciplina ser algo 

comum,criou-se um estigma ao redor do Cálculo I, que é tido como o grande desafio que 

representa a separação entre o ensino básico e a graduação. 

 Identificando as principais dificuldades no contexto do ensino de Cálculo I, buscou-se 

na literatura possíveis caminhos para se construir uma solução. Um dos possíveis caminhos 

encontrados é através de Metodologias Ativas de Aprendizado, um dos temas que está 

amplamente em discussão na academia dentro do contexto de ensino do Cálculo.Buscando 

apresentar uma alternativa na melhoria do ensino de Cálculo I, apresenta-se aqui uma pesquisa 

que destaca três metodologias: ThinkPairShare (TPS); PeerInstruction (PI) e a Problem Based 

Learning (PBL). Afim de mapear as necessidades locais, inicialmentedisponibilizou-se um 

questionário online para os alunos da EEL-USP no qual os alunos expressaram suas principais 

dificuldades e sugestões de melhoria para o ensino do Cálculo na universidade.  

 Unindo as principais necessidades no ensino de Cálculo com alguns mecanismos das 

principais metodologias ativas de aprendizagem, apresentamos a metodologia 4E's. O nome 

vem das quatro etapas que compõem a metodologia: Estimular, Explicar, Exercitar e 

Experienciar. A 4E's é uma proposta recente e precisa de muitos testes práticos para se 

aperfeiçoar, bem como uma estrutura para aplicação como materiais e exemplos para cada 

etapa. Dentre os materiais necessários para a aplicação da 4E's, destacam-se os Testes 
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Conceituais aplicados na Etapa 2. Neste trabalho discute-se o processo de desenvolvimento e 

aprimoramento destes Testes Conceituais.  

A disciplina de Cálculo Diferencial e Integral possui altos índices de reprovação, e este 

não é um problema atual. Barufi (1999) destaca em sua pesquisa que entre os anos de 1990 e 

1995, os índices de reprovação da disciplina na escola politécnica da Universidade de São Paulo 

(USP) chegaram até 79%. Rezende (2003) nos mostra uma situação parecida na Universidade 

Federal Fluminense, no qual os índices de reprovação variaram entre 45% e 95% nos anos de 

1996 a 2000. Recentemente, nos anos de 2016 e 2017 no campus Cuité da Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG), os índices de reprovação por nota atingiram até 63,3% 

(NASCIMENTO et. al, 2018).   

 Dentro deste contexto, este trabalho busca discutir métodos que tornem o ensino da 

disciplina de Cálculo mais significativo para o aluno e, consequentemente, diminuam as taxas 

de reprovaçõesa partir da evolução na aprendizagem dos alunos nesta disciplina. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Como já citado anteriormente, a 4E's é uma composição de metodologias ativas de 

aprendizagem: TPS (ThinkPairShare), PI (PeerInstruction) e PBL (ProblemBased Learning). 

Para entender como a 4E's funciona, faz-se necessário entender as metodologias que a 

compõem.  

 

ThinkPairShare (TPS) 

 Como explicado por Reis (2017), a TPS nasceu de uma situação comum na sala de aula, 

na qual ao terminar de explicar uma fração do conteúdo, o professor faz uma pergunta para sala. 

Neste momento, os alunos olham confusos uns para os outros e o silêncio se impõe na classe, 

algumas vezes até, este silêncio é interrompido por murmúrios de alguns alunos comentando 
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uns com os outros, mas ainda assim, nenhum deles se sente à vontade de responder a questão 

colocada. 

 De maneira sucinta, a proposta da TPS é que, para haver uma interação, os alunos 

precisam de tempo para pensar na pergunta e também para discutir com um colega. Através 

dessa discussão o aluno pode confirmar com o colega se ambos entenderam sobre o que a 

pergunta se trata de fato, expõem suas perspectivas, ouçam perspectivas diferentes das suas e, 

nesse processo, possam amadurecer o seu raciocínio, para que enfim possam compartilhar com 

a classe. 

 

PeerIstruction (PI) 

 API resume-se na seguinte dinâmica: Após fazer uma explicação sobre uma certa 

parcela do conteúdo que se pretende tratar em aula, o professor aplica um Teste Conceitual 

(TC) sobre este mesmo assunto. Normalmente trata-se de uma pergunta de múltipla escolha que 

possui complexidade suficiente para que os alunos cheguem em uma resposta em poucos 

minutos (de 3 a 5 minutos).  O TC é aplicado em alguma plataforma online, por exemplo os 

formulários Google, de maneira que a medida que os alunos respondem o TC, o professor tem 

acesso de maneira instantânea as respostas dos alunos, e assim possa verificar rapidamente qual 

foi a parcela de acertos e erros. Se a porcentagem de acerto for menor que 30%, o professor 

deve revisar todo conteúdo novamente e aplicar um TC correspondente ao mesmo tema. Se a 

taxa de acerto for superior a 70%, o professor faz uma revisão desta vez bem mais breve e 

focada nos erros que a menor parcela da classe cometeu.  

 Dependendo de como o professor interpretar o nível deentendimento dos alunos neste 

momento, pode-se passar para um próximo tópico da aula ou aplicar um segundo TC 

relacionado ao mesmo tema. No entanto, se a taxa de acertos se encontrar entre 30% e 70%, os 

alunos devem se juntar em duplas para discutir o problema em questão, para só então responder 

novamente. Esta faixa de acerto é onde acontece o maior ganho da PI, pois os alunos vão trocar 

experiências e visões sobre um problema desafiador, para só então votar novamente e ouvir os 

comentários do professor com relação a interpretação do problema. 
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 Após a discussão dos pares de alunos, o professor dependendo do nível de acerto pode 

revisar rapidamente e passar para um próximo tópico, ou aplicar um segundo TC do mesmo 

assunto, ou ainda fazer uma revisão mais rigorosa do conteúdo explicado e aplicar novamente 

um TC relacionado a este conteúdo, passando para o próximo tópico quando julgar que o nível 

de entendimento da classe foi satisfatório (pelo menos, acima de 70%) (MÜLLER, 2013). 

 

Problem Based Learning (PBL) 

 Das três metodologias aqui citadas, a PBL é provavelmente a mais recorrente quando 

se trata de metodologias ativas de aprendizagem. Destacando-se por um forte caráter 

interdisciplinar, a presença de softskills como trabalho em grupo e liderança, a PBL se 

caracteriza acima de tudo por propor conexões entre o conteúdo tratado em sala de aula e 

situações vividas por um profissional da profissão pretendida pelos alunos. A PBL é uma 

metodologia que consiste basicamente em dispor os alunos em equipes e desafiá-los com uma 

situação problema, normalmente algo que envolva a futura profissão daqueles estudantes. Para 

resolver essa situação problema, os alunos deverão aplicar conceitos aprendidos em sala de 

aula, desta forma pondo-os em prática. Esta dinâmica permite que a PBL aproxime a teoria e a 

prática, bem como torna o aprendizado mais próximo da profissão. Os alunos são responsáveis 

pelo processo de pesquisa para entender os pormenores da situação problema 

proposta.Oprofessor tem papel de auxiliar os alunos a tecer conexões entre o que foi tratado em 

sala de aula, com o que foi descoberto pela pesquisa dos estudantes(RIBEIRO, 2008).  

  

A Metodologia 4E's 

  

 Para explicar a 4E’s será utilizado como exemplo a ementa de Cálculo I exigida na EEL, 

em que o conteúdo estádividido em três grandes blocos: Funções, Limites e Derivadas. Cada 

um desses blocos está subdividido em tópicos. Esta subdivisão faz-se importante, pois as três 

primeiras etapas da 4E's serão aplicadas para cada um dos tópicos até que se encerre um bloco 
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inteiro e, só então a Etapa 4 pode ser aplicada, consolidando todo este bloco de conhecimento. 

A Figura 1 ilustra o ciclo de etapas que compõem a 4E’s. 

Figura 1. Metodologia 4E’s.  

 

Fonte: Traduzido de: Ribeiro et al. (2019). 

 Durante as aulas é desejável que os alunos estejam dispostos em duplas para que possam 

discutir entre si sobre o tópico abordado. As duplas devem ser trocadas todas as aulas, de 

maneira com que cada aluno forme dupla com vários outros durante o semestre, tendo assim 

contato com diversas perspectivas diferentes de entendimento do conteúdo (RIBEIRO et. al, 

2019). A seguir são apresentadas as quatro etapas que estruturam a 4Es. 

 

Etapa 1 - Estimular 

  

 A Etapa 1 tem o objetivo de estimular o aluno, deixa-lo curioso e atento com relação ao 

que está sendo apresentado. Seguindo o princípio da TPS, neste momento um questionamento 

é colocado para os alunos, dando tempo para que eles reflitam sobre a questão e discutam com 

seus pares. A questão levantada pelo professor deve envolver algum fenômeno real em que os 

conceitos que serão abordados na aula se apliquem, evitando que para a resposta sejam 

necessários cálculos sofisticados ou qualquer outro aspecto muito técnico.Não se espera neste 

momento resultados numéricos e sim levantamento de possíveis respostas.  

Etapa 2 - Explicar 
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 O professor, neste momento, deverá focar em explicar os conceitos e mostrar alguns 

exemplos simples afim de facilitar o entendimento dos alunos. Nesta etapa, os alunos não 

assistirão somente a aula, pelo contrário, elestrabalharão o conteúdo que está sendo abordado 

por meio dos Testes Conceituais (TCs) presentes na Peer Instructions.  

 Com uma dinâmica parecida com o que acontece na PI, a cada conteúdo explicado o 

professor propõe um TC em alguma plataforma online. Neste momento, as duplas de alunos 

têm em torno de 3 minutos para chegar em um consenso e votar em uma alternativa que 

julgarem correta. O professor terá acesso instantaneamente aos resultados da turma, podendo 

tomar sua decisão de maneira similar a PI: Se menos de 30% dos alunos acertarem, o professor 

deverá propor uma revisão mais rigorosa do tópico e aplicar um TC diferente, mas do mesmo 

assunto; Se houver mais de 70% de acertos, o professor poderá fazer uma revisão dirigida ao 

raciocínio exigido no TC e pontuar os principais erros de acordo com a estatística de erro da 

turma; Se a taxa de acerto ficar entre 30% e 70%, aplica-se uma revisão relacionada aos 

principais erros, abrindo a discussão para a sala caso alguns dos alunos queiram pontuar algo. 

