
SIMMI’2014
Anais do VI Simpósio de Matemática e
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Sobre o Evento

Em 1988 foi implantado no, até então, Campus Avançado de Catalão - UFG o
Curso de Matemática. Com o intuito de proporcionar um momento de integração
entre a comunidade, os alunos, professores e pesquisadores de Matemática, o Curso
realizou a I Jornada de Matemática de Catalão em 1990. Desde então, esse evento
tornou-se uma tradição em Catalão, sendo realizado anualmente. A crescente par-
ticipação de pesquisadores de grandes centros fez com que o mesmo adquirisse o
status de simpósio e, a partir de 2001, o seu nome foi mudado para Simpósio de
Matemática - Jornada de Matemática de Catalão.

Em 2009, numa iniciativa do Departamento de Matemática foi implantado o
Curso de Matemática Industrial, que foi o segundo Curso de Matemática Industrial
do páıs. Desta forma, a região de Catalão se apresenta como crescente polo de
inovação tecnológica, tornando o caráter do evento ainda mais abrangente, sendo
denominado Simpósio de Matemática e Matemática Industrial (SIMMI).

Uma vez renovados os objetivos do evento, de forma a atender os interesses dos
Cursos de Matemática e Matemática Industrial, seus profissionais e estudantes dos
mais variados cursos de graduação oferecidos pela Regional Catalão, o SIMMI vem
promover um intercâmbio de ideias e pesquisas através de diversas atividades, entre
elas, minicursos, sessões técnicas, e conferências proferidas por pesquisadores de
renome nas áreas de Matemática, Educação Matemática, Matemática Industrial e
áreas afins.

O presente evento contou com apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal

de Nı́vel Superior (CAPES) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient́ıfico e Tecnológico

(CNPq).
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Kélem Gomes Lourenço

Determinação das Constantes de Modelos Dinâmicos pelo Método
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Bruna Caroline Campos, Walter dos Santos Motta Junior

UNO da Divisão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Alan Rodrigues dos Santos, Aline Barbosa Nascimento, Crhistiane da Fonseca Souza,
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nificando através do GeoGebra, os mosaicos como signos
culturais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
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Modelagem em Educação Matemática: possibilidades para a Edu-
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Modelo Matemático para a Vibração das Pregas Vocais

Kélem Gomes Lourenço
Departamento de Matemática e Estatı́stica

Universidade Federal de Goiás

kelem.gomes@ufg.br

Resumo.

A dinâmica da fonação pode ser representada por intermédio de modelos matemáticos
construı́dos a partir da descrição biomecânica dos tecidos, aerodinâmica do fluxo de ar
e a propagação de ondas acústicas no trato vocal. As pregas vocais desempenham um
papel crucial na fala humana, pois o som primário é produzido por estas, e o seu movi-
mento pode ser representado por um simples oscilador harmônico de uma massa-mola.
Nesse contexto, esse trabalho propõe a modelagem da vibração das pregas vocais e a
descrição de alguns fenômenos oriundos da dinâmica da fonação por meio da análise de
estabilidade do sistema.

Palavras-chave: Modelagem , Estabilidade, Fonação.

1 Introdução
A fonação é a produção de uma onda acústica, originada pela vibração das pregas vo-

cais, que é consequência de uma complexa interação entre o escoamento de ar proveniente dos
pulmões e a deformação dos tecidos que constitui as pregas vocais. A vibração por sua vez

modula o fluxo que resulta em uma onda de pressão acústica [10]. O som primário vindo da
laringe é alterado conforme a forma do trato vocal, que por ação dos articuladores (lı́ngua,
lábios e palato), modifica o fluxo de ar, bem como as ressonâncias acústicas [8]. As variedades

de timbre entre as vogais são consequências das diferentes configurações geométricas do trato
vocal e as consoantes são causadas pelas interrupções ou restrições do fluxo de ar [7]. A figura

1, apresenta exemplos do posicionamento do trato vocal para a produção das vogais a, i e u

respectivamente.

Figura 1: Exemplos de produção de vogais no trato vocal - Imagem por ressonância magnética (IRM)
cedidos pelo departamento GIPSA-Lab, Grenoble-França.

O objetivo deste trabalho é entender a dinâmica das pregas vocais a partir de um modelo

biomecânico unidimensional. Parâmetros associados aos aspectos fı́sicos e geométricos são
associados às equações do modelo, e a análise mátemática será feita usando a teoria de estabi-
lidade das equações diferenciais.
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2 Modelagem matemática da vibração das pregas vocais
Como uma primeira aproximação, as pregas podem ser consideradas como um oscilador

harmônico que sofre uma força devido ao escoamento de ar pela glote. Essa representação

oferece a vantagem de caracterizar as oscilações com base em poucos parâmetros, e encontra-
se na raiz de muitos trabalhos sobre os movimentos das pregas vocais, [4, 9].

Os pulmões produzem o fluxo de ar necessário requerido para a vibração das pregas vocais,

resultando na produção de som. A pressão do ar faz com que a glote se abra e se feche de
maneira cı́clica, resultado da competição entre a inércia e a elasticidade das pregas vocais. A
figura 2 exibe um esquema simplificado das pregas vocais.

L
y

T/2

x
0

x

T/2

Faringe

Traquéia

Corda vocal Glote

Figura 2: Modelo da onda de mucosa das pregas vocais [9].

2.1 Equação de movimento das pregas vocais

Consideremos que a região glotal seja um tubo com paredes flexı́veis, que pode se deformar

quando o fluxo de ar passa por ele, e cujas seções no plano axial sejam retangulares. Assumi-
remos que cada corda vocal tem uma massa M , religada à parede por uma mola de rigidez K
e amortecimento B por unidade de área da superfı́cie média das pregas vocais. O termo x0 in-
dica a semi-abertura inicial glotal, ou posição pré-fonatória, L é a largura das pregas vocais na
direção do plano axial e T é a altura da corda vocal na direção do plano sagital e coronal. Esse

modelo permite um grau de liberdade apenas, que é o movimento das pregas vocais em uma
direção perpendicular à do escoamento, ou seja, ao longo do eixo x. A geometria associada

ao sistema mecânico é importante porque ela está diretamente envolvida no cálculo da força de
pressão glotal

Pg = F (x, ẋ), (1)

que iremos apresentar posteriormente. Admitimos que todas as propriedades do tecido estejam
concentradas no ponto médio das pregas vocais, ou seja, consideraremos um modelo agrupado.
Assim, o movimento da corda vocal pode ser expresso através de um simples balanço de forças

na direção do movimento, resultando em:
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Mẍ(t) +Bẋ(t) +Kx(t) = Pg, (2)

em que x indica o deslocamento do ponto médio da corda vocal. Quando a posição de equilı́brio
for um ponto espiral instável a oscilação tenderá crescer indefinidamente.

Incorporamos ao modelo um termo dissipativo não-linear Ĉx2ẋ seguindo [2]. O termo
é necessário para limitar a amplitude de oscilação e produzir um ciclo limite, resultando na
equação do movimento da corda vocal

Mẍ(t) +B[1 + ηx2(t)]ẋ(t) +Kx(t) = Pg, (3)

em que η =
!C
B e Ĉ é o coeficiente de dissipação não-linear. Esse termo também descreve

os efeitos não-lineares da aerodinâmica no canal glotal, a viscoelasticidade dos tecidos e as
colisões entre as pregas vocais [3, 5].

2.2 Aerodinâmica glotal

Durante a respiração, os pulmões se enchem de ar criando uma diferença de pressão entre

a parte anterior ao trato vocal, que é o canal que leva aos pulmões, e a parte posterior ao trato
vocal, a frente da boca, causando um escoamento de ar na direção da boca. A pressão média

agindo na superfı́cie média da corda vocal, denominada por Pg, será expressa por:

Pg =
1

T

∫ T/2

−T/2

P (y)dy. (4)

Usando a lei de Bernoulli obtemos:

Pg = Psupra +
(Psub − Psupra)

kt

(
1−

Ab

Aa
− ke

)
. (5)

Como admitimos uma estrutura simplificada das pregas vocais, podemos determinar as
áreas (solução de D’Alembert) ao longo do eixo z na glote à medida em que a onda se propaga

pela mucosa. A constante x0 é acrescentada ao deslocamento x(z, t), e assim a área num ponto
z qualquer da glote pode ser expressa como:

A(z, t) = 2L(x0(t) + x(z, t)). (6)

Quando z = −T
2

, a área glotal da borda inferior será:

E assim teremos:

Aa(t) = 2L[x0 + x(t + τ)]. (7)

Similarmente, para z = T
2

, a área glotal da borda superior será:

Ab(t) = 2L[x0 + x(t− τ)], (8)

que são as expressões necessárias em (5).
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3 Solução numérica das equações para τ suficientemente
pequeno
A técnica numérica utilizando o recurso computacional nos fornece uma solução aproxi-

mada que nos ajudará entender o comportamento dinâmico das soluções quando τ suficien-
temente pequeno. Nesse caso, aproximações em nosso modelo podem ser feitas e o método
Runge-Kutta é capaz de integrar as equações.

Tomando Psub constante (vide tabela 1.1), a solução direta do sistema pode ser obtida pelo
método Runge-Kutta.

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

t, [s]

x,
[c

m
]

Figura 3: Simulação da oscilação no intervalo de tempo I = [0, 0.3] segundos e com condição inicial
x0 = [0.0001, 0]. Os parâmetros estão listados na tabela 1.1.

Tabela 1: Valores dos parâmetros do modelo correspondendo a uma configuração de homem adulto.
Todos os parâmetros, exceto B e η, foram extraı́dos de [9]. Os parâmetros B e η foram selecionados
para produzirem uma oscilação estável de grande amplitude.

Parâmetro Valor

M 0.476 g/cm2

B 50 dyn/cm3

K 200000 dyn/cm3

τ 1 ms

kt 1.1
x0 0.1 cm

Pmax 800 Pa

η 5000 cm−2
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4 Análise de estabilidade e bifurcações
4.1 Ponto de equilı́brio e estabilidade para τ suficientemente pequeno

Dada uma equação diferencial de ordem dois, podemos reescrevê-la na forma de um sistema

bidimensional seguinte:

⎧
⎨

⎩

u′ = v

v′ = −K
M u− B

M (1 + ηu2)v + 2τPsub

Mkt

(
v

x0+u+τv

) . (9)

As soluções constantes de (9) são determinados pelos zeros do sistema

⎧
⎨

⎩

−K
M u− B

M (1 + ηu2)v + 2τPsub

Mkt

(
v

x0+u+τv

)
= 0

v = 0
. (10)

Essas soluções são chamadas pontos de equilı́brio. O sistema (10) possui um único ponto

de equilı́brio que expressamos como

E0 = (0, 0). (11)

Pelo Teorema de Grobmamn-Hartmann [1], o comportamento qualitativo de um sistema
não-linear pode ser analisado pela linearização do sistema na vizinhança do ponto E0.

Os autovalores de sua matriz jacobiana no ponto E0 ajudam a determinar a estabilidade do

sistema. A equação caracterı́stica da matriz jacobiana é

λ2 +

(
B

M
−

2τPsub

Mktx0

)
λ+

K

M
= 0. (12)

Os autovalores de (12) são

λ1,2 =
−
(

B
M − 2τPsub

Mktx0

)
±

√(
B
M − 2τPsub

Mktx0

)2

− 4K
M

2
. (13)

Quando ambos autovalores tem parte real negativa, o ponto fixo é estável e, se algum tenha

parte real positiva, o ponto fixo é um foco instável. Para isto basta que,

B

M
−

2τPsub

Mktx0

< 0 (14)

A energia transferida do fluxo do ar às pregas vocais é maior que a energia perdida por

dissipação nos tecidos, e então uma oscilação auto-sustentada pode existir quando,

Psub <
Bktx0

2τ
, (15)

o ponto E0 será um foco estável.
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Caso contrário,

Psub >
Bktx0

2τ
, (16)

e o ponto E0 será um foco instável. Quando a expressão (16) é válida e a oscilação crescerá em

amplitude.

O valor crı́tico da pressão no qual acontece a mudança de estabilidade é:

Plimiar =
Bktx0

2τ
, (17)

chamado de “pressão limiar da fonação” [9].

A pressão subglotal limiar na equação (17) é a pressão subglotal mı́nima exigida para que
se inicie a oscilação. Para valores menores de Plimiar, temos que as soluções convergem para o
ponto de equilı́brio e não há oscilação.

A pressão subglotalPsub é um dos parâmetros principais do controle da oscilação das pregas
vocais, e pode ser variado a vontade durante a fala.

4.2 Bifurcação de Hopf

Nessa seção vamos obter as condições de existência e o tipo de bifurcação que nosso modelo

(3) apresenta. Conforme visto na seção anterior, há uma mudança repentina de estabilidade para
instabilidade, quando Psub varia. Em uma bifurcação ocorre uma mudança qualitativa no retrato

de fase quando um parâmetro de controle no sistema é alterado. Na bifurcação de Hopf, um
ponto de equilı́brio muda de estabilidade e emite ou absorve uma órbita periódica. No ponto de
bifurcação, um par de autovalores atravessa o eixo imaginário. Existem dois tipos de bifurcação

de Hopf: uma delas ocorre quando o parâmetro aumenta o ponto de equilı́brio estável bifurca-se
em um ponto de equilı́brio instável e um ciclo limite estável (bifurcação de Hopf supercrı́tica);

ou quando um ponto de equilı́brio instável bifurca-se em um ponto de equilı́brio estável e um
ciclo limite instável (bifurcação de Hopf subcrı́tica).

A partir da equação (12) definimos a função

γ(Psub) = −

(
B

2M

)
+

2τPsub

2Mktx0

. (18)

Para a bifurcação de Hopf, temos duas condições:

{
γ(Plimiar) = 0,

dγ
dPlimiar

= τ

Mktx0
̸= 0

. (19)

A primeira condição de (19) nos garante que, quando o parâmetro de controle Psub varia

e passa pelo valor de bifurcação (Plimiar) os autovalores são imaginários. Temos que γ(Psub)
muda de sinal quando o sistema passa pelo valor de bifurcação no parâmetro Plimiar, ou seja,
o limiar de oscilação, pois a posição de equilı́brio torna-se instável e a oscilação é gerada. A

segunda expressão de (19) é chamada condição de transversalidade, e garante que os autovalores
cruzam o eixo imaginário transversalmente. Essas são as condições necessárias para que haja a
bifurcação de Hopf [1].
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Para determinar qual tipo de bifurcação de Hopf ocorre, é necessário calcular o número de

Lyapunov σ [6]. O sinal desse número determina o tipo de bifurcação. Ela será supercrı́tica se
σ < 0 e subcrı́tica para σ > 0.

Para um sistema analı́tico planar qualquer

{
x′ = ax+ by +

∑
i+j≥2

aijx
iyj

y′ = cx+ dy +
∑

i+j≥2
bijx

iyj
, (20)

em que ∆ = ad − bc, a + d = 0 e a origem é um ponto de equilı́brio para o sistema (20), o

número de Lyapunov é dado por [6]

σ = −3π

2b∆
3
2

{[ac(a211 + a11b02 + a02b11) + ab(b211 + a20b11 + a11b02) + c2(a11a02 + 2a02b02)

−2ac(b202 − a20a02)− 2ab(a220 + b20b02)− b2(2a20b20 + b11b20)

+(bc− 2a2)(b11b02 − a11a20)]− (a2 + bc)[3(cb03 − ba30) + 2a(a21 + b12) + (ca12 − bb21)]}

(21)

Por outro lado, sustituindo α = B em (9), o sistema pode ser escrito como

⎧
⎨

⎩

u′ = v

v′ = −K
M u− B

M (1 + ηu2)v + Bx0

M

(
v

x0+u+τv

) . (22)

Fazendo a expansão de Taylor no ponto (u, v) = (0, 0) da expressão

−
B

M
(1 + ηu2)v +

2τPsub

Mkt

(
v

x0 + u+ τv

)
, (23)

Que resulta em

−
B

Mx0

uv −
Bτ

Mx0

v2 +

(
−
Bη

M
+

B

Mx2
0

)
u2v +

2Bτ

Mx2
0

uv2 +
Bτ 2

Mx2
0

v3 (24)

Definindo a expansão de (24) como sendo a função f(u, v), temos que essa corresponde a

uma parte do sistema (22). Assim, podemos escrever

{
u′ = v

v′ = −K
M u+ f(u, v)

. (25)

De posse dos coeficientes, agora podemos determinar o número de Lyapunov. Basta subs-

tituir os coeficientes correspondentes à expressão (21), que produz

σ =
3π

2

B

K1/2M3/2x2
0

(Bτ + 3τ 2K +M − ηMx2
0). (26)

Como exemplo, consideremos os mesmos valores dos parâmetros da tabela 1. O valor do
número de Lyapunov é aproximadamente −21.93. Isto significa que a bifurcação é supercrı́tica.
Notemos a influência do parâmetro η sobre a bifurcação, e não há nenhuma interferêcia de τ .
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5 Conclusões
No modelo, o inı́cio da oscilação é descrito por uma bifurcação Hopf. Ambos os tipos

supercrı́tico e subcrı́tico são possı́veis, dependendo do fator de amortecimento não-linear. A

equação limiar que relaciona os vários parâmetros no inı́cio oscilação inclui a frequência de
oscilação, mas o tipo de bifurcação é independente do mesmo. Concluimos que a simplici-
dade do modelo teórico proposto neste trabalho permite analisar os principais mecanismos da

oscilação.
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Resumo. A associação de fenômenos naturais à matemática, muitas vezes, é inevitável.
Na tentativa de estudar alguns fenômenos pode-se obter modelos matemáticos que re-
presentam tais situações. Quando os fenômenos admitem equacionamento matemático
torna-se possı́vel realizar previsões de algumas caracterı́sticas especı́ficas dos mesmos,
com certo grau de precisão. Para que modelos sejam aceitáveis eles devem representar a
situação estudada com o mı́nimo de erro, ou seja, para a resolução dos modelos obtidos
deve-se considerar técnicas (analı́ticas e/ou numéricas) que sejam capazes de minimi-
zar o erro do processo. O estudo populacional é um fenômeno que pode ser estudado
por equações diferenciais ordinárias (edo), como a equação de Malthus e a equação de
Verhulst [1, 4]. As edo’s possuem constantes que representam o crescimento ou decresci-
mento de cada população, as quais são determinadas por dados obtidos em laboratórios
ou em pesquisas. A adaptação das edo’s à determinadas populações está diretamente
relacionada a esses dados e na tentativa de diminuir o erro na estimativa de populações,
através das equações, este trabalho faz o uso do método dos mı́nimos quadrados para o
cálculo dessas constantes [3].

Palavras-chave: Malthus, Verhulst, MMQ, EDO.

1 Introdução

Situações-problema são o que move o estudo da Matemática. Através da curiosidade e

iniciativa de pesquisadores e cientistas, vários modelos são criados, aperfeiçoados e, por fim,
resolvidos, gerando respostas. O crescimento populacional humano é algo que desperta desde o

século XVIII o interesse de estudiosos, como Thomas Malthus (1766-1834) e François Verhulst
(1804-1849).

Eles analisaram, cada um em sua época e região, o crescimento da população e sua variação.

Malthus propôs em sua teoria que a produção de alimentos é expressa por uma progressão
aritmética, enquanto o crescimento humano varia de acordo com uma progessão geométrica.
Isso implica em haver mortes por fome, pois não haveriam alimentos suficientes para suprir as

necessidades de todos os indivı́duos.

Verhulst tomou como base a equação de Malthus para aperfeiçoar o estudo populacional,
formulando uma nova equação. Ela diz que não só a reprodução controla o número de in-

divı́duos em uma população, mas fatores externos a ela, como alimentação, saúde, guerras e
outros, que trabalham para diminui-la e atingir um patamar de equilı́brio, onde a variação po-

pulacional ocorra de forma que o ambiente seja capaz de suportar.

A partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica (IBGE) da população de
Patos de Minas, MG, dos anos de 1970 a 2012, estudou-se os modelos de Malthus e Verhulst,
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comprovando que o segundo modela melhor o crescimento populacional da espécie humana por

considerar interferências externas na álgebra de sua equação [4, 5]. Porém, para obter melhores
resultados, este trabalho utiliza o método dos Mı́nimos Quadrados para ajustar os pontos obtidos
por experimentação do IBGE em uma curva mais próxima do real e determinar as constantes

caracterı́sticas da população dessa cidade.

No trabalho [4] foi realizado o estudo do crescimento da população de Patos de Minas
através das equações de Malthus e de Verhulst. Neste trabalho considerou-se apenas as condições

iniciais necessárias para o cálculo das constantes o que possibilitou validação dos modelos á
população em questão. No entanto, verificou-se um erro considerável no processo e com o

objetivo de reduzir esse erro é que se propõe o cálculo das contantes através do método dos
mı́nimos quadrados. As equações de Malthus e de Verhulst precisam de dois e de três valores,
respectivamente para o cálculo de suas constantes, ao passo que o método dos mı́nimos quadra-

dos utiliza todos os valores mensurados para obtenção dessas constantes, diminuindo o erro do
processo.

2 Desenvolvimento

2.1 Método dos Mı́nimos Quadrados

O método dos mı́nimos quadrados (MMQ) é muito utilizado em ajuste de curvas ma-

temáticas que representem fenômenos naturais, nas quais seja preciso minimizar o erro [2, 3].
Nesse trabalho será utilizado o método dos mı́nimos quadrados discreto através de duas funções,

ou seja a função f(t) ≈ ϕ(t) onde

ϕ(t) = α1g1(t) + α2g2(t). (1)

Para obtenção das constantes α1 e α2 é necessário a resolução do sistema linear resultante
⎧

⎪

⎪

⎪

⎨

⎪

⎪

⎪

⎩

α1

m
∑

n=1

g1(tn)g1(tn) + α2

m
∑

n=1

g1(tn)g2(tn) =
m
∑

n=1

f(tn)g1(tn)

α1

m
∑

n=1

g2(tn)g1(tn) + α2

m
∑

n=1

g2(tn)g2(tn) =
m
∑

n=1

f(tn)g2(tn)

(2)

onde m é o total de valores observados.

2.2 Malthus

Thomas Malthus era um demógrafo, cientista social, estatı́stico e economista inglês, além

de ser o precursor dos estudos populacionais ele defendia a ideia de que a população humana
cresce segundo uma progressão geométrica crescente, enquanto a produção de alimentos seria
definida por uma progressão aritmética também crescente. A teoria Malthusiana também afirma

que haveria num determinado momento a falta de alimentos, sugerindo mortes e doenças. A fim
de evitar catástrofes, Thomas propõe que casais tenham uma quantidade menor de filhos e que
os alimentos tenham seus preços elevados. Estudando melhor sua teoria, Malthus desenvolveu

um modelo algébrico para expressar a variação do número de indivı́duos de um local em relação
a um perı́odo de tempo, como na equação 3:

dP

dt
= kP. (3)
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A resolução da equação diferencial de Malthus é feita por integração simples e segue

abaixo:

1

P

dP

dt
= k para P ̸= 0

!

1

P

dP

dt
dt =

!

kdt

ln |P | = kt + c1

e
ln |P | = e

kt+c1

P (t) = ce
kt (4)

onde c = ec1 . A equação 4 é a solução geral para o modelo de Malthus. As constantes c e k são
diferentes para cada população estudada e dependem de uma condição inicial. Considerando a

condição inicial P (0) = P0 obtém-se a solução particular da equação de Malthus:

P (t) = P0e
kt
. (5)

Para aplicação do método dos mı́nimos quadrados é preciso que a solução da equação de
Malthus seja linear em relação às constates. Ou seja, é preciso linearizar a equação 5, assim
tem-se que

ln

"

P

P0

#

= kt

é a equação de Malthus linearizada.

2.3 Verhulst

No século XIX, viveu o matemático e pesquisador Pierre François Verhulst, que propôs um
modelo de equação que não levava em conta apenas a população, e sim uma equação que in-

cluia as questões espaciais, sociais e comportamentais das populações, como a disponibilidade
de alimentos por região, guerras e opção por ter ou não filhos. Esses fatores fizeram com que

essa equação se diferenciasse da equação de Malthus, a qual não engloba essas questões. Le-
vando em conta esses fatores inibidores ao crescimento populacional, Verhulst, em 1837, ajusta
a equação de Malthus para modelar de forma mais precisa a população humana. O modelo

proposto por ele supõe que a população P atinja um limite máximo sustentável dado por

P∞ = limt→∞P (t).

Suponha que determinado ambiente seja capaz de suportar não mais que um número fixo
k de indivı́duos em sua população. A constante k é chamada de capacidade suporte do meio
ambiente e a equação de Verhulst é dada por:

dP

dt
= Pr

"

1−
P

k

#

. (6)
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Para P ̸= 0 e k − P ̸= 0 a equação 6 pode ser reescrita da forma:

1

P (k − P )

dP

dt
=

r

k

e integrando essa igualdade obtém-se:
!

1

P (k − P )
dP =

!

r

k
dt.

Utilizando a técnica das frações parciais a equação acima é dada por:
!

1/k

P
dP +

!

1/k

k − P
dP =

!

r

k
dt

e resolvendo as integrais acima obtém-se:

1

k
(ln |P |− ln |k − P |) =

1

k
rt+ c, c ∈ R.

Assim,

ln |k − P |− ln |P | = −rt− kc,

onde k é uma constante que varia de acordo com a população. Trabalhando com a equação
acima, a solução geral da equação de Verhulst é obtida e expressa por:

P (t) =
k

1 + e−rt−ck
, (7)

onde c, k e r são constantes reais definidas para cada tipo de população, t representa o tempo

decorrido em anos e P a população total para a variação de tempo estudada. Para obter os
valores das constantes, da solução geral, precisa-se da informação dos dados populacionais em
três tempos diferentes. Considerando a condição inicial P (0) = P0 tem-se a solução particular

da equação de Verhulst:

P (t) =
kP0

P0 + (k − P0)e−rt
. (8)

A equação de Verhulst é uma equação não linear e, para que seja aplicada a ela o método
dos mı́nimos quadrados, ela deve ser linearizada. Porém, essa equação não admite linearização

então para que se possa utilizar o método dos mı́nimos quadrados, pode-se utilizar uma
aproximação para derivada dP

dt
[2]. E essa aproximação é dada por:

dP (tn)

dt
≈

Pn+1 − Pn

∆tn
.

Substituindo na equação 6 obtém-se:

Pn+1 − Pn

∆tn
≈ Pnr −

r

k
P 2
n

onde ∆tn = tn+1 − tn para n = 1, 2, . . . , m− 1 e r, k são constantes reais definidas para cada

tipo de população. Considerando a equação acima é obtida a seguinte relação:

Pn+1 − Pn ≈ r (∆tnPn) + A
"

∆tnP
2
n

#

, em que A = −
r

k
. (9)

A equação 9 possibilita obter as constantes r, k pelo método dos mı́nimos quadrados, e
substituindo seus respectivos valores na equação 8 obtém-se a solução particular da equação de
Verhulst.
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3 Resultados e Discussão

Com base nas edo’s descritas anteriormente, será feito o estudo do crescimento da população

de Patos de Minas. Por meio dos censos demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatı́stica, obtiveram-se os dados da população de Patos de Minas e seus respectivos anos. [5]

Aplicando os dados à equação de Malthus, tem-se que P e t são vetores linha que repre-

sentam, respectivamente, a população e o tempo em que ela foi medida. O tempo t0 = 0 foi
considerando no ano de 1991 e os vetores P e t são a primeira e a quarta coluna da tabela 1,

respectivamente.

No método dos mı́nimos quadrados, f(t) = ln P

P0
a qual será aproximada por uma função

ϕ(t) = kt, assim g1(t) = t, g2(t) = 0, α1 = k e α2 = 0. Substituindo essas informações no

sistema do método dos mı́nimos quadrados, dado na equação 2, obtemos uma equação linear
dada por:

k

m!

n=1

t2n =
m!

n=1

f(tn)tn

Considerando os dados fornecidos na tabela 1, tem-se que m = 8 e a equação acima se reescreve
da forma 1726k = 26.4707, ou seja, k = 0.0153361. Substituindo os valores na equação 5
obtém-se a solução particular da equação de Malthus

P (t) = 102946e0.0153361 t. (10)

Tabela 1: Resultados obtidos pelo modelo de Malthus.

