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APRESENTAÇÃO 

 
 

É com muito orgulho que publicamos os anais da XVI Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia e IV Seminário de Pesquisa e Extensão, 

evento de grande importância tanto para a comunidade acadêmica quanto 

para a cidade de Eunápolis e região. Foi um momento de ampla discussão 

acerca da problemática no campo das ciências sobre BIOECONOMIA: 

DIVERSIDADE E RIQUEZA PARA O DESENVOLVIMENTO. 

Com o objetivo de expandir a interlocução entre pesquisadores, a 

SNCT – realizada entre os dias 21 e 25 de Outubro de 2019 no IFBA - 

campus Eunápolis – cumpre um papel valioso na divulgação científica em 

âmbito nacional, principalmente por conta de sua metodologia que integra as 

inúmeras instituições quando da sua realização.  

Trata-se de um evento de alcance significativo no que diz respeito aos 

diversos pontos do país, uma vez que cada instituição tem a possibilidade de 

criar a SNCT a partir de demandas locais, sempre levando em conta as 

necessidades específicas de cada região.  

Desta vez, agregamos à referida Semana outros eventos afins de igual 

importância como o Seminário de Pesquisa e Extensão, a Semana de Meio 

Ambiente, a Semana de Matemática, a Semana de Enfermagem e a Semana 

de Segurança do Trabalho, com vistas a expandir o conhecimento e o diálogo 

sobre Ciência e Tecnologia.  

A junção desses eventos tornou a SNCT muito mais produtiva e 

interessante, uma vez que os diversos campos do saber puderam se articular 

de modo a ampliar o conhecimento. Esse gratificante esforço gerou um rico 

compêndio de trabalhos que aqui ora se encontram. 

A XVI SNCT foi uma excelente oportunidade de socialização das 

atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, que intensificou a integração 

entre professores, alunos e técnicos dos diversos campi do IFBA, demais 

instituições e a comunidade local.  



  

        

 

 

 Por tudo isso, agradecemos ao IFBA – campus Eunápolis e à 

FAPESB pelo apoio e patrocínio. 

 

Letícia Martins Freitas Rocha. 
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RESUMO:  
O alagamento do solo, afeta diferentes processos morfofisiológicos das 
plantas alterando o crescimento e o desenvolvimento, gerando uma condição 
de estresse que pode levar a morte. O objetivo do presente trabalho foi 
avaliar a emissão de fluorescência da clorofila a em mudas de Inga laurina 
submetidas ao alagamento do solo, visando a utilização em programas de 
recuperação de matas ciliares. O experimento foi conduzido em condições de 
casa de vegetação com mudas de I. laurina, submetidas aos tratamentos 
controle e alagado. Medições de emissão de fluorescência da clorofila a 
foram realizadas a intervalos regulares de 0, 5, 10, 20, 40 e 60 dias, após a 
aplicação dos tratamentos. Os resultados foram submetidos à análise de 
variância (ANOVA), e as médias comparadas pelo Teste Tukey (P<0,05). 
Após 30 dias de tratamento as plantas de I. laurina apresentaram alterações 
morfológicas típicas de condição de alagamento do solo, dentre as quais se 
incluem formação de lenticelas e emissão de raízes adventícias. Não foram 
observadas diferenças significativas nos valores de fluorescência inicial (Fo), 
fluorescência variável (Fv), fluorescência máxima (Fm) e no rendimento 
quântico potencial máximo (Fv/Fm) entre os tratamentos, exceto aos 20 dias 
para Fo e Fv/Fm, com aumento e diminuição, respectivamente, dos valores 
nas mudas alagadas em relação ao controle. Considerando os resultados 
obtidos, sugere-se que mudas de I. laurina toleram estresse por alagamento 
do solo por um período superior a 60 dias, podendo ser utilizadas em 
programas de recuperação de matas ciliares. 
 
 
Palavras–chave: Anoxia, Estresse Abiótico, Tolerância, Clorofila a, Ingá  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:adlerdavidlima@gmail.com


  

        

 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

As matas ciliares correspondem às áreas cobertas por florestas, 

situadas entre um rio e sítios adjacentes. A sua composição apresenta 

peculiaridades e especificidades em termos de espécies vegetais adaptadas 

a condição de elevada umidade do solo e, ou períodos, de submersão 

completa (SILVA et. al, 2012). A condição de alagamento está ligada a 

fatores que naturalmente ocorrem na bacia, ou ainda, em virtude de ações 

antrópicas. Desta forma, espécies que compõe estas regiões devem 

apresentar características adaptativas a baixa disponibilidade (hipoxia) ou 

completa ausência de oxigênio no solo (anoxia) (SILVA et. al, 2012).  

O alagamento provoca mudanças físico-químicas no solo, resultantes 

da depleção de oxigênio (O2) (FOLZER et al., 2005). As respostas das 

plantas ao alagamento do solo variam de acordo com vários fatores, dentre 

os quais podem incluir a espécie, o genótipo e a idade da planta, as 

propriedades da água e o tempo de duração do alagamento (KOZLOWSKI, 

1997). As medições da fluorescência da clorofila a têm sido difundidas por 

ser um método que, além de não destrutivo, permite a análise qualitativa e 

quantitativa da absorção e aproveitamento da energia luminosa pelo 

fotossistema II e possíveis relações com a capacidade fotossintética 

(MOUGET; TREMBLIN, 2002).  

O gênero Inga, é o maior gênero da tribo Ingeae (VIEIRA, 1997), 

pertence à subfamília Mimosoideae, família Leguminosae Juss. e possui mais 

de 300 espécies lenhosas distribuídas em 14 seções (PENNINGTON, 1997). 

Sua distribuição é exclusivamente neotropical, ocupando ambientes bem 

variados, desde o nível do mar, na planície litorânea até altitudes de 3.000 m, 

ocorrendo de um extremo ao outro da zona tropical úmida. 

Objetivou-se avaliar a emissão de fluorescência da clorofila a em 

mudas de Inga laurina submetidas ao alagamento do solo, visando a 

utilização em programas de recuperação de matas ciliares. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 



  

        

 

 

As mudas de Inga laurina foram produzidas na estufa agrícola do 

IFBA, Campus Eunápolis. Ao atingirem 180 dias de idade, as plantas foram 

submetidas aos tratamentos controle e alagado. O tratamento alagado foi 

obtido vedando-se o fundo dos baldes plásticos, que foram cheios com água 

até 20 mm acima do nível do substrato por um período de 60 dias. No 

tratamento controle, as plantas permaneceram em baldes plásticos com o 

fundo perfurado para escoamento do excesso da água de irrigação. 

A emissão de fluorescência da clorofila a foi medida a intervalos 

regulares após a aplicação do tratamento, 0, 5, 10, 20, 40 e 60 dias, em 

folhas totalmente expandidas de plantas alagadas e controle. As medições 

foram efetuadas usando um fluorômetro portátil OS30p (Opti-Sciences, 

Hudson, USA). Os resultados experimentais foram submetidos a análise de 

variância (ANOVA) e teste Tukey (P<0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após 30 dias de tratamento as plantas de I. laurina apresentaram 

alterações morfológicas típicas de condição de alagamento do solo (lenticelas 

e emissão de raízes adventícias) (Figura 1). O alagamento do solo provoca a 

diminuição da disponibilidade de O2 na zona radicular (anoxia), que afeta 

diferentes processos morfofisiológico das plantas, dentre eles a formação de 

lenticelas hipertrofiadas e raízes adventícias, fundamentais para aumentar a 

disponibilidade de O2 nos tecidos vegetais (KOZLOWSKI, 1997). 

 

Figura 1. Plantas de Inga laurina aos 30 dias de tratamento controle (A) e 

alagado (B). A seta amarela indica lenticelas hipertróficas e raízes 

adventícias. IFBA, 2019. 



  

        

 

 

Durante todo o período experimental observou-se uma tendência das 

plantas alagadas de apresentarem valores de Fo maiores que das plantas 

controle, apesar das diferenças não serem significativas entre tratamentos 

controle e alagado, exceto aos 20 dias de tratamento (Figura 2A). Aumento 

de Fo indica diminuição do fluxo de elétrons através de PSII. O valor de Fo é 

alterado por estresses do ambiente que causam alterações estruturais nos 

pigmentos fotossintéticos do PSII (OLIVEIRA et al., 2002). 

Em se tratando de Fv e Fm, não foram observadas diferenças 

significativas entre os tratamentos (Figura 2 - B e C).  Entretanto, verificou-se 

um decréscimo nos valores de Fv e Fm nas plantas alagadas com 10 dias de 

tratamento, quando comparadas as plantas controle. 

Já na relação Fv/Fm foi observada diminuição significativa para o 

tratamento alagado quando comparado com o controle, apenas aos 10 dias 

após início dos tratamentos (Figura 2D).   Os valores de Fv/Fm para ambos 

tratamentos variaram entre 0,7 e 0,8. 

 

  

Figura 2. Valores médios de Fo (A), Fm (B), Fv (C) e Fv/Fm (D) de mudas de 

Inga laurina submetidas ao alagamento do solo por 60 dias. NS – não 

significante (P<0,05). (Média ± EP, n=5). IFBA, 2019. 

A B 

C D 



  

        

 

 

O rendimento quântico potencial máximo (Fv/Fm) é considerado como 

um importante indicador dos efeitos de estresses ambientais na fotossíntese 

(MAXWELL; JOHNSON, 2000), a exemplo do alagamento do solo 

(BERTOLDE et al., 2010). Em plantas sob estresse, a razão Fv/Fm é 

reduzida, indicando a ocorrência do processo de fotoinibição ou outro tipo de 

injúria causada aos complexos coletores de luz de PSII (KRAUSE; WEIS, 

1991). No entanto, neste trabalho as plantas de I. laurina quando submetidas 

ao alagamento do solo durante 60 dias não foram observadas diminuições 

significativas em relação ao controle, indicando que essas plantas não se 

encontravam numa condição de estresse. Além disso, mantiveram valores de 

Fv/Fm numa faixa de 0,7 a 0,8, que segundo Araújo et al. (2009) corresponde 

aos valores encontrados em plantas em condições ambientais ótimas. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Considerando os resultados obtidos, sugere-se que mudas de I. 

laurina toleram estresse por alagamento do solo por um período superior a 60 

dias, podendo ser utilizadas em programas de reflorestamento de matas 

ciliares.  
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RESUMO:  
O alagamento do solo, afeta diferentes processos morfofisiológicos das 
plantas alterando o crescimento e o desenvolvimento, gerando uma condição 
de estresse que pode levar a morte. Os estômatos são estruturas 
morfológicas bastante sensíveis às variações nos fatores ambientais. 
Objetivou-se avaliar a área e a densidade estomática em folhas de Inga 
laurina submetidas ao alagamento do solo. O experimento foi conduzido em 
condições de casa de vegetação com plantas jovens de I. laurina submetidas 
aos tratamentos controle e alagado. Lâminas para a análise do tamanho de 
estômatos e o número por unidade de área foliar superficial (densidade 
estomática) foram preparadas pela técnica de impressão da epiderme 
utilizando esmalte incolor a partir de folhas coletas aos 30 e 60 dias após 
aplicação dos tratamentos. Em seguida, forma observadas em 
fotomicroscópio para obtenção das fotos, sendo as imagens processadas no 
software Image J para obtenção da área e contagem dos estômatos. Os 
resultados foram submetidos à análise de variância e testes de médias. A 
espécie estudada possui folhas hipoestomáticas e estômatos do tipo 
paracítico ou rubiáceo. As plantas de I. laurina apresentaram alterações 
significativas com diminuição no tamanho e aumento na densidade 
estomática a partir de 30 dias de alagamento do solo em relação ao controle. 
Portanto, o alagamento do solo promoveu mudanças nas características 
estomáticas de folhas de I. laurina, com diminuição no tamanho e aumento 
na densidade estomática, sugerindo ser uma espécie capaz de otimizar as 
trocas gasosas durante este estresse. 
 

Palavras–chave: Alagamento do solo, Densidade estomática, Ingá. 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO  

 

As matas ciliares correspondem às áreas cobertas por florestas, 

situadas entre um rio e sítios adjacentes. A sua composição apresenta 

peculiaridades e especificidades em termos de espécies vegetais adaptadas 

a condição de elevada umidade do solo e, ou períodos, de submersão 

completa (SILVA et. al, 2012). A condição de alagamento está ligada a 

fatores que naturalmente ocorrem na bacia, ou ainda, em virtude de ações 

antrópicas. Desta forma, espécies que compõe estas regiões devem 

apresentar características adaptativas a baixa disponibilidade (hipoxia) ou 

completa ausência de oxigênio no solo (anoxia) (SILVA et. al, 2012).  

          O alagamento provoca mudanças físico-químicas no solo, resultantes 

da depleção de oxigênio (O2). As respostas das plantas ao alagamento do 

solo variam de acordo com vários fatores, dentre os quais podem incluir a 

espécie, o genótipo e a idade da planta, as propriedades da água e o tempo 

de duração do alagamento (KOZLOWSKI, 1997).  

Os estômatos são estruturas morfológicas relacionadas a importantes 

processos fisiológicos das plantas (CUTTER, 1978). Os parâmetros 

morfológicos dos estômatos, incluindo tamanho, e densidade variam 

enormemente entre as diferentes espécies arbóreas de um mesmo ambiente 

e também entre ambientes, mostrando assim que as plantas possuem a 

capacidade de ajustar estas características em resposta às condições 

ambientais durante a formação da folha (ABRAMS et al. 1994). 

O gênero Inga, é o maior gênero da tribo Ingeae (VIEIRA, 1997), 

pertence à subfamília Mimosoideae, família Leguminosae Juss. e possui mais 

de 300 espécies lenhosas distribuídas em 14 seções (PENNINGTON, 1997). 

Sua distribuição é exclusivamente neotropical, ocupando ambientes bem 

variados, desde o nível do mar, na planície litorânea até altitudes de 3.000 m, 

ocorrendo de um extremo ao outro da zona tropical úmida.  

Objetivou-se avaliar a área e a densidade estomática em folhas de 

Inga laurina submetidas ao alagamento do solo 

 



  

        

 

 

METODOLOGIA 

 

As mudas de Inga laurina foram produzidas na estufa agrícola do 

IFBA, Campus Eunápolis. Ao atingirem 180 dias de idade, as plantas foram 

submetidas aos tratamentos controle e alagado. O tratamento alagado foi 

obtido vedando-se o fundo dos baldes plásticos, que foram cheios com água 

até 20 mm acima do nível do substrato por um período de 60 dias. No 

tratamento controle, as plantas permaneceram em baldes plásticos com o 

fundo perfurado para escoamento do excesso da água de irrigação. Lâminas 

para a análise do tamanho de estômatos e o número por unidade de área 

foliar superficial (densidade estomática) foram obtidas pela técnica de 

impressão, usando esmalte incolor na superfície foliar adaxial e abaxial. Os 

resultados experimentais foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e 

teste Tukey (P<0,05). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

I. laurina possui folhas hipoestomáticas, com estômatos dispostos 

apenas na superfície abaxial (ESAÚ, 1960) (Figura 1). Trabalhos que 

correlacionam a disposição dos estômatos com as variáveis ambientais 

mostram que folhas anfiestomáticas são mais comuns em espécies de 

ambientes secos (CAMARGO, 2009), enquanto que folhas hipoestomáticas 

são comuns em ambientes mesofílicos (KRAMER, 1969), como é o caso da 

Mata Atlântica, local onde I. laurina é endêmica. Em relação ao tipo de 

estômatos, a espécie estudada apresenta duas células subsidiárias paralelas 

às células-guarda (Figura 1B), característico de estômatos do tipo paracítico 

ou rubiáceo (CAMARGO, 2009). 

      

A B 



  

        

 

 

Figura 1. Fotografia de lâminas da superfície adaxial (A) e abaxial (B) de folhas de Inga 
laurina em condições controle. Objetiva 40 x. IFBA, 2019. 

 

A densidade e o tamanho dos estômatos são características muito 

variáveis de acordo com o ambiente (HENRIQUE et al., 2010). As plantas de 

I. laurina apresentaram diminuição significativa de 20 % no tamanho dos 

estômatos aos 30 e 60 dias de alagamento do solo, em relação ao controle 

(Figura 2A). Medri et al. (2011) também relataram diminuição no tamanho dos 

estômatos em resposta ao alagamento do solo em plantas de Aegiphila 

sellowiana. Em relação à densidade estomática houve aumento significativo 

de 13 % aos 30 e 60 dias de alagamento do solo, em comparação com o 

controle (Figura 2B). Resultado semelhante foi observado em plantas de A. 

sellowiana submetidas ao alagamento do solo (MEDRI et al., 2011). Medri et 

al. (2002) relatam que uma resposta morfológica comum ao alagamento é a 

produção de folhas com menor área foliar e estômatos menores, resultando 

em um maior número de estômatos por unidade de área, semelhante ao 

observado em plantas de I. laurina submetidas ao alagamento do solo.  

 

Figura 2. Área do estômato (A) e Densidade estomática (B) da superfície 

abaxial de folhas de Inga laurina submetidas aos tratamentos controle e 

alagado 30(30D) e 60(60D) dias após o início da tratamento. Barras (média ± 

erro padrão) com mesmas letras não são significativamente diferentes (P < 

0,05). (n=100).  

Segundo Batista et al. (2008) o incremento na densidade estomática 

pode ser uma estratégia das plantas para aumentarem as taxas 

fotossintéticas e, consequentemente, tolerarem a condição de estresse, 

podendo ser considerada uma característica importante para seleção de 



  

        

 

 

plantas tolerantes ao alagamento. Espécies vegetais manifestam rápido 

decréscimo na taxa fotossintética e na condutância estomática, quando 

submetidas ao alagamento do solo (KOZLOWISKI, 1997; BERTOLDE et al., 

2012). Inicialmente, o fechamento estomático apresenta-se como principal 

fator para as diminuições nos valores da fotossíntese, pois promove redução 

na difusão de CO2 para o mesofilo foliar. No entanto, maior otimização pelo 

aumento do número de estômatos pode favorecer maior entrada de gás 

carbônico, diminuindo as resistências estomáticas e facilitando o processo de 

assimilação do carbono. Isso foi observado em I. laurina, pois houve um 

aumento do número de estômatos, podendo, portanto, beneficiar as trocas 

gasosas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O alagamento do solo promoveu mudanças nas características 

estomáticas de folhas de I. laurina, com diminuição no tamanho e aumento 

na densidade estomática, sugerindo ser uma espécie capaz de otimizar as 

trocas gasosas durante este estresse.  
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RESUMO:  

O Buranhém é um rio importante para a região extremo sul da Bahia, pois 

além de servir para navegação e lazer, é usado no abastecimento do 

município de Eunápolis. Neste trabalho foram analisados pontos escolhidos 

previamente, sendo eles: ponto 1, próximo à divisa com o município de 

Guaratinga; ponto 2, no médio curso no rio; ponto 3, na captação da 

EMBASA e; ponto 4, próximo à divisa com o município Porto Seguro. Foi 

utilizada a técnica de quantificação de Número Mais Provável e o teste de 

indol para identificação da bactéria Escherichia coli. Foram encontrados 

vários níveis de coliformes totais e termotolerantes em todos os pontos 

analisados, porém a bactéria E. coli apenas no ponto 2. Este trabalho teve 

como objetivo dar continuidade a avaliação da qualidade da água do rio 

Buranhém de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo CONAMA. Os 

resultados obtidos se encontram dentro dos parâmetros legais para 

balneabilidade e potabilidade, porém pelas normas dos órgãos de saúde, o 

ponto 2 foi considerado impróprio para consumo.  

 
 
Palavras–chave: número mais provável, recursos hídricos, saúde ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Dentre os rios que compõem as bacias hidrográficas da região, o rio 

Buranhém é um dos mais importantes, pois é usado para navegação, lazer 

de banhistas e usado para abastecimento do município de Eunápolis. É 

sabido que o referido município não possui esgotamento sanitário em todos 

os bairros, e devido a isso muitas residências utilizam fossas, o que causa 

contaminação do solo e consequentemente do lençol freático. Somado a isto, 

nos arredores da cidade há muitas propriedades rurais, nas quais em sua 

maioria despeja seus resíduos em locais inadequados, o que contribui para a 

contaminação do corpo hídrico. 

A água de consumo humano é o principal veículo de transmissão de 

patógenos capazes de causar infecções gastrointestinais, sendo vital o seu 

controle microbiológico. Devido a sua importância, os coliformes são 

amplamente utilizados para avaliação da qualidade da água em diversos 

corpos d’água. A E. coli é uma bactéria pertencente ao grupo coliforme, que 

tem como habitat primário o intestino do homem e de animais de sangue 

quente, representando 95% das bactérias do grupo coliformes encontradas 

nas fezes humanas e de animais. (MARQUEZI et al., 2010). 

Deste modo, este trabalho teve como objetivo avaliar as condições da 

qualidade da água que abastece o município de Eunápolis e identificar a 

possível presença de Escherichia coli nas amostras, no qual alguns 

resultados já foram obtidos e indicam contaminação por coliformes.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA  

 

Foram escolhidos previamente quatro pontos para coleta e análise da 

água do rio Buranhém. O ponto 1 se localiza próximo à divisa de Eunápolis 

com o município de Guaratinga; o ponto 2 no final da Avenida Paulino 

Mendes Lima no bairro Centro; o ponto 3 no bairro Dinah Borges, local de 

captação da água pela EMBASA e; o ponto 4 no Km 12 da rodovia BR 367, 

de acordo com a figura 1. 



  

        

 

 

Figura 1: Pontos de coleta da água. Em 1, ponto na divisa de Eunápolis com o município de 

Guaratinga; 2, ponto médio curso do rio; 3, ponto de captação da EMBASA e, 4, ponto da divisa com 

Porto Seguro. IFBA 2019. 

 

Todas as amostras foram coletadas a uma profundidade de 20 cm em 

frascos estéreis, acondicionadas em uma embalagem isotérmica, e foram 

analisadas assim que chegaram ao laboratório. O primeiro teste realizado foi 

o presuntivo, no qual se inoculou volumes variados de 10 ml, 1 ml e 0,1 ml da 

amostra em caldo lactosado nas concentrações finais de 10-1, 10-2 e 10-3 em 

cinco réplicas, totalizando 15 tubos. As amostras foram incubadas a 35°C 

durante 24-48 horas. Foram considerados resultados positivos os tubos que 

apresentaram turvação do meio e formação de gás no tubo de Durham. 

As amostras positivas do teste presuntivo foram inoculadas em Caldo 

verde bile brilhante 2% para realização do teste confirmativo da presença de 

coliformes. Por fim, foi realizado o teste para termotolerantes e presença de 

E. coli, no qual os tubos positivos do teste presuntivo foram inoculados em 

caldo Triptonado e EC incubados a 44°C por 24 horas. Os tubos positivos 

neste teste foram submetidos a teste de indol e foi utilizada a tabela 

estatística de Número Mais Provável (NMP) para 5 tubos NMP por 100mL. 

 

 

 



  

        

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante do exposto, os números de tubos considerados positivos de 

acordo com a respectiva diluição estão apresentados na tabela 1.  

 

Tabela 1: Valores de tubos positivos para cada diluição de NMP em cada 

ponto de coleta. IFBA, 2019. 

 

A partir desses valores, observou-se a tabela Número Mais Provável 

(NMP) para 5 tubos, e resultando nos valores que estão na tabela 2. 

 

Tabela 2: Valores de Número Mais Provável para coliformes totais, 

termotolerantes. IFBA, 2019. 

 

Através do teste de indol apenas no ponto 2 foi encontrado a bactéria 

E. coli, no qual foi possível observar a formação do halo vermelho do 

reagente de Kovacs. Os resultados para coliformes totais foram semelhantes 

aos observados no ano de 2018 por Reis et al., porém apenas foi identificada 

a presença de E.coli no ponto 2, enquanto os autores encontaram esta 

bactéria nos pontos 1 e 4.  

 

 

 

TESTES 
N° de tubos positivos por diluição (10-1, 10-2, 10-3) 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 

Presuntivo 

 
5-5-5 5-5-5 5-5-5 5-5-5 

Coliformes totais 5-5-3 5-5-4 5-5-4 5-5-4 

Termotolerantes 1-1-0 0-0-0 5-5-4 

 

5-3-1 

 

TESTES 
VALORES DE NMP/100ML 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 PONTO 4 
Coliformes totais 920 1600 1600 1600 

Coliformes 

termotolerantes 
4 <1,8 >1,8 110 



  

        

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nenhum dos pontos avaliados excedeu os níveis para potabilidade e 

balneabilidade estabelecidos pelas resoluções 357/2005 e 274/2000 do 

CONAMA. Porém, de acordo com as resoluções da FUNASA observa-se que 

não é permitida a presença de E. coli na água para consumo humano. Deste 

modo, o ponto 2 foi considerado improprio para uso.  
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RESUMO:  

Sabe-se que em grande parte das aplicações dos conteúdos de física, há 
dificuldade no processo de ensino aprendizagem tanto por parte do aluno 
quanto do professor. Para facilitação no processo, este trabalho visa propor 
uma ferramenta para facilitar a abordagem dos conceitos e aplicações da 
cinemática, mais especificamente MU E MUV utilizando um modelo 
construído no software GeoGebra.  

 

 

Palavras-chave: Modelo Cinemático. Geogebra. Interdisciplinaridade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 No âmbito do ensino médio, as discussões de como melhorar o 

processo de ensino aprendizagem fazem parte do dia a dia docente. essas 

discussões a muito tempo já foram iniciadas, assim  deve-se analisar e 

compreender causas e motivos dentro do contexto sócio-cultural do 

discente que visam a facilitação neste processo 

 Contudo para começar as discussões sobre o objeto de estudo em si, 

primeiro deve-se tratar do contexto curricular empregado dentro das escolas 

e particularmente na disciplina de Física. 

Visando um currículo em que se tange o amadurecimento e 

desenvolvimento dos saberes vividos pelos alunos, a cinemática traz 

questões para física e para o indivíduo que são eficazes para as 

características abordadas anteriormente. Porém, a atual realidade brasileira 

nos mostra que o professor aborda este conteúdo de forma a não coincidir 

com o seu cotidiano. 

Segundo POZO e Echeverría (1998) a prática nos proporciona a 

solução direta e eficaz para a solução de um problema, escolar ou pessoal, e 

isto nos faz aplicar essa solução rotineiramente, e a tarefa servirá, 

simplesmente, para exercitar habilidades já adquiridas. Dentro destas 

prerrogativas, estabelecemos uma proposta de intervenção para resolução de 

problemas de cinemática, utilizando um modelo um modelo construído no 

Software GeoGebra, para os estudantes terem um bom desenvolvimento das 

questões a quais serão trabalhadas e com isso promover uma construção de 

conhecimento mais solida. 

 

METODOLOGIA 

 

A partir dos argumentos já estabelecidos, será feita uma proposta de 

intervenção com o GeoGebra, com o intuito de trabalhar com resoluções de 



  

        

 

 

problemas dentro do conteúdo da cinemática, mais especificamente 

movimento uniforme (MU) e movimento uniformemente variado (MUV). O 

modelo trabalha principalmente com a Função horária da posição em função 

do tempo (S = So + VoT +
At2

2
) para MUV, e quando o movimento não 

apresenta aceleração, se enquadrando no MU (S = So + VoT). Feito as 

apresentações necessárias para a manipulação do modelo pelos discentes, 

será introduzido pelo professor às questões problemas a serem trabalhadas. 

Dentre os desafios trazidos, temos como exemplo a Figura 1. 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑒 −

𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑒, 𝑢𝑚𝑎 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 10 𝑚/

𝑠 𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑢𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑚 𝑑𝑒 50 𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 5𝑚/

𝑠. 𝑄𝑢𝑎𝑙 𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑎 𝑢𝑙𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑚? 

 Frente a questão problema o aluno deverá colocar os valores que 

foram fornecidos pelo enunciado no modelo do GeoGebra, o modelo então 

fará o esboço de duas retas, com isso o professor poderá fazer a 

interdisciplinaridade, ou seja a ligação entre a disciplina de física com 

matemática, uma vez que a função posição se dá por uma função afim, o 

espaço percorrido varia de acordo com o temo. A partir disso, os estudantes 

manipularão o modelo adicionando Tempo, para que possam observar as 

retas se movendo até o momento que a reta representante da motocicleta 

intercepta a reta representante do trem, descobrindo o tempo de 

ultrapassagem. 

 Figura 1 – Primeiro exercício 

Fonte: Autores (2019) 

 



  

        

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

A partir desta proposta apresentada, espera-se que discente desenvolva de 

forma positiva o assunto de cinemática, além disso, esta abordagem pode 

também ser utilizada em diversas outras áreas ou conteúdo da educação 

básica, Visto que a metodologia apresentada pode ser utilizada como ponto 

de partida para resolução de problemas semelhantes 

 

Diante do apresentado, infere-se que o método de Resolução de 

Problemas, mostrado na pesquisa, é uma medida eficaz que traz muitas 

experiências enriquecedoras, favorecendo o andamento do processo de 

ensino e aprendizagem, v isto que a metodologia apresentada pode ser 

utilizada como ponto de partida para resolução de problemas semelhantes 

Vale salientar que o processo de formação do aluno, em relação à 

construção do conhecimento, depende da propensão para aprender, das 

práticas sociais as quais esse aluno está inserido e do trabalho pedagógico 

do docente. Por isso a didática utilizada pelo docente em sala de aula deve 

levar em conta a aproximação afetiva com esse aluno, um conhecimento 

prévio de sua realidade e conhecimento técnico dos conteúdos objetivados 

para o estudo da física no ensino médio da educação básica, conforme o 

caso aqui tratado. 

O currículo é uma práxis antes que um objeto estático emanado de 
um modelo coerente de pensar a educação ou as aprendizagens 
necessárias das crianças e dos jovens, que tampouco se esgota na 
parte explicita do projeto de socialização cultural nas escolas. É 
uma prática, expressão, da função socializadora e cultural que 
determinada instituição tem, que reagrupa em torno dele uma série 
de subsistemas ou práticas diversas, entre as quais se encontra a 
prática pedagógica desenvolvida em instituições escolares que 
comumente chamamos de ensino. O currículo é uma prática na 
qual se estabelece diálogo, por assim dizer, entre agentes sociais, 
elementos técnicos, alunos que reagem frente a ele, professores 
que o modelam. Sacristán (2000, p. 15-16) 

 

 



  

        

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As dificuldades apresentadas pelos alunos com a disciplina de física 

podem ser minimizadas quando há contextualização dos conteúdos na 

realidade social, provocando, assim, tanto a curiosidade pelos fenômenos 

físicos, como uma nova percepção sobre os assuntos abordados em sala de 

aula, de maneira a entender amplamente tais fenômenos e suas aplicações, 

além de compreender como esse conhecimento físico auxilia no 

entendimento do mundo em que vivemos. Ensinar através de um currículo 

contextualizado e com a utilização de recursos tecnológicos para atender tal 

finalidade traz inúmeras contribuições, pois além de motivar os discentes na 

busca do conhecimento, insere o elemento tecnológico nas aulas como 

ferramenta para disseminar os saberes. 