Após a revisão, aplica-se um segundo TC do mesmo assunto, passando para o próximo tópico 

da explicação após obter uma taxa de acerto superior a 70%. Outra característica desta dinâmica 

é que, por meio da repetição de exercícios em algumas ocasiões, até mesmo o aluno que não 

está atentopoderá compreender o conteúdo, já que irá fazer mais de um exercício do mesmo 

assunto em um curto intervalo de tempo.  

 Ao terminar a explicação do tópico e a aplicação dos TCs, faz-se necessário retomar 

com os alunos o questionamento proposto na Etapa 1. Agora que os alunos entendem o 

conceito, é possível analisar a situação anteriormente proposta, levando em conta o 

conhecimento adquirido. É interessante frisar os pontos da teoria que explicam o fenômeno 

anteriormente comentado, além de relembrar as respostas de alguns alunos, afim de relacionar 

o conteúdo com o raciocínio proposto pelos estudantes. 

 

Etapa 3 – Exercitar  
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 Com o entendimento da teoria, é hora de exercitá-la. É interessante poupar a Etapa 2 de 

exercícios ou exemplos muito complexos, e colocá-los neste momento da aula, resolvendo-os 

junto com os alunos. Esta etapa também deve ser utilizada para resolver exercícios com nível 

similar ao dos exigidos nas avaliações.  

 

Etapa 4 – Experienciar 

 

 Após terminar todo um bloco de conteúdos da disciplina, há a opção de propor um 

problema baseado em uma situação real, que envolva todos os conceitos vistos até o momento, 

afim de fazer com que os alunos experienciem esta situação e utilizem os novos conhecimentos 

para construir uma solução, assim como é sugerido no PBL. Para isso, os alunos se reunirão em 

equipes e receberão um problema, que pode ser baseado na sua profissão futura ou algum outro 

tema que possa ser interessante, desde que se trate de uma situação real ou que se aproxime ao 

máximo da realidade dos alunos (RIBEIRO et. al, 2019). 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Dado os altos índices de reprovação na disciplina de Cálculo I, decidiu-se investigar 

como este problema se manifesta na EEL-USP. Para tal, desenvolveu-se um questionário 

direcionado aos alunos, com o objetivo de identificar suas impressões e críticas sobre a 

disciplina. A seguir, pesquisou-se na literatura métodos para lidar com este problema, e foi 

constatado que as metodologias ativas de aprendizagem poderiam ser uma alternativa eficiente. 

Após estudar as principais metodologias, foi desenvolvido uma combinação entre elas com o 

intuito de suprir as necessidades levantadas pelos alunos no questionário, esta é a 4E's. No 

segundo semestre de 2019 a 4E's foi aplicada em turmas de Cálculo II no intuito de identificar 

as mudanças na dinâmica da aula. Neste momento ficou claro que um dos fatores que mais 
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influenciaram nessa mudança de dinâmica, é a aplicação de Testes Conceituais na Etapa 2. 

Buscou-se então, a partir do que foi aprendido nesta primeira experiência, aprimorar o 

desenvolvimento destes TCs, afim de aumentar a eficiência da 4E's.    

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 Antes de apresentar algumas propostas de Testes Conceituais e como eles podem ser 

criados, serão mostrados os resultados de uma aplicação destes testes em duas turmas da 

disciplina de Cálculo II no segundo semestre de 2019. Esta aplicação tem o intuito de ilustrar 

as mudanças na dinâmica da aula e os principais resultados observados com relação ao 

comportamento dos alunos e, por isso, somente as etapas 1, 2 e 3 da 4E’s serão abordadas neste 

trabalho.  

 

Aplicação de TCs em Cálculo II 

 

 Os TCs são abordados na Etapa 2 da metodologia 4E’s e tem como principal objetivo 

trabalhar os principais conceitos abordados durante a aula, de forma a fornecer ao professor um 

feedback rápido do nível de entendimento dos alunos sobre o assunto. Neste trabalho serão 

apresentados os resultados da aplicação destes testes em dois tópicos específicos do conteúdo 

sobre Funções Reais de Variáveis Reais, são eles: Derivada Direcional e Vetor Gradiente.  

 A aula sobre Derivadas Direcionais e Vetor Gradiente foi iniciada com a Etapa 1 da 

4E’s. Nesta ocasião, os alunos foram expostos a uma pergunta que envolvia situações que 

poderiam ser explicadas pelos conceitos que estes estavam prestes a aprender. Por exemplo, na 

aula sobre Derivadas Direcionais perguntou-se: Como poderemos saber como a temperatura 

varia quando percorremos trajetórias diferentes sobre uma determinada região do país? Na aula 

sobre Vetor Gradiente foi levantada a questão: Em qual direção um esquiador sobre uma 

montanha deverá apontar seu esqui para que ele obtenha a maior velocidade? (Adaptado de 
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Anton, 2007b). Notou-se neste momento que a participação dos alunos foi mais intensa que o 

normal. Toda vez que a professora colocava um questionamento para a classe, era perceptível 

a mudança de comportamento dos alunos, que viravam para seu colega de dupla e começavam 

a discutir. O volume de conversa aumentou na sala indicando a discussão entre os pares, este 

que de fato é um fator relevante pois na grande maioria das aulas da EEL (não só de Cálculo, 

mas de todas as disciplinas) a ausência de participação em sala de aula é preponderante.  

 Sendo assim, esta proposta fundamenta-se na ideia de que, uma vez que uma situação 

real é mostrada para os alunos, estes terão sua própria lógica (fora do âmbito do Cálculo) para 

explicar tal fenômeno. Esta lógica intrínseca e empírica, deve ter seu espaço neste momento da 

aula, para que após esta etapa, os alunos entendam os conceitos e possam olhar para a situação 

novamente com outros olhos, fazendo com que a perspectiva do Cálculo componha ou até 

mesmo confronte a perspectiva do estudante sobre aquela mesma situação, criando-se assim a 

conexão entre o novo conhecimento e osconhecimentos já previamente estabelecidos.   

 Após este primeiro momento tem início a Etapa 2 da 4E’s, sendo composta pelos Testes 

Conceituais baseados, principalmente, nos principais erros cometidos pelos alunos nos tópicos 

abordados. Um exemplo disso é que para calcular uma derivada direcional, o vetor que fornece 

a direção a esta derivada deve ser unitário. Este é um detalhe que muitas vezes é esquecido 

pelos alunos, e que foi abordado no seguinte TC:  

TC1: Obter a derivada direcional de f(x, y) = x³ - 4x²y + y² no ponto (0, -1) na direção e sentido 

do vetor u = 3i + 4j. 

a) -10    b) -8    c) 3  d) -1,6   e) 0 

 Nesta questão a alternativa correta é destacada em vermelho, entretanto caso o aluno 

não deixe o vetor indicado na forma unitária, este chegará na resposta -8 (alternativa b). Esta é 

uma estratégia essencial para a aplicação de TCs, antever possíveis erros de maneira que o 

professor possa saber qual erro foi cometido a partir da resposta escolhida pelos alunos, e desta 

focalizar uma revisão em um aspecto específico.  
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 Outra estratégia utilizada, foi utilizar de elementos gráficos para verificar se os alunos 

tinham compreendido o conceito explicado. Com relação ao conteúdo de Vetor Gradiente foi 

apresentado o seguinte TC:  

TC2: Considere os vetores gradientes nos pontos P, Q e R (vetores fora de escala na Figura 2). 

Em quais dos pontos osvetores gradientes de f tem magnitude máxima? E mínima? 

Figura 2. Interpretação do Vetor Gradiente. 

 

Fonte: Adaptado de Anton (2007b, pg. 966). 

a) P tem magnitude máxima e Q tem magnitude mínima 

b) R tem magnitude máxima e P tem magnitude mínima 

c) Q tem magnitude máxima e R tem magnitude mínima 

d) R tem magnitude máxima e Q tem magnitude mínima 

 Para se chegar na resposta certa, o aluno deve levar em consideração um aspecto 

comentado durante a aula, sobre a densidade das curvas de nível. Uma vez que se tem uma 

concentração de curvas de nível em uma dada região do gráfico, isto nos indica que a função 

muda de valor mais abruptamente nesta região. Levando-se também em conta que o Vetor 

Gradiente aponta para a região de maior crescimento da função, pode-se concluir que o vetor 

que cruza uma região com maior densidade de curvas de nível, possui também a maior 

magnitude, e o raciocínio inverso se aplica ao vetor de menor magnitude.Quanto a taxa de 
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acerto dos alunos com relação aos testes aplicados, as Figuras 3 e 4 mostram disparidades nas 

estatísticas das turmas nos TCs1 e 2, respectivamente. 

Figura 3. Estatística das respostas do TC1. 

 

Fonte: Dos autores. 

Figura 4. Estatística das respostas do TC2. 

 

Fonte: Dos autores. 

 É importante destacar que os testes devem ser elaborados para serem respondidos em 

no máximo 3 minutos. Dos resultados mostrados nas Figuras 3 e 4 pode-se perceber uma maior 

facilidade dos alunos para responder questões de caráter gráfico e visual. De acordo com a 

Figura 3 e a proposta da 4E’s, um segundo TC do mesmo assunto deveria ter sido aplicado após 

o TC1, vistoque a taxa de acertofoi menor que 70%.  
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 O papel dos TCs nesta etapa é ser um fator que adiante as dúvidas que, em geral, surge 

somente quando o aluno faz os exercícios dias após a aula. Desta forma, como a teoria é 

explicada e praticada em etapas, acredita-se ser mais fácil para aluno que acabou de aprender 

sobre determinado conteúdo colocá-lo em prática, o que nos faz ter resultados como o do TC2. 

Por outro lado, em casos como o mostrado no TC1 em que há a necessidade de normalizar o 

vetor antes de calcular a derivada direcional, pode ser que os alunos só consigam visualizar a 

relevância real deste fator ao colocá-lo em prática, ainda que o professor comente durante a 

aula. A importância de aplicar o TC é mostrada nos resultados da Figura 4. 