Tempo (t) Ano Malthus IBGE Malthus com MMQ

-21 1970 66838 77290 74601

-11 1980 82101 86121 86965

0 1991 102946 102946 102946

5 1996 114097 112712 111150

9 2000 123881 123881 118182

16 2007 143065 133054 131576

19 2010 152171 138710 137771

21 2012 158562 140950 142026

A figura 1 ilustra os resultados obtidos neste trabalho, pela equação de Malthus, e compara

com os resultados obtidos em [4].

Aplicando a equação de Verhulst no estudo da população de Patos de Minas, tem-se que P
e t são vetores linha que representam, respectivamente, a população e o tempo em que ela foi
medida. O tempo t0 = 0 foi considerando no ano de 1991 e os vetores P e t são a primeira e a
quarta coluna da tabela 3, respectivamente.

Para aplicação do método dos mı́nimos quadrados é preciso comparar as equações 1 e 9
obtendo as seguintes igualdades: Pn+1 − Pn = f(t), g1(t) = ∆tnPn, g2(t) = ∆tnP

2
n , α1 = r e

α2 = A. Considerando os dados fornecidos na tabela 3 tem-se que m = 8, consequentemente
n = 1, 2, . . . , 7 e os vetores ∆t, Pn, Pn+1 são fornecidos na tabela 2.
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Figura 1: Modelo de Malthus para população de Patos de Minas.

Tabela 2: Vetores utilizados no cálculo das constantes r e k da equação de Verhulst.

∆t 10 11 5 4 7 3 2

Pn 77290 86121 102946 112712 123881 133054 138710

Pn+1 86121 102946 112712 123881 133054 138710 140950

Substituindo todas essas informações no sistema 2, obtém-se um sistema linear, cuja solução

fornece os valores das constantes: r = 0.0198303 k = 398447.89. Após calculadas as constan-
tes da equação 8 tem-se a solução particular da equação de Verhulst:

P (t) =
398447.89P0

P0 + (398447.89− P0) e−0.0198303t
.

Os resultados obtidos pelo modelo de Verhulst para a modelagem da população da cidade de
Patos de Minas estão expostos na tabela 3. Encontra-se nessa tabela uma comparação do modelo

de Verhulst sem a aplicação dos MMQ e com a aplicação dos MMQ, e com essa comparação
podemos verificar a melhoria dos resultados obtidos.

A figura 2 ilustra os resultados obtidos neste trabalho, pela equação de Verhulst, e compara

com os resultados obtidos em [4].

Tabela 3: Resultados obtidos pelo modelo de Verhulst.

Tempo (t) Ano Verhulst IBGE Verhulst com MMQ

-21 1970 42539 77290 74432

-11 1980 70453 86121 87186

0 1991 102946 102946 102946

5 1996 115466 112712 110696

9 2000 123881 123881 117147

16 2007 135120 133054 128946

19 2010 138710 138710 134188

21 2012 140753 140950 137740
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Figura 2: Modelo de Verhulst para população de Patos de Minas.

4 Conclusão

A utilização do método dos mı́nimos quadrados na determinação das constantes das equações
de Malthus e de Verhulst reduziu a discrepância entre os valores reais medidos em censos de-
mográficos do IBGE e os valores aproximados obtidos pelos modelos. Ao considerar vários da-

dos para o cálculo das constantes os modelos tornaram-se mais estáveis, retirando a dependência
direta de apenas dois ou três valores.
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Resumo. Neste trabalho apresentamos uma formalização em PVS (Prototype Verification
System) do conceito de terminação, bem como a formalização do resultado que nos diz
que uma relação binária R é terminante se, e somente se, a relação inversa R−1 é bem-
fundada.
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1 Introdução
Um dos principais problemas na Teoria de Reescrita de Termos (TRS) é a detecção de

“terminação: para um conjunto fixo de regras de reescrita, determinar se existe uma sequência

de redução infinita ou não”. Huet e Lankford [7] provaram que este problema é indecidı́vel,
assim como o é o problema da parada para máquinas de Turing, e em geral, o problema de

decidir se um programa pára ou não. Entretanto, existem vários métodos para provar terminação
para muitos sistemas de reescrita de termos particulares. Um método bem conhecido para
provar terminação é o de construção de ordens de redução como por exemplo, as ordens por

caminhos recursivos Recursive path ordering (RPO) introduzidos por Dershowitz [4]. Estas
ordens, buscam decrescimento estrito de uma medida construı́da sobre uma ordem bem-fundada
em cada passo possı́vel de uma computação.

De forma geral, terminação é uma importante propriedade de processos computacionais
e a sua automação tem gerado um interesse significativo nos últimos anos. A verificação au-
tomática da propriedade de terminação vêm alcançando progressos tanto no aspecto teórico

quanto no prático em vários paradigmas computacionais diferentes, como por exemplo, siste-
mas de reescrita de termos, programas funcionais e programas imperativos. Em outras palavras,

a propriedade de terminação de processos computacionais constitui um elemento importante nos
ambientes de programação e de dedução.

Sendo assim, terminação tem um papel essencial em prova de teoremas e implementação

de sistemas dedutivos utilizados na formalização e verificação de hardware e software. A
garantia de terminação parcialmente implica que programas podem garantir a segurança das
computações.

Nos anos 90 diversos assistentes de prova, intensamente aplicados hoje, baseados em lógicas
de ordem superior como Coq [2], PVS [10] e Isabelle/HOL [9], entre outros, foram desenvolvi-
dos. Tais sistemas incluem mecanismos elaborados de tipos, que permitem discriminar elemen-

tos computacionais como objetos e classes, mas é responsabilidade do especificador garantir e
realizar as provas de terminação nestes sistemas, já que o grau de automação deste processo,

exceto possivelmente por versões utilizáveis para o caso de linguagens de primeira ordem em
ACL2 (sedan) [8] e PVS, é altamente restrito.

Ressaltamos que ao longo de todo o texto sempre que se mencionar uma teoria PVS será

usada a palavra enfatizada teoria, e o nome de uma teoria e termos especı́ficos subjacentes ao
PVS são escritos usando a fonte nome-da-teoria.

1Trabalho financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG.
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Em [6] é apresentada a teoria trs, a qual inclui um conjunto completo de mecanismos

de demonstração (especificados e formalizados como subteorias PVS) para tratamento da pro-
priedade de confluência (determinismo computacional) e para o tratamento de propriedades de
comutação (modularidade) e confluência sob hipótese de terminação (totalidade funcional ou

terminação computacional), entre outras propriedades. Mas até o momento, trs não inclui
critérios para garantir a terminação, elemento essencial para o tratamento de especificações

algorı́tmicas baseadas em sistemas de regras de reescrita.

Podemos perceber, pelo supracitado, que terminação é uma importante propriedade reque-
rida para a correção total de programas/algoritmos e uma deficiência da teoria trs [6], em

particular, a especificação do conceito de terminação é, na verdade, uma deficiência da teoria

ars [5]. Sendo assim neste trabalho apresentamos a formalização do conceito de terminação no
assistente de prova PVS, o qual preenche uma lacuna na teoria ars, uma vez que este conceito

foi apresentado naquela teoria de forma paliativa através do conceito de relação noetheriana.

2 O Sistema de Especificação e Verificação PVS
O provador usado para especificar o conceito em questão é o PVS [10] o qual consiste de

uma linguagem de especificação integrado com ferramentas de suporte e um assistente de prova,

que fornece um ambiente integrado para o desenvolvimento e análise de especificações formais.
Não entraremos em detalhes sobre o PVS aqui, porém para mais detalhes sobre a ferramenta,

consulte o PVS System Guide [12], o PVS Prover Guide [13] e o PVS Language Reference [11]
disponı́vel em http://pvs.csl.sri.com.

A linguagem de especificação do PVS é construı́do sobre uma lógica de ordem superior,

que suporta modularidade por meio de teorias parametrizadas, com um rico sistema de tipo,
incluindo as noções de subtipos e tipos de dependentes. Ele oferece um grande conjunto de
construções internas para expressar uma variedade de conceitos. As especificações em PVS

são organizadas como uma coleção de teorias . Cada teoria é composta essencialmente de
declarações, que são usados para introduzir nomes para tipos, constantes, variáveis, axiomas
e fórmulas, e IMPORTINGs, que permitem importar outras teorias . Observe que as teorias

parametrizadas são muito convenientes, já que a utilização de parâmetros permite especificações
mais genéricas, como podemos ver a seguir:

terminating[T: TYPE ]: THEORY

BEGIN

IMPORTING ars_terminology[T]

x,y: VAR T

n,i: VAR nat

p: VAR pred[T]

R: VAR pred[[T,T]]

s: VAR sequence[T]

END terminating

Aqui x e y são elementos do tipo T, enquanto que n e i são do tipo naturais. Temos
também, que p é um predicado (propriedade) sobre os elementos de T, R é uma relação binária

sobre T, e s é uma seqüência infinita de elementos de T. Ademais, T é tratado como um tipo
fixo não interpretado. Consequentemente, quando a teoria terminating é invocada por outra
teoria , T deve ser instanciado. Por exemplo, se queremos que a teoria terminating seja
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instanciada com um conjunto de terms basta instanciar T, ou seja, terminating[terms].

Observe ainda que a teoria terminating importa a teoria ars terminology[T].

Um passo importante na especificação em PVS é a checagem de tipo da teoria , que verifica
a existência de erros de semântica, como nomes não declarados e tipos ambı́guos. A checagem

de tipo pode apresentar os chamados TCCs (type-correctness conditions), os quais representam
obrigações de prova que devem ser descarregadas antes que a teoria possa ser considerada
completa.

O provador do PVS fornece uma variedade de comandos para construir as provas de dife-
rentes teoremas. Ele é usado de forma interativa e usa a representação de prova no estilo de

cálculo de sequentes para exibir o objetivo de prova atual, para a prova em andamento. O pro-
vador mantém uma árvore de prova para o teorema que está sendo provado, sendo o objetivo
do utilizador construir uma árvore de prova que seja completa, no sentido de que todas as fo-

lhas são reconhecidos como verdade. Cada nó da árvore é um objetivo de prova que resulta
da aplicação de um comando de prova (regra ou estratégia) para seu nó pai. Cada objetivo de
prova é um sequente constituı́do de duas seqüências de fórmulas chamados de antecedentes

(numeradas com números inteiros negativos) e conseqüentes (numeradas com números inteiros
positivos) apresentada como a seguir:

[-1] A1

[-2] A2

...
|-------

[1] C1

[2] C2

...

3 Especificação do Conceito de Terminação
Como se pode verificar na literatura [1, 3], muitos dos resultados envolvendo terminação

são provados usando a indução noetheriana, que é: Seja P alguma propriedade de elementos

de A. Então provar P (x) para algum x ∈ A, é suficiente provar P (x) sob a hipótese de que
P (y) vale para todos os sucessores y ∈ A de x. Assim, com intuito de simplificar provas,
em vez de especificarmos diretamente a ideia de terminação (relação noetheriana), na teoria

noetherian, a seguir, especificamos esta ideia com base na noção de relação bem-fundada.

noetherian[T: TYPE]: THEORY

BEGIN

IMPORTING ars_terminology[T], sets_aux@well_foundedness[T]

P: VAR PRED[T]

R: VAR PRED[[T, T]]

x, y: VAR T

noetherian?(R): bool = well_founded?(converse(R))

...

noetherian_induction: LEMMA

(FORALL (R: noetherian, P):

(FORALL x:
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(FORALL y: TC(R)(x, y) IMPLIES P(y)) IMPLIES P(x))

IMPLIES (FORALL x: P(x)))

END noetherian

Apesar desta especificação de terminação nos fornecer subsı́dios para provar muitos outros
resultados, de certo modo sentimos que há uma lacuna na teoria ars devido a falta de uma
especificação desta ideia como é apresentada nos livros textos [1], a saber:

Definição 1 Seja R uma relação binária sobre T . A relação R é terminante sobre o conjunto

T se, e somente se, R não contém uma cadeia descendente infinita, isto é, não existe uma

seqüência infinita s0, s1, s2, . . . de elementos de T tal que R(sn, sn+1) para todo n natural.

Sendo assim especificamos a ideia de terminação exatamente como é apresentada nos livros

textos. Veja a seguir:

infiniteDC(R)(s):bool = FORALL i: R(s(i),s(i+1))

terminating(R): bool = NOT EXISTS s: infiniteDC(R)(s)

onde infiniteDC(R) expressa a noção de cadeia descendente infinita.

Uma vez especificado conceito de terminação tal como apresentado acima, fomos capazes
de formalizar o resultado seguinte, que na verdade atesta que a especificação de terminação
dada anteriormente na teoria noetherian esta correta.

terminating_iff_well_founded: LEMMA

terminating(R) IFF well_founded?(converse(R))

Ressaltamos, que também especificamos o seguinte conceito:

Definição 2 o elemento x ∈ T é terminante com respeito a relação R se, e somente se, não

existe uma cadeia descendente infinita, s0, s1, s2, . . ., tal que s0 = x e R(sn, sn+1).

E, consequentemente, algumas de suas propriedades tal como apresentado a seguir:

terminating(R)(x): bool =

NOT EXISTS s: s(0)=x & infiniteDC(R)(s)

normal_terminating: LEMMA

is_normal_form?(R)(x) => terminating(R)(x)

RTC_terminating_terminating: LEMMA

RTC(R)(x,y) & terminating(R)(x) => terminating(R)(y)

onde RTC(R) representa o fecho reflexivo transitivo da relação R e foi especificado na teoria

relations closure contida na teoria ars.
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4 Conclusão e Trabalho Futuro

A teoria PVS ars especifica adequadamente noções básicas da teoria de Sistemas Abs-

tratos de Redução (ARS). Por um lado ars foi construı́da sobre a teoria PVS para relações
binárias sendo os fechamentos especificados em termos de “iteração” das relações binárias.
Por outro lado, a noção de noetherianiedade foi especificada em termos da noção de relações

bem-fundada, o que nos permite formular e verificar adequadamente o princı́pio da indução
noetheriana necessário para provar várias propriedades de ARSs.

Nossa intenção especificando a teoria terminating, bem como ars, não era para incluir
exaustivamente provas de todos os resultados conhecidos que envolvem terminação, mas em vez
disso fornecer uma especificação do conceito de terminação sem envolver a noção de relação

bem-fundada, ou seja, fornecer uma especificação deste conceito tal como é apresentado nos
livros texto [1, 3].

Como trabalho atual/futuro, terminating está sendo estendida para uma teoria PVS

mais elaborada a qual contará com a construção de ordens de redução, como por exemplo, as
ordens por caminhos recursivos Recursive path ordering (RPO).
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Resumo. Este artigo tem por objetivo estudar polinômios sobre corpos finitos, classificá-
los e, de acordo com a ordem, descobrir a quantidade de polinômios mônicos irredutı́veis
em um corpo finito. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica tendo [5] como
texto principal e utilizando [1], [2], [3], [4], [6] e [7] como suporte para o desenvolvimentão
da teoria estudada. Inicia-se o artigo relembrando conceitos de áálgebra necessários
para seu desenvolvimentão, como corpos finitos e extensões de corpos. Depois verifica-
se a existência de raı́zes de polinômios definidos sobre um corpo, bem como a ordem
desses polinômios, caracterizando-os em irredutı́veis ou redutı́veis. Por fim, é analisado
a possibilidade de estender um corpo adjuntando novos elementos, a saber as raı́zes de
polinômios irredutı́veis sobre este corpo, para ser possı́vel obter fatores dos polinômios
antes irredutı́veis que passam a ser redutı́veis na extensão do corpo.

Palavras-chave: Extensões de Corpos Finitos; Ordem de Polinômios; Polinômios Primiti-
vos.

1 Introdução

A Teoria dos Corpos é um ramo da álgebra abstrata que estuda as propriedades dos corpos.

Um corpo é uma estrutura algébrica em que a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão
são bem-definidas.

Os corpos são importantes objetos de estudo na álgebra visto que constituem uma generalização

útil de muitos sistemas de números, como os números racionais, os números reais e os números
complexos. Em particular, as regras usuais de associatividade, comutatividade e distributividade
valem.

O conceito de corpo foi usado implicitamente por Niels Henrik Abel e Évariste Galois em
seus trabalhos sobre solubilidade de equações.

De acordo com a história, temos:

• 1871: Richard Dedekind deu o nome de “corpo” a um conjunto de números reais ou

complexos que são fechados para as quatro operações aritméticas.

• 1881: Leopold Kronecker definiu aquilo a que chamou “domı́nio de racionalidade” e que

hoje geralmente conhecido como “corpo de polinômios”.

• 1893: Heinrich Weber deu a primeira definição clara de um corpo abstrato.
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• 1910: Ernst Steinitz publicou o influente artigo Algebraische Theorie der Krper (alemão:

Teoria Algébrica dos Corpos). Neste artigo ele estuda axiomaticamente as propriedades
dos corpos e define conceitos importantes da teoria dos corpos, como corpo primo, corpo
perfeito e o grau de transcendência de uma extensão de corpo.

Galois é reconhecido como o primeiro matemático a unificar a teoria dos grupos e a teoria
dos corpos, originando a designação teoria de Galois. No entanto, foi Emil Artin quem primeiro

desenvolveu a relação entre grupos e corpos de forma mais aprofundada 1928 - 1942.

O presente trabalho aborda, usando conceitos e propriedades da álgebra de anéis de po-
linômios e corpos finitos, o estudo de polinômios sobre corpos finitos, classificando e quantifi-

cando os polinômios em cada corpo. Sendo este uma revisão bibliográfica de [5], iniciamos com
uma introdução a corpos finitos, verifica-se a existência de raı́zes de polinômios e a possibili-
dade de extender um corpo adjuntando novos elementos, na sequência damos inı́cio ao estudo

de polinômios sobre corpos finitos, classificando-os e, de acordo com a ordem, descobrindo a
quantidade de polinômios mônicos irredutı́veis em um corpo finito.

2 Corpos Finitos e Extensões de Corpos
A Teoria dos corpos é um ramo da álgebra abstrata que estuda as propriedades dos corpos. Um
corpo é uma estrutura algébrica em que a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão são
bem definidas. Nesta seção apresentaremos os corpos finitos, que são corpos cujo conjunto dos

seus elementos é finito; e também corpo de decomposição de um polinómio, que é uma extensão
do corpo que contém os coeficientes do polinómio e é onde este polinómio se decompõe, ou

seja, é fatorado.

Definição 1. Um corpo K é dito de caracterı́stica 0 se pa ̸= 0, onde a ∈ K∗ e p ∈ Z∗

+. E K tem

caracterı́stica finita p ∈ Z∗

+ se pa = 0, a ∈ K, onde p é o menor inteiro tal que isso acontece.

Proposição 2. Todo corpo finito tem caracterı́stica p, para algum p primo.

DEMONSTRAÇÃO: Seja m ̸= 0 a caracterı́stica de um corpo finito e 1 a unidade desse corpo.

Suponha que m = pq, com p e q inteiros primos maiores que 1.

Então m1 = 0, desenvolvendo o produto temos

m1 = p1 · q1 = 0,

assim p1 = 0 ou q1 = 0, o que é um absurdo, pois m é o menor valor tal que isso acontece.

Então m não pode ser fatorado, ou seja, m é um número primo.

Lema 3. Seja K um corpo finito qualquer. Para cada número natural n, existe pelo menos um

polinómio irredutı́vel de grau n em K[x].

DEMONSTRAÇÃO: A demonstração deste Lema feita por indução sobre n, e pode ser encon-

trada em [2] página 70.

Proposição 4. Para cada primo p e um inteiro positivo n, existe um corpo de ordem pn.

DEMONSTRAÇÃO: Para todo primo positivo p e todo inteiro positivo n, existe, pelo Lema 3,
um polinómio irredutı́vel f(x) ∈ Zp[x] de grau n; logo, o corpo

K = Zp[x]f(x)

é um dos corpos procurados, pois tem pn elementos.
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Definição 5. Um corpo K é chamado uma extensão de F se F é um subcorpo de K. E se um

polinómio f(x) ∈ F[x] pode ser fatorado em produtos de fatores lineares em K, ou seja, se f(x)
tem todas as raı́zes em K, então dizemos que K é um corpo de decomposição de f(x) sobre F.

Lema 6. Seja f(x) ∈ Fq[x] um polinómio irredutı́vel sobre o corpo finito Fq e seja α uma raiz

de f na extensão do corpo Fq. Então para um polinómio h(x) ∈ Fq[x], temos h(α) = 0, se e

somente se, f divide h.

DEMONSTRAÇÃO: Ver página 47 de [5].

Lema 7. Seja f(x) ∈ Fq[x] um polinómio irredutı́vel sobre Fq de grau m. Então f(x) divide

xqn − x, se e somente se, m divide n.

DEMONSTRAÇÃO: Suponha que f(x) divide xqn − x. Seja α uma raiz de f no corpo de
decomposição de f sobre Fq. Então α

q
n

= α, de modo que α ∈ Fqn . Segue-se que Fq(α) é um
subcorpo de Fqn . Mas, uma vez que

[Fq(α) : Fq] = m e [Fqn : Fq] = n,

temos que m divide n.

Reciprocamente, se m divide n, então Fqn contém Fqm como um subcorpo. Se α é uma raiz
de f no corpo de decomposição de f sobre Fq, então

[Fq(α) : Fq] = m,

de modo que

Fq(α) = Fqm .

Consequentemente, temos α ∈ Fqn , por isso α
qn = α, e assim α é uma raiz de xqn −x ∈ Fq(x).

Deduzimos do Lema 6 que f(x) divide xqn − x.

Teorema 8. Se K é um corpo finito com p elementos, então qualquer a ∈ K satisfaz ap = a.

DEMONSTRAÇÃO: A identidade ap = a é trivial para a = 0. Por outro lado, elementos não
nulos de K formam um grupo em relação à multiplicação, de ordem p − 1. Assim ap−1 = 1,
para todo a ∈ K com a ̸= 0, e multiplicando por a ambos os lados da igualdade obtém-se

ap = a.

Teorema 9. Se f(x) é um polinómio irredutı́vel em Fq[x] de grau m, então f tem uma raiz α

em Fqm . Além disso, todas as raı́zes de f são simples e são dadas por m elementos distintos

α,αq,αq
2

, . . . ,αq
m−1

de Fqm .

DEMONSTRAÇÃO: Seja α uma raiz de f em Fq(α), o corpo de decomposição de f sobre Fq.
Então

[Fq(α) : Fq] = m,

assim

Fq(α) = Fqm ,

e em particular α ∈ Fqm .
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A seguir mostramos que se β ∈ Fqm é uma raiz de f , então βq é também uma raiz de f .

Escreva
f(x) = amx

m + · · ·+ a1x+ a0

com ai ∈ Fq para 0 ≤ i ≤ m. Então, temos:

f(βq) = amβ
qm + · · ·+ a1β

q + a0
= aqmβ

qm + · · ·+ aq1β
q + aq0

= (amβ
m + · · ·+ a1β + a0)

q

= f(β)q

= 0.

Deste modo, os elementos
α,αq,αq2, . . . ,αqm−1

são raı́zes de f . Resta provar que esses elementos são distintos. Suponha, por contradição, que

αqj = αqk para alguns inteiros j e k com 0 ≤ j ≤ k ≤ m − 1. Elevando esta identidade a
potência qm−k, temos:

αqm−k+j

= αqm = α.

Segue então, a partir do Lema 6, que f(x) divide xqm−k+j

− x. Pelo Lema 7 isso só é
possı́vel se m divide m − k + j. Mas temos 0 < m − k + j < m, o que resulta em uma
contradição. Portanto, as raı́zes α,αq,αq2, . . . ,αqm−1

são distintas.

Corolário 10. Seja f(x) um polinómio irredutı́vel em Fq[x] com grau m. Então o corpo de

decomposição de f sobre Fq é dado por Fqm .

DEMONSTRAÇÃO: Pelo Teorema 9 temos que f decompõe-se em Fqm . Além disso,

Fq(α,α
q,αq2, . . . ,αqm−1

) = Fq(α) = Fqm

para uma raiz α de f em Fqm , onde a segunda identidade é feita a partir do Teorema 9.

Definição 11. Seja Fqm uma extensão de Fq e seja α ∈ Fqm . Então os elementos

α,αq, . . . ,αqm−1

são chamados os conjugados de α com relação a Fq.

Teorema 12. Os conjugados de α ∈ F∗

q com relação a qualquer subcorpo de Fq tm a mesma

ordem no grupo F∗

q .

DEMONSTRAÇÃO: Primeiramente notemos que: em um grupo cı́clico finito ⟨a⟩ de ordem m,

o elemento ak gera um subgrupo de ordem m/mdc(k,m). De fato, seja d = mdc(k,m). A
ordem de

!

ak
"

é o menor inteiro positivo n tal que akn = e, sendo e o elemento neutro do
grupo. A última identidade é válida, se e somente se, m divide kn, ou equivalentemente, se e

somente se, m/d divide n. Então o menor inteiro positivo n com essa propriedade é n = m/d.

Visto que, F∗

q é um grupo cı́clico, pela afirmação acima e o fato de que toda potência da
caracterı́stica de Fq é relativamente prima com a ordem q − 1 de F∗

q , temos que

α,αq, . . . ,αqm−1

tem ordem q − 1.
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Definição 13. O gerador do grupo cı́clico F∗

q é chamado elemento primitivo de Fq.

Definição 14. Para α ∈ F = Fqm e K = Fq, a norma NF/K(α) de α sobre K é definida por

NF/K(α) = ααq
· · ·αqm−1

= α(qm−1)/(q−1).

Definição 15. Seja K uma extensão de F e seja a ∈ F. Dizemos que a é algébrico sobre F se
existe um polinómio não-nulo f(x) ∈ F[x] tal que, f(a) = 0. Uma extensão K de F é chamada
extensão algébrica de F se cada elemento de K é algébrico sobre F.

Definição 16. Sejam K um corpo de caracterı́stica p, n um inteiro positivo não divisı́vel por p
e ξ uma raiz n-ésima primitiva da unidade sobre K. Então o polinómio

Qn(x) =
n!

s=1

(x− ξs)

é chamado o n-ésimo polinómio ciclotômico sobre K, onde o mdc(s, n) = 1.

Definição 17. Seja n um inteiro positivo. O corpo de decomposição de xn
− 1 sobre um corpo

K é chamado n-ésimo corpo ciclotômico sobre K e é denotado por Kn. As raı́zes de xn
− 1 em

Kn são chamadas raı́zes n-ésimas da unidade sobre K.

Teorema 18. O corpo ciclotômico Kn é uma extensão algébrica simples de K. Além disso:

i) Se K = Q, então o polinómio ciclotômico Qn é irredutı́vel sobre K e

[Kn : K] = ϕ(n),

onde ϕ(n) é a Função de Euler.

ii) Se K = Fq com mdc(q, n) = 1, então Qn é fatorado em ϕ(n)/d polinômios mônicos

irredutı́veis distintos em K[x] de mesmo grau d, Kn é um corpo de decomposição de fator

irredutı́vel sobre K e

[Kn : K] = d,

quando d é o menor inteiro positivo tal que qd ≡ 1modn.

DEMONSTRAÇÃO: i) Ver página 61 de [5].

ii) Este é o item mais importante para os nossos propósitos, por isso ele será demonstrado. Seja
η uma raiz n-ésima primitiva da unidade sobre Fq. Então η ∈ Fqk , se e somente se, ηq

k

= η, e a

última identidade é equivalente a

qk ≡ 1mod n.

O menor inteiro positivo tal que isso acontece é k = d, e assim η está em Fqd e não está em
nenhum subcorpo adequado do mesmo. Assim, o polinómio minimal de η sobre Fq tem grau d,

desde que η seja uma raiz arbitrária de Qn, daı́ seguem os resultados desejados.
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3 Ordem de Polinômios e Polinômios Primitivos

A teoria de polinômios sobre corpos finitos é importante para a investigação da estrutura algébrica

sobre corpos finitos, assim como para muitas aplicações. Sobretudo, polinômios irredutı́veis -
os elementos principais do anel de polinômios sobre um corpo finito - são indispensáveis para
construção de corpos finitos e avaliação dos elementos de um corpo finito. Apresentaremos a

noção de ordem de um polinómio. E um importante fato é a ligação entre polinômios mini-
mais de elementos primitivos (chamado polinômios primitivos) e polinômios de maior ordem

possı́vel para um determinado grau.