Torna-se evidente, portanto, que a busca por novas metodologia de 

ensino é um caminho altamente confiável que direciona o educando em prol 

de um aprendizado significativo. Contudo, o professor deve ter em mente os 

objetivos que deseja alcançar para que possa fazer o uso adequado da 

resolução de problemas. Nesse sentido, o educador deve ter total confiança 

na utilização de tal metodologia, por isso é de grande valia o papel da 

formação continuada, demais o professor tem de ter a sensibilidade em saber 

lidar com a heterogeneidade encontrada comumente dentro da uma sala de 

aula, e dessa maneira o mesmo precisa estar atento a diferentes 

possibilidades no exercício docente. 
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RESUMO: 

Nesse trabalho retrataremos o estudo de uma aplicação caótica 

através da transformação do Gato de Arnold. Tais aplicações caóticas 

aparecem em modelos físicos os quais sofrem n-iterações, ou seja, dada 

uma operação ela é executada n-vezes sobre um sistema. São exemplos, o 

ato de modificar uma sequência de cartas em outra totalmente aleatória ou o 

embaralhamento de peças de dominó.  

 

Palavras–chave: Aplicação caótica, Gato Arnold, Aleatória, Dominó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

Imagens como esta abaixo podem parecer, à primeira vista, um tanto 

estranhas, pois ela não contém nenhuma forma claramente nítida para que 

possamos associar a algo conhecido, ou seja, não conseguimos enxergar um 

cachorro, uma pessoa ou uma paisagem nessa imagem. 

 

Figura 1. Fonte Google. 

Porém como dito acima, a primeira vista não associamos esta imagem 

a nada. Imagens como a usada acima mostra umas das iterações sofridas 

(embralharamento) de um sistema aplicado a transformação do gato de 

Arnold. 

Visto esse exemplo, o objetivo deste trabalho é investigar a 

decorrência de aplicações repetidas da transformação do gato de Arnold e 

número mínimo de iterações possíveis para que o sistema volte ao seu 

estado inicial. 

.  

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

Para isso precisaremos realizar uma revisão bibliográfica acerca de 

técnicas da aritmética modular e álgebra linear. A transformação do gato de 

Arnoldo usa como base a seguinte definição de aritmética modular:  Dado um 

número real α, então a notação α 𝑚𝑜𝑑 1, sugere um único número no 

intervalo [0;1) que se distingue de α por um número inteiro.  

Por exemplo:   



  

        

 

 

3,7 𝑚𝑜𝑑 1 = -0,3  ; 1,4  𝑚𝑜𝑑 1 = 0,4 ; 5 𝑚𝑜𝑑 1 = 1   

Tal definição modular pode ser usada em pares ordenados (𝑥, 𝑦) de 

números reais. Dado um par ordenado (𝑥, 𝑦) 𝑚𝑜𝑑 1 podemos representá-lo 

como o para (𝑥 𝑚𝑜𝑑 1, 𝑦 𝑚𝑜𝑑 1), que é representado como um ponto do 

quadrado unitário 𝑆 = {(𝑥, 𝑦) | 0 ≤ 𝑥 < 1, 0 ≤ 𝑦 < 1}. Por exemplo, (3,7, 1,4) 

𝑚𝑜𝑑 1 = (-0,3, 0,4).  

  A transformação do gato de Arnold é uma aplicação do tipo 𝑇: ℝ² → 

ℝ² definida pela fórmula: 𝑇 ∶ (𝑥, 𝑦) → (𝑥 + 𝑦, 𝑥 + 2𝑦) 𝑚𝑜𝑑 1. Tal 

transformação, utiliza seguido de reagrupamento: (𝑥, 𝑦) → (𝑥 + 𝑦, 𝑦) 𝑚𝑜𝑑 1. 

Depois, cisalhamento na direção 𝑦 com fator 1, seguido de reagrupamento: 

(𝑥, 𝑦) → (𝑥, 𝑥 + 𝑦) 𝑚𝑜𝑑 1.  

 

Figura 2. Fonte (HOWARD, RORRES, 2008, p.457) 

Podemos também exprimir a transformação do gato de Arnold como 

uma composta de um cisalhamento na direção  𝑥 com fator 1 seguido de um 

cisalhamento na direção 𝑦  com fator 1. Utilizando o aritmetica modular  𝑚𝑜𝑑 

1, tal aplicação 𝑇 leva todos os pontos de ℝ² ao quadrado unitário 𝑆.  

Para a representação de uma imagem, esta é dividida em quadrados 

discretos, denominados pixels. Uma imagem definida em um quadrado S, 

possui 𝑝² pixels (𝑝 pixel de largura por 𝑝 pixels de altura), uniformemente 

espaçados a cada 1/ 𝑝 unidades nas direções x e y. Aplicando a 

transformação do gato de Arnold, cada ponto de pixel do quadrado 𝑆 é 

transformado em outro ponto de pixel de S. Segundo (HOWARD e RORRES, 



  

        

 

 

2012), não existe nenhuma função elementar que relacione o período com a 

quantidade 𝑝 de pixels do lado do quadrado 𝑆 . 

O dado de entrada da transformação é uma imagem de ordem 

quadrada, que é convertida em uma matriz, na qual cada pixel é 

representado por um elemento de uma matriz bidimensional. Neste trabalho 

foi implementada uma função que utiliza o valor de p (que representa a 

quantidade de pixels do lado da imagem) e um ponto arbitrário para 

determinar o período que representa a quantidade de interações necessárias 

para a transformação do gato de Arnold numa imagem de p²  pixels. A função 

aplica sucessivas transformações no ponto pré-estabelecido e conta a 

quantidade de iterações necessárias para que o ponto retorne à sua posição 

original.  

“A transformação do gato de Arnold é aplicada em 

cada uma das matrizes que formam a imagem, e seu 

tempo de execução depende da quantidade de 

interações, que é calculada em função das dimensões da 

imagem” (JARDIM, 2016). 

A cada iteração do algoritmo, podemos ver o que acontece com a imagem, 

repetindo esse processo até a imagem original retornar a sua forma inicial. 

 

Figura 3.Fonte (HOWARD, RORRES, 2008, p.458) 

 



  

        

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O algoritmo implementado pode ser executado com várias imagens de 

diferentes tamanhos. O número de interações é calculado em uma função do 

algoritmo, que garante o retorno à imagem original ao fim da execução. 

Pode-se perceber que não existe relação entre o tamanho da imagem e a 

quantidade de iterações, ou de número de iterações e tempo de execução. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se perceber que não existe relação entre o tamanho da imagem 

e a quantidade de iterações, ou de número de iterações e tempo de 

execução. Esperamos que ao fim desse trabalho o leitor consiga perceber a 

lógica de como retornar ao estado inicial de uma figura que sofreu uma 

deformação. 
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RESUMO:  

O presente artigo objetiva em analisar o posicionamento docente diante o 
ensino de sequências e progressões e o papel da contextualização acerca 
desse objeto matemático em sala de aula. Para alcançar esse objetivo foi 
entrevistado dois docentes de uma escola federal.  Junto a análise de suas 
respostas foi alçada também uma análise acerca do material didático 
abordado por esses, adjunto de pesquisa bibliográfica. Diante disso, observa-
se que os docentes reconhecem o papel de problemas contextualizados no 
ensino de sequências e progressões e buscam sempre aderir em suas aulas 
a resolução de problemas a fim de situar os estudantes acerca de sua 
realidade, construindo um elo entre o objeto, o estudante e seu cotidiano. 
Sendo assim, concluímos que o papel docente que eleva os discentes a uma 
aprendizagem efetiva a partir do próprio reconhecimento do que está a sua 
volta a aplicação matemática é de suma importância para uma formação 
humana significante. 

  

Palavras–chave: Ensino de Sequências e Progressões, Material Didático, 
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INTRODUÇÃO 

 A Matemática está na maior parte do nosso dia a dia, seja 

diretamente na forma do pensamento real matemático com o objetivo de 

realizar determinadas operações matemáticas e problemas desencadeados 

no cotidiano, seja implicitamente nas formas geométricas, grandezas e 

belezas que nos circundam. A indispensabilidade da Matemática é notória 

pois esta é ferramenta essencial perante a sociedade já que permite a 

resolução de inúmeros problemas fundamentais para a construção da mesma 

e manutenção humana. 

Nessa linha de pensamento, o ensino de matemática é de suma 

importância para o desenvolvimento humano e profissional dos estudantes e 

deve ser realizado de forma rica para que esses desenvolvam o poder de 

raciocínio e pensamento crítico. É nesse viés que Souza (2001), afirma que a 

Matemática é indispensável para a formação completa do indivíduo e seu 

ensino é primordial para que isso se torne. 

A prática educacional realizada pelo professor de qualquer disciplina 

irá depender de uma série de fatores culturais e visão de ensino e 

aprendizagem dos respectivos professores. Na Matemática, o docente deve 

situar o estudante por meio do elo teórico e real e, por isso mesmo, é 

importante que esse compreenda os aspectos da Etnomatemática dentro da 

sala de aula e seus benefícios e invista numa alfabetização matemática, ou 

seja, cultive nos seus discentes os olhos matemáticos necessários para ler o 

mundo. 

Uma das teorias a qual apresentaremos como referência, bem como 

embasamento para nosso trabalho, se trata da Teoria Antropológico do 

Didático (TAD) dada origem por Yves Chavellard. Essa teoria de acordo com 

Chevallard (1999, p.1) tem como objeto de estudo o homem diante do saber 

matemático e sua relação com esse campo do saber, atrelada ainda às 

situações matemáticas, analisando os estados de possibilidade e andamento 

de sistemas didáticos compreendidos na interação do sujeito – instituição – 

saber.  



  

        

 

 

O “antropológico” no nome da teoria já evidencia esse estudo no qual 

as atividades humanas e as instituições sociais ganham foco para a análise 

da atividade matemática, o que já vemos tal Teoria em nosso âmbito real. Por 

essa razão e outras, a TAD é de uma importância ímpar para a Didática da 

Matemática. 

A outra teoria aqui apresentada tem como fundamento as ideias de 

Duval (1999) que nos dá um embasamento expressivo no que tange o estudo 

da Teoria dos Registros de Representação Semiótica (TRRS). Segundo esse 

autor, falar de registro é problematizar a aprendizagem dando ao professor 

um meio de ajudá-lo a tornar mais acessível a compreensão matemática 

(DUVAL, 1999). A partir do conhecimento da noção de registro, tem-se a 

percepção da importância da mudança de registro considerando a 

necessidade de uma coordenação de registros. Assim, uma mudança de 

registro mostra as vantagens no que tange o tratamento podendo facilitar 

uma melhor compreensão no processo de aprendizagem. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desempenhado para compreender como 

problemas contextualizados se relacionam com o ensino dos estudantes na 

disciplina de matemática, tendo foco o objeto matemático sequência e 

progressões, segundo a perspectiva docente. Será desenvolvida nessa 

pesquisa uma análise com base na aplicação de uma entrevista com dois 

docentes de uma instituição federal com algumas perguntas específicas 

acerca da visão que esses têm referente ao processo de ensino e 

aprendizagem do conteúdo de sequências e progressões. Além disso, cabe 

salientar que como constado no título desse trabalho, será realizado uma 

análise quanti-qualitativa do livro didático da respectiva instituição a qual 

pertencem os professores entrevistados. É importante destacar que a 

investigação proposta acerca do objeto matemático de interesse estará 

atrelada a pesquisas. 

 



  

        

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  Os docentes aqui analisados responderam a uma entrevista com sete 

perguntas ao total, todas referentes a sua abordagem quanto ao conteúdo de 

Sequência e Progressões bem como processos a essa relacionados. 

Na sétima pergunta indagamos quanto aos problemas 

contextualizados para o ensino do conteúdo de Sequências e Progressões, 

pedindo para que o docente explicitasse sua análise no que refere ao 

diferencial que essa metodologia oferece para uma efetiva aprendizagem dos 

discentes. Uma das respostas foi a seguinte: 

  

“Como eu sigo o livro, nota-se que o livro tem poucos exercícios, eu costumo 
colocar assim alguma coisa de problemas, questões desse tipo para que os 
estudantes venham a tentar de alguma forma quando possível o tema ele 
trazer para a realidade que ele consiga imaginar a aplicação, isso com 
certeza traz uma atenção maior do aluno, ele começa a ver que tem alguma 
utilidade, mas nem sempre todo o contexto ali eu consigo trazer essa 
aplicação de algo do cotidiano com PA e PG”. 
 

O docente ainda reflete sobre a dificuldade em ministrar as aulas para 

atender a essa necessidade dos discentes pela demanda de conteúdos que 

devem ser lecionados durante a unidade e porque aulas desse viés devem 

ter um planejamento e devido a correria cotidiana isso se torna um pouco 

escasso. Assim como sua visão, outro docente nos leva a refletir no que diz 

respeito a importância que se faz quando se busca levar problemas 

contextualizados para a sala de aula, assim como o primeiro docente 

explicitou: 

 
“Por exemplo, a questão de progressões geométricas ela está ligada ao 
conceito de matemática financeira que é o conceito de juros compostos, a 
gente acaba fazendo esse link, é importante trazer esse exemplo específico 
porque o aluno já conhece o conceito de Função Exponencial, então está 
associado ao conceito, consegue-se ligar três conteúdos: Progressões 
Geométricas, Matemática Financeira (Juros compostos) e Função 
Exponencial.” 
 

Aderimos o entendimento que a contextualização necessita de um 

movimento do docente no qual este irá trabalhar partindo da realidade para a 



  

        

 

 

matemática e voltando com a realidade preenchida de um complemento que 

não deve estar resumido a construção de uma nova técnica, mas indo além 

para o campo de desenvolvimento de significados que embasarão a 

formação de um novo conceito. Spinelli (2011) aponta o conhecimento como 

fruto de um casamento entre contexto e abstração. Segundo o autor, “[...] os 

contextos de ensino são agentes que dão vida às abstrações, na medida em 

que configuram o objeto de estudo sobre uma rede de significações em que 

diversos conceitos se associam”, ou seja, um objeto de conhecimento se 

trata, dessa forma, de uma conjuntura de relações e se permeia a partir das 

regras que regem o contexto que o cerca. Spinelli (2011), ainda desmistifica a 

noção de que a contextualização colide com a interpretação, quando afirma 

que  

A interpretação do real requer abstrações, de maneira que a 
natureza interpretativa do conhecimento conceitual origina-se 
na percepção dos atributos concretos do objeto e manifesta-
se por meio das abstrações que o sujeito realiza a partir dos 
significados que reconhece no objeto.... Conhecimento 
teórico é, pois, o feixe de relações de significados que coube 
ao sujeito construir ou ampliar, partindo dos conhecimentos 
pré-construídos sobre o objeto e mobilizando as abstrações 
que lhe foram permitidas e estimuladas. (SPINELLI, 2011, p. 
25)   

A tarefa de ensinar não se reduz a transferência de conteúdo dos 

docentes para os sujeitos, cujo objetivo final seja a aprovação ou não desses 

na disciplina. O papel do educando deve ser pautada pela visão do ser-aluno 

e seu próprio ser, sendo todos marcas de sua história, que devem ser 

valorizadas, pois é a partir dessas que se pode fazer uma construção 

significante acerca dos conteúdos curriculares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, podemos perceber o quanto o presente trabalho busca 

compreender da forma mais profunda possível a maneira ao qual 

determinados professores se comportam diante do processo de 

aprendizagem dos estudantes no que tange o conteúdo de sequências e 



  

        

 

 

progressões, ou seja, o que o professor procura fazer para que esse 

processo de aprendizagem dos estudantes se torne efetivo e significativo 

para esse objeto matemático em questão. 
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RESUMO:  

A robótica vem crescendo ao longo do tempo, e com isso vem surgindo 

diversas maneiras de utilizá-la. Umas destas é a robótica educacional que 

pode auxiliar na compreensão dos alunos em diversas disciplinas, porém 

esse crescimento é lento, apesar de sua versatilidade, em nosso país ainda 

não é utilizada em larga escala. Com essa perspectiva o presente artigo 

relacionado com a robótica educacional, tem-se como ponto principal o 

ensino de conceitos básicos de programação para crianças com foco no 

raciocínio lógico e trabalho cooperativo, para que estes tenham uma melhor 

compreensão dos conteúdos curriculares. Entretanto a implementação 

desses meios tecnológicos torna-se desafiador, porque estes podem ser de 

custo elevado.  Entendendo essa dificuldade, surgiu robótica livre, que vem 

utilizar o lixo eletrônico, que são produtos eletroeletrônicos descartados, que 

tem peças mecânica e eletrônica que podem ser reutilizados com softwares e 

hardwares livres, pois é algo mais acessível e de menor custo 

(YANAGUIBASHI, 2015). Dessa forma, o projeto visa utilizar em ambiente de 

programação em blocos para plataforma eletrônica Arduino, e também criar 

um conjunto de atividades para robótica utilizando lixo eletrônico.  

 

Palavras–chave: Crianças, lixo eletrônico, programação e robótica 

educacional. 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

 

“A ideia do uso da Robótica em educação se baseia fortemente na 

Teoria Construcionista de Seymor Papert, que une a Teoria Construtivista de 

Jean Piaget ao uso do computador na educação” (QUEIROZ, 2017, p.1170). 

Ela ainda possibilita que a criança manuseei e tenha total controle dos 

objetos concretos, podendo por meio destes constatar a materialização dos 

comandos feitos por ela no computador (QUEIROZ, 2017). Na robótica 

educacional existem vários materiais no mercado como kits comerciais com 

software e hardwares, para ensinar a desenvolver programação, mas a 

maioria destes são de custo elevado (MOREIRA et Al, 2015). 

Segundo Pinto (2012), a maneira de resolver esse problema é utilizar 

o chamado lixo eletrônico, que são produtos eletroeletrônicos descartados 

podendo serem reutilizados com softwares e hardwares livres. Desta forma o 

objetivo principal é adotar o ensino de robótica por meio da programação em 

blocos por ser algo de simples aprendizagem principalmente para crianças, 

utilizando recursos de baixo custo com o módulo de prototipagem eletrônica 

como o Arduino. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

 

Inicialmente está sendo realizado as pesquisas exploratórias em 

relação a robótica educacional e o pensamento computacional no que se 

refere as crianças do ensino fundamental. Também está sendo estudado os 

conceitos da programação em blocos com Arduino e quais matérias são mais 

relevantes para essa aprendizagem de baixo custo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste novo século, em que quase tudo está sendo automatizado, a 
entrada dos robôs tem sido cada vez mais rápida, substituindo 
várias atividades humanas. O mesmo vem ocorrendo na educação, 
já que a Robótica pode ser um aliado e fator motivador. Isso 



  

        

 

 

possibilita que conteúdos considerados chatos e difíceis passem a 
encantar os alunos(SCHORR, 2015). 
 

Pensando nesse conceito o presente trabalho visa ensinar robótica 

educativa utilizando algumas ferramentas e conceitos, para proporcionar o 

entendimento do assunto. Primeiramente, está sendo estudado o ambiente 

de programação em blocos por Arduino , o DB4K (Figura 1), que proporciona 

o gerenciamento de uma coleção de “1 LED (Light-Emitting Diode) RGB, 1 

display de 7 segmentos, 1 display LCD (Liquid Crystal Display), 1 servo 

motor, 1 motor DC (Direct Current), 1 buzzer, 1 sensor de distância, 1 sensor 

de luz e 1 sensor de temperatura” (QUEIROZ, 2017, p.29) dispondo ainda de 

alguns blocos próprios para manuseio de carro e braço robótico e blocos para 

controle das estruturas condicional e de decisão. 

 

 

Figura 1: Interface do DB4K. 

 

A escolha desse ambiente é caracterizada pela facilidade e por ser 

aprazível as crianças do ensino básico. Tendo como particularidade os 

desenhos que apresentam uma semântica referente ao aparelho que está 

sendo manuseado e com os resultados por eles esperados sobre os 

dispositivos.  

O plano pedagógico do projeto será demonstrado pela realização de 

atividades envolvendo o estudo da robótica. O material utilizado nas aulas 

práticas será o Arduino e vários de seus componentes como sensores, 

atuadores, circuitos eletrônicos e placas de prototipagem eletrônica conforme 

a Figura 2. 



  

        

 

 

 

 

Figura 2: Arduino e componentes. 

 

O Arduino por ser uma placa de prototipagem eletrônica e de código 

aberto, possui a possibilidade de integrar vários componentes como luzes, 

ultrassom, motores, sensores dos mais variados tipos e outros objetos 

(PINTO, 2013). Ele acaba sendo uma plataforma de simples entendimento, 

que se consegue manuseá-la facilmente com estudantes do ensino 

fundamental. 

Esta sendo utilizados equipamentos de informática e pilhas, baterias, 

celulares, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, televisores e brinquedos 

eletrônicos que não são mais utilizados pelas pessoas para que seja 

elaborado o projeto em questão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que a robótica pedagógica possibilita um aprendizado 

necessário para desenvolver capacidades e aptidões, para o crescimento 

pessoal do estudante, sendo assim é capaz de compreender possibilidades 

que ele tem para novos métodos de ensino. É visto ainda que as escolas não 

tem condições de obter estes kits, podendo utilizar a robótica livre para 

introduzir informações sobre diversas áreas. Dessa forma, o projeto torna-se 

importante por possibilitar um novo ambiente de ensino-aprendizagem. 

Para trabalhos futuros, será aplicado atividades como oficinas de 

aprendizado em robótica com peças do lixo eletrônico para alunos de escola 



  

        

 

 

pública, criando dessa forma, uma metodologia alternativa para o processo 

de ensino-aprendizagem afim de avaliar o desempenho desses alunos 
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ESTRATÉGIAS DO ENSINO DE FÍSICA PARA ALUNOS AUTISTAS 
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RESUMO:  

Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina de Física Geral e Experimental II, 
na turma do 6º semestre do curso de Licenciatura em Matemática no IFBA – 
Campus Eunápolis no semestre letivo 2018.2. Tem por objetivo aplicar uma 
atividade sobre o fenômeno visual e meteorológico arco-íris, baseado na 
Óptica Física, com atuações didáticas e inclusivas para alunos autistas da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE na cidade de 
Itabela-BA. 
 

Palavras–chave: Arco-Íris, Autismo, Óptica Física, Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A inclusão, seja ela educacional ou social, perpassa por várias fases, 

como a aceitação, principalmente da família e a valorização de cada pessoa 

para o seu desenvolvimento. Quando essa inclusão educacional se volta ao 

autista é por vezes vista como algo desafiador, necessitando de uma atenção 

maior dos docentes e comunidade escolar, como também os discentes e a 

família.  

O intuito da educação não é priorizar apenas os resultados obtidos, 

mas o processo de aprendizagem como um todo. Sabemos que existem 

inteligências múltiplas e o aluno autista também as desenvolve. Segundo 

CAVACO: 

Incluir não é só integrar [...] não é estar dentro de uma sala 
onde a inexistência de consciencialização de valores e a 
aceitação não existem. É aceitar integralmente e 
incondicionalmente as diferenças de todos, em uma 
valorização do ser enquanto semelhante a nós com 
igualdade de direitos e oportunidades. É mais do que 
desenvolver comportamentos, é uma questão de 
consciencialização e de atitudes (CAVACO, 2014, p. 31). 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é um distúrbio neurológico 

que se apresenta na infância e causa atraso no desenvolvimento da criança. 

É dividido em três categorias: leve, moderado e severo. A educação inclusiva 

ganhou força com a Declaração Mundial Sobre Educação para Todos 

(UNESCO, 1990), a Declaração de Salamanca (Espanha, 1994) e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). 

A óptica é um ramo da Física que estuda os fenômenos da luz. Ela é 

dividida em dois ramos: óptica geométrica que estuda a luz como partículas e 

raios de luz e a óptica física que estuda o comportamento ondulatório da luz. 

Os fenômenos da óptica possuem observações desde a antiguidade, onde 

em 2000 a.C. os cristais de rocha eram utilizados como utensílios para 

observar o céu, principalmente as estrelas. O estudo do arco-íris está 



  

        

 

 

presente na óptica tendo sua explicação baseada nos estudos de Isaac 

Newton através de um prisma de vidro.  

O professor, em alguns casos, ao encontrar um aluno com 

necessidades específicas não se sente preparado para atuar. Com isso, é 

necessário que sejam feitas atividades para incluir o aluno e não apenas 

integrá-lo. Nesse contexto, o trabalho pretende mostrar como o estudo da 

óptica pode ser aplicado aos alunos autistas da APAE – Itabela/BA de forma 

inclusiva, estando dividido na metodologia e os resultados e discussões.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Nesse trabalho, acerca da inclusão no ensino de física sobre o arco-

íris, foi utilizado o método qualitativo para identificar o entendimento dos 

alunos sobre o fenômeno. A atividade foi aplicada para uma turma de oito 

alunos, sendo quatro homens e quatro mulheres. Três desses alunos 

possuíam apenas o autismo, outros três alunos possuíam autismo e outras 

necessidades específicas e os dois alunos restantes não possuíam autismo. 

A faixa etária da turma concentrava-se entre 13 e 48 anos.  

A metodologia consistiu de cinco etapas, sendo elas:  

Etapa 1: Inicialmente foram entregues aos alunos papel branco em 

formato A4 e disponibilizados lápis de cor colorido. Em seguida, foi pedido 

para que, cada um deles, desenhassem um arco-íris.  

Etapa 2: Foi entregue um questionário com as seguintes perguntas: 

- Como são formados os arco-íris? 

- Quais são as cores do arco-íris? 

- O arco-íris só aparece em dias de chuva? 

- Por que o arco-íris tem formato de um arco? 

ETAPA 3: No slide, apresentado após a etapa 2, foi mostrado 

desenhos do arco-íris com o objetivo de relacionar com os desenhos 

realizados. Explicando, posteriormente, algumas propriedades do arco-íris e 

também algumas curiosidades, tais como o arco-íris duplo e algumas 

mitologias associadas ao fenômeno óptico.  



  

        

 

 

ETAPA 4: Para um melhor entendimento, a classe se direcionou para 

o pátio da escola e receberam borrifadores com água. A orientação dada aos 

alunos foi para borrifarem a água na direção do sol, para visualizarem o arco-

íris nas gotículas de água.  

ETAPA 5: Foi realizado o questionário da Etapa 2 novamente, após o 

estudo e os experimentos.  

Os materiais utilizados para essa aula foram: papel branco A4, lápis de 

cor, borrifador de água, água e mangueira. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nessa sessão serão analisadas as cinco etapas feitas sobre a óptica 

física do arco-íris e a inclusão dos alunos (com autismo) como também os 

demais alunos presentes na sala, pois a atividade fora feita como um todo, 

buscando um aprendizado mútuo.   

Na primeira etapa, foi entregue lápis de cor e papel ofício A4 para 

todos os alunos e pedido para que os mesmos fizessem o arco-íris como 

bem entendessem. Assim, foram obtidos diversos desenhos e partir deles 

pôde-se realizar diversas análises. Como exemplo a figura 1, ao observá-la 

podemos notar que o discente possui uma noção da realidade mais 

expressiva, ao relacionar o sol com a chuva e o arco-íris, alcançando um dos 

objetivos propostos mesmo antes da teoria ser apresentada. Já na figura 2 

vemos um desenho mais caricaturado, no estilo que se encontra em livros de 

pintar ou desenhos, isso demonstra que a ludicidade e o aprofundamento 

científico deste aluno não foi bem trabalhado e consequentemente menos 

desenvolvido.  

 

 

Figura 2 - Desenho do arco-íris do aluno A2 Figura 1 - Desenho do arco-íris do aluno A1 



  

        

 

 

Em relação ao conteúdo físico proposto inicialmente, ao adentrar a 

sala, a realidade é outra, não dá para passar muitos conteúdos formais 

sabendo que os alunos não têm uma base da Física quando compara a uma 

escola comum. Porém, foi discutido com os mesmos sobre as cores do arco-

íris e que isso é, na verdade, um termo chamado de espectro visível, como 

ele é formado e qual o seu formato. A discussão feita nesse momento foi 

riquíssima, com contribuições coerentes dos discentes.  

 Na quarta etapa, em que os alunos foram para o pátio e realizaram o 

experimento de borrifar água na direção do sol com o auxílio de um borrifador 

e de uma mangueira, a maioria deles conseguiram visualizar a formação do 

arco-íris e, consequentemente, compreenderem melhor sobre o fenômeno 

em questão. Para Araújo e Abib (2003), “os autores são unânimes em 

defender o uso de atividades experimentais”, em especial pela capacidade 

intrínseca dos experimentos de estimular a participação ativa dos estudantes, 

despertando sua curiosidade e interesse, além da tendência que a 

experimentação propicia para a construção de um ambiente motivador (op. 

cit., 2003).  Na segunda e quinta etapa foi realizado um questionário antes e 

depois (teoria e prática), e assim, analisar o que os alunos conseguiram (ou 

não) compreender a respeito do tema. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com essa atividade podemos perceber que trabalhar de forma 

inclusiva requer pensar no formato da metodologia e como ela se dará. A 

atividade aplicada foi satisfatória, uma vez que os alunos sem autismo 

também se integram a um ambiente adaptado para atender ao público-alvo, 

os autistas. Nós, enquanto futuros professores, antes de propor medidas 

inclusivas, em forma de Lei, devemos entender o autismo como as outras 

necessidades específicas e repensar em estratégias de ensino para, de fato, 

promover a inclusão. Ao trabalhar com Física, em especial um dos 



  

        

 

 

fenômenos da óptica, o arco-íris, percebemos que os alunos autistas 

alcançaram os objetivos propostos. 
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RESUMO:  

Este trabalho tem por finalidade analisar os obstáculos epistemológicos 
voltados a sequências e progressões aritméticas. Foram utilizados como 
metodologia a análise de um livro didático, que é manuseado no Ensino 
Médio dentro de instituições educacionais, além de entrevistas diretamente 
com os professores, com a finalidade de buscar aprofundamento através de 
suas experiências. Constatou-se que as dificuldades são intrínsecas aos 
conteúdos de Sequências e Progressão Aritmética (PA) por parte dos 
educandos. Portanto, o docente deve repensar suas práticas a fim de mitigar 
as dificuldades e obstáculos encontrados. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Hodiernamente parece ser nítido a dificuldade no processo de ensino e 

aprendizagem no que se refere a compreensão de conceitos matemáticos. 

Uma das razões se dá pela própria abordagem com que o conteúdo é 

ministrado. Por isso é necessário adotar medidas que venham mitigar esse 

quadro. 

 Frente a isso, no presente estudo será dado ênfase aos objetos 

matemáticos Sequências e Progressão Aritmética (PA) e todas suas nuances 

no processo de ensino e aprendizagem. Para tanto, será realizada a análise 

de um livro didático que é utilizado atualmente em turmas de Ensino Médio, 

bem como será realizada uma entrevista com docentes da rede pública de 

ensino. Tudo isso, com vistas a entender os principais obstáculos 

epistemológicos referentes aos conteúdos em questão. 

 De acordo com Bachelard (1996), a noção de obstáculo 

epistemológico é pouco conhecida na área da Educação. O próprio filósofo 

assume sua surpresa ao reconhecer que muitos professores não conseguem 

entender o porquê de um estudante não entender. 