 Acredita-se que ao tratar dos conceitos de maneira gradual e ativa, ou seja, cada conceito 

é explicado e imediatamente posto em prática, possa melhorar o desempenho dos alunos em 

situações em queos conceitos precisem ser aplicados de maneira conjunta, como em uma lista 

de exercícios ou até mesmo em uma avaliação. Por conta deste fator, acredita-se que não seja 

benéfico aplicar um TC seguido de outro. Além de poder influenciar negativamente na 

compreensão dos conceitos por parte dos alunos, pode ser que ao se aplicar mais de um TC em 

um mesmo intervalo da explicação,estes possam estar em faixas de acertos distintas, 

prejudicando assim a tomada de decisão do professor dentro da dinâmica da metodologia. 

  

 

Propostas de TCs para Cálculo I 

 

 Os Testes Conceituais são estruturas fundamentais na Etapa 2 da 4E's. Levando-se em 

conta o que foi observado na aplicação dos TCs na disciplina de Cálculo II, e entendendo a sua 

importância durante as aulas, são apresentados a seguir propostas de TCs para a disciplina de 

Cálculo I com o intuito de auxiliar os docentes na criação dos mesmos.    

 Os testes aqui expostos foram desenvolvidos para a aplicação nos conteúdos de Taxas 

Relacionadas e Problemas de Otimização, ambos relacionados a funções reais de umavariável 

real.  



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 2, ISSN 2358-4750 

 

104 

 Para o caso das Taxas relacionadas, percebe-se que boa parte da dificuldade dos alunos 

se manifesta na etapa de organizar e estruturar o raciocínio com relação ao exercício. Como 

explicitado anteriormente, o objetivo é que através dos TCs o aluno possa treinar cada conceito 

necessário para montar este raciocínio, de maneira isolada num primeiro momento, para que ao 

se deparar com um exercício do assunto, fique mais fácil não só a visualização destes conceitos, 

mas também como estes interagem entre si no contexto de um exercício específico. 

 Partindo deste raciocínio, utilizou-se como base um roteiro apresentado por Stewart 

(2013) denominado “Estratégia de Solução de Problemas”. Neste roteiro, descreve-se como 

solucionar problemas sobre Taxas Relacionadas em sete passos. A partir deste roteiro, foram 

elaborados alguns TCs que trabalhassem cada um dos passos individualmente.  

 A seguir alguns dos TCs desenvolvidos para a disciplina de Cálculo I estão apresentados 

com o intuito de auxiliar os docentes na elaboração de outros testes para o conteúdo que desejar. 

Para isso, a apresentação está estruturada da seguinte forma: (i) inicialmente é apresentado um 

exercício da bibliografia que o professor deseja trabalhar, (ii) o TC é apresentado de forma a 

trabalhar conceitos necessários para a estruturação do problema e, (iii) comentários sobre o TC 

é apresentado de forma a elucidar os aspectos que se deseja trabalhar. As alternativas corretas 

nos TCs são destacadas em vermelho. 

Exercício retirado da literatura (STEWART, 2013, pg. 224). 

Uma luz de rua é colocada no topo de um poste de 6 metros de altura. Um homem com 2 m de 

altura anda, afastando-se do poste com velocidade de 1,5m/s ao longo de uma trajetória reta. 

Com que velocidade se move a ponta de sua sombra quando ele está a 10m do poste? 

TC 03. Dado o problema apresentado, qual dos diagramas a seguir é o mais adequado para 

representar a situação descrita pelo enunciado? 
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Comentários sobre a proposta do TC: Repare que os TCs desenvolvidos para Taxas 

Relacionadas utilizam como base um enunciado de um exercício e fazem uma pergunta 

relacionada a algum aspecto específico do exercício. No caso do TC3, o enunciado do exercício 

pede a velocidade com a qual a ponta da sombra se move quando o homem está a 10 metros de 

distância do poste. Para responder esta pergunta o aluno precisa saber, entre outros conceitos, 

como se monta um diagrama coerente com o problema. Então, o papel do aluno neste caso é, a 

partir do enunciado dado, identificar qual dos diagramas propostos faz mais sentido no contexto 

em questão. Ao invés de se preocupar com o problema como um todo, o foco do aluno neste 

momento é direcionado especificamente a uma parcela do conteúdo necessário para se resolver 

o exercício.  

 Um outro tipo de TC composto para este mesmo conteúdo da disciplina, busca como 

principal objetivo treinar o aluno para identificar no enunciado do problema, quais grandezas 

dependem do tempo e quais não dependem. De fato, esta é uma habilidade muito necessária 

para se resolver problemas de Taxas Relacionadas, e que pode ser treinada através de questões 

com Verdadeiro (V) ou Falso (F), como o Teste Conceitual mostrado a seguir:  

Exercício retirado da literatura (STEWART, 2013, pg. 222). 
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O carro A está se movimentando para o oeste a 90 km/h e o carro B está se movimentando para 

o norte a 100 km/h. Ambos vão em direção à intersecção de duas estradas. A que taxa os carros 

se aproximam um do outro quando o carro A está a 60 m e o carro B está a 80 m da intersecção? 

 

TC 04. A partir do enunciado apresentado e de seu respectivo diagrama de representação, 

responda com verdadeiro (V) ou falso (F) as seguintes afirmações a respeito da dependência 

das variáveis em relação ao tempo t. 

(F) Comox representa a distância de 60m do carro A até a intersecção das estradas, e y 

representa a distância de 80m do carro B até a mesma intersecção, a única variável dependente 

do tempo é a variável d.  

(V) Se o carro A estivesse parado e somente o carro B se movesse, teríamos x como uma 

constante (não dependente do tempo), mas y seria variável (depende do tempo). Desta forma, a 

variável d seria dependente do tempo, já que basta apenas um dos carros se mover para que a 

distância entre eles mude conforme o tempo. 

(F) x e y são variáveis que dizem respeito somente a direção e sentido em que os carros estão 

se movendo. Desta maneira, a única variável que depende do tempo é a variável d, já que ela 

muda conforme os carros se aproximam um do outro. 

(V) x e y são variáveis que descrevem a variação da distância que cada carro está da intersecção 

das estradas em relação ao tempo, portanto x e y são dependentes do tempo. Conforme os catetos 

mudam de tamanho, a hipotenusa deste triangulo retângulo também muda, portanto, d também 

está em função do tempo.  

(V) Se ambos os carros tivessem parados, x,y e d seriam constantes (não dependentes do tempo). 
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Comentários sobre a proposta do TC: Aqui atua novamente a estratégia de trabalhar um 

conceito de cada vez, afim de compor uma gama de conceitos necessários para se resolver um 

tipo de problema. Neste caso, trata-se da identificação de variáveis (em relação ao tempo) e 

constantes num problema de Taxas Relacionadas. Acredita-se que, através destes tipos de 

Testes, os alunos possam identificar padrões nos exercícios e treiná-los individualmente, para 

que ao se deparar com um exercício real, seja mais fácil identificar cada um destes padrões.  

 Para o caso do conteúdo de Otimização adotou-se uma estratégia semelhante, utilizando 

desta vez como base um roteiro para resolução de problemas de otimização, chamado 

“Procedimentos para Resolver Problemas de Máximos e Mínimos em Aplicações”, apresentado 

em Anton (2007a). 

Exercício retirado da literatura (STEWART, 2013, 294). 

Um fazendeiro tem 1200 m de cerca e quer cercar um campo retangular que está na margem 

de um rio reto. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo 

que tem maior área? 

TC 05. 

Dado o problema apresentado, como expressar a área somente em função da variável x? 

a)A(x) = x(1200 - 2x) 

b)A(x) = x(1200 – x) 

c)A(x) = x(600 – x)  

d)A(x) = 2x(1200 – x) 

 

Comentários sobre a proposta do TC:O objetivo deste TC é que ao traduzir a área do 

retângulo para um contexto específico, o aluno pressuponha que esta é uma etapa necessária 

para a resolução do enunciado no qual o TC se baseia. Isto soa de fato muito simples e até óbvio 

na perspectiva de quem domina exercícios de Otimização, mas é importante lembrar que no 
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caso de quem está entrando em contato com este conteúdo pela primeira vez, frequentemente é 

difícil perceber por onde começar. 

  A lacuna que um TC como este pretende preencher é justamente esta, dando noção de 

por qual caminhoo aluno deve iniciar o processo de solução do problema.  O aluno que se 

depara com este TC, provavelmente vai sentir uma primeira dúvida ao olhar o enunciado do 

problema, mas em um segundo momento, vai se concentrar no que está sendo perguntado pelo 

TC. Ao perceber que é um exercício de alternativa, o aluno vai automaticamente assimilar que 

em alguma delas está a resposta certa. Imaginando que neste caso, o aluno que entra em contato 

com o TC não saberia como resolver o exercício no qual este TC é baseado, supõe-se que o 

aluno irá analisar as alternativas, e procurar alguma lógica dentre as informações dadas no 

enunciado e alguma das alternativas. 

 Este TC foi desenvolvido para ser resolvido justamente desta forma, pois ao tentar 

encaixar as informações do enunciado em alguma das alternativas, é possível perceber que por 

ser um cercado retangular, a área é definida por A = xy (x=altura e y=largura), no qual  x é 

diferente de y. Outra informação a ser levada em consideração é que não é necessário cerca o 

longo do rio,  o que nos leva a supor que haverá 2 lados iguais (no caso expressos como x); e 

um outro lado do retângulo, que por sua vez possui o comprimento igual ao perímetro total 

menos os dois lados iguais, nos levando assim para a alternativa "a". Já se o aluno não levar em 

consideração a informação de que ao longo do rio a cerca não é necessária, este irá chegar até 

a resposta "c".  