Lema 19. Seja f(x) ∈ Fq[x] um polinómio de grau m ≥ 1 com f(0) ̸= 0. Então existe um

inteiro positivo e ≤ qm − 1 tal que f(x) divide xe − 1.

DEMONSTRAÇÃO: O anel da classe de resı́duos

Fq[x] = {r + (f); r ∈ F[x] e gr(r) < gr(f)}

contém qm − 1 resı́duos não nulos. As qm classes de resı́duos

xj + (f), j = 0, 1, . . . , qm − 1

são não nulas e assim existem inteiros r e s com

0 ≤ r < s ≤ qm − 1

tal que

xs ≡ xr mod f(x).

Visto que x e f(x) são relativamente primos, temos que

xs−r ≡ 1mod f(x),

então f(x) divide xs−r − 1 e 0 < s− r ≤ qm − 1. Portanto, e = s− r.

Uma vez que um polinómio constante não nulo divide x − 1, este polinómio pode ser
incluı́do na seguinte definição:

Definição 20. Seja f ∈ Fq[x] um polinómio não nulo.

i) Se f(0) ̸= 0, então o menor inteiro positivo e para o qual f(x) divide xe − 1 é chamado a
ordem de f e é denotado por

ord(f) = ord(f(x)).

ii) Se f(0) = 0, então

f(x) = xhg(x),

onde h ∈ N e g ∈ Fq[x] com g(0) ̸= 0 são unicamente determinados e ord(f) é definida como
sendo a ord(g).

A ordem de um polinómio é algumas vezes chamada de perı́odo ou expoente de f(x) e
pode ser caracterizada seguindo maneiras alternativas.
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Teorema 21. Seja f ∈ Fq[x] um polinómio irredutı́vel sobre Fq de grau m e com f(0) ̸= 0.

Então ord(f) é igual a ordem de uma raiz de f(x) no grupo multiplicativo F∗

qm .

DEMONSTRAÇÃO: De acordo com o Corolário 10, Fqm é o corpo de decomposição de f(x)
sobre Fq. As raı́zes de f(x) têm a mesma ordem no grupo F∗

qm pelo Teorema 12. Seja α ∈ F∗

qm

uma raiz qualquer de f(x). Então obtemos pelo Lema 6 α
e = 1, se e somente se, f(x) divide

xe−1. Os resultados seguem a partir da definição da ord(f) e da ordem de α no grupo F∗

qm .

Corolário 22. Se f(x) ∈ Fq[x] um polinómio irredutı́vel sobre Fq de grau m, então ord(f)
divide qm − 1.

DEMONSTRAÇÃO: Se f(x) = cx com c ∈ F∗

q , então ord(f) = 1, pois pela Definição 20
f(0) = 0, assim g(x) = c, g(0) ̸= 0 e g(x) divide xe − 1, onde e é o menor inteiro tal que isso
acontece. Caso contrário, o resultado segue do Teorema 21, pelo fato de que F∗

q é um grupo de

ordem qm − 1, sendo α ∈ F∗

qm , ord(α) divide qm − 1 e ord(α) = ord(f). Portanto, ord(f)
divide qm − 1.

Para polinômios redutı́veis o Corolário 22 não é válido (veja o exemplo 28). Existe uma

outra interpretação para ord(f) baseado em associar uma matriz quadrada de f(x) de uma
forma canônica e considerar a ordem dessa matriz num determinado grupo de matrizes.

O Teorema 21 leva a uma fórmula para o número de polinômios mônico irredutı́veis de

dado grau e dada ordem. Vamos usar ϕ para denotar a função de Euler. A terminologia seguinte
será conveniente: se n ∈ Z+ é relativamente primo com b ∈ Z, então o menor inteiro positivo

k para o qual bk ≡ 1modn é chamado ordem multiplicativa de b módulo n.

Teorema 23. O número de polinômios mônico irredutı́veis de grau m em Fq[x] e ordem e é

igual a:

i) ϕ(e)/m se e ≥ 2 e m é a ordem multiplicativa de q módulo e;

ii) 2 se m = e = 1;

iii) 0 em todos os outros casos.

Em particular, o grau de um polinómio irredutı́vel em Fq[x] de ordem e deve ser igual a ordem

multiplicativa de q módulo e.

DEMONSTRAÇÃO: Seja f(x) um polinómio irredutı́vel em Fq[x] com f(0) ̸= 0. Então de
acordo com o Teorema 21 temos ord(f) = e, se e somente se, todas as raı́zes de f(x) são raı́zes

primitivas da unidade sobre Fq. Em outras palavras, temos ord(f) = e, se e somente se, f(x)
divide o polinómio ciclotômico Qe. Pelo Teorema 18 qualquer fator mônico irredutı́vel de Qe

tem o mesmo grau m, o menor inteiro positivo tal que qm ≡ 1mod e, e o número destes fatores

é dado por ϕ(e)/m. Para m = e = 1, considerando o polinómio mônico irredutı́vel f(x) = x
obtemos o resultado.

Os valores da ord(f(x)) estão disponı́veis na forma de tabelas, pelo menos para polinômios

irredutı́veis. Uma vez que qualquer polinómio de grau positivo pode ser escrito como um pro-
duto de polinômios irredutı́veis, o cálculo das ordens dos polinômios pode ser feito quando

souber determinar como a ordem de uma potência de um polinómio irredutı́vel e a ordem do
produto de polinômios relativamente primos dois a dois. A discussão seguinte é dedicada a
estas questões.
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Lema 24. Seja c ∈ Z+. Então o polinómio f(x) ∈ Fq[x] com f(0) = 0 divide xc − 1, se e

somente se, ord(f) divide c.

DEMONSTRAÇÃO: Se e = ord(f) divide c, então f(x) divide xe−1 e xe−1 divide xc−1, logo
f(x) divide xc − 1. Inversamente, se f(x) divide xc − 1, temos c ≥ e, logo podemos escrever

c = me + r, com m ∈ N e 0 ≤ r < e. Como

xc − 1 = (xme − 1)xr + (xr − 1),

segue-se que f(x) divide xr − 1, que só é possı́vel para r = 0. Portanto, e divide c.

Corolário 25. Se e1 e e2 são inteiros positivos, então o máximo divisor comum entre xe1 e xe2

em Fq[x] é xd − 1, onde d é o máximo divisor comum de e1 e e2.

DEMONSTRAÇÃO: Seja f(x) (mônico) o máximo divisor comum de xe1 − 1 e xe2 − 1. Como

xd − 1 é um divisor comum de xe1 − 1 e xe2 − 1, segue que xd − 1 divide f(x). Por outro lado,
f(x) é um divisor comum de xe1 − 1 e xe2 − 1, e pelo Lema 24 temos que a ord(f) divide e1

e e2. Consequentemente, ord(f) divide d e, portanto, f(x) divide xd − 1 pelo Lema 24. Deste

modo, só podemos ter f(x) = xd − 1.

Já que as potências de x são obtidas com antecedência ao determinar a ordem de um po-
linómio, não precisamos considerar as potências de polinômios irredutı́veis g(x) com g(0) = 0.

Teorema 26. Seja g(x) ∈ Fq[x] irredutı́vel sobre Fq com g(0) ̸= 0 e ord(g) = e e seja

f(x) = gb(x),

com b ∈ Z+. Seja t o menor inteiro positivo tal que pt ≥ b, onde p é a caracterı́stica de Fq.

Então ord(f) = ept.

DEMONSTRAÇÃO: Assumindo c = ord(f), note que a divisibilidade de xc−1 por f(x) implica

na divisibilidade de xc − 1 por g(x), obtemos assim que e divide c pelo Lema 24. Além disso,
g(x) divide xe − 1, assim, f(x) divide (xe − 1)b e, a fortiori1, divide

(xe − 1)p
t

= xept − 1.

De acordo com Lema 24, c divide ept. Segue, a partir do que foi mostrado até aqui, que c = epu

com 0 ≤ u ≤ t. Nota-se que xe − 1 tem apenas raı́zes simples, uma vez que e não é múltiplo

de p pelo Corolário 22. Portanto, todas as raı́zes de

xepu − 1 = (xe − 1)pu

têm multiplicidade pu. Mas gb(x) divide xepu − 1, por isso coı́mparando as multiplicidades das
raı́zes pu ≥ b, e u ≥ t. Deste modo temos u = t e c = ept.

Teorema 27. Sejam g1(x), . . . , gk(x) polinômios não nulos dois a dois relativamente primos

sobre Fq e seja

f(x) = (g1 · · · gk)(x).

Então ord(f) é igual ao mı́nimo múltiplo comum de ord(g1), . . . , ord(gk).

1com mais razão, para uma razão mais forte ou firme
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DEMONSTRAÇÃO: É suficiente considerar o caso quando g(0) ̸= 0 para 1 ≤ i ≤ k. Faça

e = ord(f) e ei = ord(gi) para 1 ≤ i ≤ k e seja c = mmc(e1, . . . , ek). Então cada gi(x),
1 ≤ i ≤ k, divide xei − 1, e então gi(x) divide xc − 1. Por g1, . . . , gk serem dois a dois
relativamente primos, temos que f(x) divide xc − 1. Uma aplicação do Lema 24 mostra que e

divide c.

Por outro lado, f(x) divide xe−1, e assim cada gi(x), 1 ≤ i ≤ k, divide xe−1. Novamente
pelo Lema 24, segue-se que cada ei, 1 ≤ i ≤ k, divide e e assim c divide e. Deste modo,

concluı́mos que e = c.

Usando o mesmo argumento que anteriormente, nós conseguimos, de fato, mostrar que a
ordem do mı́nimo múltiplo comum de alguns polinômios não nulos é igual ao mı́nimo múltiplo

comum das ordens desses polinômios.

Exemplo 28. Vamos calcular a ordem do polinómio

f(x) = x10 + x9 + x3 + x2 + 1 ∈ F2[x].

Fatorando f(x) sobre F2 temos:

f(x) = (x4 + x+ 1)(x6 + x5 + x3 + x+ 1)

que nos dá
f(x) = (x2 + x+ 1)3(x4 + x+ 1).

Denote

g1(x) = x2 + x+ 1 e g2(x) = x4 + x+ 1.

Primeiramente será determinado a ordem de g31 . Note que ord(x2 + x+ 1) = 3 e como a

caracterı́stica de F2 é dois, temos pelo Teorema 26 que 2t ≥ 3 o que resulta em t = 2. Deste
modo,

ord((x2 + x+ 1)3) = 3 · 22 = 12.

Além disso,

ord(x4 + x+ 1) = 15

pela Definição 20. Sendo f = g31g2, pelo Teorema 27 temos que f = g31g2, então

ord(f) = mmc(ord(g1), ord(g2)),

isto é,
ord(f) = mmc(12, 15) = 60.

Temos que ord(f) não divide 210 − 1, isso nos dá um contra-exemplo para o Corolário 22, no

qual o polinómio precisa ser irredutı́vel.

Com base nas informações fornecidas acima, chegamos a seguinte fórmula geral para a
ordem de um polinómio. Basta considerar polinômios de grau positivo e com termo constante

não nulo.

Teorema 29. Seja Fq um corpo finito com caracterı́stica p e seja f ∈ Fq[x] um polinómio de

grau positivo e com f(0) ̸= 0. Seja

f = af b1
1 · · · f bk

k

Anais do VI Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI’2014, Vol. 1, ISSN 2175-7828 30



uma fatoração canônica de f em Fq[x], onde a ∈ Fq, b1, . . . , bk ∈ N e f1, . . . , fk polinômios

mônico irredutı́veis em Fq[x]. Então

ord(f) = ept,

onde e é o mı́nimo múltiplo comum de ord(f1), . . . , ord(fk) e t é o menor inteiro tal que

pt ≥ max{b1, . . . , bk}.

DEMONSTRAÇÃO: Ver página 78 de [5].

Há uma relação nı́tima entre as ordens de f(x) e f(−x). Desde que f(x) = f(−x) para

um corpo de caracterı́stica dois, basta considerar corpos finitos de caracterı́stica ı́ı́mpar.

Teorema 30. Para q primo, seja f ∈ Fq[x] um polinómio de grau positivo com f(0) ̸= 0. Seja

e e E a ordem dos polinômios f(x) e f(−x) respectivamente. Então E = e se e é múltiplo de

4 e E = 2e se e é primo. Se e é duas vezes um número ı́mpar, então E = e/2 se todo fator

irredutı́vel de f tem mesma ordem e E = e caso contrário.

DEMONSTRAÇÃO: Como ord(f(x)) = e, segue que f(x) divide x2e − 1 e f(−x) divide
(−x)2e − 1 = x2e − 1. Assim E divide 2e pelo Lema 24. Pelo mesmo argumento, e divide 2E,

e assim E só pode ser 2e, e ou e/2.

Se e é múltiplo de 4, então e e E são pares. Como f(x) divide xe − 1, f(−x) divide
(−x)e − 1 = xe − 1 e então E divide e. Analogamente, e divide E e isso nos dá E = e.

Se e é ı́mpar, então f(−x) divide (−x)e − 1 = −xe − 1 e também xe +1. Então f(−x) não
pode dividir xe − 1, e por isso devemos ter E = 2e.

No restante dos casos temos e = 2h, com h um inteiro ı́mpar. Seja f uma potência de

polinómio irredutı́vel em Fq[x]. Então f(x) divide (xh − 1)(xh + 1) e f(x) não divide xh − 1
com ord(f) = 2h. Mas xh−1 e xh+1 são relativamente primos e isso implica que f(x) divide
xh + 1. Consequentemente, f(−x) divide (−x)h + 1 = −xh + 1 e também xh − 1. Segue que

E = e/2. Note que pelo Teorema 26 a potência de um polinómio irredutı́vel tem ordem ı́mpar
se e somente se o polinómio irredutı́vel próprio tem ordem ı́mpar.

Para f(x) geral, temos a fatoração f = g1 · · · gk, onde cada gi é uma potência de um
polinómio irredutı́vel e g1, . . . , gk são dois a dois primos entre si. Além disso,

2h = mmc{ord(g1), . . . , ord(gk)}

de acordo com o Teorema 27. Organizamos os gi de tal forma que ord(gi) = 2hi, para 1 ≤ i ≤
m e ord(gi) = hi para m+1 ≤ i ≤ k, onde hi são inteiros ı́mpares com mmc{h1, . . . , hk} = h.

Pelo que já foi demonstrado, temos que ord(gi(−x)) = hi para 1 ≤ i ≤ m e ord(gi(−x)) =
2hi para m+ 1 ≤ i ≤ k. Então pelo Teorema 27 temos

E = mmc {h1, . . . , hm, 2hm+1, . . . , 2hk} ,

e assim E = h = e/2 se m = k e E = 2h = e se m < k. Essas fórmulas são equivalentes às
dadas na última parte do enunciado.

Segue, a partir do Lema 19 e da Definição 20, que a ordem do polinómio de grau m ≥ 1
sobre Fq é no máximo qm − 1. Essa cota é atingida para uma classe importante de polinômios,
a saber, os chamados polinômios primitivos. A definição de polinómio primitivo é baseada na
noção de elemento primitivo introduzida na Definição 13.
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Definição 31. Um polinómio f(x) ∈ Fq[x] de grau m ≥ 1 é chamado polinómio primitivo

sobre Fq se for o polinómio minimal sobre Fq de um elemento primitivo de Fqm .

Um polinómio primitivo sobre Fq de grau m pode ser descrito como um polinómio mônico
que é irredutı́vel sobre Fq e tem uma raiz α ∈ Fqm que gera o grupo multiplicativo de Fqm .

Polinômios primitivos também podem ser caracterizados como se segue.

Teorema 32. Um polinómio f(x) ∈ Fq[x] de grau m é um polinómio primitivo sobre Fq se, e

somente se, f(x) é mônico, f(0) ̸= 0, e ord(f) = qm − 1.

DEMONSTRAÇÃO: Se f(x) é primitivo sobre Fq, então f é mônico e f(0) ̸= 0. Como f é

irredutı́vel sobre Fq, temos ord(f) = qm − 1 pelo Teorema 21 e, de fato, f tem um elemento
primitivo de Fqm que é uma raiz.

Reciprocamente, a propriedade ord(f) = qm − 1 implica que m ≥ 1. Logo, temos que f

é irredutı́vel sobre Fq. Então f é uma potência de um polinómio ou ele pode ser escrito como
produto de dois polinômios relativamente primos de grau positivo.

No primeiro caso, temos f = gb, com g ∈ Fq[x] irredutı́vel sobre Fq, g(0) ̸= 0 e b ≥ 2.

Então, de acordo com o Teorema 26, ord(f) é divisı́vel pela caracterı́stica de Fq, mas qm − 1
não é, contradição!

No segundo caso, temos f = g1g2 onde g1, g2 ∈ Fq[x] são polinômios mônicos relativa-

mente primos e de grau positivo m1 e m2, respectivamente. Se e1 = ord(g1) e e2 = ord(g2),
então ord(f) ≤ e1e2 pelo Teorema 27. Além disso, ei ≤ qmi − 1, i = 1, 2, pelo Lema 19,

consequentemente

ord(f) ≤ (qm1 − 1)(qm2 − 1)

< qm1+m2 − 1

= qm − 1

contradição! Portanto, f é irredutı́vel sobre Fq e, pelo que diz o Teorema 21, f é um polinómio
primitivo sobre Fq.

Observamos que a condição f(0) ̸= 0 no Teorema 32 só é necessária para excluir o po-

linómio não-primitivo f(x) = x no caso q = 2 e m = 1. Outra caracterı́stica do polinómio
primitivo é baseado no seguinte resultado auxiliar:

Lema 33. Seja f ∈ Fq[x] um polinómio de grau positivo com f(0) ̸= 0. Seja r o menor inteiro

positivo para o qual xr é congruente a algum elemento de Fq módulo f(x), de modo que

xr ≡ amod f(x)

sendo a ∈ F∗

q unicamente determinado. Então

ord(f(x)) = hr

onde h é a ordem de a no grupo multiplicativo F∗

q .

DEMONSTRAÇÃO: Coloque e = ord(f). Como

xe ≡ 1mod f(x),
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devemos ter e ≥ r. Então podemos escrever

e = sr + t,

com s ∈ N e 0 ≤ t ≤ r. Agora

1 ≡ xe ≡ xsr+t ≡ asxtmod f(x), (1)

logo

xt ≡ a−smod f(x)

e por causa da definição de r, isso só é possı́vel se t = 0. A congruência (1) nos dá, em seguida,
as ≡ 1mod f(x), então as = 1 e assim s ≥ h e e ≥ hr. Por outro lado,

xhr ≡ ah ≡ 1mod f(x),

e assim, e = hr.

Teorema 34. O polinómio mônico f ∈ Fq[x] de grau m ≥ 1 é um polinómio primitivo sobre Fq

se, e somente se, (−1)mf(0) é um elemento primitivo de Fq e o menor inteiro positivo r para o

qual xr é congruente a algum elemento de Fq módulo f(x)

r = (qm − 1)/(q − 1).

No caso em que f(x) é primitivo sobre Fq temos

xr ≡ (−1)mf(0)mod f(x).

DEMONSTRAÇÃO: Se f(x) é primitivo sobre Fq, então f tem uma raiz α ∈ Fqm que é um

elemento primitivo de Fqm . Calculando a norma NFqm/Fq
(α) e observando que f é caracterı́stica

polinomial de α sobre Fq, chegamos a identidade

(−1)mf(0) = α
(qm−1)/(q−1). (2)

Segue que a ordem de (−1)mf(0) em F∗

q é q−1, logo, (−1)mf(0) é um elemento primitivo
de Fq. Uma vez que f é o polinómio minimal de α sobre Fq, a identidade (2) implica que

x(qm−1)/(q−1) ≡ (−1)mf(0)mod f(x)

e assim,

r ≤ (qm − 1)/(q − 1).

Mas pelo Teorema 32 e Lema 33 temos que

qm − 1 = ord(f(x))

≤ (q − 1)r,

logo

r ≥ (qm − 1)/(q − 1).

Portanto,
r = (qm − 1)/(q − 1).
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Reciprocamente, suponha que as condições do Teorema sejam satisfeitas. Segue que

r = (qm − 1)/(q − 1)

e pelo Lema 33 temos que a ord(f) é relativamente prima com q. Então o Teorema 29 mostra
que f pode ser fatorado na forma

f = f1 · · · fk,

onde os fi são polinômios mônicos distintos irredutı́veis sobre Fq se mi = gr(fi), logo ord(fi)
divide qmi − 1, para 1 ≤ i ≤ k de acordo com o Corolário 22.

Agora, qmi − 1 divide

d = (qm1 − 1) · · · (qmk − 1)/(q − 1)k−1,

então ord(fi) divide d para 1 ≤ i ≤ k. E assim, pelo Lema 24 tem-se f(x) divide xd − 1 para

1 ≤ i ≤ k e assim f(x) divide xd − 1.

Se k ≥ 2, então

d < (qm1+···+mk − 1)/(q − 1)

= (qm − 1)/(q − 1)

= r,

contradizendo a definição de r. Portanto, k = 1 e f é irredutı́vel sobre Fq.

Se β ∈ Fqm é uma raiz de f , segue, pelo argumento principal (2) que βr = (−1)mf(0), e
assim

xr ≡ (−1)mf(0)mod f(x).

Uma vez que a ordem de (−1)mf(0) em F ∗

q é q−1, resulta pelo Lema 33 que ord(f) = qm−1,
deste modo, f é primitivo sobre Fq pelo Teorema 32.

Observação 35. Nos Teoremas a seguir serão omitidas as demonstrações, pois são demasi-
adamente longas. Tais demonstrações podem ser encontradas em [5] nas páginas 87 e 88,

respectivamente.

Teorema 36. Seja α um elemento da extensão do corpo Fqm de Fq. Suponha que o grau de α

sobre Fq é d e que g(x) ∈ Fq[x] é o polinómio minimal de α sobre Fq. Então:

i) g(x) é irredutı́vel sobre Fq e o grau d divide m

ii) Um polinómio f(x) ∈ Fq[x] satisfaz f(α) = 0 se, e somente se, g divide f .

iii) Se f(x) ∈ Fq[x] é um polinómio mônico irredutı́vel com f(α) = 0, então f = g.

iv) g(x) divide xqd − x e xqm−x.

v) As raı́zes de g(x) são α,αq, . . . ,αqd−1, e g é o polinómio minimal sobre Fq de todos esses

elementos.

vi) Se α ̸= 0, então ord(g) é igual a ordem de α no grupo multiplicativo F∗

qm .

vii) g(x) é um polinómio primitivo sobre Fq se, e somente se, α é a ordem de qd − 1 em F∗

qm .
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Vamos descrever o princı́pio geral para obter um novo polinómio a partir dos primeiros

conhecidos. Ele depende de um resultado auxiliar da teoria de números. Lembramos que se n é
um inteiro positivo e um inteiro b é relativamente primo com n, então o menor inteiro positivo
k para o qual bk ≡ 1modn é chamado ordem multiplicativa de b módulo n. Notamos que essa

ordem multiplicativa divide qualquer outro inteiro positivo h para o qual bh ≡ 1modn.

Lema 37. Sejam s ≥ 2 e e ≥ 2 inteiros relativamente primos e seja m a ordem multiplicativa

de s módulo e. Seja t ≥ 2 um inteiro cujo fatores primos divide e mas não divide (sm − 1)/e.

Admita que sm ≡ 1mod 4 se t ≡ 0mod 4. Então a ordem multiplicativa de s módulo et é igual

a mt.

Teorema 38. Sejam f1(x), . . . , fn(x) polinômios mônicos irredutı́veis em Fq[x] de grau m e

ordem e e seja t ≥ 2 um inteiro cujos fatores primos divide e mas não divide (qm − 1)/e.

Admita qm ≡ 1mod 4 se t ≡ 0mod 4. Então

f1(x
t), . . . , fn(x

t)

são polinômios mônicos irredutı́veis distintos em Fq[x] de grau mt e ordem et.

4 Conclusões

Apresentamos neste artigo como definir a ordem de um polinómio e a ligação entre po-
linômios primitivos e polinômios de maior ordem possı́vel para um determinado grau. Vimos

que a ordem de um polinómio pode ser caracterizada como a ordem de uma raiz deste po-
linómio. Aprendemos a quantificar polinômios mônico irredutı́veis usando a Função de Euler,

calculamos a ordem de uma potência de um polinómio irredutı́vel e a ordem do produto de po-
linômios relativamente primos dois a dois. Mostramos também que a ordem de um polinómio
mônico escrito como produto de polinômios irredutı́veis é dada pelo mı́nimo múltiplo comum

das ordens dos polinômios irredutı́veis. E por fim vimos que a ordem de um polinómio primitivo
é no máximo qm − 1, onde m é o grau do polinómio e q a caracterı́stica do corpo.
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Resumo. Neste trabalho é apresentada uma heurística para o problema integrado de 
localização de facilidades e roteamento de veículos. A heurística é baseada na estratégia 
de busca em vizinhança, em que diferentes operadores de vizinhança são discutidos. Os 
operadores são baseados em trocas, inserções e exclusões de clientes/depósitos 
considerando rotas e depósitos já estabelecidos. 
 
Palavras-chave: Problema de Localização e Roteamento, Problema de Localização de Facilidades, 
Problema de Roteamento de Veículos, Busca em Vizinhança. 

1  Introdução 

Este trabalho investiga o problema de localização de facilidades e roteamento de veículos 
considerando ambas as decisões simultaneamente. Tal problema é referenciado na literatura 
como Problema de Localização e Roteamento – PLR (Laporte e Norbert, 1981). O problema 
de localização de facilidades busca determinar, a um custo mínimo, a quantidade e a 
localização de facilidades (depósitos, empresas, hospitais, etc.) com o objetivo de suprir a 
demanda de clientes, enquanto que no roteamento de veículos, busca-se estabelecer rotas de 
custo mínimo, partindo de depósitos, para que veículos atendam a demanda por mercadorias 
de clientes.  

Ao abordar esses dois problemas de forma simultânea, pretende-se otimizar o processo de 
tomada de decisão nos sistemas logísticos. Tais sistemas buscam por um planejamento na 
distribuição de produtos que envolvem a localização de depósitos e, em seguida, a 
distribuição partindo dos depósitos para os respectivos clientes.  

Ao determinar a quantidade e o local para a instalação de depósitos e estabelecer rotas 
que saiam do depósito e busquem atender os diversos clientes, o PLR considera I={1, ... , n} 
como o conjunto de clientes e J={!!, ... ,!!} sendo o conjunto de depósitos. Cada depósito!!! 
∈ J possui uma capacidade de estoque !!, um custo fixo fj de abertura/localização e possui um 
único veículo associado, ou seja, assume-se que existe no máximo uma rota associada a cada 
depósito. Por outro lado, cada cliente i ∈ I tem uma demanda !!, a qual deve ser atendida a 
partir de algum depósito. O custo para viajar entre i e r é denotado por cir, com i,r ∈!I ∪ J. O 
objetivo é minimizar o custo total incorrido da localização de um subconjunto de depósitos, 
que atenda a demanda total dos clientes, e das rotas partindo dos depósitos. 

O PLR é um problema NP-difícil, uma vez que possui dois subproblemas que são NP-
difíceis conforme Garey e Johnson (1979). Assim, não se espera que existam algoritmos 
exatos de tempo polinomial para resolvê-lo. Trabalhos que utilizam estratégias exatas foram 
propostos em Laporte et al. (1986), que desenvolveram um algoritmo branch-and-cut, e em 
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Laporte e Nobert (1981), que propuseram um algoritmo branch-and-bound. 
Os métodos exatos, embora retornem a solução ótima para o problema, não são  viáveis 

computacionalmente, como apontado no parágrafo anterior. Por outro lado, pode-se recorrer 
ao uso de heurísticas, que podem retornar soluções muito boas ou até mesmo ótimas em um 
tempo computacional que é aceitável para aplicações de interesse prático. Duhamel et al. 
(2009) apresentaram uma heurística híbrida que combina o método GRASP com busca local 
evolucionária, já Jarboui et al. (2013) e Derbel et al. (2010) propuseram heurísticas baseadas 
nos métodos de busca em vizinhança. O algoritmo em Jarboui et al. (2013) conseguiu 
melhorar resultados anteriores da literatura publicados em Albareda-Sambola et al. (2005) e 
Derbel et al. (2010). 