 

“Os professores de ciências imaginam que o espírito começa 
como uma aula, que é sempre possível reconstruir uma 
cultura falha pela repetição da lição, que se pode fazer 
entender uma demonstração repetindo-a ponto a ponto. Não 
levam em conta que o adolescente entra na aula de física 
com conhecimentos empíricos já constituídos: não se trata, 
portanto, de adquirir uma cultura experimental, mas sim de 
mudar de cultura experimental, de derrubar os obstáculos já 
sedimentados pela vida cotidiana” (BACHELARD, 1996, 
p.23). 
 

 Perante essa necessidade de rever as práticas docentes será adotado 

na presente pesquisa um quadro teórico, com o fito de melhor compreender 

os resultados da investigação a ser feita. O referido quadro teórico é formado 

por duas teorias da área da Matemática a Teoria Antropológica do Didático 

(TAD), desenvolvida por Chevallard  (1999) e a Teoria dos Registros de 

Representação Semiótica (TRRS), exposta por Duval (1999). 



  

        

 

 

 A TAD estuda o homem perante o saber matemático, e mais 

especificamente, perante situações matemáticas. Assim, o estudo da 

matemática deve ser realizado segundo um modelo que permite descrever a 

atividade matemática e o saber que dela emerge. Já a TRRS tem estuda a 

maneira como os registros de representação semiótica influenciam no 

processo de ensino e aprendizagem. 

 

METODOLOGIA 

 

Primeiramente será feito a análise de um livro didático que esteja 

sendo usado atualmente em instituições educacionais de nível médio, essa 

análise focará especificamente nos conteúdos de Sequências e Progressão 

Aritmética. Conseguintemente será realizada uma entrevista com alguns 

professores que lecionam no Ensino Médio em instituições de ensino da 

cidade. Além disso, será feito uma comparação do que o livro didático ensina 

ao que é indicado pelos documentos oficiais que direcionam o exercício 

docente, a saber: os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s) ou a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O livro escolhido para a análise é intitulado “Conexões com a 

Matemática”, essa obra é coletiva e produzida pela Editora Moderna. 

Mediante a investigação realizada alguns pontos foram frisados a respeito da 

obra. O quadro 1 traz os referidos pontos como também um rápido 

comentário acerca dos mesmos. 

Quadro 1 – Pontos importantes sobre o livro analisado. 

Pontos Comentários 

Tarefas  

 

As tarefas solicitadas vêm numa 

quantidade extensa e diversificadas. 



  

        

 

 

Linguagem usada 

 

A linguagem usada é bem clara, 

direta e de fácil compreensão. 

Metodologia 

 

Sempre se fundamenta em resolução 

de tarefas e atividades em grupo. 

 

Leituras adicionais 

 

No final de cada capítulo é sugerido 

algumas leituras que ampliam o 

conhecimento. 

Fonte: Produzido pelos autores. 

 Cada capítulo da obra em análise inicia-se com uma contextualização 

do objeto matemático trabalhado com a realidade prática, o que é de grande 

valia ao processo de ensino e aprendizagem já que desde a introdução de 

cada conteúdo os discentes verão uma correlação do referido objeto com o 

cotidiano. O capítulo que possui os objetos matemáticos em estudo é o de 

número 9, o qual inicia com o conteúdo de sequência. 

 Ademais é apresentado no canto inferior da página na qual começa o 

capítulo “Sequências” os objetivos que se pretendem ser alcançados 

mediante a abordagem do conteúdo, os quais são: identificar padrões 

numéricos e sequências; resolver problemas que envolvam sequências; e 

interpretar graficamente progressões aritméticas e progressões geométricas. 

 Fazendo uma análise da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

vê-se numa das habilidades o seguinte: “Identificar e associar sequências 

numéricas (PA) a funções afins de domínios discretos para análise de 

propriedades, incluindo dedução de algumas fórmulas e resolução de 

problemas”, (BRASIL, 2017, p. 533). Daí verificou-se que os objetivos 

levantados pelos autores na obra estão em total consonância com o que é 

indicado na BNCC. 

 Conseguintemente, é dado início a abordagem de Progressões 

Aritméticas (PA). Após isso, as Progressões Aritméticas são classificadas 



  

        

 

 

pelos autores, há a determinação do termo geral de uma PA e a interpretação 

gráfica da mesma, a qual se assemelha com uma função afim, no entanto o 

seu domínio é o conjunto dos números naturais. Por último, é trabalhado o 

tópico da soma dos termos de uma PA. De maneira análoga foi a abordagem 

de Progressões Geométricas (PG). 

 Ademais com o fito de melhor compreender os obstáculos 

epistemológicos enfrentados pelos estudantes do Ensino Médio foi feito uma 

entrevista com quatro professores que lecionam em turmas de 1º ano. Uma 

das questões levantadas foi a seguinte: Quais são as principais dificuldades e 

obstáculos epistemológicos apresentadas e enfrentados pelos alunos diante 

dos conteúdos de sequências e progressões? Diante dessa postergação 

todos os professores salientaram da dificuldade que os alunos têm na 

interpretação das situações problemas propostas. 

Outra questão discutida foi a respeito da qualidade dos livros didáticos 

que foram utilizados no decorrer de suas trajetórias docentes. Diante dessa 

questão o professor Y frisou que o principal ponto positivo é que os assuntos 

são apresentados na ordem correta, já o principal ponto negativo é a 

quantidade insuficiente de exercícios. Nesse viés, o livro analisado na 

presente pesquisa é bastante qualificado, haja vista que ele propõe inúmeros 

e variados exercícios. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Portanto, ficou claro com as investigações realizadas que as 

dificuldades são intrínsecas aos conteúdos de Sequências e Progressão 

Aritmética (PA) por parte dos educandos. Perante isso, as práticas adotadas 

pelos professores serão decisivas para um bom andamento do processo de 

ensino e aprendizagem e como os docentes majoritariamente tem no livro 

didático um dos mais importantes recursos metodológicos, a qualidade dele é 

valorosa. 
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RESUMO:  

Em meio à necessidade de estímulo à atuação científica. O projeto foi 

pensado para auxiliar o estimulo à atuação cientifica a partir de uma série de 

ações voltadas à divulgação científica e para estimular um público multietário 

e diverso o interesse em ciência. Para atingir esse objetivo oi realizado  

ações/intervenções como a divulgação de informações sobre ciência por 

meio de material impresso, de exposições e mostras, palestras, minicursos e 

oficinas.  
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INTRODUÇÃO 

A evasão escolar, em especial nos primeiros anos do ensino médio, 

segue sendo um problema, vide dados do INEP 2017. O baixo desempenho 

escolar nas disciplinas incluídas nas ciências exatas e da natureza, 

biológicas e matemática tem sido apontado como um dos fatores. Assim ao 

fazermos bom uso da divulgação cientifica para a popularização das ciências 

significa quebrar barreiras que possam estar atrapalhando na motivação e 

interesse desses estudantes por essas áreas. Essas barreiras, são também 

barreiras sociais no que tange questões relativas ao poder aquisitivo, 

questões de gênero, questões étnico-raciais, etc. De modo que o projeto se 

propôs a mostrar como o ensino de ciências nas escolas, e divulgação 

científica pode ser auxiliar no estímulo ao conhecimento científico e melhorar 

o interesse rendimento dos estudantes. 

Em Gouw et al. (2016-b), temos que jovens brasileiros tem interesse 

em estudar ciência, porém não querem atuar na carreira científica. 

Melhorando a divulgação esse interesse e as barreiras mencionadas acima 

podem ser melhorados. Segundo Chassot (2003) devemos pensar a 

alfabetização científica, de modo que o estudante seja um indivíduo histórico-

crítico, de modo que o estudante terá os meios científicos tornando-o capaz 

de compreender o universo seus fenômenos através do método científico, 

com todo o estímulo à análise crítica do que está sendo observado. 

E pensar uma divulgação cientifica plural e para todos e todas auxiliará 

na diminuição das desigualdades nas distribuições de bolsas e cargos, que 

hoje são ocupadas em sua imensa maioria por homens brancos. Negros, 

mulheres, indígenas e outras minorias ficam com uma fatia muito pequena. E 

essa falta de representatividade está ligada ao falta de interesse pois o 

jovem, a jovem pode se por numa situação de que “essa carreira não é para 

mim”. Assim aumentar a representatividade ajuda em minimizar tais 

absurdos.   



  

        

 

 

METODOLOGIA 

A proposta foi a de criar/realizar eventos como palestras e seminários; 

minicursos e oficinas; confecção de material de divulgação científica para ser 

afixado em locais de grande circulação e em meios digitais com o objetivo de 

alcançar o máximo possível do público. 

De início pensamos em prioritariamente levar o IFBA para a 

comunidade. Porem com atrasos significantes no repasse da verba 

inicialmente prevista a parte das atividades foram realizadas no IFBA campus 

Eunápolis, sempre aberta ao público e com ampla divulgação, como forma de 

integração da comunidade com o Instituto. 

Foi solicitado hospedagem WEB no IFBA que só foi disponibilizado 

liberado após a vigência do projeto, no entanto a estrutura e uma boa parte 

de matérias e notícias encontra-se a espera para ser posta online. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Semanalmente alimentamos com cartazes o mural do Aprendendo a 

Gostar de Física no IFBA Eunápolis e o mesmo material também foi/é 

divulgado nas redes sociais do Aprendendo a Gostar de Física. 

A divulgação que deveria ser feita no site do projeto, não pode ser feita 

porem gerou framework que será muito importante para o estágio 

supervisionado de uma das Bolsistas, a Daniele. Ela desenvolveu um 

ecossistema para o Aprendendo, faltando apenas pôr no ar que pro demora 

na liberação do DNS não pode ser feito a tempo, porém brevemente estará 

no ar e como fará parte de seu estágio o site funcionará. Além de criar o site 

ela formará nova turma para mantê-lo funcionando e alimentando com novas 

notícias. De um modo geral as atividades desenvolvidas durante a vigência 

do projeto podem ser utilizada por ambas as bolsistas para dar origem a seus 

estágios supervisionado. 

Oferecemos o minicurso O CERN e O Mundo da Física de Partículas, 

durante a SNCT2018 do campus Eunápolis como parte das atividades do 

projeto 



  

        

 

 

As bolsistas participaram do AYA. Após o AYA, em reunião com as 

bolsistas, podemos verificar o crescimento que elas tiveram na construção de 

suas atividades durante o AYA que serão transformadas em cartazes para 

serem levados a escolas, afim de levar as discussões a um público maior. 

Oferecemos oficinas nos temas de Fotografia, Astronomia, Física da 

Atmosfera e Geofísica do Planeta Terra, no IFBA Campus Eunápolis. 

Oferecemos Oficinas de Compostagem em colaboração com o projeto 

Coral da Paz na cidade de Salvador, Bahia pela colaboradora/servidora prof. 

Flávia Silva Cunha e no Campus Eunápolis junto a COMAB. 

Levamos para a VIII Jornada de Astronomia de Vitoria da Conquista 

(Jastro 2019) folders do projeto, para a divulgação do próprio projeto assim 

como a impressão de outros folders, como o de divulgação da profissão do 

Físico, e outros matérias de divulgação. Apresentamos trabalhos com 

resultados de atividades desenvolvidas, a saber: 1) DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA: RELATO DA CONSTRUÇÃO DE UM PROJETO DE 

EXTENSÃO QUE VISA PROPAGAR O INTERESSE EM CIÊNCIAS e 2) 

COISA DE MENINA: UMA ANÁLISE SOBRE O INTERESSE CIENTÍFICO 

DAS ESTUDANTES DE EUNÁPOLIS. 

A participação na JAstro 2019 serviu, dentre outras coisas, para as 

bolsistas entenderem na prática como ensino, pesquisa e extensão estão 

interligadas. Isto pois elas por meio do ensino e vivencias obtido ao longo de 

suas respectivas vidas identificaram temas para serem feitas uma 

investigação cientifica, ou seja, definiram o objeto de pesquisa. Depois 

fizeram uma pesquisa e encontraram uma resposta para o questionamento 

inicial. E por sua vez, apresentaram os resultados num evento de divulgação 

cientifica. Ao chegarmos em reuniões posteriores discutimos como essa 

atividade poderiam melhorar as ações de extensão que estamos fazendo. E 

elas entenderam que após uma pesquisa com revisão do tema, as ações de 

extensão tendem a ficar mais completas e significativa para o público de 

extensão. 

 

 



  

        

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Demora na liberação da primeira parcela da verba resultou em 

necessidade de alteração do cronograma e impossibilidade de visita as 

possíveis instituições parceiras. O atraso na liberação da segunda parcela 

inviabilizou principalmente a visita a escolas. 

Avaliamos o andamento do projeto e os ajustes necessários. A auto 

avaliação foi satisfatória uma vez que na medida do possível os 

colaboradores executaram bem suas atividades. 
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RESUMO:  

A presente pesquisa tem como intuito trazer uma proposta de ensino a qual 

fomenta utilizar a metodologia de resolução de problemas contextualizados 

em turmas de Ensino Médio. A metodologia utilizada no trabalho visa sempre 

alicerçar os conhecimentos trabalhados com a realidade prática dos 

discentes, fomentando facilitar o processo de ensino e aprendizagem.  
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INTRODUÇÃO 

 

Percebemos facilmente hoje em dia o quanto a Matemática é uma das 

disciplinas mais julgada devido ao grau de dificuldade apresentada. Porém, 

essa disciplina é essencial para o currículo escolar e, com isso, os 

educadores devem procurar promover novas metodologias para auxiliar no 

ensino e, consequentemente, diminuir a taxa de reprovação. Seguindo essa 

linha de raciocínio, temos que o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) 

expõe a Matemática de forma a desenvolver no discente um pensamento 

crítico no que tange à realidade em sua volta.  

A constatação da sua importância apoia-se no fato de que a 
Matemática desempenha papel decisivo, pois permite 
resolver problemas da vida cotidiana, tem muitas aplicações 
no mundo do trabalho e funciona como instrumento essencial 
para a construção de conhecimentos em outras áreas 
curriculares. Do mesmo modo, interfere fortemente na 
formação de capacidades intelectuais, na estruturação do 
pensamento e na agilização do raciocínio dedutivo do aluno 
(BRASIL, 1997, p. 15). 

A partir deste pressuposto, é de vital importância utilizar métodos e 

abordagens distintas para facilitação dos conteúdos e a aplicação dos 

conceitos matemáticos em sala de aula para favorecer que os discentes 

compreendam a importância da matemática para uso cotidiano, como 

também permita com que o aluno construa seu próprio conhecimento de 

forma autônoma desvinculando-se, dessa forma, de práticas tradicionais.  

Assim, a função do docente transpassa”[...] a fazer continhas ou a 

resolver equações e problemas absolutamente artificiais, mesmo que, muitas 

vezes, tenha a aparência de estar se referindo a fatos reais”(ZORZAN, 2007, 

p. 81), tornando a se basear no objetivo de promover o ser crítico do discente 

afim de torna-lo transformador social. Segundo POZO (1998) a prática nos 

proporciona a solução direta e eficaz para a solução de um problema, escolar 

ou pessoal, e isto nos faz aplicar essa solução rotineiramente, e a tarefa 

servirá, simplesmente, para exercitar habilidades já adquiridas. 

Nesse sentido metodológico docente, que levanta o questionamento 

matemático para dentro do cotidiano de seus alunos, temos o conceito da 

Etnomatemática, que traz como fundamento dialógico a contextualização do 



  

        

 

 

ensino adentrando as características socioculturais das realidades escolares, 

descrevendo uma fluidez do tratamento dos conteúdos lecionados com a vida 

real dos estudantes. Dentro dessa perspectiva, o PCN levanta alguns 

fundamentos que compactuam com os pensamentos em questão, afim de 

garantir a formação do estudante de forma efetiva e contextual. 

- A atividade matemática escolar não é ”olhar para coisas 
prontas e definitivas”, mas a construção e a apropriação de 
um conhecimento pelo aluno, que se servirá dele para 
compreender e transformar sua realidade. [...] 
- A seleção e organização de conteúdos não deve ter como 
critério único a lógica interna da Matemática. Deve-se levar 
em conta sua relevância social e a contribuição para o 
desenvolvimento intelectual do aluno. Trata-se de um 
processo permanente de construção. 
(BRASIL, 1998, p. 19). 

 A presente pesquisa busca utilizar a metodologia de resolução de 

problemas contextualizados na abordagem dos conteúdos de progressão 

aritmética e progressão geométrica.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

 

 Como proposta metodológica acerca dos conteúdos de Progressão 

Aritmética (PA) e Progressão Geométrica (PG), mediante a utilização da 

metodologia de Resolução de Problemas. Seguiremos as seguintes etapas: 

 Primeiramente o educador passará o conteúdo de Sequências e 

Progressões, sendo que nessa abordagem inicial o professor estará a todo o 

momento buscando alicerçar esse conteúdo matemático com contextos 

práticos, com o intuito maior de facilitar a compreensão de tal assunto por 

parte dos educandos. Por exemplo, o docente pode começar a aula 

apresentando a seus estudantes os anos em que ocorreu o Pan Americano, 

daí ele mostra que os anos nos quais ocorreu o referido evento formam uma 

sequência ou sucessão, como é mostrado na figura 1. 

 

 

 

 



  

        

 

 

Figura 1 - Anos em que ocorreu o Pan Americano. 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Pan-Americanos. 

 

  Conseguintemente, o professor introduzirá o conceito matemático de 

Progressão Aritmética (PA), bem como passará alguns exercícios de fixação. 

Igualmente será com a Progressão Geométrica (PG). Após isso, o docente 

desafiará os alunos a resolverem algumas questões contextualizadas, já com 

o objetivo de inserir a metodologia de resolução de problemas. 

  Dentre os desafios trazidos, temos como exemplo: Na compra de um 

carro a prazo, Rui pagou R$ 3.500,00 de entrada e 12 prestações que 

decaíam em PA, sendo a primeira de R$ 660,00, a segunda de R$ 630,00, a 

terceira de R$ 600,00, assim por diante. Qual foi o valor da última prestação? 

E da penúltima? 

  Frente a essa questão problema o aluno deverá por meio das técnicas 

ensinadas em aulas anteriores, fazer o uso do termo geral de uma 

Progressão aritmética (PA).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Tendo em vista os argumentos já citados anteriormente, espera-se que 

o professor, através dos problemas contextualizados de PA e PG, seja 

incentivador, facilitador, mediador das ideias apresentadas pelos alunos, de 

modo que estas sejam produtivas, levando os alunos a pensarem e a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Pan-Americanos


  

        

 

 

gerarem seus próprios conhecimentos. Para o aluno, espera-se que o 

método contribua para o desenvolvimento dos seus conhecimentos 

matemáticos e raciocínio lógico, proporcionando para ele formas de utilizar os 

conteúdos dentro do seu cotidiano e sua rotina. Diante do exposto, nota-se a 

importância de que o professor conheça essa metodologia, pois sua proposta 

é de um trabalho centrado no aluno, onde ele possa desenvolver sua 

aprendizagem, construir seu conhecimento, onde o professor apenas 

mediará essa construção. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Torna-se evidente, portanto, que a busca por metodologias alternativas 

de ensino é um caminho altamente confiável que direciona o educando em 

prol de um aprendizado significativo. Contudo, o professor deve ter em mente 

os objetivos que deseja alcançar para que possa fazer o uso adequado da 

resolução de problemas. Diante de tudo que foi citado, inferimos que o 

método de Resolução de Problemas, exaltado na pesquisa, é uma medida 

eficaz que traz muitas experiências enriquecedoras, as quais favorecem o 

pleno andamento do processo de ensino e aprendizagem.   
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RESUMO:  

O presente trabalho aborda a importância das tecnologias digitais como 

forma alternativa de ensino e de aprendizagem na disciplina de Matemática. 

A proposta é a aplicação de aulas do objeto matemático exposto para uma 

turma da segunda série do ensino médio. A turma em que as aulas podem 

ser aplicadas pertencem ao Instituto Federal de Educação, ciência e 

Tecnologia da Bahia. Tendo por objetivo possibilitar aos discentes uma 

aprendizagem efetiva, maior compreensão do objeto matemático progressão 

aritmética e progressão geométrica, incentivar o trabalho em equipe, bem 

como troca de ideias e experiências com o software Excel, troca de 

informações, comparar resultados e levantar discussões sobre a forma de 

chegar ao resultado correto.  
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INTRODUÇÃO 

 

A arte de ensinar abrange um campo diverso e numeroso que vai além 

da missão de transmitir o conhecimento. É a partir desta responsabilidade, 

que o docente, como mediador, é capaz de transcender barreiras e estender 

os portais para novos conhecimentos. Existem inúmeras e diferentes 

maneiras de tornar um momento em sala de aula diferenciado, buscando a 

participação e a compreensão plena pelos discentes, do objeto matemático 

que está sendo abordado no processo de ensino e aprendizagem. Umas das 

soluções para conduzir o ensino quanto ao objeto matemático de maneira 

abrangente seria a utilização de tecnologias, sejam elas digitais ou materiais 

manipuláveis. Para esta proposta, será utilizada a tecnologia digital. 

Com o avanço tecnológico e a facilidade a informação, hoje, o 

professor não é mais o único possuidor do conhecimento. A aplicação de 

uma tecnologia digital para a exposição do conteúdo matemático possibilita 

uma garantia maior aos alunos, tanto em questões de absorção do que está 

sendo ensinado, quanto em questões de trabalho em equipe, possibilitando 

então um ambiente dinâmico de aprendizagem. 

Os softwares não tem o papel de substituir o professor, mas sim 

auxiliá-lo em uma atividade que proporciona aos alunos interagir com as 

algumas tecnologias existentes no mundo. Quando utilizados corretamente 

apoiam as atividades do professor que deseja despertar, antes de tudo, a 

intuição e o espírito investigativo dos alunos que são postos a realizar 

conjecturas para a busca de soluções de situações-problemas que envolvam 

os campos conceituais da matemática, como afirma Gomes et al (2002). 

Nessa perspectiva, é necessário que exista um meio que possibilite ao 

aluno estar integrado na área tecnológica para que possa se desenvolver 

participar ativamente e democraticamente em sala, se aperfeiçoando junto 

com as orientações docentes e colegas, internalizando e sistematizando as 

informações alcançadas na busca de conhecimento significativo.  

 



  

        

 

 

METODOLOGIA 

 

Como sugestão de projeto de intervenção, propomos o 

desenvolvimento de atividades que serão distribuídas em cem minutos, 

utilizando um modelo produzido em um primeiro momento pelos próprios 

autores, no Software Excel que calcule os termos das progressões 

aritméticas e geométricas através de suas respectivas fórmulas. Inicialmente, 

será feito uma breve revisão, visto que os discentes já tiveram contato com 

esse objeto matemático. Vale salientar que o conhecimento do conteúdo é 

um pré-requisito fundamental para o desenvolvimento da tarefa.  

 

Fonte: Próprio autor 

Dando início à aplicação, partiremos para o desenvolvimento das 

tarefas que serão precipuamente, determinar os termos da PA E PG, sendo 

termos específicos ou número de termos a depender dos dados fornecidos 

na questão. Primeiramente os exercícios serão resolvidos com lápis e papel, 

para que no momento posterior ocorra a comparação dos resultados 

encontrados com os apresentados no modelo tecnológico.  

Como exemplo de tarefas, temos: 

(FGV 2013). Um anfiteatro tem 12 fileiras de cadeiras. Na 1ª fileira há 10 

lugares, na 2ª há 12, na 3ª há 14 e assim por diante (isto é, cada fileira, a 



  

        

 

 

partir da segunda, tem duas cadeiras a mais que a da frente). Qual o 

número total de cadeiras? 

Alternativas a) 250, b) 252, c) 254, d) 256, e) 258. 

Pode-se observar que os alunos precisam possuir conhecimentos 

prévios a respeito do conteúdo para saberem observar, determinar a razão e 

substituir na tabela, de modo a obter êxito no desenvolvimento da atividade.  

 

RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O intuito da aplicação desta intervenção é criar um ambiente de 

aprendizagem colaborativo entre os alunos, fazendo com que estes tenham 

maior interesse no assunto abordado. Temos como desejo que a proposta 

possibilite o aprendizado efetivo, um despertar no aluno à beleza da 

Matemática, ajudando-os a darem significados a conceitos que parecem 

coisas do outro mundo bem como, desenvolver o gosto pelo objeto 

matemático progressões. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho do professor para que a tecnologia em sala de aula se 

efetue de forma construtiva é de extrema importância, devendo estes, 

buscarem saberes para a elaboração das atividades no laboratório. A 

questão que se coloca para os educadores é: como integrar essa nova forma 

de pensar. Torna-se cada vez mais necessário um fazer educativo que 

ofereça múltiplos caminhos e alternativas. . 

Verifica-se que é preciso transformar a dinâmica interna da sala de 

aula para que de fato novas alternativas possam ser implantadas com 

sucesso. Finalmente, deve-se salientar que este artigo foi um despertar para 

pensar a educação para além de um projeto de governo e sim, como um 

projeto de sociedade. A formação docente parece ser a mola mestra para 

melhorar o ensino, e isto foi evidenciado neste artigo. 
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RESUMO:  
Esse trabalho tem como objetivo principal a análise dos erros e obstáculos 
inerentes a aprendizagem do objeto matemático taxas de variação e 
relacionadas, ligado ao Cálculo Diferencial e Integral I, a luz da Teoria de 
Registro de Representação Semiótica de Duval (1999). Para tanto, foram 
investigados os materiais referentes as autoanálises de erros, bem como as 
resoluções em avaliações dos discentes do Curso de Engenharia Civil e 
Licenciatura em Matemática do IFBA, campus Eunápolis, no período de 2016 
a 2018. Mediante a classificação dos diversos erros, em diferentes registros 
de representação semiótica, observamos uma predominância para esse 
objeto do saber matemático, principalmente n registro língua materna, 
verificando muitos entraves nas transformações inerentes ao conteúdo, 
sejam de conversões ou tratamentos. É de suma importância que mais 
pesquisas nesse viés sejam realizadas, buscando a interpretação dos erros 
dos estudantes, tanto no Cálculo, quanto em outros áreas da Matemática ou 
mesmo em outros campos do saber. 
 

 

 

Palavras–chave: Erros e Obstáculos, TRRS, Cálculo Diferencial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos estudos do Cálculo Diferencial e Integral, em cursos superiores, é 

comum acontecerem os “erros” e esses são tratados apenas como 

inconsistências nas resoluções dos problemas matemáticos. Porém essas 

inconsistências podem dar suporte para a avaliação da pratica do professor e 

contribuir para uma mudança substancial no processo de ensino e 

aprendizagem dos conteúdos dessa disciplina.  

A Teoria de Registro de Representação Semiótica (Duval, 1999) tem 

como sustentação a indispensabilidade de diferenciar a noção científica das 

suas representações semióticas, assim como compreender as funções 

dessas representações para a aprendizagem dos conceitos matemáticos e 

para o desenvolvimento de habilidades que esses englobam. De acordo com 

Duval (1999), um registro de representação é “um sistema semiótico que tem 

as funções fundamentais no funcionamento cognitivo consciente”.  

Para designar um objeto simbólico, gráfico, língua natural e assim por 

diante, e com cada representação o objeto matemático toma novas 

características com pé no seu próprio conceito, pois cada uma delas aborda 

um viés distinto, determinado pelo seu sistema de origem. Com relação aos 

tipos de transformação de representação, Duval (2003) assinala dois tipos 

em sua teoria: os tratamentos, transformação de representação que mantem 

o mesmo registro, e as conversões, transformações que denotam de uma 

mudança de registro, porém contemplando o mesmo objeto de estudo.  

É com base nessa teoria que a presente pesquisa busca compreender 

os erros dos estudantes do IFBA, campus Eunápolis, ligados as turmas dos 

Cursos de Engenharia Civil e da Licenciatura em Matemática, na disciplina 

curricular de Cálculo Diferencial e Integral I, especificamente, a respeito do 

objeto taxas de variação e relacionadas.  

 

 

 

 
 



  

        

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

 

No presente trabalho foram analisadas três turmas do curso de 

Engenharia Civil, dos anos de 2016, 2017 e 2018, primeiro semestre, e uma 

turma de Licenciatura em Matemática, no ano de 2018, terceiro semestre. 

Observou-se, de forma analítica crítica, as questões e soluções das 

avaliações aplicadas, em relação ao objeto taxas, além das autoanálises de 

erros desenvolvidas pelos estudantes, onde estes discorriam sobre suas 

dificuldades diante do instrumento avaliativo e como categorizavam seus 

erros de acordo com uma classificação predeterminada pelo docente da 

disciplina. Assim, a depender das causas que o levam os discentes a 

cometer um erro podem classifica-lo em conhecimentos prévios, 

conhecimentos atuais, atenção ou outros erros e, além disso, o estudante 

categorizava seu tipo de erro, de acordo com o registro de representação 

(Duval, 1998), seja ele na língua Materna, no registro algébrico, registro 

numérico ou registro gráfico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Para contemplar os estudos dos erros dos discentes nas turmas de 

Engenharia Civil e da Licenciatura em Matemática, foram analisadas as 

questões referentes ao conteúdo taxas de variação ou relacionadas, 

ministrado ao final da disciplina de Cálculo. Foram verificados, considerando 

todos os erros relacionados as essas questões um total de 478 erros. 

Desses, como podemos observar no gráfico da Figura 1, a maior parte diz 

respeito a conhecimentos atuais. 
 

Figura 1- Classificação dos erros relativos a objeto taxas 

 



  

        

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 No que se referente aos registros de representação, o mais 

demarcado durante a classificação dos erros pelos discentes é registro da 

língua materna, como consta no gráfico da Figura 2. Os estudantes 

discorreram em suas autoanálises uma grande dificuldade na compreensão 

dos enunciados, principalmente os que que atrelam o objeto matemático a 

situações reais, havendo assim, dificuldades na conversão desse registro, 

principalmente para a representação no registro algébrico.  
 

Figura 2 – Erros alocados nos diferentes registros para o estudo de taxas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Constatou-se em função disso a ocorrência de muitas respostas em 

branco, ou ainda, contendo apenas a retirada dos dados básicos informados 

nos enunciados. Com relação a isso, o Estudante F, considera em sua 

autoanálise, cujo recorte pode ser observado na Figura 3, a realidade 

conflituosa, em que o discente se encontra perante a resolução de 

problemas, levantando essa questão em função da falta de interpretação, ao 

se deparar com as questões, bem como os entraves com conhecimentos 

anteriores, a respeito das técnicas de derivação e trabalho com técnicas 

atreladas a geometria. 

Figura 3 – Trecho de autoanálise de erros da Estudante F

 
                                     Fonte: Autoanálise de erros do Estudante F 
 

Observou-se um alto número de erros, particularmente, na conversão 

da língua materna para o registro algébrico, na tarefa que segue na Figura 4. 

Figura 4 – Questão 2 da avaliação parcial de Taxas de Variação e 
Relacionadas 



  

        

 

 

 
Fonte: Avaliação Parcial 10 (material do professor). 