 A proposta aqui é que, ao tentar relacionar as informações dadas com as alternativas 

dispostas, o aluno descubra neste processo a relevância de tal relação para a resolução do 

enunciado do TC. Além disso, há uma alternativa que evidencia um erro comum, já 

esperadopara este tipo de exercício, na intenção de tornar o diagnóstico do professor mais 

preciso ao olhar as estatísticas do teste. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Há alguns anos pesquisadores e docentes buscam por novas estratégias de ensino no 

sentido de intensificar a aprendizagem, tornando-a significativa e eficiente. Com relação a 

disciplina de Cálculo, oferecida em cursos de graduação nas áreas de exatas, engenharias e 

afins, observa-se uma alta taxa de reprovações, aspecto este evidenciado em universidades do 

país inteiro. A metodologia 4E’s foi construída com a proposta de tornar o processo de 

aprendizagem do Cálculo mais ativo de forma que o aluno possa ser o “construtor” do 

aprendizado, uma vez que irá trabalhar os conteúdos durante toda a aula.  

 Na aplicação realizada na disciplina de Cálculo II na EEL/USP, a participação dos 

alunos em aula foi mais intensa com a aplicação da 4E's. A presença de um colega de turma do 

lado fez com que muitas das duplas entrassem em discussão sobre alguns dos aspectos expostos 

durante a aula. Este tipo de comportamento caracteriza uma postura menos passiva dos alunos 

perante seu aprendizado. A aplicação de Testes Conceituais por sua vez, faz com que os alunos 

se mantenham ativos durante toda a aula, além de possibilitar ao professor ter noção do nível 

de entendimento da turma sobre o assunto de maneira ágil, podendo se adaptar de acordo com 

a circunstância. Além disso, ao propor discussões sobre aspectos da realidade em aula, e 

tornando esta uma discussão mais desprendida dos conceitos teóricos, os alunos podem se 

expressar de maneira mais livre. Esta liberdade se faz fundamental para construir a ideia de que 

o Cálculo não é algo que se aplica apenas ao contexto da graduação, ou que é somente um 

desafio que deve ser superado para que o aluno possa dar continuidade ao curso. Espera-se que 

o aluno, ao final do curso, possa relacionar o que foi aprendido com problemas relacionados ao 

mundo real ou mesmo a outras disciplinas.   
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Resumo: O objetivo deste artigo é apresentar como a combinação de ferramentas tecnológicas 

e metodologias ativas de ensino podem contribuir para um melhor aprendizado dos alunos 

quanto ao ensino de Funções de Matemática. Para abordar o tema “Funções” foram utilizados 

o simulador PhET e o software educacional WINPLOT como suporte para uma aprendizagem 

significativa abordada por meio da metodologia de ensino Aprendizagem Baseada em 

Problemas. O software WINPLOT foi utilizado para construção e conferências de gráficos, 

enquanto o simulador PhET foi utilizado para relacionar o conteúdo com situações do cotidiano. 

 

Palavras-Chaves: Ensino de Funções, Aprendizagem Baseada em Problemas, WINPLOT, 

simulador PhET. 

 

FUNCTION TEACHING AND TECHNOLOGICAL EDUCATION: THE PHET 

SIMULATOR AND WINPLOT SOFTWARE AS FACILITATORS OF LEARNING 

 

Abstract: The objective of this article is to present how the combination of technological tools 

and active teaching methodologies can contribute to a better learning of students regarding the 

teaching of Mathematical Functions. To address the “Functions” theme, the PhET simulator 

and the educational software WINPLOT were used to support meaningful learning approached 
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through the Problem Based Learning teaching methodology. The WINPLOT software was used 

for construction and graphic conferences, while the PhET simulator was used to relate the 

content to everyday situations. 

 

Keywords: Teaching of Functions, Problem-Based Learning, WINPLOT, PhET simulator. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente é fato que a maioria das escolas brasileiras se encontram desatualizadas no 

sentido da aplicação de novas tecnologias em todas as disciplinas da grade curricular. Os 

avanços tecnológicos estão presentes no cotidiano dos nossos educandos quando usam um 

celular, um tablet, um iPhone, etc, mas na maioria das vezes a utilização destas ferramentas 

ocorre fora do ambiente escolar. Na escola encontra-se um ensino pautado na utilização de 

apostilas, livros didáticos, quadro-negro, giz e material escolar.  

No Brasil, o Parâmetro Curricular Nacional (PCN) e suas orientações complementares 

definem como competência “reconhecer o papel da informática na organização da vida 

sociocultural e na compreensão da realidade, relacionando o manuseio do computador a casos 

reais” (BRASIL, p. 225, 2002). Tal competência reflete o que se espera de um ensino 

contextualizado e pautado na educação tecnológica articulado com um aprendizado científico 

na busca de compreender e do fazer ciência, como é destacado na Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) nº 9394/96, mostrando assim a contribuição da utilização dos recursos tecnológicos no 

aprendizado científico. 

Buscando atender tais necessidades, a utilização dos recursos tecnológicos pode 

oferecer contribuições positivas para várias áreas do conhecimento e, com isso, a utilização das 

TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) podem contribuir como ferramentas 

metodológicas com a função de motivar os educandos para a construção do seu conhecimento. 

Para isso, o professor tem um papel importante, pois ele é o responsável em apresentar os 

recursos aos alunos criando atividades e propostas inteligentes que realmente ajudem na 

construção do conhecimento do educando. 
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Com o intuito de criar alternativas inteligentes que auxiliem o método tradicional de 

ensino a aproximar aluno e professor, este trabalho faz uso de ferramentas como os simuladores 

PhET e o software educacional WINPLOT como facilitadores do processo ensino-

aprendizagem realizado através da metodologia ativa Aprendizagem Baseada em Problemas. 

O PhET é um simulador criado por uma equipe multiprofissional da Universidade do 

Colorado, na cidade de Boulder, no estado do Colorado nos Estados Unidos. Este recurso 

tecnológico oferece simulações de fenômenos físicos divertidos, interativos e feitos com a 

intenção de fazer a ligação dos conteúdos aprendidos em sala de aula com situações da vida 

real (UNIVERSIDADE DO COLORADO, 2020).  

O WINPLOT é um programa gráfico de propósito geral, gratuito, que foi desenvolvido 

pelo professor Richard Parris ("Rick"), da Philips Exeter Academy. Este software educacional 

foi escolhido por ser de fácil utilização e instalação, além de ser muito intuitivo. 

A Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) é um método de aprendizado centrado 

no aluno, que tem o problema como elemento motivador do estudo e integrador do 

conhecimento.  A ABP, segundo Wilkerson e Gijselaers (1996), surgiu no Canadá no final dos 

anos 60, na Universidade de McMaster University aplicado a medicina. Hoje esse método é 

aplicado em várias ciências, arquitetura, economia, computação, contabilidade entre outras. 

Para Pereira et al. (2007), a ABP é um método de ensino ativo cujo objetivo é envolver 

os alunos na aquisição de conhecimentos e habilidades por meio de uma atividade real e que 

seja bem planejada.  

Segundo Fazenda (1979) a interdisciplinaridade é uma forma de compreender e 

modificar o mundo. Diante disso, a ABP permite ao educador repensar em sua prática 

pedagógica, facilita a formulação de hipóteses, desenvolve a competência leitora e escritora de 

análise de funções e gráficos baseada no conhecimento prévio do educando, aplicado a 

resolução de problema.  

Dentre todas as disciplinas cursadas pelos alunos durante sua formação escolar, a 

Matemática é a mais temida e de grande relevância para a formação do cidadão. Os professores 

de matemática convivem com duas situações complicadoras para a aprendizagem, uma delas é 

a aversão que existe dos educandos pela disciplina e a outra é a constante pergunta feita pelos 

alunos: Para que eu vou usar isso na minha vida? O educando tem uma grande dificuldade de 

assimilar a teoria e colocar em prática o que foi apreendido. O conteúdo dado é visto como algo 
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isolado e sem conexão com os demais conteúdos, com as outras disciplinas e com a realidade 

vivida pelos educandos e pela comunidade escolar. Nesse ínterim, a interdisciplinaridade passa 

a reconhecer as ligações entre diferentes disciplinas, e a intenção de colocar recursos 

tecnológicos como simuladores e softwares educacionais no ensino da matemática tem como 

objetivo facilitar esta ligação da teoria com a prática. Diante disto, o ensino de Matemática 

voltado somente à memorização de fórmulas e dados totalmente desconectados não pode mais 

insistir em existir. O próprio PCN propõe a contextualização, destacando: 

 

“Contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa, em primeiro lugar, 

assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre o sujeito e objeto [...] O 

tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem para retirar 

o aluno da condição de espectador passivo” (BRASIL, 2000, p. 78). 

 

Além da contextualização dos conteúdos e da interdisciplinaridade, inúmeras são as 

possibilidades existentes para se ter um ensino de qualidade. Dentre elas, a utilização de 

recursos tecnológicos pode ser uma aliada. No entanto, não podemos utilizar os recursos 

tecnológicos somente por si só, a utilização destes recursos deve estar ligada diretamente aos 

objetivos da aula proporcionando condições reais na melhora da qualidade do ensino e da 

aprendizagem. Nesse sentido, Kenski (2007, p. 46) observa que: 

 

Não há dúvidas de que as novas tecnologias de comunicação e informação trouxeram 

mudanças consideráveis e positivas para a educação. Vídeos, programas educativos 

na televisão e no computador, sites educacionais, softwares diferenciados 

transformam a realidade da aula tradicional, dinamizam o espaço de ensino-

aprendizagem, onde, anteriormente, predominavam a lousa, o giz, o livro e a voz do 

professor. Para que as TICs possam trazer alterações no processo educativo, no 

entanto, elas precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. Isso 

significa que é preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia 

para poder garantir que o seu uso, realmente, faça diferença. Não basta usar a televisão 

ou o computador, é preciso saber usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia 

escolhida. 

 

Segundo Perrenoud (2000, p. 126) uma das competências básicas para ensinar é a 

utilização de novas tecnologias na educação: 

 

O professor necessita utilizar editores de textos, explorar as potencialidades didáticas 

dos programas em relação aos objetivos do ensino, comunicar-se à distância por meio 

da telemática, utilizar as ferramentas multimídias no ensino, sem desconsiderar a 

questão de saber que a formação em informática deve dar aos alunos. 
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Os softwares, aplicativos e simuladores educacionais são projetados com a intenção de 

facilitar o aprendizado, tornando a ensinagem mais rápida e eficiente. Os recursos tecnológicos 

fornecem para a sala de aula um espaço mais atraente e mais dinâmico, proporcionando aos 

educandos uma reflexão entre o conteúdo trabalhado com o dia-a-dia. Sobre essa relação, 

Oliveira et al. (2009, p. 834) afirma que: 

 

Como um dos caminhos para se aprender matemática, a tecnologia da comunicação, 

possibilita o desenvolvimento de um aluno transformador e modificador do meio em 

que vive, pois este recurso motiva o aprendizado, aplicar e exercitar o que se aprendeu 

investigar e fazer descobertas.  