O objetivo desse trabalho é investigar o problema integrado de localização e roteamento 
e, então, discutir uma heurística baseada no método de busca em vizinhança, seguindo os 
resultados reportados por Jarboui et al. (2013). A Seção 2 apresenta detalhes da heurística em 
estudo, enquanto a Seção 3 discute aspectos da codificação computacional. Conclusões e 
direções para trabalhos futuros são dados na Seção 4. 

2  Heurística baseada em Busca em Vizinhança Variável 
A estratégia de Busca em Vizinhança Variável (BVV) é caracterizada como um método 

de busca local atuando em diferentes regiões do espaço de busca, estando sumarizada na 
Figura 1. Esta estratégia foi proposta por Mladenović e Hansen (1997) e lida com a 
exploração do espaço de soluções por meio da avaliação de estruturas de vizinhança de uma 
dada solução.  A ideia é obter uma solução que seja ótima global em relação a todos os 
operadores de vizinhança. 

Em linhas gerais, dado o espaço de soluções S, associa-se a cada solução s ∈ S um 
subconjunto P(s) ⊆ S, que representa a estrutura de uma vizinhança de s. As diferentes 
vizinhanças de s são obtidas por operadores de vizinhança Pk, com k=1, ...,!!!"#. Em outras 
palavras, cada Pk(s) representa um conjunto de soluções da k-ésima vizinhança de s, em que 
tais soluções são obtidas pela aplicação de um operador de vizinhança. 

 
1  Gerar uma solução inicial s; 
2  Repetir 
3    !! ← 1; 
4     Enquanto ! ≤ !!"# faça 
5     !!!← aplicar o operador de vizinhança !! em s; 
6       !!!← Aplicar uma rotina de busca local em !!; 
7       Se !!! é melhor do que ! então 
8          s ← !!!; k ← 1; 
9     Senão 
10          k ←k + 1; 
11  Até alcançar a condição de parada  
12  Retorne a solução s; 

 
Figura 1: Algoritmo geral do BVV. 

Observando o algoritmo geral do BVV, nota-se uma estrutura em três etapas, quais sejam: 
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obter uma solução aleatória através da aplicação do operador Pk; realizar uma busca local 
determinística partindo da solução gerada na etapa anterior; e, aceitar a nova solução oriunda 
da busca local somente se ela for melhor do que a melhor solução atual. Como o problema em 
questão envolve a minimização de custos, deseja-se aquela solução de mínimo valor da 
função objetivo. 

Como se pode observar analisando a Figura 2, o BVV básico inicia através de uma 
solução qualquer s, muitas vezes gerada de forma aleatória, e com um conjunto de operadores 
de vizinhança. E em cada interação, uma solução s’ é obtida a partir da aplicação do operador 
Pk em s, para em seguida, uma busca local ser realizada sobre esta nova solução. A busca 
local, explorando nas redondezas de s’, tem por objetivo obter uma solução melhor, s’’. Se s’’ 
for realmente melhor que s, então é atualizada s e o processo de aplicação dos operadores 
reinicia a partir do operador P1. Caso contrário, passa-se a considerar um novo operador de 
vizinhança ao incrementar o valor de k. 

 
Figura 2: Funcionamento do BVV. 

 O próximo passo é descrever os operadores de vizinhança, bem como estabelecer uma 
rotina de busca local. Para a busca local, parte-se do Método de Descida em Vizinhança 
Variável – DVV (Hansen et al., 2001), que realiza trocas determinísticas entre os operadores e 
aceita somente soluções com melhora no valor objetivo. 

2.1  Representação de Solução 
Por envolver um problema de localização e de roteamento com decisões sendo tomadas 

simultaneamente, é necessário que a solução do PLR mostre quais depósitos foram 
localizados e a ordem em que os clientes são visitados a partir de cada depósito. Seguindo 
Jarboui et al. (2013), uma solução viável s possui um conjunto de dj representando cada 
depósito, para j=1, ..., m. Como foi assumido que cada depósito possui um único veículo 
associado, isto é, realiza uma única rota, se um dado depósito dj foi localizado/aberto, então 
existe um vetor contendo a sequência em que os clientes atendidos por aquele depósito são 
visitados. A Figura 3 mostra um exemplo para um caso com 9 clientes e 4 depósitos. Os 
clientes 5 e 7 estão atribuídos ao depósito 1, os clientes 1, 3, 6, 9 estão atribuídos ao depósito 
2, os clientes 2, 4 e 8 são atendidos pelo depósito 3 e o depósito 4 não foi aberto/localizado. 
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Figura 3: Representação uma solução do PLR. 

2.2  Operadores de Vizinhança e a Busca Local 
Descreve-se adiante cinco estruturas de vizinhança, P1, P2, P3, P4 e P5, representadas nas 

Figuras 5, 6, 7, 8 e 9, respectivamente. Essas estruturas contêm operações que foram 
propostos por Jarboui et al. (2013) no contexto do PLR , baseando-se em operações para 
trocar clientes de rotas ou fechar/abrir depósitos.  

Os quatro operadores P1 a P4 lidam com a estrutura do problema de roteamento, isto é, 
modificam apenas as rotas da solução em que foram aplicados. Para cada um deles, Jarboui et 
al. (2013) fizeram uma proposta de mudança intra-rota, em que o operador trabalha na 
modificação de uma mesma rota atendida por um depósito, e uma mudança inter-rota, pelo 
qual a mudança ocorre entre duas rotas diferentes, isto é, cada qual sendo atendida por um 
depósito, diferente da outra. A Figura 4 representa um exemplo de rotas dos depósitos geradas 
com o intuito de comparação após a aplicação dos operadores, sendo que as Figuras 5 a 8 
mostram as rotas modificadas. O último operador, P5, atua tanto na questão de abrir/fechar 
um depósito, bem como associando rotas para os novos depósitos abertos. 

 Figura 4: Exemplo de rotas. 

Os operadores P1 e P2 descrevem operações de inserção e troca de clientes em rotas, 
respectivamente. Na Figura 5 está a intra-rota do operador P1 que realiza o movimento de 
remover um cliente de uma dada posição i e inseri-lo depois de outra posição r. Na figura 
também é apresentado a operação inter-rota, a qual busca inserir um cliente i de uma dada 
rota, após um cliente r de uma outra rota. Em geral, as escolhas de clientes, posições e rotas 
são feitas aleatoriamente. Outras versões podem considerar escolhas determinísticas, por 
exemplo, baseadas em estratégias gulosas, gerando a melhor contribuição no momento. 
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Figura 5: Representação do operador P1. 

A Figura 6 apresenta as operações realizadas pelo operador P2 em ambas as mudanças, 
intra-rota e inter-rota. Na intra-rota ocorre a troca no vetor ordenado entre os clientes das 
posições i e r, enquanto que na inter-rota tem-se a troca ocorrendo em duas rotas distintas e 
envolvendo os clientes das posições i com r. 

 
Figura 6: Representação do operador P2. 

O operador P3, exemplificado na Figura 7, trabalha com a inserção de uma sequência de 
clientes iniciando em uma posição i e sendo inserida após uma posição r. Note que ele 
generaliza o operador P1, visto que o último apenas considera a inserção de um único cliente. 
No caso da intra-rota, a inserção ocorre na mesma rota, enquanto que na inter-rota é 
observado duas rotas distintas. 
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Figura 7: Representação do operador P3. 

Ilustrado na Figura 8, o operador P4 consiste em uma modificação de P3. Em P4 a única 
diferença com o anterior ocorre durante a inserção dos clientes, que agora é feita em ordem 
inversa.  

 
Figura 8: Representação do operador P4. 

O último operador, P5, representado na Figura 9, trabalha no fechamento de depósito e 
localização de um outro ainda não aberto. Com este operador, espera-se diversificar a busca, 
evitando mínimos locais que dominam quando apenas operações com as rotas são feitas. A 
escolha de qual depósito abrir pode ser feita de forma aleatória, ou escolhendo aquele que 
gere a melhor contribuição para a função objetivo. 
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Figura 9: Representação do operador P5. 

Para avaliar o impacto após a aplicação de algum operador de vizinhança, considera-se a 
função f(s), sendo s a solução em avaliação. Cada rota iniciada em um depósito dj visita uma 
sequência de clientes e retorna ao mesmo depósito. A quantidade de carga transportada por 
cada rota é igual q(dj) e corresponde a soma da demanda de cada cliente na rota de dj. 
Similarmente, o custo da rota, representado por c(dj), é dado pelo custo de abrir/localizar o 
depósito j mais o custo cir de viajar de i para r observando toda a rota. Para o caso de uma rota 
vazia, tem-se q(dj)=0 e c(dj)=0. 

A partir disso, Jarboui et al. (2013) definiram a aptidão da rota dj como sendo: ! !! =
!! !! + !!max 0, ! !! − !! , em que !! representa o fator de penalidade a ser pago 
quando se excede a capacidade de estoque bj do depósito. Por fim, chega-se na função de 
avaliação f(s) calculada como: ! ! = ! ! !!!

!!! . 
O algoritmo DVV usado para realizar a busca local é descrito na Figura 10. Os 

operadores P1 a P5 são aplicados sequencialmente. Observe que sempre que uma solução 
melhor que a melhor atual é obtida, reinicia-se a aplicação dos operadores fazendo k receber 
1. A rotina de busca local finaliza quando nenhum dos operadores consegue melhorar a 
melhor solução atual. Outras versões de busca local usando o DVV podem ser encontradas no 
trabalho de Jarboui et al. (2013). 

 
1 Faça k ← 1 e encontre uma solução s aplicando o operador P1; 
2  Enquanto ! ≤ 5 faça 
3       Enquanto s pode ser melhorada faça 
4         !!!!← aplique o operador Pk de modo que !(!!)!< ! ! ; 
5            s ← !!;  
6            k ← 1; 
7       k ← k + 1; 
8  Retornar a solução s; 

 
Figura 10: Busca local usando o método DVV. 
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3  Detalhes da Codificação 

O heurística investigada para o PLR, que consiste no algoritmo da Figura 1, em que a fase 
de busca local é está no algoritmo da Figura 10, encontra-se em fase de codificação na 
linguagem C/C++. Problemas testes (instâncias) descritos na literatura do PLR também têm 
sido selecionados para realizar os experimentos computacionais. Essas instâncias variam em 
quantidade e capacidade de depósitos, número e demanda dos clientes, e diferentes custos de 
viagem. 

Os operadores de vizinhança usados são aqueles discutidos na Seção 2, apesar que outras 
variações também têm sido testadas. Uma delas considera a troca de posição de duas 
sequências de clientes, similar ao P3.  Outra variante, similar ao P4, faz a troca, porém 
invertendo a ordem dos clientes em cada sequência. 

4  Conclusões 

Este trabalho investiga uma heurística baseada no método de busca em vizinhança para 
resolver o problema integrado de localização de facilidade e roteamento de veículos. 
Considera-se a versão capacitada do problema, em que tanto os depósitos, quanto os veículos 
são limitados em capacidade de estoque e peso, respectivamente.  

Apesar dos algoritmos ainda estarem em fase de codificação, testes preliminares 
mostraram que bons resultados podem ser obtidos dentro de um tempo computacional 
aceitável para as aplicações reais. 

Trabalhos futuros estão focados em comparar os resultados da heurística com aqueles de  
outros trabalhos da literatura e também considerar novos operadores de vizinhança. Estima-se 
que operadores baseados na troca de sequências de clientes possam melhorar os resultados 
quando se usa apenas os operadores P1 a P5.  
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Resumo: O trabalho descreve como uma específica sequência, com regularidade 
geométrica, se ajusta de maneira assisntótica à sequência de Fibonacci usual. 
Posteriormente, mostra que esse fenômeno também ocorre com sequências generalizadas 
de Fibonacci de ordem três, bastando para tanto impor algumas condições aritméticas sob 
os coeficientes agregados às recorrentes que as definem. 

Palavras-chave: Aproximação, Convergência, Sequências. 

 

1 Introdução 

A sequência de Fibonacci, presente no livro texto “Liber Abaci”, escrito em 1202 por 
Leonardo de Pisa (ver [2]), será denotada por {Fn} e é definida pela relação de recorrência: 

!! = !!!! + !!!!!;! ≥ 2
!! = !! = 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                                    (1.1) 

Existem interessantes relacionamentos dessa sequência com elementos envolvendo 
harmonia de formas geométricas e anatômicas (ver [1], [2] e [4]). No presente trabalho foi 
explorada uma aproximação do comportamento assintótico agregado a tal sequência 
divergente. Inicialmente, utilizando funções geradoras, reescreveu-se a sequência de maneira 
não recorrente, obtendo a fórmula de Binet, ou seja: 

!! = !
! (!

! − !!)                                                (1.2) 

Na qual os números reais q e r são as raízes positiva e negativa, respectivamente, da equação 
característica: 

!! − ! − 1 = 0 

Embora {Fn} seja divergente, a fórmula de Binet faz com que seja possível desenvolver 

uma análise do comportamento da razão n
n

F
q

 de maneira a concluir que {Fn} se ajusta a um 
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modelo do tipo progressão geométrica (P.G.), como segue: 

!! ≈ !
! !

!                                                             (1.3) 

Esse modelo de aproximação assintótica facilmente se mostra, uma vez que, dividindo 

ambos os lados de (1.2) por nq tem-se !!!! =
!
! 1− !

!
!

 e, como r<q, segue que 0 ≤ r/q ≤ 1 . 

Logo, lim!→!
!
!

!
= 0 e, dessa forma, segue o desejado !!!! →

!
!, ou seja, !! ≈ !

! !
!. 

Posteriormente, foi investigada a possibilidade de se encontrar uma aproximação tipo 
P.G. em recorrentes de ordem superior (ver [3]). Em lugar de considerar a relação de segunda 
ordem (1.1), abordou-se uma situação mais geral, a saber, a sequência {yn} descrita através da 
equação de recorrência de terceira ordem: 

!! = !!!!!! + !!!!!! + !!!!!!                               (1.4) 

Onde a0, a1 e a2 são constantes reais maiores do que zero e nem todas nulas. Se a0=1, a1=1 e 
a2=0, então {yn} é a sequência de Fibonacci, bastando para tanto ajustar os passos iniciais do 
processo recorrente. Nesse sentido, {yn} é vista como uma sequência de Fibonacci 
generalizada de terceira ordem. O questionamento nesse trabalho é se tal sequência possui um 
comportamento similar ao descrito em (1.3). 

Foi possível comprovar, sob certas circunstâncias, a existência de uma constante real q tal 
que: 

!!
!! → ! 

Dessa forma, comprova-se a similaridade dos comportamentos tipo P.G. das sequências 
{Fn} e {yn}. 

2 Obtenção da fórmula de Binet de {Fn} via funções geradoras 

Denotando a função geradora de {Fn} por: 

! ! = !!!!!
!!!                                                        (2.1) 

Segue da equação de recorrência presente em (1.1) que !!!! = !!!!!! + !!!!!!  e então 
!!!!!

!!! = !!!!!!!
!!! + !!!!!!!

!!! . 

Logo, substituindo a respectiva geradora tem-se: 

! ! − !! − !!! = ! ! ! − !! + !!! !  

Assim, a forma fechada da função geradora de {Fn} é igual a: 
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! ! = !
!!!!!!                                                             (2.2) 

Agora, realizando o processo inverso de representação dessa última função fechada em 
série de potências, tem-se que necessariamente os coeficientes de xn em ambas as expressões 
das séries de f(x) devem ser iguais. Em (2.1) o coeficiente de xn é igual a {Fn}; por outro lado, 
em (2.2) ele será obtido como segue: 

! ! = !
1− ! !!! !

!

+ !
1− ! !!! !

!

 

Em que: 
! = !!

!
! = !

!
 

Assim, f(x) pode ser escrito na forma: 

! ! = −1
5 !! .

1
1− ! !!! !

!

+ 1
5 !! .

1
1− ! !!! !

!

 

Como a função geradora ! ! = !
!!!", com k constante, apresenta a expansão em série na 

forma ! ! = !!!!
!!! : 

! ! = −1
5

−1− 5
2

!

!!
!

!!!
+ 1

5
−1+ 5

2

!

!!
!

!!!
 

E o coeficiente de xn procurado é igual a: 

1
5
−1+ 5

2

!

− 1
5
−1− 5

2

!

 

Portanto, !! = !
! !! − !!  (fórmula de Binet). 

3 Recorrentes de ordens finitas 

Considera-se agora uma sequência finita de números reais não negativos e não todos 

nulos a0, a1, …., as-1 e define-se a função linear : sf R R→  dada por 
1

0 1
0

( ,..., )
s

s i i
i

f x x a x
−

−
=

=∑ . 

Para uma dada sequência de reais não negativos {y0, …, y-s+1}, a sequência {yn} é definida 
indutivamente através da expressão yn = 1( ,..., )n n sf y y− − . Vale ressaltar que se s=2, a0 =a1 =1 

e y-1 = y0 =1, então essa sequência coincide com a sequência de Fibonacci. 

Afirmação: Existe um único número q real, q>0, satisfazendo: 
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!! = ! !!!!, !!!!,… , !, 1                                          (3.1) 

De fato: seja a função auxiliar φ: (0,∞) → R, derivável: 

! ! = !(!!!, !!!,… , !!!) 

A igualdade !! = ! !!!!, !!!!,… , !, 1  é válida se, e somente se φ(x)=1. Segue: 

lim
!→!

!(!) = 0 

lim
!→!!

!(!) = ∞ 

Então, pelo teorema do valor intermediário, existe q tal que φ(q)=1.  Além disso, a 
primeira derivada de φ(x) é sempre menor que zero, uma vez que φ’(x)=f(-x-2, -2x-3,…,    -sx-s-

1). Por conseguinte, a função é estritamente decrescente. Conclui-se, então, que o número q 
que satisfaz (3.1) é único. 

4 O caso em que s=3 

Na expressão que define f(x), quando s=3, a correspondente equação de recorrência 
define uma sequência da forma (1.4). Assim, pela seção anterior, tem-se a existência de um 
número real positivo q tal que: 

!! = ! !!, !, 1 = !!!! + !!! + !!⇒!! − !!!! − !!! − !! = 0        (4.1) 

Essa equação se associa com a equação característica de 2{ }n ny ∞
=− : 

!! − !!!! − !!! − !! = 0                                          (4.2) 

De maneira que q é uma raiz de (4.2). Agora, isolando a1 em (4.1) !! = !! − !!! − !!
!  e 

substituindo em (4.2), paralelamente somando e subtraindo o termo qr2, obtém-se: 

!! − !!!! − !! − !!! −
!!
! ! − !! + !!! − !!! = 0 

!! − !!!! − !!! + !!!! + !
!!
! − !! + !!! − !!! = 0 

! − ! !! + !!! ! − ! + −!!!! − !!! + !!!! + !!! = 0 

! − ! !! + !!! ! − ! + ! −!!! − !! + !!! + !" = 0 

! − ! !! + !!! ! − ! + ! ! ! − !! − ! ! − !! = 0 
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! − ! !! + !!! ! − ! + ! ! − !! ! − ! = 0 

Logo, (4.2) equivale a: 

! − ! !! + ! ! − !! + !!! = 0 

 

Como se trata do produto de dois termos resultando em zero, conclui-se que r=q ou o 
segundo termo é nulo. Considerando essa última possibilidade, o discriminante da equação de 
segundo grau !! + ! ! − !! + !!

! = 0 é igual a ∆= ! − !! ! − 4 !!! .  

Assumindo que Δ < 0, existe três raízes distintas de (4.2), –q, r1 e r2, em que essas duas 
últimas são complexas conjugadas. Dado que o espaço solução das sequências satisfazendo 
(1.4) é um espaço vetorial tridimensional e que { }nq , 1{ }nr e 2{ }nr são elementos linearmente 

independentes desse espaço tem-se que {yn} se escreve como combinação linear desses 
elementos, ou seja, existem constantes complexas , ,α β γ  tais que: 

!! = !!! + !!!! + !!!!, ! ≥ −2 

Por outro lado, !! = !! ≤ !, uma vez que !! !! = !! − !!! − !!  e !! − !!! −
!! = !!

! ≥ 0. Logo, se !!,!! ≠ 0,0 , então !! = !! < !. Portanto, 

lim
!→!

!!
!! = lim

!→!
!!! + !!!! + !!!!

!! = lim
!→!

! + lim
!→!

!!!!
!! + lim

!→!
!!!!
!! = ! 

Segue, então, o teorema: 

Teorema: Nas condições acima, se Δ < 0 e !!,!! ≠ 0,0 , então a sequência definida 
segundo (1.4) apresenta uma aproximação tipo P.G. na forma αqn. 
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Resumo. A brincadeira e os jogos sempre estiveram interligados no cotidiano da criança 
desde os primórdios da humanidade. A importância da matemática na formação de alunos 
como cidadão crítico, faz com que criemos novas estratégias na metodologia de ensino 
para amenizar as dúvidas e dificuldades presente nessa disciplina tão tenebrosa por 
grande parte dos alunos facilitando assim o processo de ensino-aprendizagem. A pesquisa 
aqui apresentada tem o objetivo de mostrar ao educador uma visão diferenciada das aulas 
de matemáticas, com a prática da inserção do jogo lúdico. Trazemos também um modelo 
de uma atividade, que pode ser aplicada em sala de aula pelos profissionais docentes. 

 
Palavras-chave: Jogos Lúdico, Matemática, Ensino. 

1. Introdução 

Segundo a visão do aluno a matemática é tida como uma ciência pura, sem aplicações no 

cotidiano, então, desde o início da vida escolar, a maior parte deles apresentam certas 

dificuldades em relação à matemática. Tal situação acaba por influenciá-lo negativamente, 

tornando a aprendizagem da matemática um artifício cercado de empecilhos. Todavia, o fator 

decisivo das dificuldades apresentadas pelos alunos com relação à matemática pode ser a falta 

de uma relação mais próxima entre tal disciplina e o cotidiano. 

Uma das metodologias para suprir as necessidades do ensino da matemática é a 

introdução de jogos lúdicos como forma de ensino-aprendizagem, onde o jogo passa a ter o 

papel de ensinar, que segundo Almeida (2000, p. 53) “o jogo tem como papel principal 

motivar as crianças a viver e a crescer conjuntamente nas relações sociais, pois ele não é uma 

atividade individual, pelo contrário, faz com que elas vivenciem experiências e valores, em 

grupo, que são levados para a vida inteira”. 

Na maioria das instituições ainda temos a metodologia tradicional como aponta Paulo 

Freire (1996) no livro Pedagogia da Autonomia, no qual faz uma crítica ao ensino bancário, 

onde o professor tem o papel de compartimentalizar o ensino deixando o aluno somente como 

receptor de conhecimento e ele como transmissor. À medida que surgem dificuldades no 
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ensino de matemática, manifesta-se também a necessidade de propostas pedagógicas como a 

inserção de jogos que auxiliem tanto os professores em sua prática docente quanto os alunos 

na construção de conhecimentos matemáticos. Portanto, o ensino que ser apresentar aqui é um 

ensino onde o próprio aluno é capaz de construir sua aprendizagem, ele torna-se um agente na 

relação com os conteúdos, sai da posição passiva de receptor e o professor, ao invés de 

transferir o conhecimento passa a criar condições para que este ocorra. Freire (1996, p.47) 

ressalta que o professor deve “saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção”. Desse modo, o ensino não 

depende única e exclusivamente do professor e a aprendizagem não é uma tarefa apenas do 

aluno, mas deve haver uma comunicação entre ambos, onde as duas funções se explicam e se 

complementam; sendo professor e aluno os participantes sujeitos e não objetos um do outro. 

Assim posto, os professores têm que buscar atividades e metodologias para serem inseridas no 

cotidiano da sala de aula.  

Neste artigo propõe-se o jogo e o lúdico como metodologia alternativa para o ensino de 

matemática nas instituições escolares e apresenta o Jogo Uno da divisão, criado pelos autores 

deste. Este jogo surgiu como proposta da disciplina Educação Matemática I, oferecida pela 

professora Crhistiane da Fonseca Souza, do curso de Matemática licenciatura da Universidade 

Federal de Goiás da Regional Catalão. O Jogo Uno da Divisão tem como principal conteúdo 

matemático a operação básica da divisão, onde o aluno aprenderá e aperfeiçoará o 

conhecimento desse conteúdo através do jogo.    

2. Fundamentação Teórica 
O jogo Uno da Divisão, segundo as fases de desenvolvimentos propostos por Piaget, seria 

a fase da operação concretas de 6/8 a 11/12 anos aproximadamente que segundo Almeida 

(2000, p.50) “é a fase escolar em que a criança incorporará os conhecimentos sistematizados, 

tomará consciência de seus atos e despertará para um mundo em cooperação com seus 

semelhantes”.  

Nessa idade os jogos passam a ter um significado a mais, pois a criança nessa fase já 

começa a ler e a escrever, a calcular, participando mais efetivamente dos jogos. O jogo tem 

como papel principal motivar as crianças a viver e a crescer conjuntamente nas relações 

sociais, pois ele não é uma atividade individual, pelo contrário, faz com que elas vivenciem 

experiências e valores, em grupo, que são levados para a vida inteira. Jean Chateau (apud 

ALMEIDA, 2000, p. 53) afirma que “O jogo é atividade de grupo”. 
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Os jogos consistem em regras e estas são aprendidas de forma consistente pelos alunos e 

seus companheiros e a partir daí a criança vai aprendendo que cada um tem sua vez e o 

respeito, acima de tudo, às regras. 

A criança quando é apresentada a um jogo se comporta de forma interessada por àquilo 

que é novo, assim ela aprende com mais facilidade. McLuhan (1973, p.50) diz que “É errôneo 

pensar que existe uma diferença entre ‘educação’ e ‘diversão’. Nunca deixou de ser 

verdadeiro que aquilo que agrada ensina de forma muito mais eficaz”. 

Essa proposta exige um detalhado planejamento, objetivos claros e metodologia bem 

definida que possam auxiliar os alunos na construção de seus conhecimentos e possibilitar ao 

professor momentos de reflexão de sua prática docente no que diz respeito às relações que 

envolvem professor-aluno-saber. 
O uso de jogos para o ensino representa, em sua essência, uma mudança de postura 
do professor em relação ao que é ensinar matemática, ou seja, o papel do professor 
muda de comunicador de conhecimentos para o de observador, organizador, 
consultor, mediador, interventor, controlador e incentivador da aprendizagem, do 
processo de construção do saber pelo aluno [...]. (SILVA; KODAMA, 2009, p. 5). 

3. Jogo Uno da divisão 
Foi baseado nessas propostas de amenizar as dificuldades existentes dentro da sala de aula 

em relação aos conteúdos de matemática que se pensou na construção de um jogo que ao 

mesmo tempo fosse divertido, mas que também pudesse ajudar na aprendizagem das 

operações básicas. 

Tendo como base o jogo uno, um jogo muito conhecido pelas crianças e bem divertido, 

foi construído o jogo “UNO DA DIVISÃO”, que como o nome já sugere, trabalha com 

conceitos de divisão. Contudo, este jogo pode ser adaptado para qualquer uma das outras três 

operações ou até mesmo a outros conteúdos de matemática. 

3.1. Objetivos do Jogo 
O Uno é um jogo de cartas muito popular, jogado principalmente no Hemisfério Norte. O 

objetivo é basicamente em ser o primeiro jogador a ficar sem cartas na mão, utilizando todos 

os meios possíveis para impedir que os outros jogadores façam o mesmo. 

O jogo Uno da divisão, aqui apresentado, segue os mesmos objetivos e regras do uno 

original. É um jogo que pode ser aplicado em qualquer nível do Ensino Fundamental I e II 

para reforçar e revisar a operação da divisão. 

O baralho possui cento e oito (108) cartas dividas em quatro (4) cores: azul, amarela, 
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vermelha e verde. Cada carta possui uma operação de divisão para ser resolvida e um número, 

que pode variar de um (1) a dez (10) ou cartas com símbolos que tem regras especiais (+2, +4, 

curinga, bloqueio e inversão) que serão descritas em breve. 

O jogo Uno da divisão pode ser jogado com no mínimo dois (2) e no máximo dez (10) 

jogadores, para uma melhor distribuição de cartas. 