 

Dos estudantes que responderam essa questão, 46,15% relataram 

que seus erros estavam relacionados a conhecimentos atuais. O Estudante 

H, por exemplo, traz em sua análise, que cujo trecho pode ser visualizado na 

Figura 5, sua consideração em relação a tarefa, apresentando que seus 

erros estão relacionados a falta do entendimento sobre o objeto taxas de 

variação, assunto ministrado nas aulas, assim como na dificuldade em fazer 

a interpretação devida do problema (língua materna). Na sua solução, 

acabou cometendo um erro muito comum, averiguado nas resoluções dos 

estudantes, que se dá pela inversão na ordem do tempo inicial proposto no 

problema, pelo tempo final, para o cálculo da taxa da variação média. 

 
Figura 5 – Trecho de análise de erro do Estudante H 

 
                                     Fonte: Autoanálise de erros do Estudante F 
 

 Foi possível notar com essas e tantas outras verificações, sobre os 

erros dos discentes que ocorre a necessidade de interferências, tanto 

docente, quanto de discentes em relação, principalmente a interpretação dos 

enunciados de problemas, fato atrelado diretamente ao registro da língua 

materna, o que impede as devidas conversões e posteriores tratamentos nos 

demais registro necessários para efetivação das resoluções.  

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Constatamos que é de suma importância e necessidade que 

metodologias alternativas que visem compreender o desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes, sejam efetivadas durante o processo de 

ensino. Cabe salientar que a metodologia empregada pelo docente dessa 

disciplina é muito prestigiada visto que garante ao discente uma postura de 

autoanálise sobre seu erro numa perspectiva de possibilidade mudanças 

perante sua aprendizagem. 
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RESUMO:  

O trabalho visa elaborar um esboço do ensino da Aritmética no último ano do 
Ensino Fundamental I por meio da resolução de problemas, bem como 
salientar a importância desse meio para o ensino matemático, analisando o 
desempenho dos alunos diante dos problemas aritméticos. A construção do 
esboço ocorreu a partir de uma atividade realizada com os alunos do 5º ano 
do Fundamental I da escola municipal Giuseppe Lacoviello de Eunápolis. 
Refletimos acerca da metodologia de resolver problemas e as técnicas 
utilizadas pelos discentes ao resolvê-los, em consonância com as teorias 
TAD e TRRS.   
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INTRODUÇÃO 

 

 É necessária a utilização de problemas para o ensino matemático, e 

isso é exposto claramente em um dos objetivos da metodologia de resolução 

de problemas matemáticos presente nos PCNs (1998) de Matemática dos 

primeiro e segundo ciclos, onde é exposto que:  

 

Resolver situações problemas é construir, a partir delas, os 
significados das operações fundamentais, buscando 
reconhecer que uma mesma operação está relacionada a 
problemas diferentes e um mesmo problema pode ser 
resolvido pelo uso de diferentes operações (PCN, 1998, p. 
42). 
 

 
 Na qual é evidenciado que os problemas matemáticos relacionados à 

Aritmética auxiliam na compreensão não só dos princípios e regras 

aritméticos, mas também na compreensão de diferentes conteúdos 

matemáticos.   

 No desenvolvimento desse trabalho, faremos a menção de duas 

teorias norteadoras. A primeira é a Teoria Antropológica do Didático (TAD) 

que foi desenvolvida por Ives Chevallard (1992), ela estuda o homem em 

face do saber matemático. A partir dela surgiu o termo primitivo objeto e 

também os termos teoria, tecnologia, técnica e tarefa, que juntos formam a 

noção de praxeologia. A segunda é a Teoria dos Registros de Representação 

Semiótica (TRRS), criada por Raymond Duval (1995), a qual analisa as 

dificuldades na aprendizagem e do exercício cognitivo específico da 

matemática. Já os registros são sistemas semióticos  e sua função é, além da 

comunicação, a objetivação e tratamento. Com isso, podemos destacar dois 

dos principais registros: Língua Materna e Registro Numérico. Na TRRS, 

há ainda o tratamento e a conversão, o primeiro termo é uma 

transformação de uma representação de um objeto em um registro, já o 

segundo trata-se de uma transformação de uma representação de um objeto 

de um registro para outro.  



  

        

 

 

Este trabalho tem como propósito expor os dados de um estudo 

desenvolvido na modalidade de artigo científico, onde o desejo é compartilhar 

as observações feitas em uma turma do Ensino Fundamental I, acerca do 

método de resolver problemas de cunho aritmético.  

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho apresenta uma pesquisa quantitativa, onde serão 

expostos os dados reais de uma turma de 5º ano do Ensino Fundamental 

diante de uma atividade, especialmente, acerca da relevância da metodologia 

de resolução de problemas aritméticos utilizada por professores.  

Para a análise dos dados, aplicou-se uma atividade, visando expor a 

importante utilidade dos problemas aritméticos mediante a análise do 

desempenho dos alunos diante dos problemas, como os alunos os 

resolveram, uma vez que estes podem contribuir na fundamentação de 

conteúdos matemáticos, além dos princípios aritméticos.  

A oficina foi aplicada em turma de 5º ano do Ensino Fundamental I do 

turno matutino da Escola Municipal Giuseppe Lacoviello, onde foram 

realizados por eles, após uma breve discussão, alguns problemas aritméticos 

no período de 50 minutos.    

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas resoluções das tarefas os alunos utilizaram artifícios que os 

auxiliaram na contagem, por exemplo, os dedos. Ao resolver a primeira 

tarefa, os alunos calcularam de modo implícito as multiplicações necessárias 

e explicitaram apenas a soma como técnica, fazendo uma conversão da 

língua materna para o registro numérico da situação e realizando o 

tratamento numérico, conforme a Figura 1.   

 



  

        

 

 

  

Figura 1. Resolução do primeiro problema feita pelo aluno A. IFBA, 2019. 

 

Já na resolução da segunda tarefa, em sua maioria, eles interpretaram 

corretamente a situação problema e utilizaram de modo certo, como técnica, 

o algoritmo da divisão para solucionar o problema, ainda convertendo o 

problema da língua materna para o registro numérico e realizando o 

tratamento necessário, de acordo com a Figura 2.  

 

 

Figura 2. Resolução da segunda tarefa feita pelo aluno B. IFBA, 2019. 

 

A terceira tarefa foi resolvida, com um pouco mais de dificuldade, pois 

o problema trouxe números maiores para serem calculados, mas a maioria 

resolveu corretamente a subtração, técnica necessária, após converter o 

problema da língua materna para o registro numérico e puder tratar a questão 

numericamente, como mostra a Figura 3.    

 



  

        

 

 

 

Figura 3. Resolução da terceira tarefa feita pelo aluno C. IFBA, 2019.  

 

Sendo assim, estes sujeitos reconheceram as operações necessárias 

e aplicaram diferentes técnicas de contagem, além de tudo, a maior parte 

soube interpretar a situação e resolver as tarefas. Assim, os discentes podem 

melhor compreender os princípios aritméticos, as vezes implicitamente, o que 

contribui na fixação de outros objetos matemáticos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados deste trabalho podemos afirmar que a resolução 

de problemas aritméticos é primordial na firmação de conteúdos matemáticos 

e para uma melhor interpretação, pois ao resolvê-los não se utiliza um 

algoritmo, mas exigem todo um processo de resolução ao qual se mostra as 

técnicas utilizadas. 

 O trabalho por meio da metodologia de resolver problemas aritméticos 

permite aos professores explorarem de seus alunos estratégias e técnicas 

que a principio não são conhecidas para que possam sair de uma dificuldade, 

isto é, contornar o obstáculo.  

Sendo assim, é essencial a utilização dos problemas aritméticos como 

metodologia de ensino, ou melhor, ensinar as regras aritméticas por meio de 

problemas, principalmente no Ensino Fundamental I onde é necessário para 

a fundamentação dos conhecimentos matemáticos básicos.      
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RESUMO: 

Neste trabalho, analisamos a descrição do movimento de objetos em curva, 
em especial a curva Braquistócrona1, a fim de compará-lo com aquelas 
descrições em um Movimento Vertical, em especial, a Queda Livre. Veremos 
que por meio da apresentação da curva supracitada, o movimento de Queda 
Livre pode ser analisado sobre outra perspectiva cinemática. Para tal, 
construímos um modelo concreto que evidenciará a associação entre o 
movimento na vertical e o modelo curvo como consequência do artefato 
experimental. 
 

 

Palavras–chave: Braquistócrona, Movimento em Curva, Queda Livre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1A palavra braquistócrona deriva das palavras gregas Brachistos, que significa menor, 

e Chronos, que significa tempo. 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

 O problema da curva Braquistócrona começou a ser publicado no 

final do século XVII no Acta Eruditorum de Leipzig onde Johann 

Bernoulli anunciava possuir uma solução e desafiava os cientistas da época 

para, num prazo de seis meses, fazerem o mesmo. Contudo antes de 

estudarmos mais afundo esse problema, e o Bernoulli que tinha a resposta 

para o mesmo, vamos entender um dos tipos de movimento vertical, a Queda 

Livre. 

Muito certamente se realizarmos o experimento simples de deixar cair 

um objeto e indagarmos a um leigo sobre o que isto o recorda, em relação à 

ciência, ele dirá, certamente, gravidade. Em nossas indagações, isso ocorre 

em cem por cento das vezes. Surpreendentemente também, todos atribuíram 

a Newton a descoberta da gravidade, embora. 

“[...] muitas pessoas – desde a Antiguidade – já haviam 
pensado sobre a queda dos corpos; e que já se falava 
em gravidade mais de mil anos antes de Newton. Já se 
descreve queda dos corpos, desde tempos imemoriais, 
utilizando-se palavras equivalentes a “gravidade”, em 
vários idiomas”. (MARTINS, 2006, p. 170). 

 Os corpos são atraídos pela Terra porque em torno dela há uma região 

chamada campo gravitacional exercendo atração sobre eles. Se não 

houvesse a resistência do ar, todos os corpos, de qualquer peso ou forma, 

abandonados da mesma altura, nas proximidades da superfície da Terra, 

levariam o mesmo tempo para atingir o solo. Esse movimento é conhecido 

como Queda Livre ou Queda dos Corpos. Sendo, portanto, um movimento 

uniformemente acelerado. A trajetória é retilínea, vertical e a aceleração é a 

mesma para todos os corpos. 

O objeto de estudo nesse trabalho é o Problema Curva 

Braquistócrona, que tem relação com o movimento de Queda Livre, visto que 

esse problema utiliza um corpo esférico  abandonado em uma determinação 

posição e sob a ação exclusiva da aceleração gravitacional. Utilizaremos um 

modelo para compreendermos na prática como funciona esse problema. 

Esse trabalho está estruturado da seguinte forma: problema 

braquistócrona, proposta de atividade e considerações finais. 



  

        

 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA  

Agora, apresentamos o problema da Curva Braquistócrona: 

Dados dois pontos A e B em um plano vertical, fazer 
corresponder a uma partícula móvel M a trajetória AMB 
pela qual a partícula, descendo sobre o seu próprio 
peso, passa do ponto A para o ponto B no espaço de 
tempo mais curto. Ao contrário do que nossa intuição 
possa sugerir o percurso mais rápido de uma esfera 
(por exemplo) ao longo de uma calha que una dois 
pontos a diferentes alturas não é uma linha reta. Esse 
menor tempo é obtido se a bola percorrer uma linha em 
forma de cicloide. (TAGLIOLATTO, 2015, p.16). 

 

Figura 1.Braquistócrona .  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google. 

 

O problema começou por ser publicado na Acta Eruditorum de Leipzig, 

de Junho de 1696, onde Johann Bernoulli2 anunciava possuir uma solução e 

desafiava os cientistas para, num prazo de seis meses, fazerem o mesmo 

(SMITH, 1959). Em Janeiro de 1697 publica uma nova proclamação 

anunciando que apenas Leibniz lhe comunicara ter chegado à solução, mas 

                                                           

2 Johann I (1667 - 1748) estudou medicina, mas o seu interesse pela Matemática 

falou mais alto sendo influenciado pelo seu irmão Jacob. Apelidado de Aristóteles do 

Século XVII. Forneceu ao Marquês de L’Hôpital informações sobre suas descobertas 

matemáticas, concedendo o direito de usá-las. L’Hôpital escreveu o livro Análise dos 

infinitamente pequenos para a compreensão de linhas curvas, publicado em 1696. 

 



  

        

 

 

pedia um adiamento do prazo até a Páscoa para uma maior divulgação da 

questão junto do meio científico, o que foi aceito. 

Acabariam por serem apresentadas cinco soluções nas Actas de 1697: 

a do próprio, a do seu irmão Jacob, a de Leibniz, a de L’Hôpital e uma sob 

anonimato (que seria a de Isaac Newton, como este veio a reconhecer mais 

tarde). 

“O Leão se reconhece pelas marcas de suas garras!” é um comentário 

atribuído a Johann Bernoulli referindo-se a Newton, a propósito da solução 

anônima apresentada. 

A metodologia consiste em duas etapas: 

Etapa 01: Produzir um modelo concreto (real) que possibilite realizar o 

lançamento de um corpo esférico para análise e entendimento do problema 

da Curva Braquistócrona. 

Etapa 02: Realizar um questionário semiestruturado e qualitativo 

associando o artefato experimental ao movimento de Queda Livre. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Espera-se que, ao final desse trabalho utilizando os conceitos de 

movimento e curva, como também a análise sobre a trajetória do corpo 

esférico (Figura 1), os discentes sejam capazes de responder o seguinte 

questionário:  

a- Qual caminho você imagina ser mais rápido intuitivamente sem o uso do 

modelo? 

b- Qual caminho foi o mais rápido quando você utilizou o modelo? 

c- Quais fenômenos físicos estão envolvidos nesse problema da curva 

braquistócrona? 

d- Porque o caminho mais curto não é feito em menor tempo?   

e-  Imagine que você é o salva-vidas e precisa salvar a pessoa que está no 

mar no menor tempo possível. Qual trajetória seria escolhida para chegar o 

mais rápido possível até a vítima conforme a figura? 

 



  

        

 

 

Figura 2. Possíveis trajetórias de um salva-vidas para socorrer uma vítima. 

 

Fonte: Google. 
 

f-  A massa do corpo esférico influência no tempo percorrido pelo mesmo no 

problema da curva braquistócrona? Por quê?  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse estudo objetivou construir um modelo concreto como fonte de 

informação e reflexão para aqueles alunos que não conheciam o problema da 

Curva Braquistócrona e seus fenômenos matemáticos e físicos envolvidos. 

Acreditamos que este trabalho pode beneficiar o processo de ensino 

aprendizagem em sala de aula pelo teor prático e lúdico.  

 Diante do que foi proposto, é possível observar que o uso do material 

concreto, desde que trabalhado de forma dirigida, possibilita o conhecimento 

interativo e ao mesmo tempo prazeroso. 

 Portanto, pode-se alcançar os objetivos desejados desde que seja 

seguido o método correto de ensino, ou seja, fazendo um bom uso do modelo 

concreto. 
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RESUMO: 

Esse trabalho foi desenvolvido na disciplina de Introdução à Estatística, na 

turma do 7º semestre do curso de Licenciatura em Matemática no IFBA – 

Campus Eunápolis. Serão analisados a idade e o rendimento de alunos da 

turma de Funções dos semestres letivos 2017.1 e 2018.1 com o objetivo de 

fazer uma análise estatística descritiva dos dados e verificar se existe 

correlação entre idade e rendimento dos alunos. Concluiu-se que existe 

correlação, porém ela é fraca, mostrando que a idade não influenciou 

significantemente na nota.. 

 

Palavras–chave: Dados, Estatística, Funções.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido na turma de 7º semestre, na disciplina 

de Introdução a Estatística, do curso de Licenciatura em Matemática, 

noturno, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, 

campus Eunápolis. Inicialmente foi coletado os dados, que são a idade e o 

rendimento dos alunos da disciplina Funções do 1º semestre do curso de 

Licenciatura em Matemática dos semestres letivos 2017.1 e 2018.1, e foram 

analisados baseado-se nos conteúdos apreendidos  da estatística descritiva.  

A estatística descritiva “compreende o manejo dos dados para resumi-

los ou descrevê-los, sem ir além, isto é, sem procurar inferir qualquer coisa 

que ultrapasse os próprios dados” (FREUND, SIMON, 2000). De acordo com 

Barbetta, 2012, a estatística descritiva é o ramo da estatística que coleta, 

resume e apresenta dados, para uma visualização clara, possibilitando 

analisar os dados e identificar características importantes. Assim, utiliza-se 

técnicas descritivas (tabelas e gráficos), tanto para variáveis numéricas 

quanto para variáveis categóricas. 

A partir do estudo teórico, o objetivo desse trabalho foi fazer uma 

análise estatística descritiva dos dados, verificando se há uma correlação 

entre idade e rendimento dos alunos.O trabalho está dividido em duas seções 

que são a metodologia, explicando como foi desenvolvido e descrito os dados 

obtidos, e os resultados e discussões que serão analisados os resultados a 

partir dos métodos estatísticos para fazer a correlação entre as variáveis que 

são a idade e rendimento.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

 

Este estudo estatístico é composto pelos alunos da disciplina Funções, 

oferecida no turno da noite nos semestres letivos 2017.1 e 2018.1, para o 

curso de Licenciatura em Matemática no IFBA – Campus Eunápolis. Foram 



  

        

 

 

analisados os dados dos alunos das turmas citadas, possibilitando a 

obtenção das informações referentes às seguintes variáveis: Idade e 

Rendimento. 

Essas variáveis foram apresentadas através de tabelas e gráficos e 

avaliadas com relação à medidas descritivas, tais como a tabela de 

distribuição de frequência, histograma e polígono de frequência, média, 

mediana, moda. Como também as medidas de dispersão, como o desvio 

padrão e coeficiente de variação com o objetivo de analisar a correlação 

entre a idade e o rendimento dos alunos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Considerando as turmas de Funções dos semestres letivos 2017.1 e 

2018.1 foram incialmente coletados os dados brutos que são: a idade e nota 

dos alunos que não reprovaram na disciplina por falta. Após a coleta foi 

iniciado o processo descritivo dos dados. Como são duas variáveis, foi 

necessário realizar a análise separadamente para fazer a correlação 

posteriormente.  

  Tendo esses dados obtidos, é possível montar a tabela de distribuição 

de frequência com intervalos de classe da variável idade.  

Tabela 1.Distribuição de Frequência da variável idade. IFBA, 2019. 

Classes  𝐹𝑖 𝑥𝑖 𝐹𝑎𝑐 𝑓𝑖 

15├ 18 2 16,5 2 0,02 

18├ 21 32 19,5 34 0,39 

21├ 24 16 22,5 50 0,19 

24├ 27 11 25,5 61 0,13 

27├ 30 5 28,5 66 0,06 

30├ 33 8 31,5 74 0,1 

33├ 36 4 34,5 78 0,05 

36├ 39 2 37,5 80 0,02 



  

        

 

 

39├ 42 2 40,5 82 0,02 

∑  
82   1 

 Fonte: Os alunos. 

Baseado nas medidas de tendência central podemos encontrar a 

média(�̅�) que é 23,83, a mediana (�̃�) igual 22 e a moda (𝑀𝑜) 20. 

De maneira análoga a variável idade, podemos fazer com as notas. 

Com estes dados, podemos montar a tabela de distribuição de frequência da 

variável nota.  

Tabela 2. Distribuição de Frequência da variável Nota. IFBA, 2019. 

Classes 𝐹𝑖 𝑥𝑖 𝐹𝑎𝑐 𝑓𝑖 

1├ 2 1 1,5 1 0,01 

2├ 3 1 2,5 2 0,01 

3├ 4 3 3,5 5 0,04 

4├ 5 9 4,5 14 0,1 

5├ 6 23 5,5 37 0,28 

6├ 7 14 6,5 51 0,17 

7├ 8 28 7,5 79 0,34 

8├ 9 3 8,5 82 0,04 

9├ 10 0 9,5 82 0 

∑  82   1 

Fonte: Os autores. 

De acordo com as medidas de tendência central podemos encontrar a 

média(�̅�) das notas que é 6,06, a mediana(�̃�) igual 5,8 e a moda(𝑀𝑜) 7,0. 

A partir das variáveis idade e nota, foi calculado um coeficiente de 

correlação linear(𝑟). Esse coeficiente possibilita verificar se há uma 

correlação entre as duas variáveis, podendo ser: 𝑟 =

{

−1 < 𝑟 < 0 → 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑟 = 0 → 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑛𝑢𝑙𝑎

0 < 𝑟 < 1 → 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎
.  

No caso das variáveis idade e nota o coeficiente de correlação linear 

simples foi igual a 𝑟 = −0,140175944, portanto, uma correlação negativa. No 



  

        

 

 

entanto, um valor próximo de zero o que indica uma correlação fraca das 

variáveis supracitadas. Isto pode ser verificado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 1: Gráfico de dispersão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Os autores.  

 Podemos verificar no gráfico que há uma dispersão dos pontos em 

relação a reta de ajustamento, o que corrobora com o coeficiente de 

correlação, ou seja, a correlação é fraca o que indica que não há muita 

influência da idade nas notas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos concluir, considerando os alunos da turma de Funções do 

ano letivo 2017.1 e 2018.1 que não reprovaram por falta, que a correlação 

entre a idade e nota é fraca, indicando que não há uma influência da idade 

nas notas, ou seja, não necessariamente indica que quanto menor a idade 

maior será a nota ou maior idade menor será a nota.  
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RESUMO:  

Este trabalho foi elaborado num objetivo de aprofundamento de alguns 

conceitos da física na disciplina de Física I do curso de Licenciatura em 

Matemática do IFBA – campus Eunápolis, o estudo desses conceitos se dará 

na construção e estudo de um Trambuchet, arma antiga de arremesso de 

projétil, por ser um instrumento que utiliza conceitos físicos em que se 

conserva e libera energia nos objetos arremessados. A fabricação desse 

instrumento será feita com espetinho de bambu, de forma simplificada, com 

materiais preferencialmente reutilizáveis. Será possível notar que existem 

vários parâmetros a serem observados e que modelo matemático pode ser 

explorado para se conseguir resultados mais eficientes. 

  

Palavras–chave: catapulta medieval, conservação da energia mecânica, 

vantagem mecânica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

 O objetivo deste trabalho é obter uma análise matemática e física no 

estudo deste dispositivo para que possamos compreender um pouco a 

engenhosidade dos engenheiros medievais e que possa ser mais plenamente 

apreciada e também seja um instrumento eficaz para produzir conhecimento 

no ensino aprendizado de Física e Matemática.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

                            Fotos de algumas etapas da construção.  
 
          Figura 1 – estrutura lateral                                       figura 2 – concluído 

                                                 

       Fonte: os próprios autores                                Fonte: os próprios autores 
 

A seguir, se encontra a lista de materiais utilizados no decorrer do 

desenvolvimento do projeto: espetinho para churrasco; cola quente; cola 

araldite; raio de bicicleta; bomba de caneta; duratex; barbante; clipe; pedaço 

de tecido; bateria de flash (estragada, servindo de contrapeso); tampa de 

armário (base do trambuchet). 

A metodologia da montagem do Trambuchet foi dividida em partes 

para melhor compreensão. Primeiramente foram separados os palitos que 

tivesse empenados, em seguida, por meio de um rascunho, dimensionadas 

as estruturas e montadas as partes logo após ter aplicada a cola. 

 

 

 



  

        

 

 

TEORIA EMPREGADA – FÍSICA I 

 

De acordo com Alves (2016), a força peso é o resultado da atração 

gravitacional exercida pela Terra não somente sobre os objetos localizados 

próximos à sua superfície, mas atuando também a distâncias relativamente 

longas. Dada pela fórmula: 𝐹𝑝 = 𝑚. 𝑔 

 

Onde 𝑚 é a massa do objeto e 𝑔 a aceleração gravitacional: 𝑔 =

9,8 𝑚/𝑠². 

Alves (2016) destaca que a grandeza física associada ao movimento 

de rotação de um determinado corpo em razão da ação de uma força é 

denominada torque, ou seja, o torque é definido como o produto da força 𝐹 

aplicada em relação a um determinado ponto, pela distância que separa o 

ponto de aplicação dessa força ao ponto em que o projétil é lançado. Dada 

pela fórmula: 𝜏 = 𝐹. 𝐷      𝜏 = 𝐹𝑝₁. 𝐷₁ − 𝐹𝑝₂. 𝐷₂ 

 
A fórmula de Torque fornece a força aplicada no ponto de rotação e no 

momento em que o projétil é lançado.  

Alves (2016) cita a Segunda Lei de Newton: “A força resultante que 

atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por 

ele adquirida”. Dada pela fórmula: 𝐹 = 𝑚. 𝑎 

A velocidade média é encontrada através da razão da distância 

percorrida por um móvel, pelo tempo percorrido. Alves (2016) afirma que a 

velocidade média de um móvel pode ser interpretada como o valor da 

velocidade constante que um segundo móvel deveria manter para fazer o 

mesmo percurso no mesmo tempo que o móvel em estudo. Dada pela 

fórmula:  𝑉𝑚 =
Δ𝑠

Δ𝑡
 

Um lançamento oblíquo é o movimento que se dá no plano 𝑋𝑌, de 

acordo com Alves (2016). Para calcular a trajetória do projétil, será utilizado o 



  

        

 

 

conceito de lançamento oblíquo, utilizando as fórmulas de movimento no 

plano 𝑋𝑌. 

𝑋 = 𝑋𝑜 + 𝑉𝑜𝑥. 𝑡          𝑌 = 𝑌𝑜 + 𝑉𝑜𝑦. 𝑡 −  
1

2
𝑔. 𝑡² 

Com essas fórmulas, é possível calcular a posição do projétil em 

relação ao tempo. Para calcular a velocidade inicial em cada eixo (𝑉𝑜𝑥, 𝑉𝑜𝑦), 

é necessário utilizar as fórmulas:  𝑉𝑥 = 𝑉𝑜. 𝑐𝑜𝑠𝜃       𝑉𝑦 = 𝑉𝑜. 𝑠𝑒𝑛𝜃 − 𝑔. 𝑡 

Segundo Alves (2016), energia cinética é a forma de energia que os 

corpos em movimento possuem, sendo esta, proporcional à massa e à 

velocidade da partícula que se move. Sua formula é a seguinte:  𝐸𝑐 =
𝑚.𝑣²

2
 

Essa equação foi utilizada para encontrar a energia cinética no 

momento do lançamento. 

Energia potencial gravitacional trata-se de uma energia associada ao 

estado de separação entre dois objetos que se atraem mutuamente por meio 

da força gravitacional. Energia potencial é a energia armazenada que 

eventualmente pode ser transformada em outro tipo de energia:  𝐸𝑝𝑔 =

𝑚. 𝑔. ℎ 

Ela será utilizada para encontrar a energia potencial do contrapeso. 

Para calcular a energia mecânica, utiliza-se a fórmula abaixo: 𝐸𝑚 =

 𝐸𝑝 +  𝐸𝑐 

Segundo Alves (2016), potência é a razão que relaciona o trabalho 

com o tempo gasto para realizá-lo. Dada pela fórmula:  𝑃 =
𝑊

𝛥𝑡
 

Utiliza-se essa fórmula para encontrar a potência do disparo do projétil. 

Alves (2016), destaca que o trabalho é a medida da energia transferida 

por uma força ao produzir certo deslocamento.  𝑊 = 𝐹. 𝑑 

 

 

 



  

        

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O que se pode perceber é que tem vários parâmetros a serem 

observados e que modelo matemático pode ser explorado para se conseguir 

resultados mais eficientes, como no tamanho do braço e o contrapeso, a 

ralação angular do braço e o arremesso do projétil ao alvo pretendido. O 

trabalho carece de mais estudo quanto ao menor coeficiente de variação (%), 

análise do melhor rendimento (%) e o melhor alcance (𝑚). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma análise mecânica do dispositivo, como foi mostrado, pode ser 

aplicado para projetar um trambuchet mais eficiente, contudo, o projeto feito 

não teve o objetivo de fazer uma análise minuciosa do estudo dessa peça de 

artilharia medieval em que se aplica importantes teorias físicas, nas quais 

serão estudadas em trabalhos futuros nessa disciplina. 
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RESUMO:  

Neste trabalho temos como objetivo mostrar como mensurar a força da 

aceleração gravitacional em um local de sua preferência, desde que sejam 

respeitados alguns critérios. No momento do experimento serão ressaltados 

alguns conhecimentos matemáticos, fazendo-se assim, um interlace entre os 

dois componentes. Para tal, será necessário determinar o período de 

oscilação de um pêndulo simples e através de medidas de parâmetros do 

movimento do mesmo, determinaremos o valor da aceleração da gravidade, 

que por sua vez demonstram/abordam fenômeno da área da física que 

tangencia o conteúdo de movimento harmônico. Para o desenvolvimento, 

utilizaremos três pêndulos simples com comprimentos do fio que os 

sustentam distintos, nestas condições será possível encontrar, por intermédio 

do experimento, um valor constante, que nesse caso trata-se da aceleração 

da gravidade.  

 

.  

Palavras–chave: Aceleração, Experimento, Pêndulo.  
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INTRODUÇÃO 

 Neste trabalho temos como objetivo determinar a aceleração da 

gravidade no IFBA, campus Eunápolis, para tal, será necessário determinar 

experimentalmente o período de oscilação de um pêndulo simples.  Para o 

desenvolvimento desse experimento partiremos do conhecimento teórico que 

circundam o mesmo, via slide, posteriormente na parte prática, utilizaremos 

três pêndulos simples com comprimentos do fio que os sustentam distintos, 

para que nestas condições seja possível encontrar, por intermédio do 

experimento, um valor constante ou aproximado, que nesse caso trata-se da 

aceleração da gravidade  

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

Com reação ao pêndulo simples, o mesmo consiste em uma massa 

presa a um fio de massa desprezível, onde o mesmo é um exemplo 

conveniente de um sistema que executa H.H.S. 

 

Figura 2- Pêndulo Simples 

O pêndulo simples é feito com um objeto pequeno e pesado (para que 

o atrito com o ar possa ser desprezado) pendurado na extremidade de um 

cordel bem fino e resistente.  

São duas as forças que atuam sobre a bolinha de massa 𝑚: a força 

peso 𝑚𝑔 e a força de tensão do fio 𝑻. Para um pêndulo que faz um ângulo 𝜃 

com a posição de equilíbrio, o torque 𝑡 produzido pela força gravitacional em 

relação ao ponto de suspensão 𝑷, tem valor 𝑡 = 𝑚𝑔𝐿𝑠𝑒𝑛(𝜃), que é o produto 

da intensidade da força (mg) pela distância da direção da força ao ponto de 



  

        

 

 

suspensão  𝐿𝑠𝑒𝑛(𝜃). A força de tensão 𝑻 no fio não produz torque, já que sua 

direção passa sempre pelo ponto de suspensão. 