 

Ponte (1997) afirma que as atividades matemáticas serão desenvolvidas com uma maior 

eficiência quando são elaboradas com contextualização, utilizando problemas relacionados com 

a sua aplicação, com a sua construção e com o seu desenvolvimento, não deixando de lado os 

conhecimentos prévios dos educandos.  

Neste contexto, este trabalho apresenta uma análise dos resultados obtidos por alunos 

de uma escola da rede privada do interior de São Paulo, quando metodologias ativas de 

aprendizagem associadas a suportes computacionais acessíveis são aplicadas as aulas de 

Matemática, particularmente quando o assunto abordado nas aulas são as “Funções”. 

 

2. Ferramentas Tecnológicas e ABP como Metodologia de Ensino 

 

Este estudo utilizou uma metodologia qualitativa através de estratégias de ensino, 

competências e habilidades que contribuíram para a aprendizagem da Matemática dos 

educandos que cursavam o 3º ano do Ensino Médio. 

Os recursos didáticos necessários para a estruturação da aula são: sala de aula, 

computador, lápis, papel, caneta, régua, laboratório de informática, software WINPLOT, 

materiais reciclados para construção de um carrinho e o simulador PhET. 

A sequência didática que permeou as aulas foi separada em 6 etapas ilustradas na Tabela 

1. 
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Tabela 1. Etapas e ações praticadas em aula. 

Etapa Duração da Aula Ação 

1 1 aula de 50 min ✓ Questionário sociocultural e específico 

2 2 aulas de 50 min ✓ Aula sobre o tema “Funções” 

✓ Construção de gráficos em papel 

3 4 aulas de 50 min ✓ Exercícios aplicados em outras disciplinas 

✓ Construção de gráficos em papel 

4 2 aulas de 50 min ✓ Construção de gráficos com WINPLOT 

5 6 aulas de 50 min ✓ Atividade prática ABP 

✓ Elaboração de modelo matemático que descreva a 

atividade prática 

✓ Construção do gráfico no papel 

✓ Validação dos resultados no WINPLOT 

6 6 aulas de 50 min ✓ Atividades interdisciplinar com o simulador PhET 

Fonte: Dos autores. 

 

Na Etapa 1 os alunos responderam um questionário com questões socioculturais que 

abordaram a utilização de recursos tecnológicos. Além disso, questões elementares sobre 

“Funções” também foram abordadas com o objetivo de fazer uma sondagem do conhecimento 

dos alunos sobre assuntos estudados em séries anteriores. Nesta etapa uma das perguntas foi: 

“Considerando o conceito de funções, ele se aplica em outras disciplinas? Se sim, dê 

exemplos”. Após a tabulação dos resultados iniciou-se a próxima etapa. 

A segunda etapa contou com uma aula sobre as funções polinomiais (1º e 2º graus), 

funções exponenciais e funções logarítmicas, de modo que os alunos fossem capazes de 

construir os seus respectivos gráficos no papel.  

Na etapa 3 foi solicitado aos alunos utilizarem os conteúdos aprendidos sobre as 

Funções para resolver problemas das disciplinas de Física, Química e Biologia, confeccionando 

os gráficos no papel. Após a resolução dos problemas e as confecções dos gráficos na folha de 

papel, partiu-se para a quarta etapa do projeto, que visou a construção dos gráficos utilizando o 

software WINPLOT. Inicialmente foi realizada uma breve introdução às ferramentas do 
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software WINPLOT visando auxiliar o educando no manuseio destas ferramentas e, então, os 

alunos utilizaram o software para validar as atividades que haviam sido feitas no papel. Nesta 

etapa, a seguinte pergunta foi feita: “Você achou que a utilização do software WINPLOT 

facilitou o entendimento do conteúdo ”. 

Na quinta etapa o aluno teve que desenvolver uma situação prática, juntamente com o 

professor de laboratório de Física. Os alunos foram divididos em dois grupos para confeccionar 

dois carrinhos de material reciclado que se movimentam com auxílio de elásticos. Após a 

confecção dos carrinhos, cada grupo colocou os carrinhos em sentidos contrários, a uma 

distância de 2 metros, e determinaram o tempo e o ponto de encontro dos carrinhos. Os alunos 

escreveram a função horária do deslocamento de cada carrinho, utilizando os dados coletados 

na quinta etapa e, em seguida, calcularam com auxílio do conteúdo de Movimento Uniforme 

da Física e de Função do 1º grau da Matemática, o ponto e o instante do encontro de forma 

algébrica. Os alunos construíram os gráficos referentes ao movimento dos carrinhos no papel 

e, em seguida, utilizaram o WINPLOT para a conferência da construção do gráfico e do ponto 

e instante de encontro dos carrinhos.  

A última etapa da aplicação consistiu na utilização do simulador PhET que, utilizando 

os conceitos das funções abordadas e seus respectivos gráficos, os alunos fizeram atividades 

propostas pelo simulador relacionadas com as outras disciplinas. Nesta etapa apresentou-se uma 

situação-problema com a finalidade de colocar em prática todo o conteúdo trabalhado 

anteriormente. A atividade escolhida envolveu as funções do 2º grau, relacionadas ao 

“Movimento Uniformemente Variado e Lançamento Oblíquo” da disciplina de Física.  

 

APLICAÇÃO E RESULTADOS 

 

A pesquisa foi realizada em uma turma de 23 alunos do 3º ano do Ensino Médio, com 

idades entre 16 e 18 anos, de uma escola privada do interior do estado de São Paulo. 

Inicialmente foi realizada uma análise sobre aspectos socioculturais dos alunos, etapa 1, 

e as principais respostas estão apresentadas nas Figuras 1 à 5. Uma das questões abordou como 

os educandos priorizam a utilização do computador em suas residências, enumerando de 1 a 4 

a prioridade, sendo que a maior importância para 1 e a menor para o 4. Os resultados 
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apresentados na Figura 1 mostraram que a utilização do computador para trabalhos escolares 

está como segunda prioridade para os alunos. 

Figura 1. Prioridade dos educandos quanto à utilização do computador. 

 
Fonte: Dos autores. 

 

A Figura 2 mostra o grau de conhecimento dos alunos quanto à utilização do computador 

para construção de gráficos com recursos tecnológicos. Dos 23 educandos do grupo, somente 

9, ou seja, 39% atribuíram algum grau de conhecimento neste quesito e destes alunos 45% 

atribuiu o menor grau de conhecimento, reforçando a proposta de utilizar o recurso tecnológico 

como uma ferramenta para o ensino. 

 

Figura 2. Utilização dos computadores para fazer gráficos com recursos tecnológicos (1 para o maior 

grau e 6 para o menor grau). 

 

 
Fonte: Dos autores. 

 

O grau de conhecimento dos educandos quanto à utilização de aplicativos educacionais 

no computador pode ser observado na Figura 3. Dos 23 educandos do grupo, apenas 8 dos 

educandos atribuíram algum grau neste quesito. Destaca-se que dos 8 educandos que admitiram 
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alguma habilidade com a utilização de aplicativos educacionais no computador, 75% ainda 

destacaram que estão entre as menores habilidades quanto ao uso destes aplicativos. Este 

resultado ressalta a necessidade da utilização destes aplicativos com uma frequência maior no 

ambiente escolar para que o aluno aprenda e se sinta motivado a aprender. 

 

Figura 3. Utilização dos aplicativos educacionais (1 para o maior grau e 6 para o menor grau). 

 
Fonte: Dos autores. 

 

Quanto a preferência dos educandos quanto à aprendizagem de Matemática através de 

aplicativos educacionais, nota-se na Figura 4 que 57% dos educandos acreditam que aprendem 

muito melhor o conteúdo matemático quando a utilização do computador é inserida no processo 

de aprendizagem do conteúdo matemático.  

Analisando os gráficos das Figuras 3 e 4, pode-se perceber que os educandos 

consideram que preferem a utilização dos softwares educacionais no ensino e, acreditam que 

aprendem muito melhor por ser no computador, com isto cabe aos educadores inserir estas 

ferramentas com o objetivo de melhorar o ensino de matemática e de facilitar a ligação da 

matemática com as outras disciplinas.  

 

 

Figura 4. Opinião dos educandos sobre a utilização dos computadores no ensino da Matemática. 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 2, ISSN 2358-4750 

 

120 

 
Fonte: Dos autores. 

 

Foi perguntado aos alunos se eles percebem alguma relação entre a Matemática e outras 

disciplinas. Dos resultados mostrados na Figura 5 percebe-se que 36% dos educandos percebem 

a matemática como ferramenta de apoio da Física e da Química e 18% dos educandos 

perceberam essa relação com a Biologia. 

 
Figura 5. Disciplinas que utilizam a matemática como ferramenta de apoio. 

 
Fonte: Dos autores. 

 

 

Ainda na Etapa 1, os alunos foram perguntados sobre os conceitos de funções do 1º 

grau, do 2º grau, exponenciais e logarítmicas vistos em aulas de anos anteriores. Nesta etapa os 

alunos deveriam associar as funções matemáticas às respectivas definições ou a aplicações. Os 

resultados são mostrados na Figura 6.  
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Figura 6. Exemplos das disciplinas que se relacionam com o conceito de função. 

 
Fonte: Dos autores. 

 

Analisando os dados mostrados na Figura 6, percebe-se que a maioria dos educandos 

não conseguem associar adequadamente funções polinomiais a sua definição (função do 2º grau 

classificada como sendo do 1º grau, por exemplo), além de não aplicar corretamente os 

conceitos de funções para resolver problemas ligados às outras Ciências, como problemas da 

Física, Química e/ou Biologia. 