3.2. Regras do jogo 
No início do jogo cada jogador recebe sete (7) cartas, o restante do baralho é deixado na 

mesa com a face que contém as operações virada para baixo. Uma dessas cartas vai para o 

centro da mesa de forma aleatória para que tudo se inicie. Esta carta que fica em cima da mesa 

serve como base para que o jogo comece.  

O jogador a esquerda do que distribuiu as cartas inicia o jogo, que deve seguir em sentido 

horário. Os jogadores devem jogar, na sua vez, uma carta que seja o resultado da divisão da 

carta que está sobre a mesa ou uma carta de mesma corou de mesmo número. Exemplo: se a 

carta inicial for vermelha com a divisão 10÷2, o primeiro jogador deve jogar sobre o resultado 

da divisão, neste caso, uma carta de número 5 (não importando a cor) ou uma carta vermelha 

(não importando o número) ou ainda alguma carta especial (estão descritas abaixo) da mesma 

cor. Caso o jogador não tenha nenhuma destas cartas na mão, deve comprar (pegar) uma nova 

carta no monte que foi deixado sobre a mesa com a face para baixo. Se esta carta couber na 

jogada, muito bem, ele pode jogá-la. Senão, a vez passa para o próximo jogador. O jogador 

sucessivo faz o mesmo, dessa vez valendo como base a carta colocada pelo jogador anterior. 

Quando tiver somente uma carta na mão, o jogador deve dizer "UNO!" (que significa 

"um"). Se não fizer isso, os demais jogadores podem obrigá-lo a comprar mais quatro cartas. 

A rodada termina no momento em que um jogador não tiver mais nenhuma carta na mão. 

Se as cartas do monte de compra acabarem devem-se embaralhar as cartas do monte onde são 

jogadas as cartas e seguir normalmente as rodadas até o final da partida. 

3.2.1. Cartas especiais  

Além das cartas normais, que podem ser vista na imagem 1, com números e operações de 

divisão, o baralho possui outras cartas que ajudam ou atrapalham o jogador que a adquiriu, 

cada uma produz um efeito diferente e podem mudar o curso da partida. 
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Imagem 1: Cartas normais. 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

• Cartas +2: A carta que possui o símbolo de +2 conforme pode ser visto na imagem 2, 

serve para que o próximo jogador pegue duas cartas do monte e passe a vez ao 

próximo. 

 
Imagem 2: Carta especial +2. 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

• Cartas de Inversão: O sentido da rodada é invertido quando um jogador apresenta esta 

carta (veja a imagem 3). Se a rodada girava no sentido horário, é alterada para anti-

horário e vice-versa. Pode-se jogar a carta de inversão quando a carta superior da mesa 

é uma inversão ou qualquer outra carta da mesma cor. 
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Imagem 3: Carta especial de inversão. 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

• Cartas de Bloqueio ou Pular: O próximo a jogar perde a vez na rodada. Esta carta 

conforme pode ser visto na imagem 4 pode ser jogada sobre uma carta bloqueio ou sobre 

qualquer outra carta da mesma cor. 

 
Imagem 4: Carta especial Bloqueio ou Pular. 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

• Carta Curinga: Uma carta muito versátil. Esta carta, conforme pode ser visto na imagem 5, 

pode ser jogada a qualquer momento do jogo, ou seja, substitui qualquer carta, mesmo se o 

jogador tiver outra para usar. Quando for usada, o jogador escolhe qual cor o próximo 

competidor tem que jogar para dar continuidade ao jogo (verde, amarelo, vermelho ou azul). 
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Imagem 5: Carta especial Curinga. 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 

• Carta +4: Esta carta, conforme pode ser visto na imagem 6, também pode ser jogada sobre 

qualquer outra e o jogador que a jogar escolhe uma cor da mesma maneira que no descarte de 

um curinga. Porém, o próximo jogador deve comprar 4 cartas e passar a vez. Caso o próximo 

jogador também possua uma carta +4 na mão, pode jogá-la e a penalidade de 8 cartas passa ao 

jogador seguinte e assim por diante, acumulando-se até que um jogador não possua uma carta 

+4. Mas ela só deve ser jogada quando a pessoa que está jogando não possuir outra carta para 

usar, caso contrário, pode ser penalizada. Se essa carta iniciar o jogo, ela é devolvida ao 

baralho. 

 
Imagem 6: Carta especial +4. 

Fonte: Arquivo pessoal dos autores. 



Anais do VI Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI'2014, Vol. 1, ISSN 2175-7828 

 
 
 

56 

3.3. Materiais utilizados 

Para a construção deste jogo é necessário:  

• Fazer todas as cartas (essas foram feitas no Editor de Texto Microsoft Word©); 

•  Imprimir colorido em folha A4; 

• Tesoura; 

• Cola; 

• Material para plastificar. 

4. Conclusão 

A introdução de jogos dentro de sala de aula mostra-se bastante eficaz, pode despertar o 

interesse dos alunos, mostrando que a matemática não é uma ciência abstrata sem aplicação, 

mas sim uma ciência aplicável, divertida, fugindo um pouco dos velhos modelos vigentes 

atualmente dentro das escolas. 

Segundo para alguns educadores, a metodologia de ensino utilizando os jogos torna a 

fixação de conteúdos trabalhados mais amplo, além de proporcionar uma interação entre a 

tríade professor, aluno e saber. Com isso deve-se valorizar o ensino por meio dos jogos, 

porque os jogos trazem uma enorme aquisição de conhecimento para o aluno e para o 

profissional docente. 

Outro beneficio da metodologia é que os alunos vão aprender com essa prática a conviver 

com regras impostas no jogo, com isso torna-se mais fácil aceitar as regras impostas 

diariamente dentro da sociedade em que o aluno está inserido, ou seja, os jogos proporcionam 

a ele a aceitação de regras e normas. 

Com a aplicação do jogo Uno da divisão dentro da sala de aula busca-se primeiramente 

uma melhoria da aprendizagem em matemática, a melhoria do raciocínio e elaboração de 

estratégias, o melhor desenvolvimento dos alunos nas disciplinas curriculares, 

desenvolvimento da aritmética com as operações básicas, para serem aplicadas no cotidiano, 

dentre outros conteúdos proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais. 
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Resumo. O presente trabalho é produto resultante de um projeto escrito por nós para a 
disciplina “Pesquisa em Educação Matemática” e como atividade requerida pela mesma, 
que ministrada pela professora Crhistiane da Fonseca Souza, durante nosso sexto período 
no Curso de Licenciatura em Matemática, da Universidade Federal de Goiás - Regional 
Catalão, se colocava mediante a pretensão de entender e realizar uma pesquisa de caráter 
qualitativo. Investigamos como a interdisciplinaridade entre Matemática e Arte, desde um 
ponto de vista da etnomatemática e através do uso do software GeoGebra, poderia servir 
para propor uma atividade de ensino que fizesse operar ações importantes como o 
entendimento da cultura, a diferença, a desconstrução.  

Palavras-chave: Arte, (etno)matemática, GeoGebra. 

1 Matemática, Arte, disciplina? É a questão pós-estrutural, estúpido!  
O presente trabalho é produto resultante de um projeto escrito por nós para a disciplina 

“Pesquisa em Educação Matemática” e como atividade requerida pela mesma, que ministrada 
pela professora Crhistiane da Fonseca Souza, durante nosso sexto período no Curso de 
Licenciatura em Matemática, da Universidade Federal de Goiás –Regional Catalão nos 
enviava a solicitação desses dois movimentos a fim de entender e realizar uma pesquisa de 
caráter qualitativo. Assim, quando do endereçamento do problema a nós, decidimos 
apresentar uma proposta de pesquisa que, definido sob o título de “Da Arte do Outro à 
“nossa” Matemática, avante e além: ressignificando, através do GeoGebra, os mosaicos como 
signos culturais”, buscava, na sua totalidade, trabalhar Matemática e Arte, através do software 
GeoGebra e numa perspectiva etnomatemática do pensamento, a fim de ressignificar 
sobretudo os mosaicos (objetos artísticos) como signos culturais. É claro, essa escolha se deu 
a partir do envolvimento respectivo de cada um dos alunos-pesquisadores nos três campos em 
questão (Arte, Tecnologias da Informação e Comunicação, Etnomatemática) a partir de seus 
trabalhos de pesquisas e interesses durante o curso, de forma que nossa motivação em atender 
ao chamado posto se direcionou em dar forma as nossas diferentes trajetórias teóricas e 
práticas ao longo do curso em um lugar comum, um lugar em que essas três perspectivas em 
torno da e na Matemática, pudesse nos levar a resultados produtivos e sempre abertos, mesmo 
que não os conhecendo de antemão, ao mesmo tempo em que mantendo nossos diferentes 
compromissos com os caminhos pelos quais “decidimos” seguir.  

A saber, estamos falando das trajetórias que concebem os esforços da pesquisa de Eliézer 
Reis Vicente, que busca apresentar a temática Matemática e Arte numa abordagem 
interdisciplinar, colocando o quão intrínseca é essa relação e o quão ela pode favorecer 
consideravelmente o processo de ensino-aprendizagem em Matemática. Das pesquisas de 
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Lucas dos Santos Passos, desenvolvidas ao longo do curso, sob a orientação da professora 
Luciana Borges nos estudos literários em perspectiva de gênero; sob a orientação da 
professora Neuza de Fátima Vaz de Melo em Análise do Discurso para compreender o regime 
discursivo da Matemática; sob a orientação da professora Crhistiane da Fonseca Souza a 
partir dos estudos da etnomatemática, buscando levar a cabo uma desconstrução da 
estruturalidade da Matemática, com toda sua herança epistemológica de universalismos e 
neutralidades. Da pesquisa desenvolvida e finalizada da aluna Thaís Maria do Nascimento 
Santana, também sob a orientação da professora Crhistiane da Fonseca Souza, no uso do 
GeoGebra como software de aplicação onde apresentam as Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) como ferramenta de ensino, devido ao grande avanço tecnológico 
vivenciado em nossa sociedade, e cujo foco principal é apresentar o software GeoGebra 
devido sua interface gráfica de fácil manuseio e entendimento, como ferramenta de aplicação 
no ensino de Matemática.  

De modo que na prática, a pesquisa do referido projeto se deu a partir da realização de 
uma oficina divida em três momentos, cujo público alvo foi nossos próprios colegas que 
realizam a disciplina conosco. No primeiro momento, com atividades sob a rubrica de “Da 
Arte do Outro à “nossa” Matemática, avante e além”, realizamos um debate com os alunos 
sobre como se encontra a relação entre Matemática e Arte no pensamento contemporâneo, um 
pensamento que invariavelmente está construído de forma fragmentada e hierárquica em 
disciplinas, sobretudo desde a visão estruturada da Matemática institucionalizada mesma. 
Aqui, seguiu-se ainda a explanação de boa parte do livro Da etnomatemática a arte-design e 
matrizes cíclicas, de Paulus Gerdes, sobretudo no que diz respeito aos mosaicos, para expor 
como o povo de Moçambique nos apresentam os mosaicos (chamado entre eles de Lunda-
mosaicos) de uma forma diferente, como uma prática cultural, operada pela e dentro da 
cultura. No segundo momento, realizado sob o nome de “Construção de mosaicos”, os alunos 
participaram de um exercício de construção de mosaicos através do software GeoGebra, numa 
linguagem dinamizada do programa mesmo. No terceiro e último momento, momento que 
originalmente estava programado para que cada um dos participantes, com o uso do software 
GeoGebra, construíssem um mosaico que lhes significassem algo, foi conduzido mediante a 
repetição do segundo momento e a reflexão de como essas atividades poderiam operar um 
chamado político em certa relação à fragmentação e esvaziamento do pensamento disciplinar.  

Trata-se, portanto, de uma pesquisa em que nós três partimos da nossa percepção e 
reflexão acerca da referida problemática que aqui levantamos em nosso curso, na nossa 
vivência dos últimos três anos, exercitando um trabalho de crítica mesmo sobre o 
estruturalismo do pensamento disciplinar, sobretudo do ponto de vista da Matemática 
autocentrada em sua perspectiva abstrata, propondo uma “ação” e, de forma dialética (observe 
que o movimento de reflexão e ação estará sempre em acontecimento, sempre em movimento 
mesmo), refletindo novamente sobre essa ação. Assim, tentamos realizar uma pesquisa-ação, 
partindo da definição de Fiorentini (2004), como tipo especial de pesquisa participante, em 
que o pesquisador se introduz no ambiente a ser estudo não só para observá-lo e compreendê-
lo, mas, sobretudo para mudá-lo em direções que permitam a melhoria das práticas e maior 
liberdade de ação e de aprendizagem dos participantes. Ou seja, é uma modalidade de atuação 
e observação centrada na reflexão-ação. Apresenta-se como transformadora, libertadora, 
provocando mudança de significados.  

É claro, dada nossa interdisciplinaridade, é que sabemos que para muitos, sobretudo 
dentro da academia, a associação entre Arte e Matemática pode parecer absurda, já que como 
se ouve argumentar uma área é considerada das ciências exatas, e, portanto, racional e 
objetiva, enquanto a outra pertencente a um polo oposto, ou seja, às ciências humanas, mais 
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emocional, subjetiva. Dentro da perspectiva disciplinar e cartesiana, perspectiva que nos 
constitui como sujeitos dos saberes ocidentais, estamos acostumados a conceber a realidade 
num amontoado de fragmentações, geralmente dentro de um marco binário e oposicional, 
pelo qual esses campos se mantêm diferenciados e inconcebíveis um ao outro, principalmente 
quando levamos em conta que a positividade do racional se estabelece mediante diferimento 
em relação ao subjetivo, excluindo-o como campo necessário a sua estruturalidade1. É a 
lógica do pensamento moderno ocidental que, segundo Santos (2007), é um pensamento 
abissal: um pensamento que organizado dicotomicamente traça uma linha entre o legível e o 
ilegível, de forma que toda episteme se vê validada por essa fronteira que delimita o 
verdadeiro e o falso, sobretudo na distinção entre os saberes científicos, tidos no primeiro 
campo e os não científicos, tidos no segundo campo. Para o autor, o senso comum e as 
Humanidades são excluídos por essa fronteira, justamente por se tratarem de conhecimentos 
que frente à soberania do primeiro, carregam em si uma potência perturbadora e intrusa.  

Mas, é claro, temos de levar em conta ainda que se existe algum reconhecimento 
geométrico das artes, este se dá apenas sobre aquelas estruturas mais racionais possíveis, 
aquelas em que a geometria teórica, desde sua origem grega, como bem assinala D’Ambrosio 
(2009), eliminou a cor, ou seja, as geometrias dos povos, dos balões e dos papagaios. Para o 
pensamento d’ambrosiano, esse espaçamento é extremamente contraditório, pois exclui parte 
da própria historicidade da geometria em suas primeiras e mais notáveis experiências. De 
forma que tanto Matemática quanto a Arte são meios de registros da evolução da vida e do 
universo, registros históricos que colocam em tela de juízo mesmo as estreitas fronteiras entre 
esses dois campos, pois esta ligação pode ser constatada desde os tempos mais primitivos. 
Elas surgem da necessidade dialética entre sobrevivência e transcendência do ser existente, 
como invariavelmente nos alerta D’Ambrosio (2001), da própria vivência, que é sempre um 
conjunto de atos dos indivíduos na realidade e para a realidade, sendo que esses atos 
pertencem e facultam por si próprios um processo holístico, que não é em si disciplinar nem 
cartesiano.  

Consideravelmente, esse reconhecimento estruturalista da Matemática sobre a Arte 
insere-se na mesma lógica dicotômica em que certas formas artísticas estabelecem 
continuidades com o próprio princípio abstrato mediante o qual a Matemática se normatiza e 
normaliza (racionaliza) o universo, de forma que tudo o que pertence ao campo subjetivo fica 
excluído como condição mesmo para que o objetivo funcione como deve funcionar. Trata-se, 
portanto, de uma problemática em que, conforme Grosz (2012) ao pensar as dicotomias, a 
Matemática ocuparia o lugar do um, já que o um não pode admitir nenhum outro 
independente, que seja autônomo, em relação a si, e sendo assim, o um para ser um não tolera 
nenhum outro, ele cria uma barreira ou limite em torno de si, o que estabelece o binarismo. 
Para a autora, o outro funciona meramente como termo subordinado diante do um, como a 
negação ou recusa, ausência ou privação desse termo primário que se define mediante o 
expulsamento do seu outro, estabelecendo, nesse processo de fechamento, suas próprias 
fronteiras e limites para criar uma identidade para si mesmo. De maneira que esse fechamento 
tanto faculta quanto impõe ao próprio pensamento uma série de dicotomias, nas quais os 
termos laterais se disseminam no mesmo campo, isto é, ou são positividades ou são 
negatividades.  

No caso da dicotomia Matemática/Arte, significa esse espaçamento mesmo entre a 
economia discursiva dos campos em questão: racionalidade, objetividade, abstração de um 
                                                                    
1 Derrida (1991, 2001) assinala como o pensamento ocidental é produzido estruturalmente em binarismos, de forma que a estruturalidade dessas estruturas se 
estabelecem mediante o fechamento a um centro (fixo) que requer ao mesmo tempo um exterior constitutivo, campo de tudo o que lhe diferencia negativamente. 
No entanto, Derrida assinala como essa estruturalidade é desde o início contingente, pois o que é excluído faz parte o tempo inteiro do jogo, como aquilo que 
capacita mesmo o jogo e torna até as próprias dicotomias centro/margem e interior/exterior problemáticas.  
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lado e irracionalidade, subjetividade e realidade do outro. Todos os termos que vão compondo 
a positividade da Matemática encontram, claramente, sua contrapartida diferenciativa no 
campo das Artes (e na sua totalidade, no campo das Humanidades). Além do mais, é mister 
considerar que a partir dessa operação de fechamento, constitui-se o jogo idealista da 
Matemática que, invariavelmente, presume que ela não seja cortada pelas relações de poder 
(ou seja, neutra) e seja universal, aceitando, de acordo com D’Ambrosio (1998), 
contraditoriamente, a Matemática como parte da dinâmica cultural por um lado, e negando a 
cultura por outro (e ao mesmo tempo). Dentro do projeto estruturalista que é a Matemática, 
um projeto que como assinala a perspectiva d’ambrosiana, está ligada ao autoritarismo e a 
arrogância, justamente pelo gesto ideal pelo qual se funda, temos um jogo que, dado sua perda 
com o processo holístico mesmo do ser existente, nos oferece apenas um vazio autorregulado 
que tanto se destina facultar quanto ocultar um exterior constitutivo no qual se mantém 
marginalmente o campo da política, do poder, das relações sociais.  

Assim, a cor da arte, sua perturbação, sua ligação intrínseca a própria historicidade de um 
povo, sua presença na polis como parte mesma da própria construção da polis, seu potencial 
criativo, se veem rejeitados na perspectiva disciplinar e cartesiana da Matemática em nome do 
próprio ideal normativo que a constitui como tal dentro da lógica estruturalista. 
Consequentemente, o homem que se dá a partir dessa normatividade – entendido aqui sempre 
como sujeito, justamente para destacar o processo de assujeitamento – é aquele que Caraça 
(1951) escreve como o homem civilizado, que vê a Matemática desligada da realidade e 
independente dela, identificando-a apenas como um produto puro do pensamento, isto é, 
como um idealismo2. De modo que, claramente, podemos dizer que se a Arte e a investidura 
matemática que ela carrega em si mesma são praticamente excluídas (salvo exceções em que 
a Arte estabelece uma continuidade abstrata com a própria abstração matemática) pela 
diferença em relação à dicotomia em questão, a saber, Matemática e Arte, é justamente por 
expor o caráter concreto das relações sociais mesmas, o saber e o fazer pelo qual um 
determinado povo se constitui, sua identidade.  

O sujeito idealista que se produz nesses contextos está sempre alienado da própria 
realidade, tendo a Matemática como um significado transcendental e, portanto, dado no 
campo ideal e superior, o qual não está ligado com a materialidade da realidade3. Assim, se 
trata de um sujeito que se dá a partir do espaçamento entre Matemática e realidade, conforme 
argumentamos anteriormente ao lado de D’Ambrosio (2009), um sujeito que não significa a 
Matemática do dia-a-dia, aquela que se produz motivada pela (re)construção histórica da polis 
como parte da própria trajetória histórica do sujeito mesmo. Especificamente, queremos 
destacar aqui os mosaicos como signos4 culturais que são destituídos de sentido pelo sujeito 
idealista, que produzido espaçado da própria historicidade dos objetos, nunca os percebe, 
ainda mais em contextos regidos pela Matemática, que tanto oculta quanto solicita esse 
espaçamento mesmo.  

Dentro da perspectiva etnomatemática, sobretudo de uma etnomatemática que se quer ao 
mesmo tempo pós-estruturalista, que almeja levar a Matemática a sua desconstrução, no 
sentido derridiano da palavra, entendemos que o Outro cultural – categoria que inclui todas 
aquelas culturas marginalizadas ao ideal ocidental – sempre coloca em tela de juízo os 
pressupostos universalistas e a-históricos da Matemática. Em sua teoria política e social, 
D’Ambrosio (1998, 2001) assinala invariavelmente como as culturas marginalizadas no 
                                                                    
2 Caraça (1951) se concentra especificamente nos números: segundo ele, o homem civilizado de hoje entende o número natural como um ser puro do 
pensamento, como se, em primeiro lugar, se adquirisse os números naturais para depois contar.  
3 Inclusive porque, no sentido marxista, tudo que é real é material e tudo que é material é real (Cf. FERREIRA, 1986).  
4 Sustentar que os mosaicos são signos (e, ademais, signos culturais) significa, a partir do que nos ensina Bakhtin (1988), sustentar que dada sua própria 
historicidade, os mosaicos sempre são algo a mais que eles mesmos, pois criados pelo ser existente eles sempre refletem e refratam uma outra realidade que a 
pura abstração (o mosaico não é uma ideia em si), aliás, significa, antes de tudo, dizer que eles refletem e refratam a realidade do homem mesmo.  
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processo de expansão da civilização ocidental expõe a contingência dos ideais da 
universalidade e neutralidade, sobretudo da Matemática, pois o conjunto da outridade de 
matematização dessas culturas é rejeitado no momento em que não estabelecem continuidades 
com a Matemática. De forma reveladora, o que se convencionou chamar de “Matemática” 
(em maiúscula e no singular) não é senão uma das muitas formas que os seres humanos, 
dados seus contextos específicos no globo (sua etnos), desenvolveram, sendo que está, 
portanto, relacionada com um regime histórico de poder5. Nesse sentido, o Outro cultural (que 
é sempre o Outro da Matemática mesma, qualquer comunidade que estabeleça 
descontinuidades com o “rigor” da Matemática e suas “verdades”) coloca em xeque que nada 
pode escapar a sua dimensão cultural, histórica e social, incluindo a Matemática mesma.  

Assim, escrevemos esse trabalho a quatro, na verdade, nós seguimos a seguinte lógica: 
mantemos essa primeira parte e a última como lugar do nosso encontro mesmo, partindo de 
um “nós” comum que pudesse reunir os três, deixando as partes que compõe o 
desenvolvimento operar cada uma desde uma escritura particular do próprio autor. 
Estrategicamente, esse movimento metodológico pelo qual traçamos a presente escritura se 
justifica dado que, apesar de nos dirigirmos rumo a um objetivo geral, determinamos também 
objetivos específicos cada um a sua vez (observe que, facilmente, nossa pesquisa poderia 
originar três trabalhos separados), de modo que não se trata de preservar uma topologia 
estrutural entre o “universal” e o “particular”, mas de nos voltarmos duplamente sobre nossa 
perspectiva dado o que cada um aprendeu com o outro mesmo.  

2 A questão da Arte  

A partir dos dados, obtidos por meio dos instrumentos de pesquisa, podemos sintetizar os 
resultados mais importantes para o nosso trabalho. A proposta de realizar um trabalho de 
Matemática associado à Arte pareceu audaciosa, pois paradigmas deveriam ser rompidos, 
considerando que sensibilidade e criatividade deveriam emergir, ocupando lugar igual ao da 
razão e da exatidão. Diante do desafio, foram planejadas atividades que poderiam estabelecer 
uma associação entre Arte e Matemática, mesmo que nessa etapa, ainda não houvesse clareza 
sobre como alcançar o objetivo. Ficou bastante evidente durante a aplicação da proposta que 
os alunos não possuíam anteriormente (com clareza), a visão de Matemática como 
instrumento para essa área de conhecimento ou vice e versa, e que a enxergavam como uma 
disciplina fechada em si mesma. Dessa maneira, acredita-se que esse trabalho contribui para a 
apresentação da Matemática não com um fim em si mesma, mas contextualizando os 
conceitos estudados de uma maneira interessante e integrados à nossa realidade quanto a 
outras culturas.  

Tínhamos como objetivo refletir sobre a possibilidade de um diálogo interdisciplinar entre 
a matemática e a arte, dois campos de conhecimento tidos, comumente, como antagônicos. 
Para isso, no primeiro momento, momento da reflexão sobre a significação cultural dos 
mosaicos, sobretudo a partir do trabalho de Gerdes (2010) sobre a arte-design africana bem 
como suas considerações sobre a etnomatemática e as de D’Ambrósio (1998, 2001, 2009) 
também, buscamos entender e compreender a arte através de uma contextualização histórica, 
buscando sempre relacionar a matemática na arte e vice e versa, ou seja, da arte na 
matemática. Concluímos que isso é de suma importância, pois uma primeira aproximação 
interdisciplinar entre essas duas áreas só pode se dar através do reconhecimento dos seus 
pontos comuns, dos contatos já travados ao longo da história, das suas afinidades. Neste 
sentido, percebemos que diversas formas a matemática participa da arte, quer seja de forma 
consciente ou não, nos trabalhos de vários artistas, desde a antiguidade até os dias atuais. 
                                                                    
5 Lembremos inclusive do nome do famoso artigo de Bishop, “Western mathematics: the secret weapon of cultural imperialism”, que numa tradução livre seria 
traduzido como: “Matemática ocidental: a arma secreta do imperialismo cultural”.  
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Como nos aponta Barco, em (BRASIL, MEC, Simetria, 2008) que a Matemática e a Arte, ao 
longo do tempo têm corrido atrás de definir simetrias. Há muita simetria na música [...], na 
escultura, na pintura, no desenho. Esta é uma ideia importante, porque é mais um dos elos que 
casam Matemática e Arte, Arte e Matemática.  

Os resultados aqui se mostraram eficazes ao longo de um diálogo com a nossa turma, 
achamos pontos interessantes ao relembrarmos a disciplina História da Matemática 
correlacionando à história, a matemática e a arte. Pois, é a matemática neoclássica, formal, 
racional e objetiva, repleta de axiomas, teoremas, definições, demonstrações e deduções 
rigorosas, que convive com uma matemática romântica, mais emocional, intuitiva e subjetiva, 
apoiada na analogia, na indução, no pensamento plausível e no visual. É esta a face da 
matemática-arte. A matemática e arte são formas diferentes, mas ambas legítimas, de ascese à 
verdade. No segundo e terceiro momentos, momento de manipulação do software GeoGebra 
em uma perspectiva dinâmica e da construção de um mosaico observado pelo participante no 
seu cotidiano e através do software GeoGebra podemos concretizar nossas expectativas 
quanto a execução do projeto em relação dessa transdisciplinaridade abordada.  

Os mosaicos são recobrimentos ou pavimentações de superfícies Barbosa (1993) 
utilizando peças, geralmente denominadas ladrilhos, feitas de diversos materiais, que são 
“assentadas” lado a lado de modo a formar diversos desenhos ou então a pintura de 
superfícies seguindo determinados padrões. Estão presentes na natureza alguns mosaicos, 
como os favos de mel produzidos pelas abelhas, a casca do abacaxi e o casco de uma tartaruga 
(IMENES; LELIS, 1993) e (NATIVIDADE; VILA NOVA; LOUREIRO, 2008). Talvez 
inspirados pela natureza, os homens vêm construindo durante sua história diversos tipos de 
mosaicos, com finalidade de decorar objetos ou locais, como vasos, vitrais, pisos e paredes 
(PAGGY, 2008). Os antigos gregos, os astecas e também os moradores de Pompéia, já se 
utilizavam dos mosaicos para sua decoração, no entanto, os primeiros mosaicos conhecidos 
foram encontrados na Ásia Menor e na China (SEEHAGEN, 2008). A arquitetura islâmica é 
conhecida por seus mosaicos elaborados, que encantam arquitetos e turistas de todo o mundo, 
como pode ser vista na cidade de Granada na Espanha, no conjunto arquitetônico dos palácios 
de Alhambra, que data do século XIII d.c. (LEITE, 2007). 