 Levando em conta o momento de inércia 𝑰 da bolinha em relação ao 

ponto de suspensão, 𝐼 = 𝑚𝐿2, chegamos à equação para 𝜃: 

 

𝐼
𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
= 𝜏 ⇒

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
= −

𝑚𝑔𝐿𝑠𝑒𝑛𝜃 

𝑚𝐿2
⇒

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
= −

𝑔𝑠𝑒𝑛𝜃 

𝐿
 

Cuja solução geral tem a forma: 

 𝜃(t) = 𝜃0𝑐𝑜𝑠(ωt + φ) 

Onde 𝜃0 é amplitude de oscilação, ω é a frequência de oscilação e  φ é 

a fase inicial de oscilação. Na equação última equação acima, o valor de ω é 

definido como ω = √
𝑔

𝐿
 e os valores da amplitude 𝜃0 e da fase inicial φ 

dependem da posição e velocidade iniciais do pêndulo. 

 Como 𝜃(t) = 𝜃0𝑐𝑜𝑠(ωt + φ) , com ω = √
𝑔

𝐿
 é solução da equação 

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2 = −
𝑔 

𝐿
. 𝜃 , então sabendo o valor da frequência ω  podemos achar o 

período 𝑇𝑆 das oscilações do pêndulo simples, oscilando em pequenas 

amplitudes: 

𝑇𝑆 =
2𝜋

𝜔
= 2𝜋√

𝐿

𝑔
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Para o desenvolvimento do experimento, utilizaremos de três 

comprimentos (𝐿) do fio, nesse caso “fio urso”, onde verificaremos o tempo 

de 35 oscilações completas do pêndulo. Os fios dos pêndulos possuíram 

comprimentos  𝐿1 = 20,00 cm, 𝐿2 = 35,00 cm,  𝐿3 = 50,00 cm   e 𝐿4 = 65,00 cm. 

Um modo de determinar-se o período 𝑇 de um pêndulo é medindo-se o 

tempo 𝒕 de 𝒏 oscilações e calculando-se 𝑻𝑺 pela equação abaixo. Com 



  

        

 

 

relação à incerteza na medida do tempo de 35 oscilações, associamos ao 

tempo de reação do operador do cronômetro, tempo entre dois disparos do 

cronômetro. Para medir esse tempo de reação, pressione o botão de disparo 

e, imediatamente após o disparo (tente fazer isso o mais rápido que puder) 

pressione o mesmo botão para parar a medição do tempo de sua reação.  

𝑻𝑺 = 𝒕 𝒏⁄  
. 

Propagação da incerteza 

A lei propagação da incerteza, aplicada ao modelo matemático  

𝑔 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
  fornece: 

𝒖𝟐(𝒈) ≅ [𝟒𝝅𝟐
𝟏

𝑻𝟐
]

𝟐

𝒖𝟐(𝒍) + [𝟒𝝅𝟐
𝒍

𝑻𝟑
]

𝟐

𝒖𝟐(𝑻) 

O cálculo para cada incerteza, para os seus respectivos valores de 𝑙 e 

𝑇, serão feitos juntamente como os participantes via slide e lousa, onde o 

objetivo dessa etapa é, além de explorar o conhecimento físico, explorar 

conceitos matemáticos que o envolve durante a resolução dos cálculos 

algébricos, numéricos e coleta de dados no decorrer do experimento. 

 Como relação ao ângulo de lançamento da massa 𝑚, deve-se 

propiciar pequenas oscilações com pequena amplitude (não maior que 35°), 

posteriormente devemos mensurar com o cronômetro pelo menos duas 

vezes o tempo t de n oscilações completas. Os valores medidos de t não 

devem diferir por mais que uma fração de segundos. Os resultados 

encontrados devem ser anotados na tabela abaixo, a mesma será 

disponibilizada via Xerox no momento do experimento.  

Após obter os dados necessários, que são o período médio de 

oscilações dos respectivos pêndulos, substituiremos os valores na equação 

abaixo para verificar a veracidade do experimento. 

𝑇𝑆 =
2𝜋

𝜔
= 2𝜋√

𝐿

𝑔
 



  

        

 

 

Ao resolver as equações para os distintos valores de 𝐿 e 𝑇𝑆, 

encontramos um valor constante os aproximando, devido às incertezas 

presentes no experimento, que por sua vez, trata-se da aceleração da 

gravidade.   

Materiais Utilizados 

o Cronômetro; 

o Fio urso; 

o Peso de massa 50g; 

o Esquadro; 

o Indicador de ângulo; 

o Tabela para preenchimento dos dados coletados 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Por meio deste experimento será possível determinar a relação entre o 

período e comprimento de um pêndulo. Utilizando-se do modelo matemático 

e algumas medidas experimentais possíveis, inclusive prever o 

comportamento do objeto estudado para outros comprimentos em baixas 

amplitudes. 

 A partir do experimento realizado com o pêndulo simples, em 

condições ideais, (sem a interferência de forças externas) pode se verificar 

que a aceleração da gravidade atua em toda parte e preserva suas 

características básicas onde quer que aplicadas. 
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RESUMO:  

Um importante passo para que os direitos dos alunos com surdez foi a 
implementação da Lei nº. 10.436, de 24 de abril, que oficializou a LIBRAS 
(Língua Brasileira de Sinais) como a língua utilizada pelo surdo no Brasil e, 
posteriormente, regulamentada sob o Decreto n° 5.626. Através da 
implementação da lei foi garantida a obrigatoriedade dos alunos surdos de 
serem matriculados nas escolas da educação básica, e além disso que os 
direitos dos mesmos sejam respeitados. Assim, o presente trabalho busca 
incentivar o ensino de análise combinatória no Ensino Fundamental II, 
pautado no Princípio Fundamental da Contagem. Fazendo uso da Teoria 
Antropológica do Didático, que serviu como base teórica para análise das 
atividades propostas. Foi observado durante a aplicação da oficina que é 
possível trabalhar o ensino da análise combinatória com alunos surdos, 
desde que seja explorado toda potencialidade visual que a língua de Libras 
possui. 
  

Palavras–chave: Educação, Inclusão, Libras, TAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO  

 

Segundo o Decreto n° 5.626, que promulga a Lei n° 10.436 viabiliza a 

inclusão da Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 

formação de professores:   

A Libras deve ser inserida como disciplina curricular 
obrigatória nos cursos de formação de professores para o 
exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos 
cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas 
e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de 
ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
(BRASIL, 2005, pg. 01). 
 

Ao inserir a disciplina aos cursos de formação de professores 

subentende-se que o objetivo seja preparar professores para incluir os 

alunos, em especial os alunos surdos no processo de ensino e 

aprendizagem. Nos últimos anos, muito se tem discutido sobre inclusão 

escolar de alunos com necessidades especificas. Pois, independente das 

necessidades específicas que esse aluno possa ter, seus direitos são 

garantidos por lei, e, portanto deve ser matriculado e aceito em uma unidade 

de ensino. Por essa razão, que a inclusão desse aluno não depende apenas 

de seus direitos, como também se faz necessário que o profissional da 

educação seja devidamente habilitado para contribuir gradativamente para o 

progresso desse aluno. Como afirma Lacerda: 

 

A inclusão apresenta-se como uma proposta adequada para 
a comunidade escolar, que se mostra disposta ao contato 
com as diferenças, porém não necessariamente satisfatória 
para aqueles que, tendo necessidades especiais, 
necessitam de uma série de condições que, na maioria dos 
casos, não têm sido propiciadas pela escola. (LACERDA, 
2006).  
 

Sendo assim, é imprescindível que haja uma mútua preparação tanto 

das escolas, como do professor que estará trabalhando com esse aluno. 

Diante disso, o trabalho pretende mostrar como os conceitos introdutórios da 

Análise Combinatória pode ser aplicado aos alunos surdos, bem como outros 

alunos.  Para a realização desse trabalho pesquisamos uma escola dentro do 



  

        

 

 

município de Eunápolis – BA, escola que trabalhasse a inclusão em seu 

ambiente escolar. 

   

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

 

A preparação desta oficina foi norteada de acordo com os “princípios” 

da TAD, desenvolvida por Chevallard (1996), que serviu de subsídios teóricos 

para analisar, compreender e modelar as atividades (tarefas) referentes ao 

ensino de análise combinatória. Isto será feito da seguinte maneira: diante de 

um problema matemático, definir quais são as tarefas envolvidas, quais as 

possíveis técnicas que poderão ser utilizadas e, por fim, em qual 

teoria/tecnologia elas estão fundamentadas. O conjunto tarefa-técnica-

discurso teórico tecnológico é denominado de organização praxeológica. 

Para a realização da oficina, inicialmente houve uma sondagem das 

escolas públicas do ensino fundamental II e que tivessem alunos surdos 

matriculados no ensino regular. A oficina foi desenvolvida em uma escola da 

rede pública municipal do estado da Bahia, na cidade de Eunápolis que 

atende alunos do ensino fundamental II em salas regulares do 6º ao 9ºano e 

sala de recurso para surdos. A oficina foi aplicada na sala de recursos 

audiovisuais da escola e foi utilizado para este trabalho o método qualitativo, 

para analisarmos o desenvolvimento dos alunos durante as atividades 

propostas. Participaram da oficina sete alunos surdos e um ouvinte, todos do 

7º ao 9º ano do ensino fundamental II, com idades entre 15 e 27 anos.  

 A oficina foi aplicada utilizando dois tempos de aula de 50 minutos, 

ininterruptos. A metodologia seguiu de três etapas, descritas a seguir. Na 

primeira etapa, o objetivo desse momento foi o de apresentar uma breve 

noção do que vem a ser análise combinatória e algumas de suas aplicações. 

Para este momento a linguagem visual foi utilizada e reforçada 

constantemente, servindo de suporte à informação que era transmitida 

oralmente e com o auxílio da intérprete. 



  

        

 

 

Na etapa seguinte, o objetivo desta etapa era observar as fases da 

organização praxeológica, diante da busca de suas soluções. Foi proposto 

uma atividade em dupla para que trabalhassemos duas situações problemas. 

Em um dos problemas foi entregue uma folha contendo uma figura 

representativa de um estacionamento de carros e também foi entregue peças 

coloridas que representavam os carros. Em relação ao outro problema foi 

disponibilizado um modelo concreto representando um pódio. Tais materiais 

serviram como um recurso didático para auxiliá-los na resolução dos itens da 

atividade, caso necessitassem.  

E por fim, na última etapa, o objetivo foi de apresentar aos alunos o 

princípio fundamental da contagem, como uma técnica de resolução de 

problemas de análise combinatória. Durante esta etapa foi discutido com os 

alunos as técnicas utilizadas nas resoluções dos exercícios, e apresentado 

aos mesmos a possibilidade de se trabalhar o Princípio Fundamental da 

Contagem nas resoluções de problemas deste tipo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nessa sessão serão analisadas as três etapas da aplicação da oficina, 

identificando as tarefas que foram realizadas, as possíveis técnicas utilizadas 

para a resolução das mesmas, e finalmente, em qual discurso teórico-

tecnológico elas são fundamentadas. 

Na etapa 1 onde fora apresentado o conceito de análise combinatória, 

muitos alunos não tinham nenhuma noção sobre o tema da oficina, apenas 

conseguiram compreender melhor do que se trata este ramo da matemática, 

através das ilustrações e dos exemplos de aplicação expostos durante a 

oficina. Sendo assim, com o auxílio das ilustrações os alunos não tiveram 

muita dificuldade de leitura e interpretação do que estava sendo exposto.  

 Já na etapa 2 onde foi entregue a atividade, podemos observar que 

muitos tiveram inicialmente muita dificuldade em escolher uma técnica para 



  

        

 

 

iniciar as resoluções dos problemas, de maneira geral não organizavam as 

possibilidades encontradas em cada questão de forma sistemática, 

escrevendo-as de maneira aleatória. A maioria utilizou a técnica de 

enumeração em sua resolução, e apenas uma das duplas utilizou o modelo 

que foi exposto na sala pra auxílio e o representou em sua solução como 

podemos observar na figura 1.  Também foi observado que apenas uma das 

duplas, utilizou a árvore de possibilidades na resolução, de uma forma que 

não conseguiram esboçar todas as permutações possíveis, como nos mostra 

a figura 2.  

Na etapa 3 em que foi proposto aos alunos a utilização do princípio 

fundamental da contagem como uma ferramenta para a resolução de 

problemas de arranjo ou permutação, os alunos conseguiram compreender 

sua aplicação e utilização, através da discussão sobre as técnicas utilizadas 

na atividade proposta. Também foi observado que, a maioria dos alunos 

conseguiram compreender a utilização do desenho de uma árvore de 

possibilidades como um recurso para se descrever sem repetições o número 

de permutações ou arranjo possíveis na questão, ao contrário da técnica de 

enumeração utilizada pela maioria das duplas. 

       

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se, através do conteúdo da aplicação dessa atividade, que o 

aluno surdo é sujeito possuidor de conhecimentos como qualquer outro 

aluno, sendo capaz de pensar, agir, integrar com os demais, com a diferença 

Figura 1 – Resolução 1 Figura 2 – Resolução 2 



  

        

 

 

em sua comunicação, a qual, ao invés de fazer uso da fala, utiliza-se das 

mãos. É inegável que esse aluno possa e precise estar vinculado aos demais 

meios de aprendizagem, conforme o exposto.  

Ao ensinarmos o Princípio Fundamental da Análise Combinatória aos 

alunos, o professor prepara o aluno a resolver a maioria das questões de 

raciocínio combinatório. Dessa forma fazendo com que esse assunto se torne 

mais compreensível e interessante, principalmente utilizando situações 

problemas que requerem uma exploração, e que levem o aluno a conjecturar 

as variadas possibilidades sem necessariamente se ater ao uso de uma 

fórmula. 
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RESUMO: 

Historicamente o papel da mulher nos diversos setores da sociedade é 
marcado pelas relações de gênero. Não é diferente, portanto, se 
considerarmos a presença da mulher na vida escolar/acadêmica e mais 
especificamente no recorte das Ciências Exatas. Tal fato remete a uma 
questão de gênero na qual ausência de mulheres nas Ciências Exatas se 
realizou, historicamente, a partir ideia de um suposto papel feminino tributário 
de habilidades ou inabilidades próprias desse sexo. Nesse contexto, o livro 
didático é, portanto, um elemento fundamental a ser investigado, já que esse 
material é imposto no processo de escolarização dos sujeitos em todos os 
níveis de formação. A partir da análise do discurso na perspectiva teórica 
baseada em Charaudeu (2008) esse trabalho adotará como corpus o livro 
didático Fundamentos de Física (Física 1, HALLIDAY, at. all.), utilizado no 
cursos de Licenciatura em Matemática do IFBA, Campus Eunápolis e em 
diversos cursos de Ciências Exatas em todo o país. Os resultados revelaram 
a presença de uma quantidade de imagens majoritariamente masculinas nos 
corpus, as quais implicam na produção e reprodução de estereótipos a partir 
de supostos papeis de homem e mulher, que privilegia um gênero (o 
masculino) em detrimento do outro (feminino), que é minoritarizado e 
invisibilizado do ponto de vista dos lugares que lhes são atribuídos na 
construção do discurso de gênero presente nas imagens do corpus. 

 

Palavras–chave: Livro Didático. Física. Gênero. Masculinidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a mulher, nos diversos setores da sociedade, carrega, 

em geral, um marcador de gênero definidor de supostos papéis. Não é 

diferente, portanto, se considerarmos a presença da mulher na vida 

escolar/acadêmica, e mais especificamente no recorte das ciências exatas. 

Segundo Chassot (2003), a invisibilidade das mulheres nas Ciências possui 

causas históricas no mundo ocidental como, por exemplo, o lugar reservado 

às mulheres nos mitos gregos e as concepções aristotélicas de feminino e 

masculino, que contribuíram para uma concepção masculinizada da ciência. 

Na Física, por exemplo, o percentual de mulheres profissionais é por volta de 

10% – 12% na maioria dos países (AGRELLO e GARG, 2009). Soma-se a 

essa discussão o conceito de “masculinidade hegemônica” fomentada nos 

mais diversos tempos e espaços por meio de uma “política de masculinidade” 

que produz desigualdades e concorre para um paradigma com relações de 

gêneros desiguais (CONNELL, 1995; CONNELL, MESSERSCHMIDT, 2013). 

O livro didático, objeto de análise aqui é, portanto, um elemento fundamental 

a ser investigado, já que esse material está presente no processo de 

formação do sujeito em todos os níveis de formação. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

 

O material didático utilizado para análise foi o HALLIDAY, D., 

RESNICK,R., WALKER, J. Fundamentos de física. V.1. 5ª.ed. Editora 

LTC;2003. A escolha do material anunciado deu-se por se tratar de um livro 

de Física básico utilizado não apenas no Curso de Licenciatura em 

Matemática, mas também por ser uma referência largamente difundida nos 

diversos cursos dá área de exatas em graduações de todo o país. Neste 

trabalho, a metodologia utilizada é de natureza é quantitativa e qualitativa, 

interpretativa e adota a perspectiva teórica da análise de discurso, segundo 



  

        

 

 

pressupostos teóricos da Semiolinguística baseada em Patrick Charaudeu 

(2008; 2015). 

Análise quantitativa das imagens 

Por meio da análise quantitativa das imagens foi possível 

contabilizar que o livro de Física 1, de autoria do Halliday, et al., 

(2003) possui 44 imagens com representações de seres humanos, 

no total de 69, nas quais é possível identificar representações de 

corpos masculinos e femininos com clareza. 

Análise qualitativa das imagens 

A análise do discurso presente das imagens foi realizada por meio da 

teoria multimodal e verbo-visual de Mendes (2013). Isto posto, seguiremos 

com a proposta de discussão e resultados dessa análise. O objetivo foi 

realizar um estudo qualitativo das imagens, as quais mostram corpos de 

seres humanos, sendo possível identificar o sexo correspondente a cada 

imagem. Essas imagens foram retiradas do livro de Física 1, do Halliday, 5ª 

edição, 2003. Na Figura 1, temos um exemplo de duas imagens e as 

interpretações verbo – visuais das mesmas. 

 

Figura 1- Imagem n°1 e n°2 retiradas do capítulo 3 do livro Halliday de Física 1, 

5° Edição. 

Fonte: HALLIDAY, D., RESNICK,R., WALKER, J. Fundamentos de física. V.1. 5ª.ed. 
Editora LTC;2003. 

A Figura 1 contém duas imagens oriundas do capítulo 3 do livro em 

análise, tal ilustração foi utilizada para descrever o fenômeno ausência de 

peso. Na imagem n°1 aparece em primeiro plano uma astronauta do sexo 

Imagem 2 Imagem 1 



  

        

 

 

feminino e negra. Trata-se de Mae Jemison, formada em Engenharia 

Química e doutora em Medicina. Em 1992, a bordo da missão STS-47, do 

ônibus espacial Endeavour, ela se tornou a primeira mulher astronauta negra 

da NASA – e da história -, segundo a Revista Eletrônica Galileu.3 Já a 

imagem n°2, é uma foto tirada durante a gravação do filme que retrata a 

missão espacial Apollo 13, realizada em 1970. Os atores presentes nessa 

foto estão participando de uma simulação de ausência de peso.  

          Fazendo um contraponto entre as imagens n°1 e n°2 temos que na 

imagem n°2 aparece apenas uma mulher negra. Já na imagem n°3 é possível 

notar a presença de 8 homens de pele clara. É possível identificar então, uma 

discrepância entre o número de homens e mulheres apresentados pelo 

corpus como astronautas, aspecto inteligível à luz da história da astronomia, 

pois, até o presente momento, 561 seres humanos já foram ao espaço, 

sendo que 550 já foram ou são astronautas.4 Desses/Dessas astronautas, 

apenas 59 são mulheres, de modo que essa proporção mulher e homens 

astronautas no livro analisado, de algum modo, sugerem essa proporção no 

universo das/dos astronautas. A escolha imagem de n°2 pode ter ocorrido por 

uma narrativa que se assemelha com a forma em que as mulheres aparecem 

historicamente nas ciências, ou seja, com participação episódica e, 

comumente, associada a lugares e espaços de menor prestígio. Observa-se, 

portanto, a reprodução de relações de gênero desiguais, em números e em 

forma de representações, que reforçam relações de poder também desiguais, 

como posto por Scott (1995), para quem, historicamente, o gênero é a 

percepção sobre as diferenças sexuais, hierarquizas dentro de uma maneira 

de pensar engessada e dual. 

 

 

 

                                                           
3 Revista eletrônica GALILEU- https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/10/mae-

jemison-conheca-primeira-astronauta-negra-ir-para-o-espaco.html 
4  Essas informações foram tiradas do site oficial da NASA - https://www.nasa.gov/ 



  

        

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos dados dispostos nesse trabalho vimos que o corpus 

estudado possui um número maior de corpos humanos do sexo masculino, 

caracterizando-se como uma deliberada minoritarização das mulheres nesse 

espaço. Além disso, quando realizada a analise verbo-visual de Mendes, foi 

possível perceber uma sub – representatividade do gênero feminino em 

detrimento do masculino no corpus advinda de supostos papeis de gênero 

atribuídos aos corpos do sexo másculo e feminino presentes no material 

didático. Portanto, as escolhas feitas pelos autores do livro analisado em 

relação as imagens podem reforçar uma sub- representatividade feminina em 

detrimento da masculina, bem como produz e reproduz um discurso de 

gênero. Corroborando com o pensamento de Chassot (2003), explicitando 

que o lugar reservado a mulheres na sociedade está em conformidade com o 

modelo cristão, assentado num modelo patriarcal e heteronormativo. 
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RESUMO:  

Essa pesquisa tem como objetivo principal o estudo e a análise para a 
implementação de jogos eletrônicos, no processo de ensino e de 
aprendizagem da Matemática, voltados à estudantes ingressantes nos cursos 
superiores da Licenciatura em Matemática e Engenharia Civil do IFBA, 
campus Eunápolis. Ocorreu a criação de um jogo single player, intitulado 
“Conflito Calculado”, que abarca o objeto matemático aplicações de 
derivadas, especificamente o estudo de taxas e diferenciabilidade. Essa 
ferramenta tecnológica foi desenvolvida na plataforma Unity 3D, levando em 
consideração as diversas possibilidades, que foram investigadas, de 
abordagem para o citado conteúdo matemático, num viés didático para o 
ensino e a aprendizagem de Cálculo Diferencial. Houve uma investigação 
prévia, através de questionário investigativo sobre o uso de jogos em 
educação matemática, com posterior a construção do jogo, e a aplicação de 
oficina para utilização da tecnologia junto aos estudantes. Por fim, 
constatamos que a experiência foi exitosa e propiciou além de um ambiente 
lúdico, para o estudo de objetos que na maioria das vezes tem aplicação 
tradicional, um melhor desempenho no aprendizado das aplicações de 
derivadas.  
 

 

Palavras–chave: Gamificação, Cálculo Diferencial, Jogos Eletrônicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O professor precisa participar de forma ativa do processo de 

construção do conhecimento do aluno, sendo um mediador, incentivador e 

orientador da aprendizagem. Dessa forma, “a máquina precisa do 

pensamento humano para se tornar auxiliar no processo de aprendizado” 

(RIBEIRO, 2005, p. 94). Tornar as aulas mais interessantes pode ser uma 

forma de despertar no aluno a motivação para aprender matemática, mas o 

professor precisa ter um trabalho que esteja sempre voltado a esse propósito, 

como indicado por BORBA E PENTEADO (2010).  

Diante disso, a proposta do trabalho se volta ao estudo e análise da 

aplicação do jogo  “Conflito Calculado”, voltado para o estudo das aplicações 

de derivadas, num viés Gamificado, junto a estudantes ingressantes do 

ensino superior, no Cálculo Diferencial, dos Cursos de Engenharia Civil e da 

Licenciatura em Matemática, do IFBA – Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Eunápolis. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

 

Para a efetivação do levantamento das condições prévias para as 

construções de jogos eletrônicos, num viés didático, nos fundamentamos nos 

seguintes passos: Pesquisa e estudo de  bibliografias e materiais diversos 

acerca das tecnologias digitais em Educação Matemática, Gamificação na 

Educação e  pesquisa e estudo acerca da plataforma usada para o 

desenvolvimento dos jogos eletrônicos (Unity 3D), de forma geral na 

construção de jogos e principalmente nos direcionamentos das 

especificidades da Matemática; Aplicação de questionário para saber a 

opinião do público alvo sobre a utilização de jogos eletrônicos para 

aprendizagem em Matemática e junto a isso foi feita a construção do jogo 

para aplicá-lo na turma de Cálculo I da Engenharia Civil do ano de 2019 em 

oficina, visando  obter mais resultados sobre o jogo, por fim aplicando uma 



  

        

 

 

oficina para os estudantes de Cálculo Diferencial, tanto na turma do curso da 

Licenciatura em Matemática, quanto na Engenharia Civil. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para conhecer melhor o público de estudantes que participaram das 

oficinas para utilização do jogo criado, previamente elaboramos e aplicamos 

um questionário contendo sete perguntas, com o propósito de recolher 

informações acerca da utilização de jogos eletrônicos para aprendizagem em 

Matemática. No total, 60 estudantes responderam a esse questionário, sendo 

70% deles provenientes do curso de Engenharia Civil e 30% do curso de 

Licenciatura em Matemática.  

       Algumas das questões presentes no questionário foram “Você 

gosta/tem interesse de/por jogos eletrônicos?”  e “Você acha que os jogos 

eletrônicos poderiam contribuir para o processo de ensino e de aprendizagem 

em Matemática, especificamente em Cálculo? Justifique, indicando 

sugestões” 

De posse dos resultados da entrevista escrita, obtidos após a 

aplicação do questionário, constatamos que 61,7% dos alunos entrevistados 

gostam ou possuem interesse por jogos eletrônicos, e 33,3% disseram que 

talvez poderiam ter algum interesse, enquanto que 5% não indicaram 

interesse. Outro dado importante a ser citado é sobre a opinião dos alunos 

em relação à segunda questão respectivamente elencada acima, sobre jogos 

na aprendizagem específica de Cálculo, onde 96,7% dos alunos 

responderam positivamente, 1,7% disse que não e 1,7% não souberam 

opinar. Dentre os que responderam positivamente destacamos o depoimento 

do Estudante A:  

Sim, ajudaria numa maior compreensão dos assuntos, como 

exemplo um jogo de fases na qual seria necessário passar de fase 

através da resolução de questões, caso a resolução não esteja 

correta, o app/jogo iria explicar a forma correta de se resolver. 

(Estudante A, 2019)  

 



  

        

 

 

 À partir disso, discutimos o enredo do jogo e suas funcionalidades, 

com a intenção de atrelar ao ensino de cálculo (aplicações de derivadas) e 

logo após foi iniciamos a criação do jogo “Conflito Calculado”, abordando 

como temática uma “Invasão Alienígena”, na qual o personagem principal 

tem que salvar cinco amigos de tal “catástrofe”. O jogo está disponível 

somente no modo single player, com a possibilidade de comandar nessa 

jornada, o personagem principal único, considerado como principal (nomeado 

de Math). 

Durante o jogo, o jogador/discente, tem que responder a perguntas ao 

longo do combate relacionadas ao objeto matemático principal (aplicações de 

derivadas), bem como a pré-requisitos que circundam esse assunto, como 

áreas, volumes e derivações mais simples. A partir disso foram propostas 

situações problemas de níveis fácil, referentes aos pré-requisitos, médio e 

difícil ligados ao objeto principal. 

Para acessar a pergunta o jogador ao caminhar/correr pelas ruas da 

cidade, em busca de seus amigos, encontra aliens que o obriga a lutar, 

surgindo em seguida, uma caixa de alerta na parte superior da tela, indicando 

o acesso à pergunta, como podemos observar na Figura 1.  

Figura 1: Aproximação do jogador com o inimigo e opção de pergunta média 

 

Fonte: jogo Conflito Calculado 

 

Durante a resolução das perguntas propostas, ocorre a necessidade 

por vezes das unidades de medidas e caso ocorra acerto nas questões de 

nível médio e difícil o jogador ganha dicas para ajudar em outros momentos, 

sobre os conteúdos abordados, como destacamos na Figura 2. 

 



  

        

 

 

Figura 2: Questão de nível médio, com dica recebida

 

Fonte: jogo Conflito Calculado 

 

Errando a pergunta o jogador sofre dado e acertando consegue 

destruir o seu inimigo causando danos nele (Figura 3).  

 

Figura 3: Combates jogador/inimigo 

 

Fonte: jogo Conflito Calculado 

 

Após construído o jogo foi aplicado, em uma aula com duração de 1 

hora e 40 minutos, inclusive de forma avaliativa pelo professor da disciplina 

de Cálculo, com uma ótima aceitação dos estudantes. Cerca de 94% dos 

discentes, da Licenciatura e da Engenharia, achou um processo válido e 

contribuinte para a aprendizagem desse conteúdo, indicando inclusive a sua 

expansão para outros momentos de ensino. Além disso, esses estudantes 

acharam o atrelar com o processo avaliativo, algo novo e que foi 

enriquecedor, propiciando maior conforto e mais descontração para 

momentos que muitas vezes geram angústias.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da construção e aplicação do jogo, foi possível implementar o 

conceito de gamificação na educação, uma vez que por meio deste foi 



  

        

 

 

possível levar o estudante um incentivo à prática de questões, relacionando 

com o seu aprendizado relativo ao objeto aplicações de derivadas. 

Salientamos que o jogo não teve somente o intuito de fazer com que o 

discente respondesse às perguntas, mas também propôs reflexões através 

das dicas disponibilizadas e das discussões posteriores, com o professor em 

sala, sobre avanços e entraves presentes no conteúdo, portanto foi uma 

experiência extremamente exitosa.  
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RESUMO: 

O presente artigo tem como objetivo estudar o ensino de cilindros, por meio 

das resoluções de problemas, partindo do pressuposto de que as técnicas 

utilizadas por cada aluno não é a mesma, assim foi aplicada uma oficina 

sobre o objeto matemático abordado aqui, e analisada as técnicas. O artigo 

também dialoga com a TAD e TRRS como referencial teórico, também é feita 

uma revisão sobre o objeto na BNCC que traz as competências esperadas 

para o ensino deste.  

 

Palavras–chave: Problemas Matemáticos; Ensino; Cilindros. 

 

INTRODUÇÃO 

Na BNCC (1998) é evidenciada a importância dos problemas 

relacionados ao objeto matemático Corpos Redondos, especialmente a 

Cilindros, para o ensino matemático, ordena competência específica 3 é 

exposto que: 

Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos 
matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver 
problemas em diversos contextos, analisando a 
plausibilidade dos resultados e adequações das soluções 

mailto:breniin.costa7@gmail.com
mailto:daniel.meira.mat@gmail.com
mailto:homeromero5@gmail.com
mailto:jerfinho512@gmail.com
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propostas, de modo a construir argumentação consistente 
(BNCC, 1998, p. 538). 

 Além disso, nesse trabalho será mencionado alguns termos de 

duas teorias que o norteará. A primeira delas é a Teoria Antropológica do 

Didático (TAD), criada por Chevallard (1992), ela estuda o homem perante o 

saber matemático. Há ainda os termos Tarefa, Técnica, Teoria e Tecnologia, 

que reunidos formam uma organização praxeológica. A segunda é a Teoria 

dos Registros de Representação Semiótica (TRRS), teoria que estuda as 

dificuldades na aprendizagem matemática e a cognição inerente a 

Matemática que surgem os sistemas semióticos matemáticos chamados de 

registros, destacando os registros principais, como a Língua Materna, 

Registro Figural, e o Registro Numérico.  