Diante destes resultados, a aplicação desenvolvida teve como proposta principal utilizar 

os conceitos de Funções Matemáticas para resolver problemas envolvendo outras disciplinas 

além de inserir ao ensino ferramentas tecnológicas que tragam dinamismo ao aprendizado. 

 Na Etapa 2 os alunos tiveram uma aula sobre Funções e tiveram que construir gráficos 

de Funções Polinomiais (1º e 2º grau), da Função Exponencial e da Função Logarítmica 

utilizando papel, régua, lápis e borracha. Um exemplo do tipo de questão abordada pode ser 

observado na Figura 7. 

 

 

 

Figura 7. Ilustração de questões sobre Funções do 2º grau e exponencial. 
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Fonte: Dos autores. 

 

Observou-se que mais que 70% dos alunos acertaram a montagem das tabelas mostradas 

na Figura 7, e também construíram corretamente os gráficos das Funções de 1º e 2º grau, 

Exponencial e Logarítmica. Em torno de 20% dos alunos preencheram corretamente as tabelas, 

mas não obtiveram êxito com a construção do gráfico. Isso corrobora a necessidade de utilizar 

outras ferramentas que auxiliem o aluno na compreensão do comportamento de gráficos que 

representam funções.  

A Etapa 3 consistiu de uma atividade relacionada com a construção de gráficos em papel 

milimetrado da Função Polinomial (do 1º e do 2º grau), da Função Exponencial e da Função 

Logarítmica utilizando exemplos de outras disciplinas. Um exemplo do tipo de questão 

abordada pode ser observado na Figura 8. 

Os resultados obtidos nesta etapa mostraram que em torno de 70% dos alunos acertaram 

cálculos, tabelas e gráficos das funções aplicadas a problemas de Física (funções de 1º e 2º 

grau), Biologia (funções logarítmicas) e Química (funções exponenciais). Porém, em torno de 

20% dos alunos erraram o gráfico associado as aplicações.  

 

 

Figura 8. Ilustração de questões sobre Funções do 2º grau relacionada ao MUV de Física. 
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Fonte: Dos autores. 

 

 Na Etapa 4 foi introduzido o software WINPLOT para a construção de gráficos de duas 

dimensões (2D), em que o usuário tem a opção de inserir o plano cartesiano e a malha quadriculada na 

mesma área de trabalho (Figura 9). Um exemplo do tipo de questão aplicada à Física para a 

construção de gráfico no WINPLOT pode ser observado na Figura 10. 

Figura 9. Tabela principal do WINPLOT. 

 
Fonte: Dos autores. 
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Devido ao número de computadores disponíveis no laboratório de informática do 

colégio, os alunos foram distribuídos em dez duplas e um trio com o objetivo de oferecer as 

mesmas condições para todos os educandos que participaram da aplicação. 

 Especificamente na terceira questão, mostrada na Figura 10, nas letras a e b, os alunos 

utilizaram o conceito de Movimento Uniforme da Física, para que, olhando a imagem do 

exercício determinassem a função horária dos carrinhos F1 e F2. A Figura 11 mostra o gráfico 

com os resultados obtidos para as letras a e b. 

Figura 10. Ilustração de questões sobre Funções para ser utilizado o WINPLOT. 

 

Fonte: Dos autores. 

 
Figura 11. Função horária dos carrinhos F1 e F2. 

 
Fonte: Dos autores. 
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 Analisando os dados obtidos podemos observar que os mesmos 66% dos alunos 

encontraram as duas funções horárias dos carrinhos corretamente e que os mesmos 34% não 

determinaram corretamente as duas funções horárias. Na questão 3c, em que os alunos tiveram 

que encontrar o ponto de interseção dos dois carrinhos, somente os alunos que acertaram as 

funções horárias tiveram condição de encontrar corretamente o ponto de encontro dos carrinhos. 

Na Figura 12 podemos observar que, dos 15 alunos que acertaram as funções horárias dos 

carrinhos, 8 acertaram o ponto de encontro, isto nos dá uma porcentagem de 35% de acertos 

em relação ao nosso grupo de 23 educandos que participam da atividade, os outros 65% não 

conseguiram determinar o ponto de encontro corretamente. 

  

Figura 12. Cálculo do ponto de encontro dos carrinhos F1 e F2. 

 
Fonte: Dos autores. 

 

Na questão 3d, os alunos construíram o gráfico das funções dos carrinhos, destacando o 

ponto de interseção, com auxílio do software WINPLOT. Os resultados obtidos estão 

apresentados na Figura 13. Percebe-se na análise dos dados que 52% dos educandos 

construíram corretamente o gráfico com auxílio do software WINPLOT, sendo que somente 

13% erraram mesmo tendo a função horária correta. Nesta questão podemos perceber que foi 

obtida uma melhora de 17% dos educandos que acertaram a função horária e encontraram o 

ponto de encontro correto com o auxílio do software WINPLOT. 
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Figura 13. Gráfico das funções horárias no WINPLOT. 

 
Fonte: Dos autores. 

  

A 5ª Etapa é a aplicação da metodologia Aprendizagem Baseada em Problemas, de 

cunho interdisciplinar, realizada em grupo. Os passos desta atividade são descritos a seguir: 

 

i. Divisão da turma em dois grupos para a construção dos carrinhos; 

ii. Montagem do carrinho de materiais como CD, madeira e elástico. Os grupos escolheram 

o material e montaram o carrinho no laboratório de Física; 

iii. Cada grupo utilizou um espaço de 2 m para determinar o espaço e o tempo de encontro 

dos dois carrinhos; 

iv. Cada grupo montou a função horária de ambos carrinhos, pensando em um percurso de 

2 m, para cálculo do espaço e do tempo de encontro dos carrinhos; 

v. Construção dos gráficos com o encontro dos carrinhos no WINPLOT. 

 

Os carrinhos construídos pelos grupos no passo (ii) estão ilustrados na Figura 14. 

No passo (iii), os grupos colocaram os dois carrinhos a uma distância de 2 m, em 

sentidos opostos (ver Figura 15) e, cada um dos grupos calcularam o espaço e o tempo de 

encontro, com auxílio de um cronômetro para determinar o tempo e de uma trena para medir o 

espaço de encontro. Os valores para o ponto e tempo de encontro, para o grupo A, foram 

respectivamente 1,0 m e 1,09 s.  

 

 

 

 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 2, ISSN 2358-4750 

 

127 

Figura 14. Foto dos carrinhos construídos pelos grupos. 

 

 
Fonte: Dos autores. 

 
Figura 15. Ilustração da disposição dos carrinhos C1 e C2. 

 
Fonte: Dos autores. 

 

No passo (iv) os grupos preencheram uma tabela com informações obtidas pelos 

modelos matemáticos dos valores de tempo e ponto de encontros dos carrinhos. A Tabela 2 

ilustra a tabela preenchida por um dos grupos. 

 

Tabela 2. Dados obtidos pelo Grupo A. 
 

 So(m) V(m/s) Função Horária Espaço do 

Encontro 

Tempo 

Encontro 

Carro C1 0 0,86 SC1 = 0,86t  

S = 0,94m 

 

t = 1,09 s Carro C2 2 0,97 SC2 = 2 – 0,97t 

Fonte: Dos autores. 

 

Com as equações horárias, o grupo A utilizou o WINPLOT e chegou no gráfico 

representado pela Figura 16, em que a cor azul representa o carrinho C1 e a cor vermelha 

representa o carrinho C2.   
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Figura 16. Gráfico representando as funções horárias dos carrinhos C1 e C2 para o grupo A. 

 
Fonte: Dos autores. 

 

Na última etapa da aplicação, Etapa 6, foi utilizado o simulador PhET (site 

https://phet.colorado.edu), conforme ilustrado na Figura 17, para simular conceitos de 

Matemática e Física, relacionados com funções e tipos de movimentos.  

 
Figura 17. Página do Simulador PhET na internet. 

 

 
Fonte: (INTERACTIVE..., c2016). 
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A atividade proposta do simulador PhET é chamada de “Gráficos das Equações”, que 

constrói gráficos de funções do 1º e do 2º grau alterando os coeficientes da equação 

(https://phet.colorado.edu/sims/equation-grapher/equation- grapher_pt_BR.html). A atividade 

escolhida para ser desenvolvida com os alunos envolveu função do 2º grau relacionada ao 

Movimento Uniformemente Variado e Lançamento Oblíquo. A Figura 18 mostra um exemplo 

desta aplicação. 

Nesta etapa, o simulador PhET foi utilizado como uma atividade complementar para 

que os educandos percebessem de maneira prática, mesmo que simulada, a aplicação da 

matemática como Ciência e como ferramenta de apoio para o ensino da Física. Os alunos foram 

questionados se o simulador facilitou o entendimento dos conceitos aplicados, sendo que 100% 

afirmaram que o simulador facilitou o entendimento dos conceitos envolvidos. 

 

Figura 18. Lançamento Oblíquo no simulador PhET. 

 

 
Fonte:(INTERACTIVE..., c.2004-2011b). 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O emprego de novas estratégias de ensino com o intuito de potencializar a aprendizagem 

se faz essencial para o alcance de uma educação significativa e eficiente diante das atuais 

exigências educacionais e das tendências que se evidenciam no panorama sócio-educativo-

cultural em que estamos inseridos. Neste sentido, a utilização de ferramentas tecnológicas no 

https://phet.colorado.edu/sims/equation-grapher/equation-%20grapher_pt_BR.html
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ensino pode auxiliar o aprendizado tornando-o significativo e dinâmico, de modo a capacitar o 

aluno a relacionar conceitos e aplicações de diferentes disciplinas.  

Em geral, os alunos possuem dificuldade com o aprendizado da Matemática e não 

conseguem relacioná-la com problemas reais que envolvam conteúdos estudados em Biologia, 

Física, etc.. Para minimizar tal problema, este trabalho abordou uma sequência didática que 

envolveu desde aplicações práticas até validação de resultados por meio de softwares 

educacionais.  