Aproveitando esse interesse inerente ao ser humano, é adequado para o professor de 
matemática desenvolver atividades que venham aliar os mosaicos à matemática, e neste 
sentido existem várias possibilidades (BARBOSA, 1993) e (IMENES; LELLIS, 2000), 
também a arte. Sabemos que todo conhecimento para ser reconhecido como tal, precisa ser 
transmitido, necessitando assim de uma linguagem. No caso da arte, sua linguagem por 
excelência é a linguagem visual que, infelizmente, também pode não ser muito valorizada no 
meio científico, justamente por lhe faltarem os mecanismos de legitimação exigidos pelo 
positivismo. No entanto, e como pudemos aferir, existem estudiosos, entre eles, Dondis e 
Arnheim6, procuram dar-lhe subsídios para sua validação, já que a influência da imagem no 
mundo atual é inegável. Em todos os setores do nosso cotidiano somos constantemente 
colocados em contato com toda sorte de estímulos imagéticos. Portanto, é natural que exista 
um tipo de pensamento matemático que possa ser expresso por meio de imagens. Assim, 
como mais uma forma de contato entre arte e matemática, percebemos que a presença do 
pensamento e da linguagem visual e ambos são mais um elo que se fecha em torno da 
possibilidade de diálogos interdisciplinares entre elas.  

Assim, fica evidente a arte como novo caminho interdisciplinar para o processo de 
ensino-aprendizagem, pois a criação matemática depende da linguagem visual tanto quanto a 
                                                                    
6 Dondis e Arnheim basearam-se na psicologia Gestalt, uma teoria desenvolvida na Alemanha durante os anos 20. Esta teoria pretende demonstrar que não 
podemos perceber senão totalidades, fenómenos inteiros e estruturados, indissociáveis do conjunto no qual eles se inserem e sem o qual nada mais significam. 
Para os gestaltistas, a nossa percepção, está simultaneamente ligada aos elementos percebidos e às nossas próprias estruturas mentais que nos fazem, consoante 
as circunstâncias do momento, reuni-las desta ou daquela maneira. 
 



 

Anais do VI Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI'2014, Vol. 1, ISSN 2175-7828 

 
 
 

64 

criação artística! Através da história, da cultura, da matemática e da “arte” em si nos 
mosaicos, nos mostrou um bom motivador para estudo, pois nos facilitam a visão de figuras e 
trabalhos (os mosaicos, em questão), facilitando a visualização de como são feitas as 
transformações, tornando assim a Arte uma fonte muito rica para o desenvolvimento de 
atividades em Ensino de Matemática. Contudo, com o curso do nosso projeto Da Arte do 
Outro à “nossa” Matemática, avante além: ressignificando, através do GeoGebra, os 
mosaicos como signos culturais, viu-se que a Arte, como conhecimento, propõe à Educação, 
além de promover o conhecimento cultural, também o pensamento visual, artístico, 
matemático, estético, etc.  

Nesta perspectiva, convêm valer-se dos aspectos de ensino, propostos por Read (2001), 
isto é, da Arte na Educação, e considerar interdisciplinaridade trabalho/processo criador e 
constituir pessoas completas cujo valor é a intelectualidade, aspectos morais e estéticos, 
enfim, a relação do homem com o mundo. Acrescentam-se ainda os aspectos da cosmovisão 
que revelam uma abordagem muito mais crítica com o ensino-aprendizagem da matemática e 
da arte. Nosso projeto não vem propor uma metodologia de ensino, mesmo assim, propõe 
pensar para redimensionar a ação do profissional da educação a contribuir para que o 
desenvolvimento do pensamento, com base no conhecimento artístico, se torne a arma para a 
cognitividade se processar.  

“Descartes definiu o homem como ‘uma coisa que pensa’, à qual o raciocínio chegava 
naturalmente, enquanto imaginar, a atividade dos sentidos, exigia um esforço especial e não 
era, de forma alguma, necessário à natureza ou essência humana” (ARNHEIM, 1989, p. 141-
142). Sem o pensamento que lhes dá formas, as imagens vistas são inúteis. Procura-se dar à 
arte visual o merecido valor e à matemática, banir o rótulo racionalista, cartesiana, mero 
objeto decorativo da arte, para valorizarem-se também o pensamento visual e o pensamento 
matemático bem como o desenho geométrico. Há, então, com a Arte - instrumento de 
aprendizagem do todo de um conteúdo - grandes vantagens ao planejamento de aulas. 
Realizado com inteligência, o trabalho artístico permite que o estudante seja consciente dos 
diferentes aspectos da experiência perceptiva e se considera que 

[...] a capacidade de visualizar as complexas propriedades dos objetos 
tridimensionais no espaço é necessária para as atividades artísticas [...]; 
Michelangelo visualizou as questões morais e religiosas [...]; Picasso simbolizou a 
resistência aos crimes fascistas, durante a Guerra Civil espanhola, com figuras e 
animais em Guernica (ARNHEIM, 1989, p. 153-1). 

A partir dos dados apresentados percebemos que o ensino da matemática precisa ir mais 
além de simples resoluções de questões matemáticas, ele precisa levar o aluno a uma maior 
compreensão da teoria e da aplicabilidade desses conhecimentos. Em muitas construções, 
revela-se a relação arte-matemática, o que é uma boa oportunidade para um trabalho integrado 
com as artes. 

3 Desde o GeoGebra  

Para iniciar aqui, nossa requerida posição frente ao uso do software GeoGebra, que já é 
cunho de pesquisas anteriores, podemos afirmar que a Matemática é uma disciplina 
fundamental no âmbito escolar, com grande importância nos currículos, mas também é diante 
da maioria, uma disciplina temida. E, diante de nossa audaciosa pesquisa interdisciplinar e 
mais, fazendo uso de um software, nos distanciava de como chegar de fato aos nossos 
objetivos. Bem sabemos que devido ao aumento de informações e avanços tecnológicos, 
logicamente, devemos considerar que é importante que os alunos acompanhem tais 
informações, sendo assim é preciso capacitá-los para esse novo processo. Assim, nos pareceu 
mais que elementar a inclusão do software GeoGebra no nosso projeto. Pois, segundo Kenski 
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(2008), o uso de tecnologias tem o efeito de criar mudanças, alterações em relação à cultura 
de uma sociedade. Para ela, não é uma mera questão de uso e popularização:  

A evolução tecnológica não se restringe aos novos usos de determinados 
equipamentos e produtos. Ela altera comportamentos. A ampliação e a banalização 
do uso de determinada tecnologia impõe-se à cultura existente e transformam não 
apenas o comportamento individual, mas o de todo o grupo social (KENSKI, 2008, 
p.2).  

Nosso projeto constou-se em três momentos. No primeiro momento, por meio de assuntos 
teóricos, foram abordados temas referentes à interdisciplinaridade da arte e da matemática, 
bem como a valorização de outra cultura, a saber, da cultura africana, especificamente, os 
mosaicos, onde aqui se atribui a nossa audácia, arte/matemática que nos daria espaço também 
para o uso do GeoGebra. No primeiro e segundo momento, abordamos de fato, a parte prática 
no Laboratório de Simulação Matemática do Departamento de Matemática da Regional 
Catalão, da Universidade Federal de Goiás. Tínhamos como um dos objetivos estimular o uso 
das TICs como instrumentos contribuintes para o processo de ensino-aprendizagem, 
sobretudo numa perspectiva dinâmica e interdisciplinar. Podemos dar como validados nossas 
expectativas frente às atividades requeridas ao nosso grupo participante da pesquisa.  

Dentre as potencialidades apresentadas pelo software no ensino e aprendizagem, 
destacamos: construção, dinamismo, investigação, visualização e argumentação. Uma das 
nossas preferências foi que os participantes construíssem seus mosaicos, visto que os 
softwares de Geometria Dinâmica são baseados nas construções com régua e compasso. 
Objetivamos com isso que os alunos desenvolvessem o domínio sobre os procedimentos para 
obter a construção de seu mosaico. Aliar nossa investigação a um software de Geometria 
Dinâmica nos deu o entendimento como um ponto positivo em nosso estudo, visto que, com 
atividades de construção de mosaicos, após um estudo cultural, matemático e artístico do 
mesmo, aliada aos recursos das TICs, os alunos têm a possibilidade de uma visualização do 
que foi estudado e trabalhado em questão.  

Os resultados da nossa pesquisa foram satisfatórios contemplando o uso do computador 
como ferramenta no processo ensino/aprendizagem da interdisciplinaridade proposta, 
Matemática e Arte partindo com o uso do software GeoGebra para entendimento dos 
mosaicos como signos culturais [Etnomatemática]. Abaixo algumas construções (inicias) dos 
participantes no GeoGebra, como mostra nas figuras 1 e 2 a seguir:  

 
Figura 1: Construção de mosaico (parte 1): Arquivo de dispositivo próprio dos autores 
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Figura 2: Construção de mosaico (parte 1): Arquivo de dispositivo próprio dos autores 

Como nos afirma Valente (1999), o envolvimento com o objeto em construção cria 
oportunidades para o aluno colocar em prática os conhecimentos que possui. O que nos 
mostra nas Figuras 1 e 2, (o processo de construção de mosaicos, desenvolvido durante as 
atividades de aplicação deste projeto), temos como análise, toda a matemática, em particular, 
a geometria envolvida na construção de um mosaico. Além disso, percebemos também a 
dedicação de cada aluno participante. Mostraram-se interessados na construção do mosaico, 
enxergando novos caminhos para um conhecimento já existente em relação ao contudo de 
geometria. Segue abaixo, mais algumas construções (em finalização) dos participantes no 
GeoGebra:  

 
Figura 3: Construção de mosaico (parte 2): Arquivo de dispositivo próprio dos autores 
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Figura 4: Construção de mosaico (parte 2): Arquivo de dispositivo próprio dos autores 

 
Figura 5: Construção de mosaico (parte 2): Arquivo de dispositivo próprio dos autores 

 
Figura 6: Construção de mosaico (parte 2): Arquivo de dispositivo próprio dos autores 

O resultado do trabalho dos participantes já em processo de finalização (vide Figuras 3, 4, 
5 e 6), podemos destacar mais uma vez que nossos objetivos foram concretizados com pontos 
positivos. Tivemos uma boa participação dos alunos e, com as imagens, valida a 
interdisciplinaridade arte/matemática com o uso do software. Nas figuras acima, além de ter 
explorado o software, fica nítida a matemática aqui envolvida: utilização de conceitos 
geométricos (polígonos regulares, medidas de ângulos internos dos polígonos regulares, 
vetores, translação, rotação e reflexão). Toda a arte, os mosaicos e a cultura que nós 
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abordamos. Aos olhares matemático e artístico, a interdisciplinaridade fica evidentemente 
positiva ao fim do nosso projeto. Barbosa (2002), nos deixa claro que:  

Não se faz interdisciplinaridade usando da habilidade do professor de artes nas festas da 
escola, ou para ilustrar textos em Português, ou para ensinar princípios matemáticos via 
origami. Arte tem conteúdo, assim como todas as outras disciplinas, e esse conteúdo deve 
ser respeitado e estimulado tanto quanto os outros (p. 109).  

4 Fala, reconhecimento e o ethos do Outro  
Escrevemos esta parte dizendo que estamos, desde o início, interessados na questão 

etnomatemática e na etnomatemática da questão, se bem que nunca está (e nunca estará) claro 
o que queremos dizer realmente quando falamos em etnomatemática, inclusive porque, além 
de pertencer ao campo do indecidível mesmo, há diversas e até convergentes formas, no 
cenário contemporâneo, de apresentar uma “questão” (de se cercar a ela, de trabalha-la) desde 
um ponto de vista etnomatemático. No entanto, ousamos fazer uso de uma universalidade em 
competência, para dizer que existe uma série de compromissos comuns que unem todos 
aqueles que escrevem sob a rubrica da “etnomatemática”, como a importância de se 
perguntar, nestes tempos, seguindo a D’Ambrosio (1998, 2001), sobre o processo de geração, 
organização (intelectual e social) e difusão do conhecimento, sobretudo dentro da Matemática 
institucionalizada. Que o conhecimento se organiza e de dissemina isto implica, claramente, 
que ele está submetido a uma norma, inclusive porque não há disseminação sem que não haja 
uma norma que autorregula o que pode ser concebido como “conhecimento” mesmo, de 
forma que o que pode ser (re)conhecido é, desde o início, um telos normativo. Assim, a 
questão do conhecimento, desde um ponto de vista etnomatemático (principalmente, um 
ponto de vista etnomatemático que se quer pós-estruturalista), é sempre uma questão de 
reconhecimento, de norma, de continuidade e descontinuidade constitutiva, de forma que 
levar o conhecimento a uma crítica significa mesmo ressignificar a amplitude dessa norma e 
submete-la a sua desestruturação, contra si mesma e desconstruir sua própria normatividade.  

Sobre a problemática com a qual comprometemos, lembremos novamente de um pequeno 
trecho em que D’Ambrosio (2009, p. 116) realiza uma crítica sobre a relação contraditória da 
Matemática institucionalizada em relação à Arte do cotidiano (e, aqui, não vejo a Arte 
institucionalizada partindo de outra arte que não seja mesma a do cotidiano, produzida na e 
pela práxis humana): “na geometria e na aritmética notam-se violentas contradições. Por 
exemplo, a geometria do povo, dos balões e dos papagaios é colorida. A geometria teórica, 
desde sua origem grega, eliminou a cor”. Na verdade, de forma bem mais complexa e 
profunda, nota-se que o autor acusa as próprias estruturas matemáticas de se contradizerem 
em relação à arte, sobretudo em relação à cor que sempre está presente na arte como seu 
aspecto fundamental. Na totalidade, D’Ambrosio está a apontar que a geometria, como um 
possível lugar privilegiado do estudo da arte do cotidiano, não realiza este movimento, pois, 
desde o início, sua teorização exclui essa possibilidade, ainda mais quando a demanda 
estrutural do racional elimina a cor como item digno de ser levado a pena, o que resulta em 
apenas uma geometria espaçada de si mesma, esvaziada desde a sua própria produção no 
mundo real; tal como opera a aritmética. Continuando com D’Ambrosio (2009, p. 116), as 
cores “são justamente [...] as primeiras e mais notáveis experiências geométricas. E essa 
reaproximação da arte e da geometria não pode ser alcançada sem o mediador cor. Na 
aritmética, o atributo do número na quantificação é essencial. Duas laranjas e dois cavalos são 
‘dois’ distintos. Chegar ao ‘dois’ sem qualificativo, abstrato, assim como à geometria sem 
cores, talvez seja o ponto crucial na passagem para uma matemática teórica”. Em outras 
palavras, a teorização mesma da Matemática, que é, desde o início, sua institucionalização, 
sua passagem da realidade à abstração, aniquila e oculta a realidade como movimento que 
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capacita a estruturalidade da estrutura, em seu melhor sentido derridiano, fazendo-a operar 
como tal. Assim, o reconhecimento, ou melhor, dos termos do reconhecimento da arte 
geométrica do povo não se efetua nunca, ela está na ordem de um adiamento ad infinitum, 
porque a gramática mesma desse reconhecimento está, desde sempre, efetuando desde o 
próprio espaçamento e esvaziamento entre a geometria e a arte, que é em sua totalidade, um 
espaçamento e esvaziamento entre a Matemática e Arte.  

Muito precisamente, o que se entende como “arte” em contextos matemáticos está sempre 
regulado pela gramática normativa e pela própria norma mesma que espaça e diferencia a 
Matemática da Arte, uma normatividade que na “passagem” para uma “matemática teórica” 
esvazia os elementos materiais e reais que constituem a própria arte e a apresenta desde esse 
vazio mesmo. Assim, a arte desde a teorização matemática se coloca no jogo de continuidades 
normativa instituído pelo racionalismo cientifico, de forma que elementos como a própria 
historicidade do objeto artístico se oculta em nome desse jogo, bem como todo movimento de 
subjetividade que o empreita, sobretudo através da cor. Nesse sentido, o que a geometria 
teórica coloca em jogo como seu próprio jogo é uma assimilação do esvaziamento da arte 
mesma, sua colocação dentro da lógica abstraída compulsória, uma lógica normativa que 
racionaliza, como diria D’Ambrosio (2001), o saber, principalmente aquele que permanece 
claramente ligado com a vida cotidiana. Sob o processo de racionalização, que é um processo 
de colonização do saber, o que se entende e capta como arte é, desde o início, um tropos 
mesmo, seu próprio esvaziamento (e mudança radical) de sentido.  

Na prática, quando ao lado dos participantes realizamos essa reflexão sobre esse 
espaçamento problemático, concentrando-o na pergunta de que se eles acham que dentro do 
Departamento de Matemática temos espaço para pensar Matemática e Arte em sua totalidade, 
alguém, muito desconsertadamente, diz que: “Não, raramente”. Ademais, um outro 
participante adiciona que: “Não tem espaço, pois [a Matemática] é algo mecanizado. A arte 
fica em segundo plano ou nem existe”. Claramente, se tratam de falas que denunciam o 
espaço secundário ocupado pelas questões das Humanidades encarnada nas Artes, pois está 
bastante evidente que a abordagem da Arte, em contextos matemáticos, é uma “raridade” e a 
sua vez “nem existe” mesmo. Mais do que isso, a abordagem está em si mesma 
desterritorializada, ela não tem “espaço” desde o início porque, como já argumentamos, o 
diferimento entre Matemática e Arte (que a sua vez deve ser lido como as Humanidades 
mesma) atribui a Arte a negatividade constitutiva em relação à Matemática, de forma que ela 
permanece excluída como impulso (que é uma forma de estar contingentemente incluída 
mesma) que capacita mesmo o jogo em questão. Aqui, a Arte opera como o Outro da 
Matemática, como conhecimento marginalizado e secundário, subordinado e subalterno, fora 
do campo do reconhecimento.  

Além do mais, esse último participante assinala que o espaço da Matemática é um espaço 
mecanizado, na verdade, como a maioria, os participantes destacaram esse aspecto do 
mecânico como aspecto central do esvaziamento operado pela Matemática, sobretudo os 
movimentos repetitivos e abstratos que espaçam a Matemática desde ela própria no interior da 
práxis como atividade humana. Lembremos que Lefebvre (1991) faz uma reflexão parecida 
sobre o fenômeno da cotidianidade, dizendo que o cotidiano está invariavelmente marcado 
por uma repetição de atos que em si não são submetidos a uma tarefa de reflexão, 
ocasionando seu vazio mesmo, o que se entende como uma alienação cotidiana, onde se 
oferece realidade sem verdade. Por outro lado, como o cotidiano não é pensado no próprio 
cotidiano mesmo, ele também não é pensado no interior da Filosofia, principalmente porque 
esta se realiza através de uma alienação filosófica, isto é, através da verdade sem realidade, 
que é um movimento comum dentro de qualquer outra ciência parcelar. Aqui, o autor faz uma 
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crítica ao parcelamento e fragmentação do conhecimento, dizendo que essas fragmentações 
não nos permitem pensar na totalidade, mas sempre a favor de uma cientificidade que se fecha 
em si própria e nunca está interessada com a realidade mesma. Assim, não vejo outra forma 
de entender a colocação dos participantes senão essa: que a Matemática como conhecimento 
disciplinar, inserido e constituído numa lógica da fragmentação, acaba por nos oferecer um 
vazio que se distancia da realidade, sobretudo do cotidiano, se tornando um lócus de um 
idealismo interminável, um eterno pathos, marcado por um movimento de abstração 
compulsória, se é que podemos dizer assim.  

Uma observação importante no decorrer do debate é que na medida em que este continua 
percebo que os participantes se vem interessados a fazer parte do debate, principalmente 
porque este tipo de discussão parece não fazer parte das discussões da Matemática desde o 
início. Os termos vão ficando cada vez mais difíceis de serem compreendidos, principalmente 
quando cito o pensamento d’ambrosiano, de forma que a discussão se torna um amontoado de 
atos de falas truncados e de uma maneira muito desapontadora um debate sem reciprocidade. 
Eles argumentam que este tipo de discussão, que, no final das contas, é uma discussão 
política, é uma discussão difícil desde o lugar onde eles estão assujeitados, porque o 
“político” não parece fazer parte momento algum da Matemática. Surpreendente, quando 
pergunto se é assim mesmo que funciona no interior do Departamento de Matemática, alguém 
diz que: “Não, os alunos não tem espaço para ter a palavra”. Um resultado importante aqui 
(um resultado que não vejo ser percebido numa pesquisa quantitativa) é que os participantes 
tem o silêncio como palavra, lhes faltam a linguagem para que produzam atos de fala desde 
um lugar político mesmo e denunciar o lugar da Matemática como um lugar de relações de 
poder. Me lembro que num dos capítulos de O ano em que sonhamos perigosamente, o 
filosofo esloveno Slavoj Žižek reflete sobre Occupy Wall Street, ele se apropria de piada da 
antiga República Democrática Alemã, que conta a história de um homem que vai trabalhar na 
Sibéria e deixa avisado, de antemão, aos amigos que, para burlar a censura, eles usarão um 
código onde a carta escrita com tinta azul é verdadeira e a carta escrita com tinta vermelha é 
falsa. “Depois de um mês”, escreve Žižek (2012, p. 95, grifos do autor), “os amigos 
receberam a primeira carta, escrita em azul: ‘Tudo é uma maravilha por aqui: as lojas estão 
abastecidas, a comida é abundante, os apartamentos são amplos e aquecidos, os cinemas 
exibem filmes ocidentais, há mulheres lindas prontas para um romance – a única coisa que 
não temos é tinta vermelha’”. Logo em seguida, ele nos diz: “Essa situação não é a mesma 
que vivemos até hoje? Temos toda a liberdade que desejamos, a única coisa que nos falta é a 
‘tinta vermelha’: nos ‘sentimos livres’ porque nos falta a linguagem para articular nossa falta 
de liberdade” (2012, p. 95). Para o autor, os principais termos que temos para designar o 
conflito atual “são termos falsos, que mistificam nossa percepção da situação, em vez de 
permitirem que pensemos nela” (2012, p. 95, grifos do autor). No fim, parece que é 
exatamente assim que funciona a vivência do sujeito sob a Matemática, uma vez que sua 
linguagem estruturalista exclui mesmo a linguagem política e ficcionalmente sob a pretensão 
da linguagem científica como a melhor linguagem oferece apenas um vazio, uma linguagem 
que é em si mesma uma perda da linguagem, sua falta.  

5 Conclusões 

Embora a presente pesquisa tenha se desviado algumas ações que prevíamos 
originalmente, consideramos que mesmo assim ela conseguiu alcançar seu objetivo geral e os 
objetivos específicos que cada um traçamos a sua vez. De um modo geral, pretendíamos 
investigar como os mosaicos das culturas marginalizadas podem, justamente por sua 
significação crucial em sua respectiva cultura, ressignificar o vazio dos mosaicos na nossa 
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cultura ocidental, exigindo-se, portanto, um aparato de investigação que partindo de uma 
situação real dessa ordem deve tentar compreender sua dimensão subjetiva mesma, uma 
dimensão composta por fenômenos que não podem ser quantificados. Além do mais, esse 
mesmo resultado poderiam nos servir cada um a sua vez, contribuindo com os três campos 
aqui envolvidos em torno da Matemática: a Arte, as Tecnologias de Informação e 
Comunicação, a Etnomatemática. De um modo também geral, podemos dizer que um 
resultado importante dessa pesquisa é o papel do Outro como transgressor do nosso lugar 
comum, principalmente porque o Outro cobra o lugar mesmo da diferença, o lugar da política, 
deixa claro que todo lugar é lugar de relações de poder, inclusive e sobretudo dentro da 
Matemática.  

Como diria Silva (2011), o Outro é em si mesmo excessivo, ele se volta contra a própria 
norma como um fantasma perigoso: ele coloca o jogo em xeque, nossa identidade 
substancializada, as relações de poder pelas quais os pressupostos idealistas de universalidade 
e neutralidade se estabelecem. Em termos hegelianos, o Outro faz com que a Matemática 
dobre a si mesma, se disseminando além daquelas fronteiras que ela criou e jamais voltando 
idêntica a si mesma, pelo contrário, o espectro duplo se expande sem fronteiras e coloca em 
tela de juízo mesmo a estruturalidade da estrutura que ela pretende preservar para seu jogo. 
Assim, investimos nos mosaicos das culturas marginalizadas, justamente por seu caráter 
significativo dentro de sua cultura para seus respectivos povos, para que os sujeitos possam 
ressignificar na práxis os mosaicos como signos culturais, requerendo e reconstruindo sua 
historicidade dada à própria historicidade dos sujeitos em questão. 
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Resumo. A Síndrome de Down é um evento genético presente em todas as raças. Esta 
síndrome é decorrente de uma alteração no cromossomo 21. Sabe-se que, apesar das 
dificuldades motoras e cognitivas, as pessoas com Síndrome de Down possuem grandes 
potencialidades. Com a perspectiva de possibilitar um maior desenvolvimento psicomotor e 
formação do cidadão de forma mais prazerosa, é que se faz necessário a utilização do 
lúdico. Para tanto, realizou-se quatro oficinas com dez jogos educativos de matemática com 
o referido público. Elas foram aplicadas em uma instituição de ensino especial de Catalão – 
GO, visando uma melhor aprendizagem dessas pessoas. As análises foram realizadas com 
base na observação direta dos alunos e de relatos dos professores da instituição após a 
realização das oficinas.  

Palavras-chave: Desenvolvimento Psicomotor, Jogos Matemáticos, Síndrome de Down. 

1 Introdução 
As pessoas com Síndrome de Down possuem grandes potencialidades, embora 

apresentem dificuldades motoras e cognitivas. Elas têm um cromossomo 21 a mais, ou seja, 
têm três cromossomos 21 em todas as suas células, denominado de trissomia 21. 

Em 96% dos casos, a trissomia 21 ocorre devido a “não-disjunção cromossômica total: 
conforme o feto de desenvolve, todas as células acabam por assumir um cromossomo 21 
extra” (BISSOTO, 2005, p. 81) [2]. Contudo, segundo esse mesmo autor, entre 0,5% e 1,0% 
das ocorrências, esse público alvo não tem todas as células afetadas, o que se denomina casos 
mosaico, e entre 3,0% e 3,5% possuem parte ou todo o cromossomo 21 extra ligado a outro 
cromossomo, geralmente o cromossomo 14, o que é conhecido por translocação gênica. 

Logo, a Síndrome de Down é um acidente genético e esse erro não está no controle de 
pais, médicos e pesquisadores. 

 
Os gametas deveriam conter um cromossomo apenas e assim a união do gameta 
materno e do gameta paterno geraria um gameta filho com dois cromossomos, como 
toda espécie humana. Porém, durante a formação do gameta pode haver alterações e 
através da não disjunção cromossômica, que é realizada durante o processo de 
reprodução, pode ser formados gametas com cromossomos duplos, que ao se unirem 
a outro cromossomo pela fecundação, resultam em uma alteração cromossômica 
(SILVA, 2002, p. 4) [7]. 
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A alteraçã`  cr` m` ssômica n`  cr` m` ss` m`  de númer`  21 faz c` m que as pess` as c` m 
Síndr` me de D` wn tenham aparência semelhante. É precis`  lembrar que `  que caracteriza 
realmente a pess` a c` m esta síndr` me é a sua carga genética. As características da Síndr` me 
de D` wn s` mente sã`  percebidas n`  nasciment` : `  bebê c` m a face hip` tônica, c` m a 
abertura das pálpebras inclinadas e c` m a parte externa mais elevada, a prega n`  cant`  
extern`  d` s ` lh` s sã`  c` m`  pess` as da raça amarela (VOIVODIC, 2007) [8]. 

Ainda em relaçã`  a esta síndr` me, estima-se que a sua ` c` rrência é de um em cada 660 
nasciment` s, `  que a t` rna uma das mais c` muns de nível genétic`  Pr` jet`  de Lei nº 941 
(BRASIL, 2011, p. 2) [3]. Existem vári` s estud` s que buscam uma estimativa para a 
síndr` me, mas nada que se p` de de fat`  mensurar. Busca-se ter dimensã`  d` s nasciment` s 
c` m a Síndr` me de D` wn pel`  fat`  de viabilizar estud` s e exames iniciais fundamentais para 
a manutençã`  da saúde da pess` a c` m D` wn.  