Nesta perspectiva, o trabalho visa expor a importância da utilização 

dos problemas matemáticos no ensino de Cilindros, bem como apresentar as 

observações realizadas com os estudantes do 3º ano do IFBA em Eunápolis, 

acerca da metodologia resolução de problemas relacionados a este 

conteúdo.      

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A relevância que a Geometria Espacial carrega para a vida do aluno é 

demasiada significativa, pois desenvolve o raciocínio visual, ajuda a 

compreensão dos fatores da Geometria e sem constar que auxilia elucidar as 

diferentes situações de vida. Assim, como os corpos cilíndricos estão 

ingressados na Geometria Espacial, se torna de igual forma relevante.  

No presente artigo será aplicada uma aula, apenas com piloto, quadro, 

apagador e as atividades, com duração de 60 minutos. Com o objetivo 

proporcionalizar uma aprendizagem sobre os conceitos e aplicações básicas 

sobre o cilindro, para os estudantes da turma ED32 – 3º do curso integrado 

em meio ambiente – no Instituto Federal da Bahia (IFBA), campus Eunápolis. 

No primeiro momento será explanado um breve conceito de corpos 

redondos e logo em seguida transmitindo as características do cilindro em 



  

        

 

 

torno de 10 minutos. No segundo momento será aplicado a técnica sobre as 

áreas do cilindro como também seu volume, assim se houver 

questionamentos dos discentes serão saciados, essa aplicação em torno de 

30 minutos. E no último momento será aplicado um exercício com apenas 

duas questões sobre o assunto exposto na aula para analisarmos o 

desempenho e aplicação das técnicas dos próprios discentes diante dos 

problemas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No exercício da atividade proposta, os alunos, em sua maioria, 

obtiveram um bom desempenho, onde ficaram evidenciadas as técnicas 

utilizadas por eles diante as tarefas, que tinham como objeto matemático o 

conteúdo de Cilindros.  

Nas resoluções das tarefas, foi necessária a conversão da língua 

materna para o registro numérico e o tratamento numericamente da questão, 

isto é, utilizaram uma técnica, e assim puderam concluir a tarefa, isso em 

visão da TAD e TRRS, conforme mostrado na Figura 1. 

 

 

Figura 1. Resolução da primeira tarefa realizada pelo aluno A. IFBA, 2019. 

 

Analogamente, o aluno B resolveu a primeira tarefa, após converter a 

situação da língua materna para o registro numérico, utilizando o 

conhecimento adquirido na aula, ou seja, tratando numericamente a questão, 

e a técnica viável foi utilizar as formulas, conforme a Figura 2. 

 



  

        

 

 

 

Figura 2. Resolução da primeira tarefa realizada pelo aluno B. IFBA, 2019. 

 

Na resolução da segunda tarefa, os alunos tiveram que converter o 

enunciado, como na primeira tarefa, da língua materna para o registro 

numérico e realizar o tratamento numérico, entretanto o esboço da situação 

os auxiliaria na resolução, isto é, utilizariam o registro figural para representar 

a situação, o que não ocorreu. 

 

Desta maneira, podemos notar que os alunos, majoritariamente, 

interpretaram os problemas corretamente e não apresentaram entraves na 

resolução dos mesmos, como também apresentaram os resultados de forma 

clara, o que mostra que compreenderam o conteúdo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim, diante dos fatos expostos torna-se possível denotar que 

os problemas auxiliam muito no processo de aprendizagem dos alunos, uma 

vez que eles contribuem na fundamentação do objeto matemático estudado, 

bem como contribuem na habilitação dos discentes em interpretar situações 

contextualizadas.  

Nesta perspectiva, a utilização dos problemas no ensino de 

Matemática é de relevância imensurável, pois, através deles é possível 

explorar os procedimentos necessários para solucioná-los relacionados a 

qualquer conteúdo matemático, ou seja, os problemas facilitam a fixação dos 

mais diferentes objetos matemáticos.  
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RESUMO: 

No âmbito da área de Ciências Exatas e Tecnologia é possível identificar uma 
disparidade numérica entre as pessoas do sexo feminino e masculino, pois o 
percentual de mulheres nessa área é bem menor e isso ocorre devido a uma 
construção histórica de valores sociais, alusiva, principalmente, aos supostos 
papeis de ambos os sexos. Na área de Tecnologia o conhecimento intelectual, 
muitas vezes, está relacionado à figura masculina, pois as mulheres são vistas 
como incapazes de realizar esses trabalhos, que são idealizados como “tarefas de 
homens”. De modo semelhante, as pessoas negras foram, historicamente, 
excluídas da condição de sujeitos de/do conhecimento, fato que também marca, 
necessariamente, essas áreas. Este trabalho foi elaborado com o propósito de 
identificar a representação do/da estudante de Informática por meio da análise 
verbo-visual de imagens do livro didático Algoritmos de Programação, um texto 
introdutório para engenheiros, de Marco A. Furlan de Souza (et al) (2011), utilizado 
na disciplina de Lógica de Programação, ofertada no primeiro semestre do curso 
tecnológico de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), do IFBA – campus 
Eunápolis. O objetivo é discutir o perfil do estudante da área de Informática 
representado e suas implicações sociais.  

 

 

Palavras–chave: Análise verbo-visual, Material didático, Representação, 

Estudante de Informática. 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

Analisar as representações da/do estudante de Informática em material 

didático passa por entender a relação entre mulher e ciência, para a qual é 

necessário se levar em consideração as relações sociais de gênero (SCOTT, 

1995) ao lado da sub-representação numérica das mulheres nos cursos da área de 

Computação (LIMA, 2013). De acordo com os dados, 79% das pessoas do sexo 

feminino que entraram nos cursos acadêmicos ligados a Computação nos últimos 

anos não terminaram o curso, e somente 20% das profissionais de Tecnologia da 

Informação no Brasil são mulheres (NUNES, 2015). Esses dados são inteligíveis à 

luz do que se conhece da história da Ciência Moderna: uma Ciência masculina, 

androcêntrica, branca, ocidental e localizada nas classes sociais mais abastadas. 

De modo análogo, essas reflexões são fundamentais para entender como operou 

o racismo em relação às pessoas negras, não-sujeitos de conhecimento e do 

conhecimento (SILVA, 2008) em várias áreas do conhecimento, inclusive, na área 

de TI. 

Considerando essas discussões, o presente estudo tem a finalidade de 

analisar imagens do livro didático Algoritmos de Programação (SOUZA, et al, 

2011). Em relação aos autores do material didático analisado, sabe-se que são 

homens, têm formação na área de engenharia e atuam na área TI (SOUZA, et al, 

2011, p.236). 

O objetivo deste estudo é identificar e discutir a representação do estudante 

de Informática no livro, avaliando a invisibilização de mulheres e pessoas negras 

nessas áreas, de modo que o material didático é avaliado também, se propagador 

de uma “política de masculinidade hegemônica” (CONNEL, 1995) e, de modo 

semelhante, de uma política étnico-racial excludente. 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

Para realizar a análise verbo-visual das representações do estudante da 

área de Informática em material didático, utilizou-se o livro Algoritmos de 

Programação (SOUZA, et al, 2011), da disciplina Introdução à Lógica de 

Programação, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) do 

IFBA-campus Eunápolis.  Para tanto, utilizaremos as ferramentas da análise verbo-



  

        

 

 

visual (MENDES, 2013), o conceito de gênero (SCOTT, 1995), de “Masculinidade 

hegemônica” e “política de masculinidade” (CONNEL, 1995), além de “racismo 

estrutural” (ALMEIDA, 2018), fundamentais para entender a produção dos efeitos 

de real constantes das imagens que serão analisadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ao analisar o livro Algoritmos de Programação encontroumos 3 

imagens/desenhos e nelas 4 corpos humanos, todos do sexo masculino. As 

imagens estão localizadas na Introdução, a título de exemplos do processo de 

construção de algoritmo. No subcapítulo O Desenvolvimento de um software, 

encontramos a Figura 1, nela aparecem 2 pessoas do sexo masculino numa 

conversa referente à TI, em um escritório: um cliente e um profissional de TI.  

 

Figura 1: Processo de produção de um software. 
Fonte: Livro Algoritmos e Lógicas de Programação, de Marco Antonio F. de Souza... (et all.), 2011, p. 3. 

 

O cliente é representado por uma pessoa de meia idade, o que se evidencia 

em sua aparência, especialmente pela calvície. Trata-se de um sujeito de pele 

clara, trajando roupas formais, cujas características remetem à classe social 

média, no mínimo. Ele procura o profissional de TI, provavelmente a fim de 

desenvolver projetos para sua empresa. Trata-se, portanto, de uma representação 

que está consonância com estudos apontam: os estudantes/profissionais de TI são 

homens (NUNES, 2015) e jovens (SOFTEX, 2013, p.75 -76) O profissional de TI 

também tem pele clara, suas roupas pressupõem um sujeito bem-sucedido, 

mesmo com pouca idade, e a ele é “um analista de sistema ou engenheiro de 

software”. No primeiro quadrinho o cliente expõe uma lista de demandas para o 

analista/engenheiro, que elabora soluções. No segundo, o profissional planeja a 

resolução e, por fim, no terceiro quadrinho, ele, já com o software pronto, entrega 

ao cliente o produto. O desfecho demonstra um profissional capacitado, haja vista 

a sequência: definição de requisitos, desenvolvimento, entrega.  



  

        

 

 

As outras duas figuras (Figuras 2 e 3) estão no subcapítulo Algoritmos e 

lógica de programação. Na Figura 2 vê-se um chef de cozinha, de pele negra – 

único personagem negro em todo o livro -, cuja profissão é identificada pelas 

vestimentas brancas e o seu chapéu alongado, preparando uma receita de bolo. A 

narrativa apresenta um chef estudando a receita, desenvolvendo-a, e, ao final, 

concluindo a tarefa. Apesar de ocupar o lugar de chef, a pessoa negra ocupa uma 

função cuja finalidade é a de alimentar pessoas, historicamente um serviço 

doméstico (PEREIRA, 2007, p.3), o que contrasta com as representações dos 

profissionais de TI das imagens do livro (Figuras 1 e 3). Verifica-se, assim, um jogo 

discursivo quando se evidencia o profissional de TI representado por um 

determinado arquétipo, relacionado historicamente à capacidade de resolver 

problemas complexos, enquanto o negro segue os passos de um livro, como 

consta da Figura 2. 

 

Figura 2: Receita de bolo 
Fonte: Livro Algoritmos e Lógicas de Programação (2011), de Marco Antônio F. de Souza... (et all.), 

página 4. 

 

 

Figura 3: Resolvendo problema de algoritmo 
Fonte: Livro Algoritmos e Lógicas de Programação, de Marco Antonio F. de Souza... (et all.), 2011, p. 5. 

 
Essa representação opera com as concepções de raça que vigoraram no 

passado e ainda continuam estruturando as relações, as quais associa(va)m as 

pessoas negras, advindas de uma raça biologicamente degenerada, uma 

inferioridade inata, o que justificaria e explicaria seu baixo desenvolvimento 

cognitivo (GUIMARÃES, 2004). Em tese, superada a crença nesse “racismo 

científico”, na contemporaneidade a ausência de pessoas negras representadas 

como acadêmicas, produtoras de conhecimento, de status social elevado seria, 



  

        

 

 

portanto, apenas consequência dos impedimentos desse racismo do passado. Ao 

contrário disso, entendemos que esse material didático, produzido no âmbito de 

uma sociedade marcada pelo “racismo estrutural” (ALMEIDA, 2018) que atravessa 

(e, muitas vezes determina) as experiências e trajetórias de pessoas negras, 

também produz e reproduz uma política racial nas Ciências e Tecnologias em 

particular, e na sociedade em geral, normalizando lugares e não-lugares e pessoas 

negras, assim como para mulheres. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As conclusões a que chegamos é que o material didático analisado faz a escolha 

para representação da/do estudante/profissional da área de TI por em geral 

homem, branco e jovem, funcionando como dispositivo de produção e reprodução 

de supostos papeis de gênero, bem como de estereótipos étnico-raciais que fazem 

da área de TI em espacial e das Ciências Exatas e Tecnologias em geral lugares 

onde opera uma política para as Ciências que naturaliza, normaliza e exclui 

mulheres e pessoas negras. 
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RESUMO: O estágio Supervisionado item obrigatório nos currículos de 
licenciatura, pelos estudantes e professores, é considerado a parte prática do 
curso por ser o momento no qual o graduando tem seu primeiro contato com 
a sala de aula, nesta ocasião não cabe mais apenas o conhecimento 
científico e o domínio dos conteúdos históricos acumulados na academia. O 
presente trabalho tende a relatar e descrever as experiências e as vivencias 
obtidas no Estágio Supervisionado III, modalidade Ensino Médio, na qual se 
narrará e debaterá o ensino de História para alunos do terceiro ano do 
Estadual Baden Powell localizada na cidade de Eunápolis-Ba. O que este 
relato apresentará não será apenas uma descrição das aulas, mas sim os 
processos construtivos e os embates ocorridos na construção e execução 
das aulas, apresentando uma auto-conclusão sobre o ensino de História nas 
escolas públicas através do olhar de um estagiário. 
 
Palavras-chave: Estágio. Ensino Médio. Relato de experiência  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 
 

 

O estágio para além do campo de prática está relacionado ao campo 

epistemológico do conhecimento e da pesquisa do como tornar-se professor. 

Onde devemos ver o espaço do estágio maior que a prática de aprender a 

ensinar, mas sim a todo um conjunto onde o estagiário que forma, se forma e 

ainda reforma, o espaço (escola) ao qual ele se instala como pesquisador da 

atuação docente. A construção do profissional da educação o “professor” se 

distingue pela sua variedade de perspectivas, o desenvolvimento social, 

intelectual, político e profissional.  

Assim, esta discussão está sendo levada para todas as etapas da 

formação de professores, para que este momento possa se torna um 

momento de aprendizagem e não apenas de prática de modelos. O estágio 

se constitui num momento importante e fundamental na construção do 

sentido de ser professor. Além dessa vivência da sala de aula existe um olhar 

de um professor que orienta, supervisiona e acompanha, pois muitos desses 

alunos que vão observar possam já ser egressos na área da educação. Onde 

vale destacar, que o estágio difere das experiências docentes fora da 

academia, pois, não é apenas o momento de praticar, e sim de trocas de 

práticas, de pesquisar o ser professor e refletir sobre a sua práxis docente. 

 

 

METODOLOGIA  

 

A metodologia proposta para as aulas fundou-se no alicerce da Nova 

História os procedimentos dirigidos para a escolha e disposição dos 

conteúdos, onde se revisou dentro do plano de estágio, teóricos que 

enriqueceram as possibilidades de trabalho, também utilizamos a prática 

pedagógica. 

 Para a execução se fez da metodologia proposta por Helenice Rocha 

(2011) que apresenta as possibilidades da construção do conhecimento em 

sala de aula através de uma sequência didática sem temporalidade e 

limitação. Para a autora deve-se estabelecer um objetivo, selecionar um 

conteúdo e aplicá-lo de forma que a cada aula retomem-se os conhecimentos 



  

        

 

 

prévios dos alunos sobre as discussões da aula anterior e continua-se a 

temática dando ênfase no processo de aprendizagem do aluno e na 

ocorrência das aulas como suportes para o desenvolvimento de temáticas. O 

livro didático trabalhado foi “História: sociedade & cidadania p.27-45 de 

Alfredo Boulos”, neste capítulo trabalhamos o fim da I guerra e a Revolução 

Russa, onde baseado nos estudos de Marx para este momento debateu-se 

os principais aspectos da revolução evidenciando o advento do socialismo 

(marxismo) chegado no Rússia pós-independência. Nesse momento 

trabalhamos o conceito de “socialismo científico”5.  

Paralelo a este estudo dos conceitos, pretendeu-se o uso da avaliação 

processual, consistida na análise, interpretação, consensos, sínteses, 

discussões de todas as temáticas abordadas anteriormente pela regente, que 

será finalizada para a avaliação final da I Unidade. Foram elas: O fim da 

Guerra e A Revolução Russa Todavia e autorizado pelo regente de sala, fez-

se recortes desses temas, os culminando em somente uma problemática, 

trazida dentro do seguinte âmbito: “Conflitos, Organização Social e Expansão 

Capitalista e Socialista: permanências e rupturas no cenário sociopolítico do 

mundo ocidental entre 1910 a 19396”. Dentro das aulas dialogadas com as 

leituras do livro didático, foram utilizados outros materiais didáticos como, por 

exemplo, slide. Além da apresentação de filmes. O filme FlyBoys de Tony Bill 

narra o momento a qual a Primeira Guerra Mundial entra em seu terceiro ano 

de conflito, nele foi possível identificar a aliança militar e a corrida 

                                                           
5 Para o trabalho com o livro didático dialogamos com os pressupostos teóricos de Choopin (2004) em 

apontar o livro como um suporto privilegiado ao docente (função referencial), como um manual de 

métodos (função instrumental) e como um vetor da língua, da cultura dos valores de classe, como um 

construtor de identidades, memória. 
6 Dentre as distintas maneiras em trabalhar História, optou-se pelo uso dos conceitos históricos que 

devido à temática, foi requerido à revisão do livro “O imperialismo” de Bruit (2013) para apresentar 

ao público alvo de forma mais aprofundada o conceito de imperialismo e hegemonia. Outro ponto a 

se justificar como decisão para o uso deste, foi o entendimento de “ I guerra mundial” trabalhado por 

Hobsbawm (1992) no livro “Era dos extremos” na qual o seu estudo sobre as revoluções e as disputas 

politicas, bélicas e territoriais do século XX foi ponto basilar para o melhor desenvolvimento da 

construção historiográfica, enriquecido paralelamente com o estudo do tempo presente e da história 

política da Europa, também sobre a crise de 1929 buscamos referencias de Gazier (2009) para 

dialogarmos para além da crise, identificando os processos e os mecanismos históricos utilizados 

pelos EUA, como American Way of Life e o New deal. 



  

        

 

 

armamentista dos países durante a guerra, ambientado no ano de 1917. 

Através deste recurso que levantamos problematizações acerca da 

participação dos EUA e como ela influencia a guerra. 

Nas aulas sobre os regimes totalitários utilizaremos aos estudos de 

Arendt (2000) no seu livro “Homens em tempos Sombrios” esse material 

servirá de suporte teórico para a problematização e o estudo sobre os 

regimes nazifascistas como também fonte para a problematização de 

conceitos  

Outro método para a realização será o uso do cinema para despertá-los o 

interesse pelo conteúdo, tendo em vista que em seus relatos, sempre 

questionavam como já haviam visto conteúdos relacionados à nossa temática 

de maneira chata, entediante. Após a análise de que preferiam a tendência 

da visualização do crescimento bélico ao se tratar da guerra, e o 

desenvolvimento no geral daquela tecnologia, se optou na apresentação de 

filmes.  

Assim devem ser tratados também os demais meios de 

instrumentalização do ensino, do texto didático, às fotografias, os filmes, à 

televisão, à internet e outros tantos, pois: 

Os meios de comunicação, quando usados para a educação, 
podem propor, provocar e mesmo exigir movimentos de 
alunos e professores. Esses meios podem ser iniciadores de 
movimentos. São pontos de partida no processo de 
educação. [...] Se na Grécia as palavras eram suficientes... 
hoje isso não é necessariamente verdade. [...] as novas 
mídias provocam nos estudantes movimentos mais 
interessantes. Não é necessário hoje indagar se os novos 
veículos ajudam na educação. É mais adequado perguntar 
como aproveitar na educação os movimentos induzidos por 
esses meios”. (JOSÉ SADEK, 1998, s.n. – TV Escola). 
 

Essa discussão teórica encabeçada por alguns clássicos na altercação 

teoria e prática na educação e principalmente no ensino de História, finaliza 

com seu objetivo maior, fazer-se perceptível um cenário da sala de aula 

vivida no ensino regular em nosso país e abrir olhares para como podemos 

utilizar as diversas ferramentas possíveis ao ensino de História, de maneira 

produtiva, no sentido de propiciar ao sujeito (aluno) a pesquisa, o senso 

crítico e o desenvolvimento cognitivo no geral. 



  

        

 

 

 

RESULTADOS  

 

O momento de regência não foi um momento de conforto, algumas 

inquietações acerca de como adaptar os conteúdos acadêmicos com os 

alunos ainda não soaram tão difícil quanto a realidade da sala de aula. 

Fatores externos e internos. O cronograma proposto contou diversas vezes 

com alterações, momentos de angustia e também de revoltas. 

O resultado ao qual fez com que estas angústias valessem a pena foi 

obtido com o avanço de um dos alunos mais criticadas nos corredores e sala 

dos professores, através da análise de uma questão aberta. Onde 

percebemos como a aula expositiva dialogada teve efeito para com os 

alunos. As participações em sala, as frequentes perguntas, aliviaram a 

preocupação de os alunos não estarem prestando atenção ou particípios do 

processo de ensino/aprendizagem. Na atividade abaixo nota-se como as 

aulas serviram de suporte para a escrita e a interpretação dos textos para 

alguns alunos.  

Por fim, posso dizer que cada aula teve seus momentos de 

instabilidade, em alguns momentos pela falta de base dos alunos ou mesmo 

do estagiário, suas dificuldades e deficiências. Porem acredito que os 

recursos levados para cada aula serviram de suporte basilar para a relação 

ensino/aprendizagem, e contribuíram para esta aceitação dos alunos e 

desenvolvimento cognitivo dos tais.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nas aulas de regência pude sentir a dificuldade dos alunos, 

principalmente no que tange a leitura, escrita, interpretação de texto, domínio 

de conteúdo e organização de ideias. Tentamos trabalhar isso nas aulas, me 

sentia angustiado em ter que mudar metodologias, criar jogos e desenvolver 

métodos mais fáceis de compreensão de conteúdos. A risada sem graça e 



  

        

 

 

algumas brincadeiras sobre história ajudaram eles a se expressarem, a 

falarem mais, e terem coragem de assumir a deficiência.  

Por fim este relato faz com que o estagiário repense sua própria 

práxis, onde o tal deve atentar-se para as demandas sociais, e políticas para 

a disciplina de história. Desde recortes de conteúdo, à ministração das aulas, 

fazendo com que além da construção política, este pudesse sentir-se como 

engrenagem no processo de transposição didática.  

Essa experiência soma grandes lacunas na formação docente, e no 

ensino de História, representados por meios de problematizações ou mesmo 

o próprio diálogo com os alunos, devido a questões de metodologias, 

didáticas e postura em determinadas situações. No mais, esse momento 

transforma a visão do estagiário sobre a realidade escolar, atribuindo todos 

estes signos e símbolos, dentro da instituição.  
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RESUMO: 

A engenharia civil, assim como várias ações antrópicas, gera impactos no 
meio ambiente, como a poluição na fabricação de materiais de construção e 
a produção de resíduos resultantes de obras, paralelamente a isso o setor da 
construção civil também estuda forma de minimizar os efeitos causados por 
essas ações. O desenvolvimento sustentável no setor da construção inclui o 
desenvolvimento de tecnologias para o aproveitamento de materiais de 
descarte industriais como substitutos de agregados ou aglomerantes tanto 
em misturas de argamassas, solos, como de concreto. A indústria de papel e 
celulose, por meio do processo Kraft processa a celulose e gera grandes 
quantidades dos resíduos conhecidos como Grits. Para minimizar os 
impactos ambientais e atender às exigências legais, estudos estão sendo 
desenvolvidos para avaliar a viabilidade do aproveitamento destes resíduos 
em produtos da construção civil. Este projeto tem como objetivo principal 
fabricar tijolos ecológicos a partir de resíduos de celulose (Grits) e analisar a 
viabilidade construtiva desse material. A análise dos resultados mostrou a 
viabilidade técnica e construtiva da incorporação do resíduo em tijolos de 
solo-cimento, tendo os tijolos convencionais a queima como processo de 
secagem, o tijolo ecológico além da incorporação do resíduo utiliza o 
processo de secagem natural.  
 
Palavras–chave: Construção civil, Grits, Absorção de água, Solo-cimento, 

Sustentabilidade. 
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INTRODUÇÃO 

 A engenharia civil, assim como várias ações antrópicas, gera impactos 

no meio ambiente, como a poluição na fabricação de materiais de construção 

e a produção de resíduos resultantes de obras. Desta forma, torna-se 

perceptível a necessidade da integração entre dois ramos da engenharia, a 

ambiental e a civil, para que ocorra a diminuição desses impactos no 

ambiente (CARVALHO, J. C. C., 2003). 

A sustentabilidade na engenharia civil, se designa de diversas formas. 

Esse fato pode ser observado através dos diversos materiais sustentáveis 

utilizados na construção civil, como por exemplo, telhas de PVC, concretos 

feitos de resíduos provenientes de obras e até mesmo tijolos ecológicos.  

Marques et al (2014) analisaram os resultados de uma possível 

integração do resíduo da indústria de celulose (dregs/grits) na construção 

civil, através da incorporação deste como agregado miúdo em argamassas. 

Os resultados indicaram um bom potencial de aproveitamento do resíduo na 

produção de argamassa de revestimento de paredes, substituindo em até 

10% em massa de agregado. 

A confecção de tijolos ecológicos com incorporação do resíduo Grits 

pode ser uma alternativa viável de utilização desse material, além de 

contribuir para com o meio ambiente, pois não utiliza a queima em sua 

produção, mas sim, o processo de cura.  

O presente projeto tem por objetivo fabricar tijolos ecológicos 

confeccionados com resíduos de celulose (Grits) analisando seis diferentes 

misturas de solo-cimento-resíduo. Para tanto, foi construída uma prensa 

própria para esta finalidade, totalizando 36 tijolos ecológicos confeccionados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Preparação do solo 

Para a realização deste trabalho utilizou-se solo retirado da BR 367 na 

cidade de Porto Seguro - BA. O cimento utilizado foi o CP V – ARI (Alta 

resistência inicial). 



  

        

 

 

Antes de ser misturado com o cimento, o solo passou por um processo 

de secagem em estufa por 24 h em temperatura de 100  5 °C, separação de 

eventuais restos orgânicos e quaisquer outros detritos existentes, e de 

uniformização da granulometria, através da utilização da peneira n°. 16 (1,18 

mm), de acordo com as recomendações da norma NBR 10832 (ABNT, 1992).  

Foram estudadas seis composições de misturas para a fabricação dos 

tijolos ecológicos, como visualizados na Tabela 1. Foram confeccionados seis 

tijolos para cada traço estudado. 

O resíduo da celulose utilizado foi o Grits, material insolúvel removido 

do reator de apagamento (no qual é adicionado CaO para regeneração do 

NaOH) (FOELKEL, 2011).  

Tabela 1 – Composição dos traços utilizados na fabricação dos tijolos ecológicos 

Traço Solo Cimento Grits Água 

Controle 1 
100% 

(2070 g) 
- - 

25,76 % 
(533,33 g) 

Controle 2 
90% 

(1863 g) 
10% 

(610 g) 
- 

25,76 % 
(533,33 g) 

Mistura 1 
80% 

(1656 g) 
10% 

(610 g) 
10% 

(610 g) 
25,76 % 

(533,33 g) 

Mistura 2 
50% 

(1035 g) 
10% 

(610 g) 
40% 

(828 g) 
25,76 % 

(533,33 g) 

Mistura 3 
20% 

(414 g) 
10% 

(610 g) 
70% 

(1449 g) 
25,76 % 

(533,33 g) 

Mistura 4 - 
10% 

(610 g) 
90% 

(1863 g) 
25,76 % 

(533,33 g) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para a fabricação dos tijolos ecológicos e assim dar início ao amplo 

estudo que será realizado sobre o tema precisou-se construir uma máquina 

para moldagem e prensagem desses tijolos.  

O primeiro processo para a fabricação da máquina para a prensagem 

e moldagem dos tijolos foi o corte das chapas para a caixa molde. Para isso, 

foi utilizado o método de corte por esmerilhadeira com disco de corte de 



  

        

 

 

1mm. A chapa de aço 1020, possui espessura de 3/8. A caixa tem como 

altura 15 cm, no formato de 25 cm por 12.5 cm. 

Em seguida as chapas foram faceadas no torno mecânico. Esse passo 

serve para tornar as chapas uniformes e paralelas. Todo processo de 

fabricação da máquina para prensagem e moldagem dos tijolos ecológicos foi 

desenvolvido pelo discente Tarciso, autor do artigo, como visualizado na 

Figura 1. 

 
Figura 1. (A) Montagem da máquina; (B) Máquina pronta para a 

realização das moldagens 
 

Para a confecção de um tijolo pesou-se inicialmente 2017 g de solo, 

massa essa destinada à confecção de um tijolo. Com ajuda de uma proveta 

graduada foi adicionado água aos poucos a fim de obter a umidade ótima 

para a mistura, por meio de uma análise tátil visual. 

 
Figura 2. Moldagem dos tijolos ecológicos  

 

Os constituintes iniciais estavam na forma de pó e foram misturados 

manualmente até obter completa homogeneização por 5 a 10 minutos. Em 

seguida, foram umedecidos com 533,33 g de água para adquirir consistência 

adequada para a prensagem. As misturas foram prensadas em matriz com 



  

        

 

 

molde para tijolos vazados (Figura 2), com o uso de uma prensa manual 

confeccionada especialmente para essa pesquisa. 

 

Figura 3. Tijolos ecológicos moldados com resíduo de celulose – Dregs  
 

Os traços utilizados para a confecção dos tijolos ecológicos 

mostraram-se eficientes para a moldagem e prensagem desses tijolos, 

obtendo estes, um bom acabamento superficial, como visualizados na Figura 

3. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando os resultados obtidos, constatou-se a possibilidade de 

moldagem e fabricação de tijolos ecológicos confeccionados com resíduos de 

celulose (Dregs), podendo estes virem a ser analisados estruturalmente. 
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RESUMO 

Apesar de terem ocorridos avanços nas últimas décadas no que se diz 
respeito ao número de residências atendidas pelo sistema de água tratada, 
ainda existe um número significativo de populações urbanas sem acesso a 
serviços públicos de abastecimento de água. O presente trabalho foi voltado 
para análise das populações urbanas abastecidas e populações urbanas 
totais da microrregião de Porto Seguro, que possui 19 municípios. Assim, 
foram incialmente coletados dados do Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento, referentes às populações abastecidas e totais, no 
período de 2007 a 2017. Após sistematização e análise desses dados, 
verificou-se que os resultados evidenciam que aproximadamente 90% da 
população urbana da microrregião possui acesso ao sistema de 
abastecimento de água pela companhia de saneamento. 
  

 

Palavras–chave:  Abastecimento de água, Universalização, Saneamento 

básico.   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

 O Brasil é um dos países com uma das maiores quantidades de água 

disponíveis no planeta. Contudo, a maior parte desses recursos se encontra 

em localidades com menor concentração de pessoas. Nas cidades mais 

numerosas, a densidade populacional é maior e, consequentemente, a 

demanda pelos recursos hídricos também. Muitas vezes esses recursos têm 

uma depreciação na sua qualidade devido a problemas com poluições, o que 

torna o abastecimento das cidades um enorme desafio. Para reverter esses 

problemas é preciso saber solucionar a grande diversidade geográfica do 

país e as consequências do crescimento populacional dos centros urbanos 

nas últimas décadas. O presente trabalho teve como objetivo analisar a 

relação entre a população urbana abastecida e a população total urbana em 

todos os 19 municípios que compõem a microrregião Porto Seguro, 

pertencente à mesorregião Sul Baiano, entre os anos de 2007 e 2017. 