Os resultados apresentaram uma melhora significativa das atividades quando utilizaram 

o software WINPLOT, mesmo nos exercícios de Física, levando-se a crer que a abordagem 

adotada facilitou o entendimento dos conceitos relacionados a Funções estudadas na 

Matemática e suas aplicações. A utilização do simulador PhET fez com que os alunos 

percebessem a aplicação do conceito estudado na prática simulada e compreendessem as 

variações que podem acontecer nas atividades simuladas. 
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Resumo: A inclusão na educação brasileira ainda causa certa insegurança para muitos 

professores que ensinam matemática, havendo lacunas na formação inicial esendo necessárioa 

formação continuada desses profissionais na busca por novos conhecimento e estratégias de 

ensino que atendam à demanda. Para os estudantes com deficiência visual, é inevitável a 

utilização de recursos diferenciados, principalmente o uso de materiais manipuláveis, pois esses 

são potencialmente significativos para os alunos com essa deficiência. Este trabalho tem por 

objetivo relatar a experiência da elaboração de um material manipulável para o estudo do plano 

de Argand-Gauss, com o intuito de auxiliar o processo de ensino e aprendizagem de alunos com 

deficiência visual. O recurso pedagógico foi desenvolvidocomo parte da avaliação da disciplina 

de Prática de Ensino de Matemática VI (PECC VI), onde os licenciandos deveriam pesquisar, 

elaborar e construir materiais didáticos para o ensino de conteúdos matemáticos, visando os 

alunos com deficiência visual. Posteriormente, os materiais foram experimentados pelos 

licenciandos, vendados,e sociabilizados entre os pares. Tal experiência trouxe significativas 

contribuições para a formação inicial, nos fazendo adentrar no currículo escolar e entender a 

escola como um espaço inclusivo e democrático. A utilização de material concreto para 

deficientes visuais é fundamental para a construção de novos conhecimentos e para o 

desenvolvimento cognitivo do educando, além de proporcionar a interação social com os 

demais educandos. 

 

Palavras-chave: Educação Matemática, Deficiência Visual, Números Complexos. 

 

 

TEACHING MATHEMATICS AND VISUAL DISABILITY: A 

PROPOSAL FOR TEACHING COMPLEX NUMBERS 

 

Abstract: Inclusion in Brazilian education still causes some insecurity for many teachers who 

teach mathematics, with gaps in the initial training and it is necessary to continue training these 

professionals in the search for new knowledge and teaching strategies that meet the demand. 

For students with visual impairments, the use of differentiated resources is inevitable, especially 

the use of manipulable materials, as these are potentially significant for students with this 
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impairment. This work aims to report the experience of preparing a manipulable material for 

the study of the Argand-Gauss plan, in order to assist the teaching and learning process of 

visually impaired students. The pedagogical resource was developed as part of the evaluation 

of the Mathematics Teaching Practice VI (PECC VI) discipline, where the undergraduate 

students should research, develop and build teaching materials for teaching mathematical 

content, targeting students with visual impairments. Subsequently, the materials were tried by 

the licensors, blindfolded, and socialized among the pairs. Such experience brought significant 

contributions to the initial formation, making us enter the school curriculum and understand the 

school as an inclusive and democratic space. The use of concrete material for the visually 

impaired is fundamental for the construction of new knowledge and for the cognitive 

development of the student, in addition to providing social interaction with the other students. 

 

Keywords: Mathematical Education, Visual Impairment, Complex Numbers. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a inclusão na educação ainda causa um pouco de insegurança em grande parte 

dos professores, pois além de ser um assunto recente na história da nossa educação, muitos 

profissionais não tiveram uma formação voltada para esse tema, não tendo assimembasamento 

teórico para lhes ajudar a desenvolver uma educação significativa para esses educandos 

especiais.  

A história da educação especial teve início no século XVI, por meio de médicos e 

pedagogos, que desafiaram a lógica que imperava até então que esses indivíduos eram 

ineducáveis, desenvolvendo trabalhos iniciais com base nos próprios pupilos o qual tutoreavam. 

Tal cenário remete a uma sociedade em que a educação formal era direito de poucos (MENDES, 

2006). 

Contudo, apesar do cuidado custodial e esporádicas experiências inovadoras no século 

XVI, esse período tem como característica marcante a segregação, entendendo-se que a 

segregação, justificada pela ideia que isoladamente a pessoa seria melhor atendida e protegida 

e, também, proteger a sociedade geral dos ditos “anormais” (MENDES, 2006). 

Com o passar do tempo, e a institucionalização da obrigatoriedade escolar e a pouca 

capacidade da instituição escolar corresponder as expectativas de aprendizagem para todos e, 

paralelamente, à evolução asilar até então uma prática comum, no século XIX, teve o início da 

implementação das classes de especiais nas escolas regulares, onde os alunos classificados 

como “difíceis” passaram a ser encaminhados (MENDES, 2006). 
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Nesse sentido, observa-se um processo lento em relação as implementações de ações 

educacionais no sentido de abranger os alunos portadores de deficiência, muito em função do 

cenário vigente na época, onde a educação ainda não era para todos e a ampliação de 

oportunidades acontecia de maneira vagarosa. 

Somente na metade do século XX acontece uma resposta mais ampla da sociedade em 

geral sobre a questão da educação dos alunos com deficiências, muito por conta da II Guerra 

Mundial e a evolução da indústria de reabilitação dos mutilados em combate (MENDES, 2006; 

ROGALSKI, 2010). 

Assim, é possível analisar que a educação especial, de fato, teve a sua constituição de 

forma paralela ao sistema educacional institucional, pois o olhar social para demanda existente 

era de exclusão e de incapacidade dos indivíduos com qualquer tipo de deficiência. 

Ao analisar a trajetória da educação inclusiva no Brasil, é possível identificar a 

discriminação e exclusão social que as crianças ditas aberrações e doentes mentais sofriam 

devido suas necessidades especiais. Contudo, com o passar do tempo a concepção do homem 

em relação a este fator foi se alterando, passando a desenvolver ações para que estes fossem 

aceitos e incluídos na sociedade e no ambiente escolar. 

Nesse aspecto de mudança, há dois grandes marcos a serem destacados: a Declaração 

de Salamanca (1994), cujo objetivo principal era assegurar um ensino de qualidade aos 

estudantes, independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, 

linguísticas ou outras; e, a Lei de Diretrizes e Bases da educação (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, artigo 58º, que diz que a educação especial deveria ser “oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

especiais” (BRASIL, 1996, p. 21). 

Foram anos de luta para que pessoas com necessidade especial tivessem o direito de 

acesso à escola regular garantido. A nossa preocupação nos dias de hoje deixa de ser somente 

com a oferta de vagas e passa a ser em relação a qualidade do ensino que é oferecido a esses 

alunos. 

 Essa qualidade começa quando a escola adapta-se ao aluno e não o contrário, pois a 

educação inclusiva reivindica a efetivação de uma verdadeira escola democrática, sem 

exceções, que atenda às necessidades dos alunos, se organizem em função destes, deixando de 

ser uma escola padrão na qual os alunos deveriam se adaptar. 
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A escola para todos requer uma dinamicidade curricular que permita ajustar o fazer 

pedagógico às necessidades dos alunos. Ver as necessidades especiais dos alunos 

atendidas no âmbito da escola regular requer que os sistemas educacionais 

modifiquem, não apenas as suas atitudes e expectativas em relação a esses alunos, 

mas, também, que se organizem para constituir uma real escola para todos, que dê 

conta dessas especificidades (BRASIL, 1998, p. 31). 

 

Nesse cenário, a educação matemática vem passando por mudanças significativas que 

qualificam o processo de ensino e aprendizagem voltado para a educação inclusiva. Provocando 

mudanças curriculares e refletindo assim na prática pedagógica que torna o ensino mais 

significativo para todos os alunos da sala, fazendo com que a inclusão seja efetiva e não apenas 

uma socialização entre os estudantes. 

As adaptações pedagógicas e curriculares são necessárias para que não só o aluno se 

sinta realmente incluso, mas para que o professor também passe a ter mecanismos que auxiliem 

nessa inclusão. Como tudo ainda é de certa forma recente, há muitos professores sem uma 

formação que os qualifiquem para trabalhar com a educação matemática inclusiva. 

É de extrema importância que essa qualificação seja ofertada para os docentes de todas 

as áreas, instruindo-os sobre formas de trabalho, metodologias e ferramentas que propiciem um 

espaço incluso de muito aprendizado. Uma das possíveis saídas é adaptar e trabalhar em cima 

do que já se conhece, questões como estas nos fazem refletir sobre as possibilidades de inserir 

materiais manipuláveis para o ensino de matemática a alunos com algum tipo de deficiência. 

A deficiência, seja ela física, auditiva, visual, mental ou múltipla, demanda um cuidado 

a mais na hora de elaborar uma atividade, pois não se trata apenas de uma limitação e sim de 

um ser humano com suas particularidades, com seu jeito específico de aprender. 

No caso dos deficientes visuais, o material manipulável se destaca, pois atende as 

necessidades desses alunos especiais. Segundo Kaleff e Rosa (2016, p. 31) a “manipulação de 

um recurso concreto é imprescindível para que, por meio do tato, perceba a forma, o tamanho, 

as texturas etc., que vão determinar as características do elemento matemático modelado no 

recurso manipulativo” e, dessa forma, por meio da movimentação dos dedos em sintonia com 

o desenvolvimento de sua cognição, compreender o que lhe está sendo apresentado.  

Corroborando com essa ideia, Cerqueira e Ferreira (2000, p. 24), falam que “talvez em 

nenhuma outra forma de educação os recursos didáticos assumam tanta importância como na 

educação especial de pessoas deficientes”. 
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Vista a importância do material concreto, Fiorentini e Miorim (1990) destacam que este 

é um recurso que possibilita o ensino e aprendizagem significativo ao educando, pois desperta 

o interesse da descoberta, estimula o aluno a raciocinar, criar hipóteses. 

Assim, o material didático torna as aulas mais atrativas, auxilia na construção do 

conhecimento, no desenvolvimento do raciocínio lógico e na aproximação com o objeto a ser 

estudado.   