Nã`  f` i exatamente esclarecida a causa da síndr` me. N`  entant` , alguns fat` res sã`  
c` nsiderad` s de risc` s devid`  à grande incidência em que gestações na presença destes vêm 
apresentand`  alterações genéticas. Os fat` res de risc` s p` dem ser classificad` s c` m` : i) 
endógen` s e ii) exógen` s (SILVA, 2002) [7]. A idade da mãe influencia bastante `  risc`  de 
c` ncepçã`  d`  bebê c` m esta síndr` me, send`  este um fat` r de risc`  endógen`  e ` s exógen` s, 
caracterizad` s c` m`  fat` res ambientais, representam ` s cuidad` s iniciais da gravidez, ` u seja, 
sã`  as c` ndições genéticas e físicas para a gestaçã` . Até `  m` ment` , as pess` as c` m 
Síndr` me de D` wn nã`  p` dem ser curadas, em virtude de ser uma an` malia das próprias 
células, nã`  havend`  nada que evite sua ` c` rrência. Send`  assim, é necessári`  inserir vári` s 
aspect` s que busquem estimular as pess` as a desempenharem um melh` r desenv` lviment`  
m` t` r, intelectual e s` cial. 

Hist` ricamente, teve-se `  prec` nceit`  e `  sens`  de injustiça c` m as pess` as c` m 
Síndr` me de D` wn. Elas eram excluídas e is` ladas, nã`  tinham acess`  a`  desenv` lviment`  
c` gnitiv`  e nem acess`  a`  c` nvívi`  s` cial. Apesar das dificuldades em c` mp` r tarefas, juntar 
habilidades e ideias, reter e transferir `  que sabem e se adaptarem às situações n` vas sã`  
capazes de desenv` lver tais atividades e sã`  p` ssuid` ras de uma fértil criatividade.  

A única c` isa que difere `  pr` cess`  educativ`  de uma criança c` m a síndr` me de ` utra 
que nã`  a tem é a maneira de lhe apresentar as inf` rmações, atendend`  suas especificidades. 
Percebe-se assim, que `  ambiente esc` lar é fundamental para `  seu desenv` lviment` , 
fav` recend`  também `  pr` cess`  de inclusã`  esc` lar e s` cial. Alguns princípi` s básic` s 
devem ser c` nsiderad` s em relaçã`  a`  ensin`  de crianças c` m Síndr` me de D` wn: 

 
As atividades devem ser centradas em c` isas c` ncretas, que devem ser manuseadas 
pel` s alun` s; as experiências devem ser adquiridas n`  ambiente própri`  d`  alun` ; 
situações que p` ssam pr` v` car stress ` u venham a ser traumatizantes devem ser 
evitadas; a criança deve ser respeitada em t` d` s ` s aspect` s de sua pers` nalidade; e 
a família da criança deve participar de t` d`  pr` cess`  intelectiv`  (SILVA, 2002, p. 
13) [7]. 
 

As práticas pedagógicas devem facilitar a aprendizagem d` s alun` s, send`  pass` s para `  
desenv` lviment`  c` gnitiv`  e para val` res que de fat`  ` s t` rnem cidadã` s, capacitand` -` s 
c` m seus direit` s e deveres, gerand`  aut` n` mia e destacand`  p` ssíveis talent` s. 

Uma das maneiras de facilitar as práticas educativas é p` r mei`  de j` g` s, ` s quais têm 
sid`  utilizad` s c` m`  met` d` l` gia de ensin` . A palavra j` g`  vem d`  latim e significa 
brinqued` , divertiment` , passatemp`  sujeit`  a regras, entre ` utr` s. De ac` rd`  c` m Leal 
(2005) [6] `  j` g`  é uma atividade lúdica em que crianças e/` u adult` s participam de uma 
situaçã`  de s` cializaçã` , c` m temp`  e espaç` s determinad` s, inserid` s em características 
próprias, c` m`  as regras.  
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Os jogos sempre estiveram presentes na atividade humana. Conforme Brougère (1998) 
[4], somente no século XVI é que os jogos receberam destaque educativo, passando a serem 
utilizados como recursos auxiliares do processo de ensino e aprendizagem. 

O uso do lúdico proporciona um maior incentivo à aprendizagem e ao desenvolvimento 
cognitivo. Brinquedos e jogos educativos têm sido utilizados buscando uma aprendizagem 
divertida voltada para o cotidiano, visando atividades prazerosas e interessantes, que motivem 
os alunos. Os jogos enfatizam a libertação das relações, estabelecendo uma ordem social, 
abrangendo técnicas para as relações, ou seja, os jogos são agentes socializadores, “fazendo 
do ato de educar um compromisso consciente intencional, de esforço sem perder o caráter de 
prazer e de satisfação individual e modificador da sociedade” (ALMEIDA, 2000, p. 64) [1].  

Na perspectiva de contribuir com o aprendizado de estudantes com esta síndrome, 
buscou-se através da aplicação de jogos matemáticos um maior desenvolvimento psicomotor, 
proporcionando-lhes um melhor aprendizado através de alternativas pedagógicas que 
favoreçam o seu crescimento intelectual e proporcionem uma melhoria das práticas 
pedagógicas, por meio de oficinas lúdicas com a aplicação de jogos matemáticos.  

As oficinas consistiram em jogos pré-elaborados, que enfatizaram níveis de 
desenvolvimento matemático e buscavam considerar as necessidades e as diferenças dos 
educandos com Síndrome de Down, em um grupo de alunos de uma instituição de Catalão - 
GO. A pesquisa surgiu pela necessidade de viabilizar novas práticas docentes que 
permitissem a melhor formação dos cidadãos, através do desenvolvimento das 
potencialidades de cada aluno.  

As oficinas abordaram um leque de oportunidades, competências e habilidades a serem 
desenvolvidas em cada aluno, partindo não somente da importância do lúdico, mas da 
afetividade e interação social presente nos jogos. “As diferentes formas de expressão das 
habilidades humanas vêm ser consideradas quando trabalhamos com pessoas que apresentam 
dificuldades na área cognitiva” (DIEHL, 2006, p.76) [5], ou seja, qualquer habilidade deve ser 
explorada no intuito de favorecer ainda mais o desenvolvimento destas e suas amplitudes. 

Os objetivos da pesquisa foram verificar se os jogos educativos possibilitam o 
desenvolvimento matemático dos alunos que possuem Síndrome de Down e buscar em 
pequenas atitudes uma melhoria da sociedade, não pelo fato da inclusão em si, mas por tornar 
o professor um profissional de suma importância, pois é um transformador da sociedade, uma 
vez que contribui muito com a formação dos cidadãos. 

2 Procedimentos Metodológicos 
As oficinas ocorreram em oito momentos presenciais e foram trabalhadas em dois grupos 

distintos, com duração aproximada de duas horas cada. Devido a necessidade de uma melhor 
adaptação das partes, estipulou-se uma duração que não fosse cansativa e nem desgastante 
para os alunos. Os grupos receberam um kit com os jogos previamente preparados durante o 
desenvolvimento da pesquisa.  

Adaptar o desenvolvimento da aprendizagem nem sempre é uma tarefa fácil, mas é 
através das mudanças que se pode gerar melhorias. A busca pelo desenvolvimento cognitivo 
se dá por vários meios, sendo tais meios exploráveis.  Para atingir os objetivos do trabalho os 
alunos participantes do projeto foram divididos em dois grupos, como sugestão das 
professoras e da coordenação da instituição, sendo um grupo de alunos veteranos – Grupo A 
(Tab.1) e outro com alunos novatos – Grupo B (Tab.2). O primeiro grupo de alunos foi 
composto por 3 (três) alunos, sendo de responsabilidade da mesma professora. Já o segundo 
grupo foi composto por 2 (dois) alunos e alguns jogos das oficinas não favoreciam o trabalho 
com esse grupo. Por causa do interesse em trabalhar com este grupo, mudanças com relação a 
quantidade e aos jogos foram efetuadas. 
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Buscou-se gerir conhecimentos, habilidades e atitudes; e, de certa forma, 
matematicamente, abordar tais desenvolvimentos, compreendendo que estes possam ser 
facilitadores e motivadores, e com base na afetividade. A metodologia adotada iniciou-se com 
uma abordagem individual de cada jogo. Os jogos foram separados por oficinas e por nível de 
desenvolvimento, percebendo-se uma interatividade entre as fases e entre as oficinas.  

 
Tabela 1: Perfil dos alunos do Grupo A. 

Grupo A 
Aluna A1 Aluno A2 Aluna A3 

• A aluna tem 43 anos, estuda 
na instituição desde 1999, 
não apresenta laudo ou 
perícia médica a respeito da 
patologia, mas apresenta 
todos os traços.  

• Possui boas habilidades, 
cuida da própria higiene 
pessoal e alimentação.  

• É muito meiga e carinhosa, 
atenciosa e demonstra 
interesse nas atividades 
realizadas em sala de aula. 
 

• O aluno tem 37 anos, estuda na 
instituição desde 2004, não 
apresenta laudo ou perícia 
médica a respeito da patologia, 
mas apresenta todos os traços.  

• Possui um grau menor de 
habilidades, cuida da própria 
higiene pessoal e alimentação.  

• É um pouco apreensivo, mas 
atencioso e demonstra interesse 
em sala de aula. 

• A aluna tem 32 anos, estuda na 
instituição desde 2002, não 
apresenta laudo ou perícia 
médica a respeito da patologia, 
mas apresenta todos os traços.  

• Possui boas habilidades, cuida 
da própria higiene pessoal e 
alimentação.  

• É muito simpática, apresenta 
um grau menor de atenção, mas 
com interesse em sala de aula. 

 
Tabela 2: Perfil dos alunos do Grupo B. 

Grupo B 
Aluno B1 Aluna B2 

• O aluno tem 4 anos, estuda na instituição desde 
2012, não apresenta laudo ou perícia médica a 
respeito da patologia, apresentando alguns 
traços visíveis.  

• Possui habilidades motoras significativas, ainda 
necessita de cuidados com relação a higiene 
pessoal e alimentação.  

• É um aluno em fase de desenvolvimento 
linguístico (verbal), bem hiperativo e se 
dispersa em sala de aula de forma 
insignificativa.  

• A aluna tem 5 anos, estuda na instituição desde 
2013, apresenta laudo médio confirmando a 
patologia, mas não discrimina sua tipologia, 
apresenta poucos traços.  

• Possui habilidades motoras significativas, possui 
dificuldades ao andar, ainda precisa de cuidados 
com relação a higiene pessoal e alimentação.  

• É uma aluna em fase de desenvolvimento 
linguístico (verbal), tranquila, apresenta interesse 
em sala de aula, mas se dispersa com frequência. 

 
Com relação a coleta de dados para a análise do desenvolvimento, criou-se um 

questionário sintético de avaliação, a partir do qual o professor responsável pelo grupo 
avaliou individualmente cada aluno. Além disso, buscou-se relatar toda a desenvoltura dos 
alunos durante a execução da pesquisa, registrando os momentos e as melhorias alcançadas. 

Segue na Tab. (3) a sequência de jogos que foram trabalhados em cada oficina. 
 

Tabela 3: Jogos realizados durante as oficinas. 
Primeira Oficina Segunda Oficina Terceira Oficina Quarta Oficina 

• Jogo Corrida dos 
Animais 
• Jogo Tirando do 
Saco 
• Jogo de Boliche 

• Jogo da Memória  
• Jogo do Tabuleiro 
• Jogo do Bingo 

• Jogo das Contas 
• Dominó 
• Roletas e Palitos 

• Jogos interativos 
através do software 
Power Point®. 
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 Para uma maior compreensão de cada um dos jogos trabalhados considerou-se os 
seguintes aspectos: material de montagem, aplicação, competências e habilidades 
desenvolvidas pelos estudantes que participaram das oficinas. 

 

3 Desenvolvimento do Trabalho 
Os jogos da primeira oficina abordaram a noção de contagem, sendo uma fase 

introdutória para os demais jogos. Estes jogos foram: o Jogo da Corrida dos Animais, o Jogo 
Tirando do Saco e o Jogo de Boliche, os quais buscaram também a interação e a coordenação 
motora dos alunos. As ilustrações que seguem servem para melhor compreensão de cada jogo 
e de apoio e inspiração para novos jogos.  

O Jogo da Corrida dos Animais (Fig.1) é desenvolvido em grupo, em forma de uma 
corrida numérica até o número 6, que buscou introduzir a contagem e também o uso de 
tabuleiros, facilitando a utilização de outros jogos. 
 

 
Figura 1: Jogo da Corrida dos Animais 

 
O material utilizado para a montagem do Jogo da Corrida dos Animais consiste em caixa 

de ovo de papelão, tampinhas de garrafa PET de cores diferentes, animais em EVA, tesoura, 
cola, régua, moldes e EVA. Criou-se um dado em cores de EVA, sendo manipulável e 
resistente. Cada bichinho corresponde a uma cor e os números de 1 a 6 estão relacionados no 
tabuleiro, o qual é a caixa de ovos, onde colou-se os bichinhos nas tampinhas de garrafa PET 
para aderir na caixa de ovos. A Tab. 4 apresenta as regras e as competências/habilidades que o 
jogo Corrida dos Animais desenvolve. 
 
Tabela 4: Regras e Competências/Habilidades do Jogo da Corrida dos Animais. 

Regras Competências/Habilidades 
- Cada jogador é representado por uma 
cor. Um jogador de cada vez joga o 
dado. Avança uma casa o jogador que 
representa a cor obtida. Ganha o jogador 
que representa a cor que chegar ao final 
primeiro. 

- Definir a sequência da contagem numérica de 1 a 6, identificar 
as cores e introduzir a noção de quantidade. 
- Velocidade de reação e de deslocação, entre outras habilidades 
psicomotoras;  
- relacionar cores e a sequência numérica, e abordar a contagem. 

 
O Jogo Tirando do Saco (Fig. 2) foi utilizado no intuito de introduzir a operação de 

subtração, mas pode e deve ser utilizado na operação de soma, pois consiste em retirar e/ou 
colocar a quantidade de peças sorteadas em saquinhos ou similar. 
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Figura 2: Jogo Tirando do Saco 

No Jogo Tirando do Saco usa-se sacos plásticos, EVA, cola, tesoura, régua, moldes. 
Confecciona-se as peças com EVA, peças com o mesmo formato são colocadas em um 
mesmo saquinho. Usa-se um dado de pelúcia, cujo número da face de cima indica a 
quantidade a ser extraída do saquinho. A Tab. 5 apresenta as regras e as 
competências/habilidades que o jogo Tirando do Saco desenvolve. 

 
Tabela 5: Regras e Competências/Habilidades do Jogo Tirando do Saco. 

Regras Competências/Habilidades 
- Os jogadores começam com 20 objetos 
dentro do saquinho e revezam-se jogando 
o dado. Retiram do saquinho a quantidade 
de peças que a face do dado indicar. Vence 
quem esvaziar seu saquinho primeiro. 

- Contextualizar os números relacionando a contagem de 
objetos, registrar quantidades de 0 a 6, introduzir a operação de 
subtração. 
- Percepção do espaço-tempo-quantidade, ritmo e outras 
habilidades psicomotoras, contagem numérica e relação de 
quantidades. 

 
O Jogo de Boliche (Fig. 3) é um jogo tradicional, que a maioria das pessoas o conhece por 

ser bem disseminado. Ele foi escolhido somente com o intuito pedagógico, conquistando 
assim um novo caráter. O material utilizado neste jogo foi garrafas PET, EVA, cola, tesoura, 
régua, bolinhas de gude, papel e meia.  
 

 
Figura 3: Jogo de Boliche 

 
As garrafas PET são utilizadas para substituir os pinos, nestas garrafas são colocados 

pesos para que a mesma crie um equilíbrio em superfícies planas. Neste caso foram usadas 
bolinhas de gude, além de buscar um designer com a decoração das garrafas com EVA. A 
bola, usada nos lançamentos nos pinos de garrafas PET, é confeccionada com meia de vestir 
nos pés e papel. A Tab. 6 apresenta as regras e as competências/habilidades que o jogo de 
Boliche desenvolve. 
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Tabela 6: Regras e Competências/Habilidades do Jogo de Boliche. 
Regras Competências/Habilidades 

- Coloque as garrafas em forma de 
triângulo, conte cinco passos a partir do 
triângulo e trace uma linha no chão. 
Posicione-se atrás da linha e jogue a bola 
em direção às garrafas, na tentativa de 
derrubá-las. Cada um deve jogar a bola 
duas vezes, e depois contar a quantidade 
de garrafas que derrubou, o que 
corresponde ao número de pontos. Vence 
quem mais pontuar. 

- Noção de espaço e grandezas, compreender as quantidades 
numéricas e introduzir a operação de soma. 
- Coordenação psicomotora, ritmo, além de outras habilidades 
psicomotoras, relacionar espaço-tempo-quantidade, 
desenvolvimento da noção de força e velocidade. 

 
Os jogos da segunda oficina contemplam a contagem numérica, enfatizando a 

nomenclatura e a forma escrita de zero a nove. Os jogos desta oficina foram: o Jogo de 
Memória, o Jogo do Tabuleiro e o Jogo de Bingo. 

O Jogo de Memória (Fig. 4) é muito usado, com várias metodologias e formatos, além de 
favorecer a memória, como intuito pedagógico pode e deve ser explorado nas mais diversas 
áreas do conhecimento, relacionando fatos, formados, quantidades, resultados, entre outros. 
 

 
Figura 4: Jogo de Memória 

 
Visou-se com este jogo contemplar a representação numérica, a escrita e sua 

correspondência em quantidades. No Jogo da Memória usou-se impressões, EVA, tesoura, 
régua, cola e plástico. Primeiramente, estampou-se os moldes do jogo em papel comum; em 
seguida colou-os em EVA, com o intuito de torná-los mais maleáveis. Plastificou-se o 
material e o recortou. A Tab. 7 apresenta as regras e as competências/habilidades que o jogo 
de Memória desenvolve. 

 
Tabela 7: Regras e Competências/Habilidades do Jogo de Memória. 

Regras Competências/Habilidades 
- Cada jogador ganha seu kit com 18 
cartelas, embaralha as cartelas viradas. 
Ganha o jogo aquele que conseguir montar 
mais rápido a sequência dos números com 
suas representações. 

- Contextualizar os números relacionando a contagem de 
objetos, registrar quantidades de 0 a 9. 
- Embasar a noção de números e desenvolvimento da memória. 
- Coordenação psicomotora relacionada à percepção da 
memória, identificar a nomenclatura dos números. 

 
O Jogo do Tabuleiro (Fig. 5) pode ser usado de várias formas. Nesta oficina ele foi 

utilizado com o intuito de introduzir a operação de soma, além de reforçar a contagem e 
correlação de quantidades. Trata-se de um jogo de tabuleiro simples, apenas com casas, onde 
as quantidades sorteadas com o dado são preenchidas em cada casa. 
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Figura 5: Jogo do Tabuleiro 

 
No Jogo do Tabuleiro o material de montagem utilizado foi impressões, cola, tesoura, 

régua, plástico, EVA e saquinhos plásticos. Plastificou-se os tabuleiros individuais, e depois 
confeccionou-se as peças para o preenchimento do tabuleiro com EVA, colocando-as em 
saquinhos, usando um dado emborrachado. A Tab. 8 apresenta as regras e as 
competências/habilidades que o jogo do Tabuleiro desenvolve. 

 
Tabela 8: Regras e Competências/Habilidades do Jogo do Tabuleiro. 

Regras Competências/Habilidades 
- Cada jogador, na sua vez, joga o dado e 
coloca no tabuleiro o número de tampinhas 
indicado na face do dado. Os jogadores 
devem encher seus tabuleiros; vence quem 
encher primeiro. 

- Identificar e representar as quantidades, conhecer os números 
de 0 a 6. 
- Relacionadas às psicomotoras, relacionar os números e as 
quantidades, identificação de espaço-tempo-quantidade. 

 
No tradicional Jogo de Bingo (Fig. 6) buscou-se um enfoque pedagógico. Com o foco na 

interação do grupo e não no sentido competitivo do jogo, não apresentou-se nenhum brinde 
ou similar como prêmio para os possíveis ganhadores. Contendo cartelas de zero a nove, 
exibidas em forma de representação de contagem, nomenclatura e escrita. 
 

 
Figura 6: Jogo de Bingo 

 
Os materiais de montagem desse jogo foram impressões, tesoura, cola, régua, tampinhas 

de garrafa PET, EVA e saquinho plástico. Procurou-se obter uma maior durabilidade para o 
jogo, plastificando as cartelas impressas em várias combinações diferentes. Usou-se 
tampinhas como marcadores, as quais foram decoradas com EVA, para valorizar o jogo. 
Além disso, com tampinhas extras, foram feitas as peças para o sorteio do bingo de zero a 
nove. A Tab. 9 apresenta as regras e as competências/habilidades que o jogo de Bingo 
desenvolve. 
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Tabela 9: Regras e Competências/Habilidades do Jogo de Bingo. 

Regras Competências/Habilidades 
- Cada jogador recebe uma cartela e 
também marcadores. Uma pessoa fica 
responsável pelo sorteio; ganha quem 
completar a tabela primeiro. 

- Identificar e relacionar os números de 0 a 9, assimilar as 
formas escritas dos números, ter base de comparação entre 
maior e menor (quantidade). 
- Coordenação psicomotora. 

 
Os jogos abordados na terceira oficina foram: o Jogo das Contas, o Dominó e o Jogo de 

Roleta. Nesta oficina procurou-se trabalhar a competência de lidar com regras e uma interação 
maior com o grupo, além de abordar jogos manuseáveis pelos alunos. 

O Jogo das Contas (Fig. 7), usado de forma introdutória e simplificada, pode e deve ser 
explorado com outras finalidades e operações matemáticas, embora nesta oficina foram 
exploradas somente as operações de soma e de subtração. 

 

 
Figura 7: Jogo das Contas 

 
Os materiais para a montagem do Jogo das Contas foram barbante, conexões em PVC, 

EVA, cola, barbante, tesoura, régua, impressos com operações matemáticas e saquinhos 
plásticos. Com o EVA decorou-se as conexões em PVC, as quais foram separadas em 
saquinhos. As tranças foram feitas com o barbante, nas quais passam-se as conexões em PVC, 
e as contas numéricas foram apresentadas de forma impressa. A Tab. 10 apresenta as regras e 
as competências/habilidades que o jogo das Contas desenvolve. 

 
Tabela 10: Regras e Competências/Habilidades do Jogo das Contas. 

Regras Competências/Habilidades 
- Cada participante recebe um pedaço de 
fita (ou barbante) e um punhado de 
material de contagem. Ao sinal, os 
jogadores terão um minuto para colocar as 
contas na fita. Vence aquele que cometer 
menos erros em uma rodada determinada, 
podendo explorar as quatro operações 
matemáticas. 

- Introdução à noção de soma e de subtração de 0 a 9, definir a 
diferença entre mais e menos, abordar a contagem. 
- Coordenação psicomotora, ritmo, além de outras habilidades 
psicomotoras. 
- Compreensão de quantidade, do acréscimo e retirada desta 
quantidade/valores. 

 
O Jogo de Dominó (Fig. 8) foi adotado como proposta pedagógica para interação do 

grupo e familiarização com jogos comuns e que correlacionasse a contagem de 0 a 9. Este 
jogo, por ser individual, buscou uma maior concentração e auxiliou no processo de 
memorização. Para torná-lo mais maleável adotou-se novamente o uso de EVA.  
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Figura 8: Jogo de Dominó 

 
Os materiais de montagem do Jogo de Dominó compreendem os impressos, EVA, cola, 

tesoura, régua e saquinhos plásticos. Os impressos foram colados em EVA, plastificados e 
recortados no formato do jogo; os jogos foram colocados em saquinhos. A Tab. (11) apresenta 
as regras e as competências/habilidades que o jogo de Dominó desenvolve. 
 
Tabela 11: Regras e Competências/Habilidades do Jogo de Dominó. 

Regras Competências/Habilidades 
- Embaralha-se o dominó, com as faces das 
peças que contém os números viradas para 
baixo. Em seguida, as peças são divididas 
entre dois ou três jogadores; vence quem 
primeiro conseguir eliminar todas as suas 
peças ou ficar com menos peças. 

- Identificar a numeração e sua representação, conhecimento 
numérico de 0 a 6, compreensão de quantidade e diferenciação 
entre mais e menos. 
- Coordenação psicomotora, ritmo, além de outras habilidades 
psicomotoras, criação do desenvolvimento de representação 
numérica e sua relação. 

 
No Jogo de Roletas e Palitos (Fig. 9), último desta oficina, buscou-se a utilização de 

regras e uma interação do grupo como um todo, enfatizando o desenvolvimento de atitudes e 
habilidades. Este jogo focou a linguagem, a interpretação de dados e regras. 
 

 
Figura 9: Jogo de Roletas e Palitos 

 
Os materiais utilizados no Jogo de Roletas e Palitos foram impressos com as regras em 

formato de roleta, garrafa PET, EVA, palitos de picolé, cola, tesoura e régua. A impressão da 
roleta foi colada em EVA, plastificada e recortada em seu formato. Recortou-se e decorou-se 
o fundo da garrafa PET, e acoplou-se um pedaço do palito como marcador, que será girado 
indicando a regra a ser seguida no jogo. Os palitos de picolé serviram como peças que foram 
distribuídos entre os participantes igualmente. A Tab. (12) apresenta as regras e as 
competências/habilidades que o jogo de Roletas e Palitos desenvolve. 
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Tabela 12: Regras e Competências/Habilidades do Jogo de Roletas e Palitos. 

Regras Competências/Habilidades 
- Cada participante do grupo receberá 5 
palitos, e no centro do grupo serão 
colocados 20 palitos. Cada um deve girar a 
roleta uma vez, receber a regra e cumpri-
la, um após o outro em ordem. Vence 
quem estiver com o maior número de 
palitos, em certo tempo determinado. 

- Realizar soma e subtração de 0 a 6, identificar as quantidades 
e relacioná-las. 
- Desenvolvimento psicomotor, relacionar regras e identificar as 
operações de soma e subtração. 

 
Na quarta oficina foram apresentados jogos no software Power Point®. Tais jogos foram 

elaborados por turmas do Curso de Assistente Administrativo da Escola SENAI Catalão - GO, 
produzidos no primeiro semestre de 2013, com intuito de demonstrar os recursos da 
ferramenta Power Point®. Os jogos é o resultado de um projeto elaborado pelos professores de 
informática da escola SENAI, que juntamente com os demais professores deste curso, visam a 
aplicação e a inclusão de novas tecnologias na educação (Fig. 10).  

Além disso, os jogos foram testados pelos professores e pelos demais alunos da Escola 
SENAI, em um momento único da instituição com a interação de todos os alunos do turno 
matutino. Os jogos foram classificados e premiados em categorias, onde os alunos avaliavam 
em cinco critérios cada jogo. Escolheu-se os jogos de alfabetização, que durante o projeto da 
Escola SENAI foram classificados como sendo para crianças de zero a cinco anos. Com isso, 
são de fácil entendimento e abordam pouca linguagem escrita, apresentando grande 
diversidade de figuras, imagens e sons. 

 

Menu  
Figura 10: Página inicial dos Jogos no software Power Point®. 

 
 
O objetivo inicial desta oficina foi a interação com os recursos tecnológicos, permitindo a 

introdução das novas tecnologias da informação na vivência destes alunos, através do 
conhecimento e da utilização deste recurso como ferramenta didática. 

Assim, esta oficina abordou não somente a matemática, mas trouxe como opção 
conhecimentos iniciais de português, ciências e inglês, como a formação de palavras e o 
reconhecimento dos sons, das cores, dos animais, etc. A interação é uma grande característica 
dos jogos em computadores; o recurso Power Point® é uma ferramenta simples e viável, que 
pode ser adaptada a várias situações. Buscou-se também uma interação manual com os 
instrumentos da tecnologia; o contato com o monitor, o manuseio do mouse, a identificação 
das letras e das vogais no teclado, o reconhecimento dos sons, entre outros; os quais permitem 
novos conhecimentos, desenvolvendo habilidades que torne o cidadão cada vez mais apto às 
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inovações tecnológicas.    
Percebeu-se que, entre o grupo de alunos, esta oficina pode ter sido o primeiro contato 

com os computadores. Considerando que se está falando de inclusão, favoreceu a inclusão 
digital, enfatizando o quão tal deveria estar presente nos dias atuais e no aprendizado como 
um todo. Ou seja, acreditando que algumas barreiras poderiam surgir, em um primeiro 
momento, serviu para dar confiança e tranquilidade, quebrando as resistências que poderiam 
vir a ocorrer. 