 

METODOLOGIA 

Primeiramente, definiu-se a área de estudo, qual seja: os 19 

municípios da microrregião de Porto Seguro dentro da mesorregião do Sul 

Baiano. Com o objetivo de se analisar a relação entre a população urbana 

abastecida pela população urbana total, procedeu-se à coleta desses dados. 

Cabe ressaltar que não disponíveis tais dados consolidados em termos da 

microrregião de estudo. Assim, foi necessário realizar o levantamento de 

ambas as informações (população urbana total e urbana com abastecimento) 

individualmente para cada um dos 19 municípios. 

Deste modo, foram coletados os dados referentes a população total 

urbana e a população urbana abastecida de cada município na plataforma 

virtual do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS), no 

intervalo de tempo de 2007 a 2017, período no qual há disponibilidade de 

dados dessas informações. Para análise dos dados, os mesmos foram 

sistematizados em planilha eletrônica na qual foram somadas para cada ano 

as populações totais urbanas de cada município bem como as populações 



  

        

 

 

urbanas abastecidas. Na sequência, foram plotados dois gráficos, um 

relacionando as populações totais urbanas e populações urbanas 

abastecidas com seus respectivos anos e outro com a relação 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
 com seus respectivos anos. A obtenção dos gráficos 

objetivou propiciar uma análise visual ao longo da série histórica obtida. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos para as populações totais urbanas, populações 

urbanas abastecidas e a relação 
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
 estão apresentadas 

na Tabela 1.  

Tabela 1. Evolução histórica das populações urbanas total e com abastecimento e 

da sua relação na microrregião de Porto Seguro. SNIS, 2019. 

Ano de 
referência 

População total 
urbana 

População urbana 
abastecida 

Pop. 
Abastecida/pop. 

Total urbana 

2007 525.615 453.293 0,86240 

2008 547.295 485.565 0,88721 

2009 553.233 510.164 0,92215 

2010 573.434 491.143 0,85649 

2011 579.872 506.196 0,87294 

2012 586.097 523.480 0,89316 

2013 626.222 554.900 0,88611 

2014 632.642 555.588 0,87820 

2015 638.699 564.902 0,88446 

2016 644.372 575.779 0,89355 

2017 649.671 583.154 0,89761 

 

Obtendo-se a tabela oriunda dos dados coletados referentes às 

populações dos municípios da microrregião de Porto Seguro dentro do 

intervalo de tempo adotado para esta pesquisa, foi esperado que o gráfico 

apresentasse uma nítida diferença entre a população total urbana e 

população urbana abastecida, visto que, ao analisar a tabela, a diferença é 

perceptível. O gráfico que demonstra a diferença entre a população total 



  

        

 

 

urbana e população urbana abastecida está apresentado na Figura 1, e o 

gráfico que demonstra a relação adimensional entre as mesmas está 

apresentado na Figura 2. 

 

Figura 1. População total urbana e População urbana abastecida da microrregião de Porto 

Seguro. SNIS, 2019. 

 

Figura 2. Relação entre a população urbana abastecida e a população total urbana da 

microrregião de Porto Seguro. SNIS, 2019. 

Pode-se observar, a partir da análise da Tabela 1 e da Figura 1 que os 

anos em que as curvas ficam mais distantes uma das outras são os de 2007 

e 2010, e o ano em que elas mais se aproximam é o de 2009. Entre os anos 

de 2007 e 2017, mesmo havendo uma oscilação, a relação entre população 

urbana abastecida e urbana total tem tendência de crescimento com o tempo. 
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 A partir da Figura 2, pode-se analisar e ver com mais clareza o 

que foi discutido anteriormente na Figura 1. A situação ideal de 

universalização do abastecimento de água por sistema coletivo seria que a 

relação entre população abastecida e população total urbana fosse igual a 

1,0. Pode-se observar pelo gráfico que apenas no ano de 2009 a população 

abastecida ultrapassa os 90% da população urbana total, sendo cerca de 

92%. Nos outros anos a relação é menor que 0,9. No ano em que o 

abastecimento atende cerca de 92% da população, maior valor observado, 

ainda ficam 43.069 habitantes sem o abastecimento de água por rede 

pública. Por sua vez, no ano mais recente dos dados, 2017, esse número 

aumenta para 66.517 habitantes sem abastecimento. 

 

CONCLUSÃO 

A partir dos resultados apresentados, pode-se observar para a 

microrregião de Porto Seguro entre os anos de 2007 e 2017 que a população 

abastecida é levemente inferior à população total urbana, não havendo, 

portanto, a universalização desse serviço essencial. Assim, há a necessidade 

de maiores investimentos em ampliação, implantação ou adequação dos 

sistemas públicos de abastecimento de água na microrregião de estudo, de 

forma que torne a relação entre população urbana abastecida e população 

total urbana o mais próximo da unidade.  
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RESUMO:  

O presente trabalho consiste na delimitação de Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) ao longo dos rios e nascentes situados no perímetro 
urbano de Eunápolis, Bahia e da análise do quantitativo de vegetação 
existente nessas áreas. Foi utilizado um perímetro urbano do município 
disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, versão de 
2017. Esse perímetro serviu para definir a área de estudos, na qual 
delimitaram-se as APPs existentes dentro desse limite. A delimitação das 
APPs foi realizada conforme definidas pelo Código Florestal Brasileiro, Lei n° 
12.651, de Maio de 2012, por meio de um Sistema de Informação Geográfica. 
Com isso, foi perceptível que a realidade das atuais APPs estão em 
desacordo com a legislação analisada, em que deveria existir área de APP 
de 87,09 ha. No entanto, a área existente é de apenas 41,75 ha.  
  
 
 

Palavras–chave: Área de Preservação Permanente, Código Florestal, 

Mapeamento, Sistema de Informação Geográfica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

 Com o crescimento das cidades, foram feitas modificações na 

paisagem natural e os cursos d’ água são atrativos e focos da ação humana, 

como a supressão da vegetação nativa em suas faixas marginais. Em 

Eunápolis, Bahia, o processo de ocupação antrópica não foi diferente. 

  Sabe-se que são necessárias áreas para se destinar à preservação da 

vegetação e da biodiversidade, para a redução dos desequilíbrios térmicos, 

prevenção de desastres naturais e melhor qualidade de vida da população. 

Por isso as Áreas de Preservação Permanente (APPs) são de fundamental 

importância. As delimitações das APPs são definidas e regulamentadas pelo 

código florestal brasileiro, Lei Federal n° 12.651/2012 (BRASIL, 2012). 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

Foram delimitadas as Áreas de Preservação Permanente dos córregos 

e das nascentes, conforme as faixas definidas pelo Código Florestal 

Brasileiro, sem considerar eventuais áreas consolidadas nem possíveis 

especificidades da legislação estadual ou municipal. A análise realizou-se 

com base na expectativa, ou seja: como deveria ser perante ao Código 

Florestal, e na atual realidade do perímetro urbano do município. Foram 

delimitados raios de 50 metros para áreas no entorno das nascentes e de 30 

metros para as faixas marginais dos cursos d’água, visto que no presente 

trabalho considerou-se todos os córregos com menos de 10 metros de 

largura. 

O limite do perímetro urbano de Eunápolis utilizado foi o 

disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, versão de 

2017. Devido à relativa desatualização do limite utilizado, há áreas 

urbanizadas que não estão contidas no polígono urbano analisado. 

 As demarcações das APPs foram realizadas por meio de um Sistema 

de Informação Geográfica, que permitiu a análise de vegetação do local a 

delimitação e os cálculos dos quantitativos das APPs com e sem vegetação. 



  

        

 

 

 As análises de existência de córregos e nascentes foram feitas 

por meio de imagem de satélite do Google Earth. Entretanto não foram feitas 

vistorias ou levantamento de campo para confirmar a existência dos córregos 

e nascentes nos locais estudados, visto que tão ação extrapola o escopo do 

presente trabalho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com os dados obtidos, foi possível constatar o quanto e como a 

realidade das APPs estão em desacordo com o Código Florestal Brasileiro. 

De acordo com as condições colocadas, a área total calculada de APP 

definida pela legislação é de 87,09 ha, no entanto a área de APP com 

vegetação somou-se apenas 41,75 ha, restando assim um total de 45,34 ha 

de área de preservação permanente degradada, como mostrado na figura 1, 

na qual as áreas destacadas na cor amarela correspondem a porções 

definidas como APP, mas que não se encontram com nenhum tipo de 

vegetação. 

O estudo apresentado mostra que a ocupação humana sem 

planejamento traz consequências para o meio ambiente, pois a ocupação 

tende cada vez mais reduzir as áreas de preservação e degrada-las, mesmo 

havendo legislações para proteção do meio ambiente e para regulamentar o 

uso e ocupação do solo. 

As áreas de APPs em zonas urbanas são importantes para a proteção 

do curso d’água e nascentes, pois ajudam a diminuir o assoreamento e 

minimiza os efeitos da poluição urbana sobre a rede hidrográfica. Também 

são aliadas do saneamento básico, pois com a preservação das APPs o 

índice de infiltração no solo é maior e consequentemente evita enchentes, 

enxurradas e inundações, assim consequentemente diminuem os índices de 

doenças de veiculação hídrica. Por haver mais infiltração e por minimizar os 

efeitos da polução nas águas, melhora também o serviço de abastecimento 

publico de água, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos. Vale 

ressaltar que no regime de proteção das APPs, o Código Florestal Brasileiro 



  

        

 

 

consta que a vegetação deverá ser mantida e em caso de supressão da 

vegetação é obrigado a recomposição da mesma. Além da significativa área 

que não possui vegetação, as áreas que foram classificadas como 

vegetadas, não implica que há presença de vegetação nativa do bioma mata 

atlântica, podendo ocorrer presença de vegetação arbustiva.  

 

 

Figura 1. Delimitação de Área de Preservação Permanente no perímetro urbano referente ao 

ano de 2017. IFBA, 2019. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A utilização das geotecnologias permitiu que fossem delimitadas as 

APPs e analisada a presença de vegetação. Tendo em vista a significativa 

diferença da área de APP com vegetação e da área que deveria possuir 

vegetação, é notável a degradação e o não cumprimento da legislação no 

que se refere ao uso da terra. Por isso há a necessidade de uma política de 

educação ambiental, aliada a iniciativas que visem a recuperação dessas 

áreas.  
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FERRAMENTA GEOGEBRA, QUE AUXILIE NA RESOLUÇÃO DE 
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RESUMO:  

O presente artigo visa argumentar, por meio de estudos bibliográficos, a 
utilização de tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem, no 
curso de Engenharia Civil, em disciplinas de Cálculo e do Núcleo Básico. 
Para tanto, utilizamos o software GeoGebra, objetivando a criação de um 
dispositivo prático e de fácil manuseio, que dará assistência no estudo das 
funções afim e quadrática. A utilização de algumas propriedades dessas 
funções, são de grande valia para explicar diversos acontecimentos nas 
disciplinas de física, química, matemática e biologia. As funções apresentam 
ainda, diferentes aplicabilidades no dia a dia, conectando valores, medidas, 
proporções, dimensões, variações, entre outras circunstâncias. Assim, 
propomos as características dos dispositivos modernos e sua importância e 
dimensão no mundo contemporâneo. 
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INTRODUÇÃO 

Em face aos crescentes paradigmas tecnológicos existentes, não é 

nenhuma novidade por vias educacionais, que a imersão de materiais 

tecnológicos seja tão efetiva como discurso pedagógico. A condição 

tecnológica atual dá margem para um aprendizado descontruído e destituído 

das “amarras pedagógicas”: pessoas ao redor do mundo, subtraem-se dos 

ambientes escolares em vista de conforto dos lares e ambientes diversos 

onde particionam o que querem, como e onde aprendem.  

Em meio a tudo isso, a escola disputa com os smartphones, e estes 

exigem novas dinâmicas no aprendizado em sala de aula; crianças criadas e 

imersas no mundo tecnológico, são menos pacientes em relação à 

tradicionalidade da sala de aula. Concomitantemente, novas formas de maus 

comportamentos são formadas e as celebridades adolescentes glorificadas 

pela mídia, por vezes se rebelam contra a escola. (COLLINS; HALVERSON, 

2018) 

Isto, em parte, se deve ao fato do pensamento coletivo do qual a 

internet é um ambiente onde se supõe que tudo é permitido, ou os 

atenuantes do mundo físico não se aplicam necessariamente aos virtuais. 

Essa ubiquidade da internet das quais estamos envoltos, demonstra o quão 

rápido as informações e as formas de comunicação estão se alterando em 

função da tecnologia.  

A importância e propagação das tecnologias digitais recai em seu 

número de adeptos, dos quais em média de idade escolar (público analisado 

de idade entre 9 a 17 anos da população urbana), em 2015, contava com 

23,4 milhões de usuários em todo o país. Já nos anos posteriores, cresce 

para 24,3 milhões em 2016, e 24,7 milhões em 2017; sendo que a cada 

estimativa, a variação do uso dos smartphones para a navegação online, 

cresceu em cada ano (desde 85%, 91% e 93% respectivamente). (TIC KIDS 

ONLINE BRASIL, 2018) 

 

 

 



  

        

 

 

METODOLOGIA 

O objeto de intervenção que propomos nesse artigo, recorre a 

tecnologia como seu principal alicerce. Como visto anteriormente, a 

popularização dessas ferramentas impeliu que as escolas tradicionais 

mudassem e adaptassem seus parâmetros em vista de uma nova massa. 

Claro, que a tecnologia em si, não substitui a atenção ao conteúdo que deve 

ser direcionada pelo professor: onde este age como filtro e mediador das 

informações.  

O tipo de pesquisa adotado para a produção desse projeto, segue as 

classificações, quanto a abordagem, natureza, objetivos e procedimentos 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Quanto a abordagem, este projeto é de 

natureza qualitativa, pois, foram analisadas todas as características de 

desenvolvimento de um dispositivo tecnológico que auxilie na aprendizagem 

de funções polinomiais.  

Quanto a natureza, trata-se de pesquisa aplicada, pois tem a finalidade 

de gerar conhecimentos práticos, dirigidos a soluções dos problemas 

apresentados; no que concerne os procedimentos, concebemos o projeto por 

meio da pesquisa bibliográfica, pois foram pesquisados conteúdos em 

acervos bibliográficos afim de elucidar e auxiliar a construção do projeto.  

Para termos uma base mais sólida, usamos como referência uma 

aplicação de Daniel Meira, estudante do terceiro semestre, do curso de 

Licenciatura em matemática, do IFBA de Eunápolis. Esse dispositivo funciona 

de forma que, ao iniciar, o estudante terá que inserir os valores das 

constantes numa função aleatória que aparecerá para ele, e assim, o 

estudante deve verificar se a dada função é quadrática ou afim. Assim, é 

dado ao estudante calcular o discriminante da função, identificar se essa 

função possui raízes reais. Feito isso, ele poderá produzir novamente, uma 

função aleatória ou voltar pra o início da função. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para darmos passo à frente no conteúdo, primeiro definamos as 

funções afim e quadrática, as quais englobamos em nosso estudo. 



  

        

 

 

Uma função dita afim, é definida quando existem constantes 𝑎, 𝑏 ∈  ℝ, 

tais que 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 para todo 𝑥 ∈  ℝ. É também dita linear dada pela 

fórmula 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥; assim, também chama-se quadrática tal que existam 

𝑎, 𝑏, 𝑐 com 𝑎 ≠ 0, tais que 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 para todo 𝑥 ∈  ℝ. 

Por se tratar de um dispositivo dinâmico, onde o usuário tem a 

oportunidade de obter diversas funções, o aplicativo tem a possibilidade de 

auxiliar o aluno a atingir uma melhor compreensão e entendimento das 

características dessas funções. 

Tomemos como exemplo a função de segundo grau, definida por: 

𝑓(𝑥) = −2𝑥2 − 3𝑥 + 2 

 

Figura 1. procedimento de execução de função quadrática. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando o equilíbrio é alcançado em vista do conhecimento, alguns 

benefícios se afloram, tais quais: quebram o papel de espectador do 

conteúdo, o estudante interage, modifica, escolhe e participa do conteúdo; 

por isso, a dinâmica em sala se torna mais produtiva, com um maior 

aproveitamento dos estudantes. Mas quando não mediado corretamente, a 

tecnologia torna-se um mundo paralelo onde coexistem as atividades 

informais e as educacionais, trabalhando enfim, com objetivos distintos.  



  

        

 

 

Ao longo da execução deste trabalho, pudemos nos localizar como 

pesquisadores e também como estudantes já que fazemos parte desse 

panorama educacional. Claro que, os entraves vistos e elencados, são de 

longe, difíceis por si só e são de obstáculos que limitam o estudante. Todavia 

são esses mesmos que ao longo do tempo, nos move para uma melhor 

prática estudantil e assim também, uma prática pedagógica. 

Abarcando todo esse estudo, esperamos que os estudantes se 

libertem e possam interagir mais com a tecnologia, com a proposta do 

dispositivo tecnológico. Assim, este projeto foi idealizado com base nas 

referências bibliográficas já indicadas e pela sua análise dos conteúdos afim 

para a construção deste projeto.  
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RESUMO 

A visita técnica é uma ferramenta eficaz no processo de ensino-
aprendizagem. Tratando-se de um curso com cunho prático preponderante, 
como é o caso da graduação em Engenharia Civil, a visita técnica objetiva 
contribuir com a formação dos futuros profissionais. O presente trabalho é 
resultado de uma visita técnica realizada no canteiro de obras da construção 
do semianel viário de Porto Seguro – Bahia, realizada em 17 de julho de 
2019. Conclui-se, a partir do resultado obtido, a importância desse recurso 
didático na sedimentação de diversos conhecimentos teóricos obtidos em 
sala de aula diante da análise “in loco” da construção de um pavimento 
rodoviário flexível composto por sub-base, base e revestimento que 
influenciará diretamente na mobilidade urbana e, assim, promoverá 
transformações ambientais, econômicas e sociais na região. 
 

 

Palavras–chave: Formação Profissional, Mobilidade Urbana, Pavimentação, 

Visita Técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 Como ferramenta complementar, a visita auxilia os acadêmicos na 

percepção da relação entre a teoria e a prática. Segundo DENCKER (1998, 

p.18-9), “podemos utilizar vários métodos para adquirir conhecimentos: 

observar a realidade, experimentar novas formas de agir ou, interpretar os 

fatos de diferentes formas. A maneira como fazemos isso é a metodologia”, 

ou seja, visitas proporcionam o desenvolvimento de uma visão crítica e 

reflexiva sobre a realidade e favorece a percepção da relação entre o papel 

do engenheiro junto à sociedade e ao exercício ético e responsável, 

promovendo a aproximação com a dinâmica do exercício profissional. O 

presente trabalho tem o objetivo de diagnosticar a importância no ensino-

aprendizagem de uma visita técnica nas áreas de estradas, pavimentação e 

mobilidade urbana visando a formação dos discentes de engenharia civil do 

IFBA - Campus Eunápolis. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

A visita técnica foi realizada no dia 17 de julho de 2019, com saída do 

IFBA – campus Eunápolis e destino o trecho do semianel viário em 

construção, nas imediações do bairro Vila Jardim, sendo executado pela 

construtora PJ. Foram apresentados aos discentes do curso de engenharia 

civil os materiais, maquinários e procedimentos necessários para execução 

de rodovias de forma interdisciplinar às disciplinas Estradas I e II, 

Planejamento de Transportes e Pavimentação, uma vez que a obra foi 

projetada visando mitigar a falta de planejamento urbano e de mobilidade, 

criando uma visão mais palpável da profissão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O projeto do semianel viário é considerado de grande importância para 

município por se tratar de uma obra com intuito de descongestionar a orla 

Norte da cidade, sobretudo em épocas com elevado trânsito de turistas. O 

investimento financeiro, segundo a prefeitura municipal de Porto Seguro, foi 



  

        

 

 

de aproximadamente 18 milhões de reais para os 12 quilômetros de 

extensão. O trecho visitado, com 1 quilômetro de extensão, inclui sistema de 

drenagem de águas superficiais, contendo bueiros, sarjetas e escada 

hidráulica. Nesse trecho, constatou-se que a variação da largura da pista de 

foi de 6 à 10 metros, justificada pela proximidade com o perímetro urbano 

(Figura 1a) em função de problemas encontrados durante o processo de 

desapropriação não completamente resolvidos. Essas dificultados 

demonstraram para os estudantes a importância de se fazer o correto 

levantamento de dados e um planejamento adequado para elaboração dos 

projetos observando as leis, normas e resoluções para embasar seus 

conhecimentos e auxiliar no processo de tomada de decisão. 

 

Figura 1: Operários e máquinas trabalhando no trecho do semianel viário (a) Perfil lateral do 

pavimento: aterro, sub-base e base (b) 

Fonte: Raimundo, J. Caldeira, J. F. Acervo pessoal. (2019). 

 

De acordo com Balbo (2007), as camadas do pavimento (Figura 1b) 

possuem uma ou mais funções especificas, que deve proporcionar aos 

usuários, em qualquer ação climática, condições adequadas de conforto de 

rolamento e suporte de trafego. O pavimento contou com um subleito com 

resistência (CBR) de 13%. Não houve necessidade de reforço do subleito. A 

sub-base de material arenoso (areia-argilosa com coloração avermelhada), 

dimensionada com espessura de 15 cm, apresentou um CBR de 36%. Já a 

base, composta por brita graduada simples (BGS), também com espessura 

de 15 cm e atendendo aos requisitos mínimos normativos, apresentou um 

CBR de 80%. Por fim, após a imprimação com EAI (emulsão asfáltico de 



  

        

 

 

imprimação) pintura de ligação, foi executado o revestimento com 5 cm de 

espessura, composto por concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ). 

A rota alternativa facilita e diminui o tempo de deslocamento dos 

usuários, além de favorecer o escoamento da produção agropecuária da 

região e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos da região. Comparando o 

trecho da BR-367 com interseção entre o semianel viário até o hotel Porto 

Bello (Figura 2), nota-se que a nova rota é menor, com cerca de 10 

quilômetros e tempo estimado de 18 minutos com trânsito normal, havendo 

uma redução em tempo de deslocamento em torno de 5 minutos, trânsito 

normal. Estima-se que a diferença de tempo entre a nova rota alternativa 

pode passar de 1 hora na a condição de elevado fluxo turístico. 

 

Figura 2: Percurso de carro entre a Br-367 e o Hotel PortoBello. 

Fonte: Google maps. 

Outra relevante informação coletada durante a visita foi que essa obra 

fomentou a economia da região, com contratação de mão de obra local, 

aquisição de materiais e aluguéis de equipamentos de terraplenagem, ou 

seja, houve geração de empregos diretos e distribuindo renda na região. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A visita ao trecho do semianel viário, Porto Seguro, foi de suma importância a 

assimilação de conhecimento com cunho prático aos discentes, 

contextualizando conceitos das disciplinas da área de transportes, 

referenciando a importância da mobilidade urbana e complicações práticas, 



  

        

 

 

como é o caso de desapropriações. Constatou-se a seriedade das etapas da 

pavimentação, incluindo análise de condições climáticas propicias para 

execução das camadas, bem como análise da umidade ótima, grau de 

compactação e demais ensaios de propriedades dos solos, principalmente se 

tratando de uma rodovia projetada para vida útil longa e tráfego contínuo. 

Além disso, também foram abordados conceitos de segurança do trabalho, 

meio ambiente, gerenciamento, qualidade de obras e cumprimento de prazos 

seguindo sempre a legislação vigente, preceitos fundamentais para uma 

adequada formação em engenharia civil. 
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RESUMO:  

A 4ª edição do BALAIO CULTURAL - As interfaces entre língua e cultura – 
elegeu como tema central A DIVERSIDADE HUMANA, materializada em 
várias modalidades artísticas e linguagens, abarcando as diferentes culturas, 
etnias, religiões, identidades de gênero e orientação sexual, com o intuito de 
mobilizar a sensibilidade nos sujeitos em respeitar e reconhecer as 
diferenças como um aspecto positivo, livre de preconceitos e sectarismos. 
Trata-se de um projeto extensionista cujo objetivo é promover a conexão e a 
integração entre o Instituto Federal da Bahia, campus Eunápolis, com a 
comunidade externa, por meio de ações e atividades pedagógicas, artístico-
culturais que envolvam discentes e docentes do IFBA e discentes e docentes 
da rede pública do município. A proposta converge com a perspectiva 
apresentada pelos documentos orientadores da educação que postulam a 
urgência em inserir no contexto escolar e fora dele manifestações artísticas e 
culturais, associadas à realidade da comunidade interna e externa, com o 
intuito de contribuir para a formação humana do sujeito por intermédio de 
experiências estéticas e trocas de significados que a arte pode possibilitar. A 
participação nas oficinas realizadas durante a vigência do projeto e os 
resultados artístico-culturais apresentados no evento de culminância 
evidenciaram o protagonismo, a capacidade de autoria artística e a 
criatividade dos(as) discentes envolvidos(as) – da rede e das escolas 
parceiras - oportunizando-os(as) a se verem como artistas, além de lhes 
permitir assimilar as várias linguagens e suas representações simbólicas pelo 
viés das emoções, expressões de sentidos e os vários modos de 
representação. 
 

Palavras–chave: Extensão; Arte; Cultura; comunidade.  

 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

 A proposta do Balaio Cultural - as interfaces entre Língua e 

Cultura - é uma iniciativa da área de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias que surgiu com o intuito de transpor as paredes da sala de aula 

e estabelecer uma conexão com a comunidade externa do IFBA, campus 

Eunápolis. Nessa perspectiva, cumpre considerar a função social do instituto, 

enquanto instituição educacional, como caminho para garantir direitos, 

assegurar o acesso e condições de usufruto de conhecimentos científicos e 

priorizar a formação integral do sujeito. Compreendemos que as 

manifestações culturais e artísticas contribuem significativamente para essa 

formação e que, portanto, como se trata de um direito de aprendizagem, a 

escola tem o dever de promover contato da comunidade discente com os 

bens de natureza estética, bens culturais que possam suscitar a recepção e a 

promoção da arte e cultura como possibilidades de se realizar um trabalho 

interdisciplinar e transversal.  

Ao lado das disciplinas que compõem a área que iniciou os trabalhos, 

agregaram-se outros(as) docentes das várias áreas do conhecimento para 

planejar, executar e difundir o que foi produzido pelos sujeitos envolvidos 

durante a vigência do projeto. O tema central - A DIVERSIDADE HUMANA – 

despertou na comunidade discente e docente do IFBA e das escolas 

parceiras a reflexão, discussão e materialização em arte e manifestações 

culturais sobre pluralidade cultural, étnica, linguística, identitárias, direitos 

humanos, violência contra a mulher, a liberdade de expressão, cidadania, 

enfim, questões diversas que foram contempladas com o propósito de fazer a 

diferença na sua formação intelectual, humana e cidadã dos(as) estudantes 

envolvidos(as). 

Sobre a integração entre escola e a comunidade, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013, p. 22) postulam como 

uma necessidade “a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à 

pluralidade e à diversidade cultural, resgatando e respeitando os direitos 

humanos, individuais e coletivos e as várias manifestações de cada 

comunidade”. 



  

        

 

 

Além da integração social, a proposta cumpriu duas dimensões 

pedagógicas indispensáveis ao processo de ensino e aprendizagem. Trata-se 

da interdisciplinaridade e transversalidade.  A primeira dimensão pedagógica 

é entendida pelo documento oficial supracitado (BRASIL, 2013, p. 184), 

“como abordagem teórico-metodológica com ênfase no trabalho de 

integração das diferentes áreas do conhecimento”. A segunda, por sua vez, 

“é entendida como forma de organizar o trabalho didático-pedagógico em que 

temas, eixos temáticos são integrados às disciplinas, às áreas ditas 

convencionais de forma a estarem presentes em todas elas” (BRASIL, 2013, 

p.184). 

A cooperação e a participação de vários indivíduos na elaboração e 

execução do projeto possibilitaram antes de qualquer coisa um acesso 

humano importante, pois aguçou a capacidade criativa e a agência tanto dos 

educadores quanto dos(as) estudantes. No encalço dessa prática 

transformadora, a cultura e artes figuram uma possibilidade de reflexão a 

partir do lúdico e do estético, sem perder de vista a formação do sujeito 

crítico. 

As Diretrizes ainda salientam que, a partir do momento em que se 

objetiva realizar um projeto de extensão, com base na interdisciplinaridade e 

transversalidade, é necessário que se leve “em conta a diversidade 

sociocultural da população escolar, as desigualdades de acesso ao consumo 

de bens culturais e a multiplicidade de interesses e necessidades 

apresentadas pelos alunos no desenvolvimento de metodologias e 

estratégias variadas” (BRASIL, 2013, p. 135). 

Por fim, objetivou-se com este projeto de extensão desenvolver ações 

interculturais e artísticas com os(as) estudantes do IFBA, campus Eunápolis, 

em integração com estudantes e professores da rede pública municipal e 

estadual, a partir de uma produção colaborativa, configurando uma relação 

pautada na produção artística e na mobilização da comunidade interna e 

externa.  

 

 



  

        

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS/METODOLOGIA 

 

O BALAIO CULTURAL - AS INTERFACES ENTRE LÍNGUA E 

CULTURA - abarca vários sujeitos, áreas, temáticas por isso há sempre a 

necessidade de planejamento e avaliação das ações desde o início dos 

trabalhos. Para a realização da IV edição do projeto, foram trilhados os 

caminhos metodológicos abaixo relacionados: 

1. Encontros periódicos com a equipe executora, incluindo bolsistas, 

monitores e voluntários para planejamento e avaliação das ações; 

2. Foram constituídas comissões de trabalho, a saber: a organizadora, 

responsável por acompanhar os trabalhos da equipe executora e realização 

das oficinas, por convocar reuniões, convidar o(as) estudantes das escolas 

municipais e estaduais, entre outros; a de divulgação e produção de arte 

gráfica, responsável por produzir cartazes, folder, página do projeto na 

internet, visitas às escolas envolvidas; a de memória, cuja atribuição foi o 

registro fotográfico das oficinas, dos encontros, reuniões e das 

apresentações na culminância do projeto; comissão responsável pelo 

planejamento das oficinas; a comissão da recepção e acolhida; a de 

ornamentação.  

3. Oferta de Minicursos artístico-culturais e pedagógicos, a saber: contação 

de Histórias; teatro; literatura; fotografia; a Literatura Infantil pela Diferença e 

pela diversidade: entre cantos, encontros e narrativas; Abayumi – confecção 

de bonecas; Música – formação de coral; Grafite.  