Em vista disso, Ferronato (2002, p. 48) diz que: 

Trabalhar a matemática com alunos deficientes visuais parece ser uma tarefa não 

muito fácil. Isso porque esses alunos precisam estar em contato direto com o que está 

sendo ensinado, ou seja, eles precisam literalmente “sentir” para poderem fazer suas 

abstrações. Não que os outros alunos não tenham essa necessidade, mas é que no caso 

dos deficientes visuais, o concreto é o principal meio de conhecimento das coisas que 

os cercam. Deste modo, ao professor cabe a responsabilidade de estar buscando 

estratégias concretas que possibilitam a compreensão de todos os alunos. 

 

Assim, no decorrer do componente curricular PECC VI do curso de Licenciatura em 

Matemática, que tem por objetivo a construção e aplicação de materiais didáticos de matemática 

para a educação inclusiva, fomos instigados a desenvolver um material lúdico e adaptado para 

estudantes com deficiência visual como parte do processo de avaliação, a fim de, por meio dele, 

auxiliar os alunos na compreensão do conteúdo de Números Complexos. 

Logo, neste trabalho procuramos desenvolver um material didático alternativo para 

auxiliar no estudo no plano de Argand-Gauss (Plano Complexo) para educando com deficiência 

visual, relatando também, a importância de utilizar ferramentas pedagógicas diferenciadas para 

que contribuam em um real processo de inclusão, permitindo não só que a criança especial 

desenvolva o conhecimento matemático, como também se interaja com a turma em uma mesma 

atividade. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Trabalhar com determinados conteúdos matemáticos em alguns casos não é algo tão 

simples, requer criatividade para tornar a aula atrativa e prender a atenção do aluno. É o que 

pode ocorrer com os Números Complexos, os mesmos podem ser representados de três 

maneiras diferentes: algébrica (z = a + bi), trigonométrica, conhecida também como forma 
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polar, e na forma geométrica, representada no plano complexo conhecido também como plano 

de Argand-Gauss. 

É nesse terceiro formato que o trabalho se desenvolveu, já que por meio do material 

didático palpável seria possível desenvolver o processo de ensino e aprendizagem do conteúdo 

selecionado para todos os alunos, de maneira instigante, e principalmente para os alunos com 

deficiência visual, foco do nosso material construído. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados materiais corriqueiros de um 

ambiente escolar, com o intuito de facilitar a sua construção e ser possível a sua produção em 

qualquer tipo de escolar, pública ou particular, rural ou urbana. 

Na elaboração do plano de Argand-Gauss, utilizou-se uma placa de isopor quadrada, 

E.V.A, velcro, fio de lã e dois diferentes tipos de miçanga. 

Os eixos, real e imaginário, são demarcados com o velcro, colando-o na vertical e 

horizontal do plano. Junto ao velcro é posto as miçangas, uma representando cada número real 

e outra os números imaginários.  

 

Figura 1. Material adaptado para o ensino do plano de Argand-Gauss. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Já o E.V.A serve para quadricular o plano, com o intuito de auxiliar o aluno cego a 

guiar-se de um ponto ao outro. 
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Por fim, o fio de lã servirá para o aluno unir as coordenadas que lhe forem atribuídas, 

sendo a localização do número complexo o vértice formado pelo fio. 

A figura 1 mostra o material desenvolvido por meio dos materiais exemplificados. 

Este instrumento pedagógico foi desenvolvido para uma avaliação da disciplina de 

PECC VI, cujo objetivo da aula era desenvolver um material adaptado para alunos especiais na 

Educação Básica. O trabalho foi desenvolvido em trios ou duplas, visando a pesquisa, 

elaboração e confecção dos materiais de forma colaborativa entre os participantes do grupo. 

Escolhermos um conteúdo do Ensino Médio, os Números Complexos e visamos 

construir um material didático adaptado para alunos com deficiência visual. 

A motivação para a escolha da temática é a falta de materiais didáticos manipuláveis 

para o ensino dos Números Complexos, havendo grande número de materiais mais voltados 

para o Ensino Infantil e Ensino Fundamental, em detrimento ao Ensino Médio. 

  

Figura 2. Licenciandos experimentando o material desenvolvido para deficientes visuais. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Durante a apresentação do material desenvolvido pelos licenciandos, os alunos além de 

uma explicação teórica eram convidados a experimentarem os materiais, se colocando no lugar 

dos alunos o qual era destinado o trabalho desenvolvido. 
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No caso de materiais para deficientes visuais, os alunos eram vendados para que 

pudessem sentir-se no lugar daquele educando especial, conforme a Figura 2. 

Este tipo de ferramenta pode ter seus materiais substituídos e adaptados de acordo com 

cada situação, o importante é trazer para sala de aula utensílios que auxiliam na adaptação do 

conteúdo para realidade do aluno deficiente visual. E não somente isso, mecanismos e práticas 

como essa, proporcionam uma interação entre os alunos, possibilitando que todos tenham a 

disponibilidade de um material didático palpável, sendo mais uma opção de aula diferenciada, 

atrativa e inclusiva.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para a iniciar a apresentação do material lúdico para a turma, primeiramente foi 

apresentado o plano de aula, juntamente com os materiais utilizados para construir o 

instrumento pedagógico além de um aporte de carácter teórico sobre o tema.  

Após este momento iniciou-se as explicações sobre o plano de Argand-Gauss adaptado, 

mostrando como foi construído e a forma que poderia ser utilizado para auxiliar os alunos com 

deficiência visual. 

Na figura 1, podemos observar o material didático construído. Nota-se que os eixos Real 

(R) e Imaginário (I) estão marcados com velcro e ao seu lado as miçangas, as quais representam 

números inteiros no plano. A ideia de utilizar miçangas ao invés de números em Braille teve o 

intuito de permitir que os demais integrantes da classe também pudessem utilizar o material 

sem necessariamente saber Braille, o que permite mais facilmente a interação entre alunos.  

As tiras de E.V.A servem para auxiliar o educando a se guiar pelo plano e os 

quadradinhos de velcro para indicar cada par ordenado complexo. E, por fim, para criar alguns 

números complexos, foram colados grãos de feijão em tiras de isopor. 

Posterior a apresentação do Plano Complexo adaptado, os alunos foram convidados a 

vendar seus olhos e testar o material, analisando sua praticidade e eficácia no que se refere à 

auxiliar os alunos cegos na compreensão do que está sendo proposto, como se pode observar 

na Figura 2.  

Cada discente recebia um número complexo para localizá-lo no plano. O objetivo era 

criar um ambiente semelhante ao que aquele aluno com deficiência visual iria encontrar, pois é 
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importante se colocar no lugar do outro para compreender as dificuldades que o mesmo 

encontra.  

Dessa forma, é possível, também, analisar o material e aperfeiçoá-lo para que o mesmo 

consiga alcançar resultados mais significativos no que tange a aprendizagem do educando. 

A Figura 3, mostra que em certo momento o licenciando teve que ser auxiliado para 

compreender o espaço e o manipulação do material desenvolvido, pois é algo que com a venda 

dificulta o processo para o licenciando e simula situações vivenciadas pelos alunos deficientes 

visuais. 

 

Figura 3. Licenciando recebendo auxílio devido as dificuldades na manipulação do material. 

 

Fonte: Os autores. 

 

Inicialmente, os alunos apresentaram certa estranheza ao não conseguirem ver o que 

estavam tocando, pois era algo comum depender das mãos para interpretar os objetos. Porém, 

devido as diferentes texturas e relevos presentes no material, logo os licenciandos começaram 

a interagir com o material e desenvolver as atividades propostas com facilidade.  
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Os licenciandos que testaram a ferramenta pedagógica, assim como o professor, fizeram 

algumas contribuições para melhorias no material. Salientaram dificuldades de utilizar o 

barbante de lã, e que seria mais eficiente usar um cubo de isopor com velcro em um de seus 

lados para grudar no ponto complexo encontrado.  

Apesar deste motivo, os estudantes relataram a eficiência do material lúdico, reforçando 

que a utilização das miçangas com diferentestexturas, junto com a legenda que se encontram 

ao lado de cada eixo do plano, facilitaram a distinção entre os eixos Real e Imaginário e a 

contagem de seus termos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inclusão de educandos com deficiência ainda é um desafio para escolas e 

principalmente para os professores, pois inclusão não é apenas inserir um aluno na sala de aula, 

mas criar meios para o seu desenvolvimento e propiciar a interação com seus colegas.  

Trabalhar separado com um aluno especial auxilia na construção do conhecimento, mas 

o ideal é proporcionar uma aula em que todos trabalhem juntos para que possa haver uma 

interação em busca do conhecimento, sem que o aluno especial se sinta segregado.  

Nesse sentido, cabe ao professor desenvolver métodos e materiais pedagógicos que 

possam ser usados por ambos e juntos, para assim contribuir com a inclusão educacional e 

social. 

A utilização de material concreto para deficientes visuais é fundamental para a aquisição 

de novos conhecimentos e para o desenvolvimento cognitivo do educando. Ele necessita do tato 

para “ver” os objetos e abstrair suas informações, logo é importante que ao desenvolver um 

material para este aluno, deve-se levar em consideração suas dificuldades em diferenciar 

objetos, principalmente se forem pequenos, devendo assim, utilizar diferentes texturas no 

mesmo. 

Dessa forma, os materiais didáticos manipuláveis podem auxiliar no ensino e 

aprendizagem da Matemática para educandos com deficiência visual, permitindo a superação 

de seus obstáculos e desenvolvimento do seu cognitivo. 

O plano de Argand-Gauss adaptado também pode ser usado como ferramenta 

pedagógica em outros conteúdos como o Plano Cartesiano, o qual necessitaria apenas alguns 
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ajustes referente a troca das legendas do eixo Imaginário para o Eixo da Ordenadas, e também 

pode ser utilizado para o conteúdo de funções, sendo necessário usar mais velcro no plano para 

que o aluno possa construir o gráfico da função a partir da utilização de um barbante de lã.  

Assim, concluímos que essa prática como parte do processo formativo dos alunos de 

licenciatura em matemática se torna essencial, para compreensão não somente dos aspectos 

teóricos que envolvem a educação especial, mas também os aspectos práticos. 

A utilização do material em condições semelhantes ao dos alunos especiais nos faz 

entender algumas dificuldades que permeiam a realidade do aluno e a repensar algumas 

situações na produção do material e a sua adaptabilidade em relação ao aluno que de fato vai 

utilizar. 
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