4.  A culminância do projeto em três dias de evento - 28, 29 e 30 de 

março de 2019 -  contou com a participação de toda a comunidade do IFBA; 

estudantes do IFBA de Ilhéus; das escolas parceiras do município, bem como 

artistas locais e parceiros de outras cidades e demais convidados. Houve, 

durante os três dias, exposição das produções artísticas; salas temáticas; 

contação de histórias; apresentações de dança, jograis, documentários, 

peças teatrais; musicais; grafite; o Dance Night, com a participação de MC’s 



  

        

 

 

(artistas locais), DJ e banda de Ilhéus (estudantes do IFBA); performance 

artística dos(as) professores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O resultado mais positivo do BALAIO CULTURAL - AS INTERFACES 

ENTRE LÍNGUA E CULTURA, IV edição - foi de fato a conexão e integração 

do IFBA, campus Eunápolis, com a comunidade externa por meio da 

participação significativa dos(as) estudantes da rede municipal e estadual, 

bem como o envolvimento de outros sujeitos que se sentiram convidados a 

participar. Outro aspecto de sobremaneira relevante foi o envolvimento 

dos(as) docentes e discentes do IFBA nas ações do projeto, bem como a 

atuação das(os) bolsistas selecionadas(os) e voluntárias(os). A participação 

nos minicursos e a qualidade das apresentações artístico-culturais sinalizam 

que o objetivo central da proposta foi alcançado com a ampliação da 

bagagem cultural e artística dos sujeitos envolvidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização do projeto de extensão Balaio Cultural imprime a certeza 

de que se trata de uma ação de singular importância à formação dos(as) 

estudantes do IFBA e da comunidade externa, uma vez que possibilita a 

integração tão almejada e, ainda no seu bojo, contempla o tripé 

ensino/pesquisa/extensão.  
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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como cenário Escolas, da cidade de Porto Seguro, Bahia. 
Trouxe como foco professores de Matemática, do Ensino Fundamental I, que 
trabalham com alunos deficientes visuais. Teve como objetivo investigar, 
através do estudo da Álgebra, a prática dos professores, por meio, do uso 
dos materiais pedagógicos adaptados e sua importância para o ensino desse 
público-alvo. Fundamentou-se na Teoria Antropológica do Didático ou TAD 
(Chevallard, 1980) e na Teoria dos Registros de Representação Semiótica ou 
TRRS (Duval,1999) tratando-se de um trabalho de natureza qualitativa e 
quantitativa que através de bibliografia atualizada, da aplicação de 
questionário e da análise dos dados tabulados em planilha eletrônica do 
software Microsoft Office Excel 2010 auxiliou a alcançar os resultados 
apresentados e compreender como está o processo do Ensino da 
Matemática e a inclusão nas escolas pesquisadas.  

 

 

Palavras–chave: Materiais pedagógicos adaptados, práticas professores, 

ensino-aprendizagem e Inclusão. 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao olhar o histórico da educação brasileira, destaca-se como marco a 

garantia das pessoas com deficiência de frequentar escolas de ensino 

regular, sejam elas públicas ou privadas. A educação inclusiva tem na Lei Nº 

7.853, de 24 de outubro de 1989 uma espécie de “Constituição” para pessoas 

portadoras de deficiência com objetivos e deveres do órgão público e 

também está preconizada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

9.394 de 1996.  

O Art. 2 da Lei nª 7.853 dispõe que “[...] Ao Poder Público e seus 

órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno 

exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde 

[...]”, como é possível observar, a educação, sobretudo, as práticas inclusivas 

são garantidas por lei, entretanto, não é o que se pode observar em muitas 

instituições do país. Pensando nisso, este trabalho teve como objetivo 

principal verificar junto às escolas pesquisadas, o processo de ensino dos 

professores de Matemática, da Educação do Fundamental I, através do uso 

de materiais pedagógicos adaptados para alunos deficientes visuais e 

empregando o ensinamento da Álgebra. Para tanto esse estudo embasa-se 

na Teoria Antropológica do Didático ou TAD (Chevallard, 1980) e na Teoria 

dos Registros de Representação Semiótica ou TRRS (Duval,1999) afim de 

analisar a conjuntura da ocorrência do ensino, visando futuramente colaborar 

para o desenvolvimento de projetos voltados para ações inclusivas nas 

escolas de Porto Seguro. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa teve como cenário quatro Escolas da cidade de Porto 

Seguro, Bahia, sendo duas escolas da rede pública e duas da rede particular 

de ensino. Teve como foco professores de Matemática, da Educação 

Fundamental I, que possuem alunos deficientes visuais. Utilizou como tema o 



  

        

 

 

ensino da Álgebra e buscou verificar o uso de materiais pedagógicos 

adaptados. Para o levantamento de dados foi utilizado um questionário, que 

foi aplicado para quatro professores da disciplina de Matemática. Para 

análise da situação de ensino baseou-se na TAD e na TRSS. Trata-se, 

portanto, de uma pesquisa de natureza qualitativa e quantitativa sendo que a 

pesquisa qualitativa tem como objetivo principal do pesquisador “construir 

conhecimentos e não dar opinião sobre determinado contexto” (BOGDAN & 

BIKLEN 1997, p. 67). Esse tipo de pesquisa busca “gerar teoria, descrição ou 

compreensão”, ou seja, tenta-se compreender o procedimento mediante o 

qual o público entrevistado constrói significados sobre o tema investigado, 

enquanto que a pesquisa quantitativa “mensura os resultados da pesquisa” 

(Fonseca, 2002).  Os dados foram tabulados em planilha eletrônica do 

software Microsoft Office Excell 2010 que associados à pesquisa bibliográfica 

atualizada, auxiliou a analisar os resultados referentes aos objetivos 

inicialmente propostos.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos, observou-se a partir da TRSS que 

passar a linguagem matemática para o registro da língua materna é um 

desafio. No caso do aluno com deficiência visual esse desafio é ainda maior, 

pois sua expressão da língua materna é o Braille, já que sua referência de 

mundo se dá através da modalidade tátil (Melo, 1988). Quando não se possui 

as ferramentas adequadas, nesse caso, a máquina de Braille para que a 

língua materna seja transcrita, o desafio torna-se ainda maior para o aluno. 

Destarte o principal obstáculo identificado entre os professores estudados foi 

a comunicação efetiva com seus alunos, pois de acordo com os resultados 

em nenhuma das escolas os professores tinham preparo para transcrever o 

conteúdo de suas aulas para o Braille, nem a máquina para essa transcrição, 

o que aumenta a segregação e dificulta a troca de saberes e que talvez por 

esse motivo a escolaridade média das pessoas que possuem alguma 

deficiência é menor que aquelas que não a possuem (KASPER, 2008). O 



  

        

 

 

estudo identificou que o maior percentual de alunos com deficiência visual 

está nas escolas públicas com um total de 98% e constatou-se que 100% dos 

professores não possuem nenhuma formação para lidar com esse público, o 

que indica que os processos de ensino e aprendizagem ficam negativamente 

comprometidos. Quanto ao uso de material pedagógico adaptado constatou-

se que nas escolas estudadas apenas 25% dos professores utilizam este 

recurso, mesmo sem preparo, como indicado anteriormente, expressando um 

índice baixo uma vez que esse material, conforme a TAD defende é essencial 

no que se refere ao ensino da Matemática, para que as organizações 

matemáticas previamente construídas em sala de aula junto ao aluno 

proporcionem ferramentas para a estruturação do pensamento de novas 

organizações matemáticas, ou seja, “objetos constituintes das organizações 

didáticas a partir dos quais nascerão os objetos que assumem 

constantemente o status de objetos didáticos” (CHEVELLARD, 1999). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esta pesquisa observamos que o uso de materiais pedagógicos 

adaptados para deficientes visuais ocorre em pequenos passos, pois a 

chegada destes recursos às instituições não está acessível como deveria 

ocorrer. Ressalta-se que o aluno necessita destes recursos para seu avanço 

nos diversos saberes, sendo neste estudo destacado o saber Matemático 

através da Álgebra. O professor para utilizar esses métodos necessita obter 

previamente um conhecimento maior da aplicação dessas ferramentas, o que 

de acordo com a pesquisa realizada não ocorre nas escolas pesquisadas. 

Percebe-se, portanto, a importância da vivência do professor ante a realidade 

dos alunos com necessidades específicas ainda em sua graduação e não 

somente quando este vier a lecionar, pois conforme os resultados indicaram 

a falta de preparo para com esse público acaba por ocasionar obstáculos 

para a ocorrência do ensino e da aprendizagem de maneira efetiva.  
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RESUMO 

O desenvolvimento de novas ferramentas auxiliadoras no processo de ensino 
e aprendizagem corrobora para a aplicação de tecnologias digitais de 
informação e manipulação de dados, com vistas à formação de estudantes 
cada vez mais engajados e autônomos na busca do conhecimento referente 
ao núcleo específico em estudo. Nesse viés, a Teoria dos Registros de 
Representação Semiótica (TRRS) proposta por Raymond Duval (1999), 
evidencia a importância de elementos que possibilitem a conversão de 
diversas representações acerca de um objeto de estudo para a construção de 
novas ferramentas do conhecimento. Em face disto, objetiva-se, através 
desta produção, realizar uma análise sob a ótica das TRRS acerca do 
desenvolvimento e aplicabilidade de recursos computacionais como 
ferramenta-suporte no processo de ensino e aprendizagem, em particular, 
aplicado a conteúdos de disciplinas específicas do núcleo profissionalizante 
do Curso de Engenharia Civil ofertado pelo IFBA – Campus Eunápolis. Neste 
trabalho, visamos também enfatizar que tais ferramentas criadas pelo 
estudante possibilitam uma maior apreensão do conhecimento e se torna 
uma oportunidade para a familiarização com a metodologia científica, 
tratamento de dados e consulta a referenciais bibliográficos diversos, 
concedendo ao discente a oportunidade de aprimoramento da sua formação 
no que se refere aos seus conhecimentos técnicos. Para este objetivo, 
tomou-se como base de estudo o software denominado como VertCalc, 
ferramenta desenvolvida por aluno do 9º período do curso de Engenharia 
Civil do campus, como objeto de pesquisa científica aplicada à disciplina de 
Hidráulica, em específico o conteúdo de Vertedores Hidráulicos pertencente à 
ementa da referida. Para tanto, foram realizadas entrevistas com o 
desenvolvedor e público-alvo (discentes), além de acesso a informações, 
pesquisas e análise sensorial fornecidas pelo autor.  
 
 
 
Palavras–chave: Aprendizagem, Ensino, Software, Tecnologia, TRRS. 

 

 



  

        

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente os mecanismos informatizados assumiram uma função 

imprescindível, uma vez que auxiliam em situações onde se deseja obter 

uma melhor compreensão do conteúdo por parte dos alunos. Nestes casos, 

para que se tenha um melhor aproveitamento do conteúdo que se deseja 

explicitar, um ambiente virtual interativo pode desempenhar um papel 

relevante, preenchendo uma lacuna se comparada com o tradicional 

ambiente “quadro branco / pincel”, característico da sala de aula. Ademais, tal 

metodologia propicia à comunidade discente uma forma de aprendizado 

dinâmica, didática e eficiente no processo de ensino e aprendizagem, 

concedendo-lhes autonomia suficiente para o desenvolvimento de novos 

dispositivos que visem auxiliá-los na resolução de problemas inerentes ao 

núcleo específico em estudo. 

Conforme Valente (1999), 

“Quando o aluno usa o computador para construir o seu 
conhecimento, o computador passa a ser uma máquina 
para ser ensinada propiciando condições para o aluno 
descrever a resolução de problemas, usando linguagens 
de programação, refletir sobre resultados e depurar 
suas idéias ..” (p. 12). 
 

Diante disso, a utilização destes recursos contribui para consolidação 

de uma metodologia de aprendizagem alicerçada na identificação e análise 

de erros e de resultados, na qual confere a possibilidade de estabelecer 

estratégias para a execução de determinada tarefa por meio da conversão de 

registros e tratamento de dados para uma melhor compreensão dos 

conceitos. 

Em sua teoria, Duval (2003) explica que os registros semióticos são 

importantes não somente por se constituírem num sistema de comunicação, 

mas também por possibilitarem a organização de informações a respeito do 

objeto representado. 

O intento é avaliar a plataforma (recursos oferecidos, ferramentas 

disponíveis, interface, registros evidenciados sob o viés das TRRS) e, além 



  

        

 

 

disso, apresentar um levantamento acerca de sua importância para resolução 

de tarefas pertinentes à disciplina do núcleo em estudo, como também 

estimular a construção de novos dispositivos que estejam enquadrados 

nesse universo. 

 

METODOLOGIA 

 

Nesse contexto, tomamos como objeto de estudo o software 

denominado como VertCalc, desenvolvido por Thales Augusto Ribeiro, 

discente do curso de Engenharia Civil – IFBA Campus Eunápolis, como 

resultado de projeto de pesquisa científica realizada nos anos 2018/2019, sob 

orientação do professor Davi Santiago Aquino, docente da referida instituição. 

Em síntese, o objetivo deste projeto foi de desenvolver uma interface 

interativa voltado ao dimensionamento de vertedores hidráulicos, conteúdo 

específico da disciplina de Hidráulica. É possível analisar que a ferramenta 

propicia o tratamento de dados voltado para o viés dos registros numéricos, 

uma vez que fornece ao usuário de forma instantânea os valores 

correspondentes à vazão, carga hidráulica e comprimento em função dos 

parâmetros apresentados. 

 



  

        

 

 

Imagem 1 e 2 - Interface gráfica para entrada de dados     

          

Fonte: Autoral 

 

Por conseguinte, para melhor embasamento deste estudo, os 

componentes supracitados no presente, buscaram por meio de revisões 

bibliográficas e entrevistas com o autor e público-alvo, a coleta de 

informações acerca da experiência inicial com o dispositivo, sua interface e 

sobre sua relevância para a disciplina do ponto de vista do usuário.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em função das entrevistas realizadas com alunos e docentes, como 

também o acesso a Análise Sensorial desenvolvida pelo autor da ferramenta, 

obteve-se feedback necessário para coletar informações a respeito da 

experiência do usuário na operacionalização do executável e de seus 

respectivos registros. Trata-se de uma maneira eficaz de se avaliar a 

utilidade da ferramenta, como também a forma como o público-alvo reagiu a 

esta experiência. Para tanto, o autor utilizou de formulário eletrônico 

disponibilizado em plataforma digital.  

 



  

        

 

 

Imagem 3 – Análise Sensorial 

 

Fonte: Autoral 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dado o exposto, concluímos que os resultados obtidos atenderam de 

maneira satisfatória a proposta deste trabalho no sentido de evidenciar a 

importância do desenvolvimento de ferramentas que visem auxiliar a 

comunidade na resolução de tarefas baseadas na conversão de registros e 

tratamentos pertinentes à disciplina. 
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A INFLUÊNCIA DE CONFIGURAÇÕES ESPACIAIS ALTERNATIVAS NO 
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RESUMO: 

Este trabalho tem como intuito analisar como as configurações espaciais dos 
ambientes de ensino influenciam o processo de ensino e aprendizagem. 
Partindo de pressupostos teóricos que verificam o quanto o autoritarismo 
educacional é patogênico na trajetória dos estudantes, inferiu-se que 
repensar o modelo tradicional vigente é algo valoroso. Ademais foi realizada 
uma análise do espaço e das práticas pedagógicas da Escola Rural Dendê 
da Serra, instituição essa que traz uma ideia de escola inovadora e tem 
contribuído para múltiplas reflexões no processo formativo de docentes do 
curso de licenciatura em Matemática. 

 

Palavras-chave: Autoritarismo educacional, Configuração espacial, 

Formação Docente. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Com o advento da era técnica científica informacional houve um 

aumento acentuado da população mundial, isso fez com que nas últimas 

décadas houvesse uma necessidade da universalização do acesso à 

educação. Nesse cenário, o projeto de escola desenvolvido passou a ter 

como principal intuito atender o máximo de sujeitos possíveis, principalmente 

os oriundos de classes desfavorecidas. 

 Nas condições supracitadas, o projeto arquitetônico de escola 

conjecturado e idealizado, na maioria das instituições de ensino, adotam uma 

configuração espacial tradicional, pautada numa concepção autoritária da 

educação. Essa configuração panóptica traz consequências prejudiciais ao 

desenvolvimento dos educandos. No entanto, em contrapartida com as 

referidas ideias de configuração tradicional dos espaços educacionais e de 

autoritarismo educacional existem instituições que possuem uma estrutura de 

arquitetura diferenciada. 

No presente estudo será dado ênfase a um estabelecimento de ensino 

que tem o caráter supracitado, a Escola Rural Dendê da Serra. Essa 

instituição foi escolhida tendo em vista suas práticas altamente inovadoras, 

as quais visam de fato a inserção dos alunos no meio escolar, isso foi 

constatado de perto mediante um visita realizada na escola.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Hodiernamente discussões não são escassas a respeito das 

características que as instituições educacionais devem possuir, haja vista que 

cada vez mais se tem dado primazia às nuances que envolvem o processo 

de ensino e aprendizagem. Em meio a esses debates, surge a necessidade 

de haver uma reconfiguração dos espaços de aprendizagem na 

contemporaneidade, conforme salienta Costa (2014): 

 ... a escola contemporânea não se restringe mais aos 
espaços fragmentados, individualizados e rígidos da escola 
disciplinar. Vai além de seus muros e requer espaços mais 



  

        

 

 

flexíveis para práticas de ensino e aprendizagem em que o 
conhecimento seja construído e não imposto. Essa escola 
valoriza o desenvolvimento da autonomia, do estudo e 
trabalho colaborativo. (COSTA, 2014, p. 38). 
 

 Sob essa ótica, percebemos o quanto uma proposta pedagógica 

inovadora é decisiva no aprimoramento da proficiência dos estudantes, o que 

contraria a perspectiva da educação autoritária que limita em diversos 

aspectos o indivíduo. 

Toda a pedagogia autoritária tem por objetivo nuclear 
desenvolver e aplicar um conjunto de técnicas e de métodos 
capazes de aperfeiçoar, treinar e formar as virtualidades 
sócio-cognitivas e físicas do ser humano como função de 
produção e de reprodução da sociedade vigente. 
(FERREIRA, 1999, p. 101). 
 

Isso se torna mais candente quando se observa o modelo militar de 

educação difundido nas escolas (cadeiras enfileiradas e professor sendo o 

centro), como é mostrado na figura 1. Tal modelo bloqueia a criatividade e 

autonomia dos estudantes, pois o encara como um depósito de informações. 

Figura 3 - Sala de aula pautada no modelo tradicional. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.comregras.com/o-sistema-de-ensino-pelos-olhos-de-um-aluno/. 

 

 Nessa mesma perspectiva, o Panoptismo, que é um mecanismo de 

disciplinamento, conforme salienta Foucault (2011) também é algo fortemente 

presente nas instituições educacionais. Isto se torna nítido se atendo ao 

quanto os espaços de ensino são construídos com o fito maior de vigilar os 

indivíduos: 

Assim como a disposição modular das salas de aula à direita 
ou à esquerda de um extenso corredor, que desemboca em 
uma das extremidades em alguma secretaria ou 
coordenação e na outra ou na mesma em banheiros 
(feminino e masculino). [...]. As portas das salas de aulas 

http://www.comregras.com/o-sistema-de-ensino-pelos-olhos-de-um-aluno/


  

        

 

 

apresentam visor, para que o coordenador ou diretor possa 
observar o professor e os alunos [...]. As janelas, [...], 
possuem um sistema de esquadrias basculantes subdividas, 
[...], de maneira que ao abri-la o aluno não se distraia com o 
exterior, mas que permita que possam ser observados pelo 
lado de fora. (COSTA, 2014, p. 46). 

  

Desse modo o autoritarismo se torna ainda mais intenso no âmbito 

educacional, o que, consequentemente, negligencia a emancipação 

intelectual dos estudantes. Haja vista que o referido autoritarismo é 

maximizado com as configurações panópticas dos estabelecimentos de 

ensino. 

 Por isso, é necessário repensar um novo modelo de escola. Partindo 

dessa necessidade, destaca-se as características de um ambiente de ensino 

centrado no estudante: a sala de aula não deve ser uma “caixa” fechada de 

alvenaria; a instituição escolar deve ser ampla sem limitações físicas e os 

alunos, por sua vez, devem construir seu próprio conhecimento de forma 

interdisciplinar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Mediante todos os fatos supracitados é difícil pensar em uma estrutura 

arquitetônica que se contraponha à concepção autoritária e disciplinar tão 

presente na contemporaneidade. Apesar disso há projetos educacionais que 

objetivam colocar o educando de fato no centro do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 A Escola Rural Dendê da Serra localizada no município de Uruçuca – 

BA, é uma instituição que apresenta configurações ambientais alternativas, 

as quais oferecem um desenvolvimento pleno aos indivíduos. Ela foi fundada 

seguindo ideias da Pedagogia Waldorf, que visa a exploração das 

potencialidades dos alunos, sem fazê-los perder o contato com as tradições 

locais e a natureza, que é primordial no desenvolvimento dos indivíduos. 

Além disso, na citada escola as salas de aula se adaptam facilmente às 

atividades propostas pelos educadores, não ficando limitadas ao modelo 

militar, como é mostrada na figura 2. 



  

        

 

 

 

Figura 4 - Uma das salas da Escola Dendê da Serra. 

 

 

 

 

Fonte: http://gshow.globo.com/Rede-Bahia/Aprovado/videos/v/conheca-o-metodo-de-

educacao-da-escola-dende-da-serra/4808115/. 

 

 Ademais nessa escola não há um confinamento dos educandos dentro 

da sala de aula, há a exploração de trabalhos em grupos bem como é dado 

primazia aos pressupostos da Interdisciplinaridade, ou seja, as disciplinas 

não ficam separadas em “caixinhas”, há uma preocupação em trabalhar o 

currículo de forma integrada. Igualmente, o espaço de ensino não se limita 

apenas à sala de aula,  utiliza inclusive, os diversos espaços externos nas 

atividades. Desse modo, a Dendê da Serra desenvolve um projeto 

pedagógico diferenciado, que tem como objetivo geral, integrar o 

desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos alunos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Logo, torna-se evidente, que um estabelecimento de ensino construído 

sob o ponto de vista do Panoptismo (disciplinamento) coisifica os estudantes, 

limitando-os no processo de aprendizagem como também não os permiti 

descobrir e desenvolver suas potencialidades. Todavia, um projeto de 

educação como o que é apresentado na Escola Rural Dendê da Serra que 

viabiliza uma formação completa do aluno é algo que deve ser tido como 

exemplo. Nesse ínterim, a estrutura arquitetônica da instituição com espaços 

que possuem configurações distintas das tradicionais favorece o 

aperfeiçoamento das competências e habilidades dos educandos. 
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RESUMO: 
 
 O estudo em tela discute as transformações urbanas em Ilhéus no final do 
século XIX e início do século XX, seus desdobramentos políticos, 
econômicos, sociais e sua relação com a mobilidade urbana. Trata-se do 
resultado de um trabalho interdisciplinar entre as disciplinas de História e 
Tecnologia das Construções I cursadas pelos alunos do EMI do Curso de 
Edificações. 
 
 
 
Palavras–chave: História de Ilhéus, espaço urbano, transformações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

        

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O desenvolvimento da cidade de Ilhéus foi fortemente influenciado 

pela cacauicultura, que influiu fortemente em toda sua história. Propõe-se 

uma discussão que tem por finalidade perceber as mudanças históricas deste 

espaço urbano. O trabalho parte da ideia de que a construção de uma cidade 

perpassa por vários aspectos, não apenas por questões técnicas, mas 

também leva em conta a expressão de domínio e disputas sobre diferentes 

setores da população. Atenta-se ainda ao fato de que o olhar, ocupar e 

planejar a cidade, diferentemente dos dias atuais, não englobava diversos 

aspectos e indicadores relacionados ao planejamento urbano.  

 

METODOLOGIA 

 

Esse trabalho nasce de uma atividade interdisciplinar que realizou uma 

pesquisa bibliográfica em artigos, teses de mestrado e livros digitais sob 

orientação dos professores de História e Tecnologia dos Construções I. As 

análises das reformas urbanas em Ilhéus, no fim do século XIX e início do 

século XX, consideraram fatores históricos e de desenvolvimento urbano, 

interpretados a luz de indicadores de mobilidade urbana atuais, conforme 

modelo proposto por Rocha (2019). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ilhéus somente foi elevada à categoria de cidade em 1881. Neste 

período, o governo e as elites intensificaram o estímulo à migração para a 

região, com promessas de progresso a quem se dispusesse a trabalhar na 

imensidão de terras disponíveis. De acordo com os dados levantados na 

presente pesquisa, Ilhéus era composta por cento e vinte casas de comércio 

e estabelecimentos industriais, duas escolas primárias, duas farmácias e 

algumas igrejas (OLIVEIRA, 2008).  



  

        

 

 

Entre 1913 e 1915, a cidade já possuía um trecho com 59 km de 

estrada de ferro até Itabuna, 22 ruas, 8 praças e o “Cine Teatro Ilhéos” sendo 

considerado a maior casa de espetáculo da região. A partir do século XIX o 

plantio do cacau tornou-se uma cultura rentável, que impôs mudanças e 

transformações na cidade para que ela pudesse se adequar ao ritmo das 

fazendas e ao fluxo de pessoas, assim como agradar os visitantes. 

Concomitantemente, o cacau tornou-se o principal produto de exportação da 

Bahia e contribuiu para que Ilhéus se expandisse para as áreas planas 

circunvizinhas, ocupando grandes áreas. 

É sabido que por muito tempo a exportação do cacau se dava por 

Salvador, no entanto, em virtude das transformações pelas quais a cidade 

passava foi pensado o Porto de Ilhéus (1924). A construção foi planejada e 

financiada pelos cacauicultores, que além de benefício próprio acabaram por 

proporcionar um fluxo de imigrantes europeus à cidade. E como fruto dessa 

construção, o Bataclan (1923), construído para agradar os visitantes e 

conhecido nas obras de Jorge Amado, torna-se o ponto mais cobiçado da 

cidade. Era frequentado pelos grandes coronéis do cacau, marinheiros, 

intelectuais, boêmios, entre outros. Desta forma, os fatores de migração 

somados a população já existente na cidade cooperaram de maneira direta 

para um grande aumento da população. Em 1920, Ilhéus já continha 

aproximadamente 64 mil habitantes e deste total, 13.972 era de população 

urbana. De acordo com o último censo do IBGE (2010) a população atual é 

de cerca de 184.236 habitantes. 

O crescimento populacional de Ilhéus no período provocou mudanças 

em suas paisagens naturais, e o seu processo de urbanização foi inspirado, 

principalmente, na capital federal da época, o Rio de Janeiro. Por outro lado, 

constatou-se nas pesquisas que influências a partir das classes dominantes 

do sul da Bahia proporcionaram em Ilhéus um planejamento urbano 

excludente. Com isso, o espaço urbano se porta como o exercício de 

dominação da autoridade político-administrativa (ROLNIK, 1994), até 

econômico-social, sobre um conjunto de moradores, que analogamente, 



  

        

 

 

segundo BARRIOS (2008, p. 35 apud OLIVEIRA) vincula-se a configuração 

da sociedade ao longo do tempo. Logo, ele é historicamente construído. 

O projeto urbano se inspirava na lógica higienista da época, o 

embelezamento e a criação de uma imagem de civilidade. O plano da cidade 

ideal foi atribuição de um grupo de intendentes constituído por bacharéis e 

grandes proprietários de terras. O plano diretor seria “o instrumento básico da 

política de desenvolvimento e expansão urbana”, segundo a lei federal N° 

10.257, de 10 de julho de 2001. 

Tendo como base os Indicadores de Mobilidade Urbana atuais, 

desenvolvido por Rocha (2019), efetuou-se uma análise no que diz respeito 

às transformações urbanísticas do período. No entanto, é importante 

ressaltar que determinadas necessidades e conceitos apresentados nesses 

indicadores, como a acessibilidade para portadores de necessidades físicas, 

não eram colocados em pauta por diversos fatores, especialmente porque 

não faziam parte da lógica da constituição do espaço urbano do período. 

Deste modo, para evitar anacronismos, alguns deles não serão relatados 

neste estudo, apenas aqueles encontrados em documentações.  

C.1. Plano Diretor Urbano (PDU) do município: O primeiro PDU que 

a cidade de Ilhéus possuiu data de 1933. Seu objetivo foi melhorar 

configuração da cidade marcando algumas vias que antes não existiam, 

dispondo espaços de lazer como praças e jardins públicos bem como 

indicando os usos e funções dos bairros. 

C.2. Zoneamento Urbano: O primeiro PDU também estabeleceu um 

zoneamento para a cidade, que deveria ser seguido onde nenhuma zona 

deveria ultrapassar os limites de outras. Estas zonas eram divididas em: 

comercial, industrial, residencial central e residencial periférica. 

C.3. Comércio Ambulante: Na década de 40, iniciou-se a construção 

do Mercado Municipal na Avenida Dois de Julho. 

C.6. Distribuição de mercadorias: Se dava em função do 

crescimento das exportações do cacau para outros países e também outras 

regiões do Brasil, o Porto de Ilhéus foi construído no período. 



  

        

 

 

D.1/D.3 Pavimentação das vias e Sentido de circulação das vias: 

O PDU sugeriu novas vias de circulação, propondo uma avenida de contorno, 

em volta da área central a fim de evitar que o tráfego que se fazia entre os 

bairros periféricos adentrasse no centro, e também a pavimentação das 

mesmas. 

E.1. Volume do tráfego: As várias zonas que existiam deveriam ser 

ligadas por vias dimensionadas segundo o fluxo de tráfego previsto, já que as 

classes que residiam no centro desejavam conciliar suas necessidades e 

economia. 

F.1. Rodovias: Foi nesse período a construção das estradas: de 

Ilhéus a Itabuna, em 1922; e de Pontal Macuco (atual Buerarema) a Ilhéus-

Pirangi (atual Itajuípe), em 1926. Neste mesmo ano foi aprovada uma 

concessão municipal para a abertura da rodovia Pontal-Olivença. 

F.3. Aeroporto: Algumas bases aéreas foram instaladas por volta de 

1940, para vigiar o Atlântico Sul durante a segunda guerra, posteriormente, 

foram adaptadas em terminais aeroviários para atender ao público civil.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises realizadas por meio de pesquisas e indicadores 

urbanos, pode-se concluir que a cidade de Ilhéus teve suas reformas no 

período voltadas principalmente aos interesses da elite cacaueira, o que gera 

questionamentos se todas essas transformações foram voltadas para a 

população. Porém, se a Ilhéus do século XIX for comparada com a Ilhéus 

atual, observa-se que as transformações urbanas do período, em sua 

maioria, perpassam por questões históricas, econômicas e socioculturais, ou 

seja, aspectos que determinam se elas são para o povo ou para uma 

determinada porcentagem dele. Portanto, contata-se a necessidade de um 

engajamento maior da população nas decisões políticas da cidade, 

apresentando suas opiniões sobre as obras urbanas e as reais necessidades 

construtivas e de mobilidade. Deve-se levar em conta os aspectos dos 

diferentes lugares da cidade, os quais se baseiam em demandas e conceitos 



  

        

 

 

de planejamento urbano da sociedade contemporânea sul baiana, com o 

intuito de diminuir as desigualdades sociais que emergem do espaço urbano. 
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