Através do uso das tecnologias as pessoas com necessidades especiais, em seu sentido 
mais amplo, estão mais aptas a exercerem o seu papel de cidadãos. Sabe-se que a tecnologia é 
uma grande percursora da inclusão, tanto no que se relaciona a minimizar as mobilidades, 
quanto ao gerar acessibilidade às múltiplas deficiências. 

4 Análise dos dados 
As pessoas com Síndrome de Down carregam um problema genético, responsável por 

algumas características; sendo assim para sua aprendizagem e interação fazem-se necessários 
estímulos para o seu desenvolvimento. 

A inserção de jogos matemáticos para o desenvolvimento dos alunos com Síndrome de 
Down não visou somente contribuir com o desenvolvimento cognitivo deles, mas possibilitou 
ainda as suas afetividades, o crescimento pessoal e a interação com os demais de seu grupo.  

A análise dos resultados se deu de duas maneiras. Primeiramente, da observação direta 
dos alunos durante a realização das oficinas, e, posteriormente, através dos relatos das 
professoras responsáveis pelos grupos. Buscou-se enfatizar uma vivência, que permitisse 
demonstrar como se materializou as oficinas. Para tanto, adotou-se uma linguagem breve e 
simples, para relatar os fatos e os pontos centrais desenvolvidos por meio das oficinas. 

Na primeira oficina o grupo A apresentou maior dificuldade no Jogo do Saco; a oficina 
ocorreu de forma tranquila e teve a participação de todos os alunos. O jogo de maior interesse 
deles foi o Jogo de Boliche. Na segunda oficina, com duração maior, devido à complexidade 
dos jogos, o Jogo de Memória mostrou que os alunos têm grandes dificuldades com relação a 
concentração e alguns não conseguiram concluir o jogo; também no Jogo do Tabuleiro 
revelaram algumas dificuldades motoras. Na terceira oficina, no Jogo das Contas todos os 
alunos apresentaram dificuldades e no Jogo Roletas e Palitos as regras tiveram que ser lidas, 
já que todos não dominavam a leitura. Ressalta-se que uma das alunas não compareceu na 
realização desta oficina. 

Com os jogos interativos, da quarta oficina, adotou-se uma postura individual com 
relação ao grupo A, onde em momentos separados, de aproximadamente 20 minutos, 
orientou-se cada aluno no uso dos jogos. Todos apresentaram certa resistência, mas aos 
poucos conseguiram interagir com a ferramenta tecnológica. 

Em relação ao grupo B, como se tratava de alunos iniciantes, alguns dos jogos não 
puderam ser trabalhados e nem lhes eram convenientes; assim, algumas adaptações foram 
feitas somente em relação aos jogos e sua quantidade. Os jogos da primeira oficina passaram 
a constituir cada um uma oficina; com isso, teve-se três oficinas e na quarta oficina manteve-
se os jogos interativos. Na primeira oficina, com o Jogo Corrida dos Animais, apresentaram 
desenvolvimento linguístico e interesse; em alguns momentos dispersavam, mas de forma 
relativamente insignificante. Os alunos não conheciam os números e estão em grande fase de 
formação verbal; apresentou-se então cartazes representando os números e as quantidades em 
formato maior fixados em local visível na sala de aula. Com relação ao Jogo Tirando do Saco, 
aplicado no grupo B, primeiramente adaptou-se o saco por caixa de sapatos, que foram 
improvisados na hora, para facilitar a retirada das peças pelos alunos. Neste jogo os alunos 
tiveram dificuldades, pois ainda estavam conhecendo os números e as quantidades; em muitos 
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momentos recorreu-se aos cartazes para familiarizar os alunos.  
No Jogo de Boliche o grupo B interagiu bastante, devido a sua maior atividade física; em 

alguns momentos demonstraram grande entusiasmo, tiveram dificuldades na sequência 
numérica, mas repetiram os números. Com certeza, este jogo deveria ter sido o primeiro a ser 
apresentado para este grupo; assim, percebeu-se como um jogo simples pode se tornar uma 
ferramenta poderosa. Novamente, recorreu-se aos cartazes fixados na sala para familiarizar os 
alunos. 

Na quarta oficina, adotou-se a mesma metodologia do grupo A, e os jogos interativos 
foram apresentados de forma individual, por aproximadamente 20 minutos. Os alunos 
demonstraram certa resistência e dispersão, mas todos os jogos foram realizados. Em alguns 
momentos pediam para repetir as jogadas e os sons; em jogos que tinha replay vibravam e se 
divertiam muito. 

Quanto a participação dos alunos, pode-se afirmar que, em relação ao grupo A, a aluna 
A1, durante todas as atividades teve um bom desenvolvimento, mesmo não tendo o domínio 
da leitura e escrita, mas familiarizava-se com as letras e vogais e conhecia a sequência 
numérica até 3 e/ou 5. Ao final, a aluna conseguiu repetir a sequência até 9. Durante os jogos 
demonstrou espírito competitivo, sendo uma grande animadora. Na última oficina, com jogos 
no computador, sendo este o primeiro contato com as novas tecnologias, ficou bastante 
impressionada, e conseguiu interagir com os jogos. A professora responsável pela aluna 
relatou que esta procurou pelos jogos nas aulas seguintes, e está reconhecendo e identificando 
os números até 9. 

O aluno A2 apresentou certa dispersão durante algumas etapas das oficinas, perdia-se e 
ficava excessivo quando errava. O aluno não apresentou domínio da leitura e escrita, 
reconhecia muito mal as letras e vogais. Porém, conhecia a sequência numérica até 9. 
Apresentou interesse por relógios, e soube pronunciar os números das horas. Na oficina com o 
uso das novas tecnologias apresentou certa resistência, mas foi superada. Os relatos com 
relação ao aluno A2, feitos pela professora, são que não apresenta avanços no 
desenvolvimento há algum tempo e só se interessa por aquilo que se familiariza. 

Já a aluna A3 mostrou-se interessada, sendo dispersa em poucos momentos; também não 
compareceu à terceira oficina. Ela não tem domínio da leitura e da escrita, reconhece de forma 
razoável as letras e vogais, conhecia a sequência numérica até 3. Demonstrou certo interesse 
nos jogos e repetia bem a sequência numérica durante as oficinas. Na oficina com o uso das 
novas tecnologias ficou fascinada e repetia todos os sons. As observações pertinentes 
referentes aos relatos da professora responsável pela aluna são de que ela procurou pelos 
jogos nas aulas seguintes, passando a reconhecer e identificar os números até 9. 

Com relação ao grupo B, observou-se que o aluno B1 é bem inquieto e curioso. Durante 
os jogos apresentava-se interessado e repetia os números mencionados. O aluno possuía 
pouco domínio verbal e linguístico, com vocabulário bem simples. Passou a demonstrar 
habilidades para os cuidados pessoais, teve pouca dispersão durante a realização das oficinas. 
Os relatos da professora são de que o mesmo apresenta grandes potencialidades, sendo 
criativo e muito interativo. Nos dias subsequentes às oficinas repetia e reconhecia os números, 
mas nem sempre em sequência correta. 

 Já a aluna B2 era bem tímida e possuía algumas dificuldades motoras; demonstrou-se 
interessada durante as oficinas e repetia os números, embora com algumas dificuldades. A 
aluna possuía pouquíssimo domínio verbal e linguístico, tendo um vocabulário bem simples, 
demonstrava habilidades motoras, mas apresentou dificuldades devido a sua mobilidade 
reduzida. Durante as oficinas teve grande dispersão nas atividades. A professora relatou que 
às vezes ela se isola, evitando o contato e a interação em grupo, embora sempre sorridente. 

Percebeu-se que as atividades com a utilização de materiais concretos possibilitaram 



Anais do VI Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI'2014, Vol. 1, ISSN 2175-7828 

 
 
 

87 

maior manuseio dos alunos e permitiram-lhes aprendizagens significativas. Acatou-se a 
sugestão de Silva (2002) [7]: evitaram-se situações que pudessem provocar stress ou serem 
traumatizantes aos alunos. Além disso, respeitou-os e incentivou-os a participarem das 
oficinas. 

A efetivação deste trabalho, por meio da realização das oficinas, enfatizou uma 
aproximação entre alunos e professoras. A introdução de novas práticas pedagógicas através 
do lúdico, a busca do melhor desenvolvimento das pessoas com a síndrome e a aplicação de 
abordagens matemáticas podem proporcionar uma melhor interação com os seus pares, além 
de terem apresentado certo grau de desenvolvimento. 

Os jogos possibilitaram espaços de “compromisso consciente intencional, de esforço sem 
perder o caráter de prazer e de satisfação individual” (ALMEIDA, 2000, p. 64) [1], além 
disso, eles podem contribuir para a efetivação de novas práticas docentes que viabilizem de 
fato o potencial de cada aluno. As professoras descreveram que os alunos em geral gostaram 
das atividades e narraram como é importante tais práticas, propuseram utilizar os jogos 
novamente, inclusive que aplicariam aos demais alunos da instituição em que foi realizada a 
pesquisa. Sabe-se que através de jogos matemáticos o educando pode se familiarizar com 
vários conhecimentos. 

5 Considerações Finais 
Durante a realização das oficinas pode-se perceber toda afetividade que envolve os alunos 

que participaram desta pesquisa; eles são carinhosos, atenciosos e carismáticos; trazem para a 
vida uma realidade dura, mas ao mesmo tempo capazes de gestos sinceros e transformadores. 
Com a análise das oficinas demonstrou-se que o desenvolvimento das pessoas com Síndrome 
de Down ocorre de forma mais lenta, mas não inibe o aprendizado como afirma BISSOTO 
(2005) [2]. Neste processo, elas se desenvolvem normalmente. Acredita-se que quanto mais 
precocemente forem inseridas no meio educacional, maior a possibilidade do 
desenvolvimento de suas potencialidades.  

De forma geral, os jogos mostraram vários aspectos importantes em relação à inclusão 
dos alunos com Síndrome de Down: 

• Na maioria dos casos eles são inseridos tardiamente nas redes de ensino; 
• É preciso inserir novas metodologias e práticas para sanar o déficit existente; 
• É necessária uma capacitação para todos os profissionais da escola; 
• É importante maior amparo e apoio da família; 
• Respeitar o processo gradativo de cada aluno/pessoa; 
• Anterior às oficinas seria fundamental introduzir os números e a sequência numérica; 
• As atividades deveriam ocorrer considerando um tempo maior, o que possibilitaria 

uma melhor familiarização dos alunos com os jogos; e 
• A análise deveria ter sido realizada com maior intervalo de tempo, possibilitando que 

as professoras tivessem repetidos alguns jogos com os alunos. 
Logo, pode-se chegar à conclusão que a investigação foi bem sucedida, não somente na 

inserção de novas práticas pedagógicas de matemática por meio de jogos educativos como no 
desenvolvimento dos alunos com Síndrome de Down. Este trabalho pode contribuir para 
futuras práticas educativas tanto de pessoas com Síndrome de Down quanto para pessoas que 
não apresentam síndromes, favorecendo aprendizagens mais significativas por aprender mais 
e de forma prazerosa e o desenvolvimento de suas capacidades físicas, cognitivas e sociais. 
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 Resumo. Os tempos atuais evidenciam cada vez mais a necessidade e até mesmo 
dependência do uso da tecnologia por parte da população mundial. Atualmente os 
computadores são usados para todas as atividades rotineiras, desde a convivência social 
até à educação. Com base nisto o presente trabalho analisou a eficiência do uso de 
computadores em escolas e, através destes, o uso de jogos no auxílio à aprendizagem. 
Não obstante foi proposto o desenvolvimento de um jogo educacional para que este seja 
testado em ambientes escolares e apresente os resultados reais da eficácia do uso de 
jogos no processo de desenvolvimento psicologico e escolar. O jogo proposto tem como 
foco ajudar no combate a obesidade, problema cada vez mais presente no meio infantil¸ 
além também de objetivar analisar na pratica a eficiencia dos jogos na assimilação e 
apreenção de conhecimentos por parte das crianças. 

Palavras-chave: Jogos educacionais, Obesidade infantil, Jogos educativos, Aprendizagem. 

1 Introdução 

Ao se falar em século XXI, faz-se imprescindível o entendimento de que estamos 
no auge da era da tecnologia, onde computadores são instrumentos essenciais no que 
tange o trabalho, lazer, conhecimento, convivência social e até mesmo na educação 
deixando de representar somente distração para horas vagas e passando a integrar meio de 
conhecimento e de aprendizagem (Eletronic Entertainment Expo, 2011). 

A educação precisa capitalizar as habilidades individuais dos alunos da mesma 
maneira, fazendo esta tornar-se mais adaptativa através da tecnologia (MATTAR, 2009). 
Seguindo este pensamento, as escolas tem aderido a utilização deste equipamento dentro 
das salas de aula como uma forma mais interativa de ensino. Tal afirmação pode ser 
verificada em Mattar (2009), sendo observado que tal prática já é aplicada a mais de dez 
anos.  

Ainda neste contexto, o uso de computadores, notebooks e tablets no meio escolar, 
pode ser mais eficiente quando estes são utilizados em conjunto com os jogos digitais 
educacionais. De acordo com Valente (1998), a pedagogia, por trás dos jogos 
educacionais, é referente a exploração auto-dirigida ao invés da instrução explícita e 
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direta. O autor ainda defende a filosofia de que a criança aprende mais quando está livre 
para descobrir relações por ela mesma, ao invés de ser explicitamente ensinada.  

A utilização dos jogos como apoio ao ensino e aprendizado propicia ao estudante, 
a possibilidade de estudar no seu ritmo, repetindo conceitos que ainda não foram 
adequadamente assimilados, bem como testar seu conhecimento sem se sentir 
constrangido perante os colegas (FROSI e MARSON, 2009).  

Sendo assim, esta proposta de trabalho visa valorizar o uso da tecnologia e dos 
jogos na educação infantil, tendo como principal objetivo o desenvolvimento de um jogo 
educativo destinado a educação alimentar infantil. O foco na educação alimentar foi 
escolhido com base nos grandes índices de obesidade mundial, conforme alguns dados 
apresentados como segue.  

Atualmente a obesidade vem atingindo não somente adultos mas  também as 
crianças, o que é algo preocupante, visto que se este problema se manifesta na infância, 
nossos futuros adultos passarão por grandes problemas, podendo até mesmo ter sua 
estimativa de vida reduzida quando comparada as de seus pais e avós. Segundo o maior 
sistema cooperativista de trabalho médico do mundo e também maior rede de assistência 
médica do Brasil, a UNIMED (2008), 43% dos adultos de todas as capitais brasileiras 
estão acima do peso, sendo que 11% deles têm obesidade. É importante ressaltar que a 
obesidade também atinge 10% das crianças brasileiras e as leva a ter doenças de adultos, 
como diabetes e hipertensão (UNIMED, 2008). 

Não obstante, faz-se imprescindível conscientizar as crianças desde cedo sobre a 
importancia de uma alimentação saudável, o que está relacionada a uma alimentação 
diária que seja correta e nutritiva. O ensinamento desses conceitos enquanto criança pode 
influenciar em suas ações futuras, dessa forma, espera-se que estes se tornem adultos mais 
conscientes e com hábitos saudáveis, o que ainda poderá ser passado às gerações futuras.  

Neste sentido, o principal escopo do jogo ao qual esta proposto o desenvolvimento 
neste projeto, está em desenvolver um jogo digital, que seja focado para crianças entre 5 a 
10 anos, possibilitando que estes possam criar hábitos saudáveis através da diversão.   

O presente trabalho está relacionado como segue: Na seção 2 será abordada a 
questão dos Jogos Digitais Educacionais. Na seção 3 falaremos a respeito da Questão da 
Obesidade Infantil. Na seção 4 falaremos a respeito do jogo que está sendo desenvolvido. 
Já a seção 5 mostra os resultados preliminares obtidos apartir do desenvolvimento do 
jogo. 

2 Jogos Digitais Educacionais 

Com o advento de novas tecnologias, os jogos convencionais se tornaram, de certa 
forma, ultrapassados. Por conta disso, foram criados os chamados jogos digitais, também 
denominados jogos eletrônicos, que se mostram mais adequados à atualidade e tem um 
poder maior para prender a atenção de adultos e crianças devido a sua interatividade, 
dinamicidade e a criatividade inserida a cada assunto a ser retratado nos jogos. 
Atualmente, os jogos digitais exercem grande fascínio e influência sobre todo os níveis de 
perfis de usuários, desde as crianças até adultos (Eletronic Entertainment Expo, 2011). A 
quase dez anos atrás já se observa que o mercado mundial de jogos eletrônicos se tornou a 
maior indústria de entretenimento moderno (PINTO et al., 2005), o mesmo cenário é 
repetido nos dias atuais, uma vez que a utilização dos jogos digitais tem ultrapassados as 
barreiras que os limitavam apenas à diversão, sendo estes apoio para o ensino, para 
aspectos relacionados ao tratamento de doenças, para treinamento e simulações, dentre 
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outras de suas relevantes aplicações e precisos resultados.  
Com base nestes fatos, os jogos digitais passaram a cada dia mais serem utilizados 

de maneira educativa, com o intuito de ensinar crianças de uma forma mais divertida. De 
acordo com Frosi e Marson (2009), através do jogo digital a criança pode vivenciar uma 
história onde ela é a protagonista e sofrer as consequências de suas escolhas e é desta 
forma, passando por situações e problemas por si mesma, que a criança aprende não pelo 
que lhes contam, mas pelas consequências e cenários ao qual estão inseridas. Neste 
sentido o jogo é utilizado como o interlocutor desta transferência da criança do mundo 
real para o digital, o que apresenta reflexos sobre a vida (FROSI e MARSON, 2009). Esta 
possibilidade de enfrentar problemas por si só, faz com que a criança tenha uma mente 
mais criativa e aberta a novas ideias, tornando-o mais independente. Segundo Frosi e 
Schlemmer (2010) os cérebros humanos, especialmente os das crianças nascidas na era 
digital, estão evoluindo a uma imensa velocidade e a relação com as tecnologias digitais 
estão aumentando a capacidade mental, a inteligência e as habilidades cognitivas. 

Como previamente mencionado no capítulo anterior, a importância do uso de 
jogos na educação é reconhecida desde os tempos antigos. Até mesmo o filósofo Platão 
(427-348) afirmava que os primeiros anos da criança deveriam ser ocupados com jogos 
educativos, praticados em comum. Ele acreditava que a Educação propriamente dita 
deveria começar aos sete anos de idade (TENÓRIO e LORDÊLO, 2008).  

Neste sentido, percebe-se que os jogos sempre passam novos conhecimentos para 
as crianças. Dessa forma, deve-se ter também cuidado quanto à utilização dos jogos 
digitais, uma vez que estes devem ser auxílio a vida das crianças e não se tornarem 
suporte insubstituível. Por exemplo, se estes forem compostos por violência e guerra irão 
transmitir às crianças aspectos negativos, mas se forem compostos por ensinamentos 
pedagógicos, ajudarão as crianças a assimilarem melhor o que aprendem nas escolas. 

Pesquisas revelam que a geração atual de adolescentes e crianças tem gasto mais 
tempo semanal com jogos do que estudando (RIBEIRO et al., 2006), sendo esta uma 
positiva justificativa pela inserção de jogos educacionais na vida dessas pessoas, uma vez 
que se há a necessidade pela utilização do computador que esta seja feita possibilitando 
que o usuário possa interagir com softwares que irão auxiliar, de maneira positiva, sua 
formação como ser humano.  

3   A questão da obesidade Infantil 

Uma pesquisa feita em 2013 pelo Ministério da Saúde revelou que o índice de 
obesidade entre os brasileiros cresceu 54% entre os anos de 2006 e 2012, sendo que, 
segundo tal pesquisa, 51% da população do país com idade acima de 18 anos encontra-se 
acima do peso (OLINDA, 2013). Ainda, segundo a mesma fonte, se considerarmos 
pessoas de todas as idades, 17,1% da população brasileira está obesa, o que é um número 
preocupante segundo o Ministro da Saúde Alexandre Padilha. Não obstante, a pesquisa 
ressalta a observação de Alexandre, que deixa claro a necessidade de se definir cuidados 
de forma rápida, pois se nada for feito em breve o Brasil poderá superar o índice dos 
Estados Unidos, que é de 27,7%. 

Ainda de acordo com a mesma pesquisa, os Estados Unidos da América são 
conhecidos por serem vastos consumidores de pratos rápidos, também conhecidos como 
fast food,  o que torna tão alto o número de obesos no país. Já no Brasil, a pesquisa revela 
que os números são decorrentes de má alimentação e sedentarismo, além também de 
destacar que o número de brasileiros que consomem carne com excesso de gordura é de 
30% e os que consomem refrigerantes regularmente atingem 26%. Com base nestes fatos, 



Anais do VI Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI'2014, Vol. 1, ISSN 2175-7828 

 
 
 

92 

o Ministério da saúde pretende combater a obesidade através de programas que previnam 
o excesso de peso na população, dentre eles faz-se importante citar o programa saúde na 
escola que, segundo o próprio secretário de vigilância em saúde, visa preparar os adultos 
do futuro para que não venham a ter o mesmo problema (OLINDA, 2013). 

A obesidade é uma condição clínica caracterizada pelo acúmulo excessivo de 
gordura no organismo, que causa prejuízos à saúde (MARCONDES et. al, 2003). Esta 
pode ainda ser conceituada como acumulação de gordura para além da necessidade do 
equilíbrio funcional e morfológico do organismo saudável ou, por outras palavras, a 
hipertrofia patológica do tecido adiposo (SILVA et. al., 2007). O que percebe-se é que 
este mal não tem atingido somente os adultos, mas está se tornando cada vez mais 
frequente no meio infantil. A Organização Mundial da Saúde relatou que a prevalência da 
obesidade infantil tem crescido cerca de 10 a 40% na maior parte dos países Europeus, se 
considerados os últimos dez anos (DIETZ, 2001). Sendo ainda constatado que a 
obesidade é mais frequente no primeiro ano de vida, entre 5 e 6 anos, e na adolescência 
(EBBELING et al., 2002). O fato de a obesidade também estar atingindo crianças é 
preocupante e deve ser combatido para evitar problemas futuros maiores. Além dos 
aspectos relacionados a saúde de cada indivíduo e sua qualidade de vida, outra grande 
preocupação sobre a obesidade é o impacto econômico global que esses futuros adultos 
obesos poderão causar (SILVA et al., 2007). 

De acordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008/2009, há um consumo 
excessivo de açúcares pela população brasileira, atingindo 61%, devido à elevada 
ingestão de sucos, refrigerantes e refrescos, açucarados, aliado ao baixo consumo de 
frutas e hortaliças (BRASIL, 2012). Estes fatores e o excessivo consumo de alimentos 
industrializados, com alto índice de conservantes, são os principais fatores causadores da 
obesidade.  

Dado o cenário imposto da obesidade nas diferentes faixas etárias da população, 
Fernandes et al. (2008) observou que o ambiente escolar pode ser um fator determinante 
para a maior prevalência de sobrepeso e obesidade na classe econômica alta, em função 
do maior poder aquisitivo destes e, assim, a facilidade por proporcionar maior consumo 
de alimentos industrializados dentro da própria unidade escolar. 

Neste sentido, os dados apresentados serviram como motivadores para a proposta 
deste trabalho, de modo que o jogo que será desenvolvido focará bastante no não 
consumo de alimentos industrializados, ricos em conservante e gordurosos. Além também 
de estimular o consumo de alimentos naturais e sem conservantes como água, frutas, 
verduras e legumes. O jogo visará ensinar hábitos alimentares saudáveis às crianças, de 
modo a trazer conhecimento desde cedo, para que estes sejam disseminados tanto no 
ambiente familiar quanto no escolar. 

 

4   O jogo 
O jogo proposto possuirá um personagem principal, o qual poderá ser escolhido 

pelo jogador, no início do jogo, sendo do sexo masculino ou feminino. O jogo possuirá 
quatro fases, que representarão as principais refeições do dia, sendo, respectivamente, 
café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Cada fase apresentará um cenário 
propício à hora e ao tipo da refeição, mostrando ao jogador que é possível ingerir 
alimentos saudáveis em todas as refeições do dia.  

Em cada etapa o jogador terá em seu caminho os alimentos saudáveis para cada 
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uma das diferentes refeições e, assim, deverá selecioná-los, ou como melhor dito “pegá-
los”, para obter pontos. Os alimentos industrializados e os considerados nocivos à saúde 
aparecerão no decorrer do caminho como vilões, onde o jogador poderá simplesmente 
evitá-los ou mesmo eliminá-los. Se o personagem principal encostar em algum dos vilões 
ele terá seu índice de saúde reduzido, pois entenderá que este tipo de alimentação foi 
selecionado.  

No inicio do jogo o personagem começará sem nenhum ponto e com a barra que 
indica saúde completamente preenchida.  Caso a barra de saúde fique totalmente vazia o 
personagem perderá uma vida, valendo ressaltar que ele começa o jogo com três vidas. A 
barra de saúde poderá ser recuperada de acordo com o que o personagem captura durante 
o jogo, referente a alimentos saudáveis. Sendo que durante o jogo aparecerão copos de 
água no caminho, os quais deverão ser “capturados” para que o personagem possa ganhar 
mais vidas. 

Relacionado às questões computacionais, que envolve o desenvolvimento de 
sistemas e avaliação dos mesmos, este trabalho apresentará aspectos inerentes da 
Engenharia de Software, como:  

• Será seguido um modelo de desenvolvimento para criação do projeto, desde a 
prototipação do jogo até a definição dos testes funcionais e não funcionais; 

• Serão utilizadas metodologias da Engenharia de Software Empírica, com vistas 
a identificar características que devem ser impostas no jogo, através do uso de Survey 
(Kitchenham e Pfleeger, 2008). Ainda, estudos de caso (Runeson e Höst, 2009) serão 
desenvolvidos para avaliar o jogo. O primeiro relacionado ao desenvolvimento do jogo, 
verificando aspectos dos requisitos definidos e das técnicas empregadas. O segundo será 
relacionado à aplicação do mesmo em uma escola, para que crianças possam utilizá-lo e 
para que o jogo possa ser verificado em relação ao ensino/aprendizado.  

Os dados coletados nestes estudos poderão ser utilizados como fonte para que 
demais pesquisas neste âmbito sejam produzidas. Mais detalhes sobre os estudos 
empíricos são apresentadas mais a frente. 

Com esta proposta de jogo espera-se passar ao usuário a noção de que quanto 
mais alimentos naturais ele consumir mais saudável e longa será sua vida, destacando a 
importância em ingerir água durante todo o dia, uma vez que há a preocupação em 
mostrar que o consumo de água é imprescindível para uma boa saúde.  

 
5 Resultados Preliminares 

Vale salientar que o presente trabalho não apresenta resultados conclusivos, uma 
vez que ainda se encontra em desenvolvimento. Entretanto, faz-se importante demonstrar 
abaixo o andamento do jogo para facilitar a assimilação do mesmo. Neste contexto serão 
apresentados abaixo alguns personagens que figuram no jogo e já foram modelados. 

A figura 1 apresentada abaixo representa o personagem da batata frita. Tal 
personagem se trata de um vilão no jogo e foi modelado para passar tal imagem ao 
jogador. A batata frita é preparada através do método de fritura, o que é prejudicial à 
saúde e por isso a torna um vilão no jogo. As listras de sua embalagem lembram a 
imagem típica dos vilões de desenhos animados, característica utilizada propositalmente 
para passar ao jogador a ideia clara de que este alimento não deve ser consumido. Sua 
fisionomia aparentemente maléfica tem o escopo de demonstrar ao usuário que se trata de 
um vilão no jogo. 
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Figura 1: Persongem batata frita 

A figura 2 mostra o personagem que representa o bolo. Este também se trata de 
um vilão no jogo. Observando suas características pode-se perceber que se trata de bolo 
com recheio e cobertura, características que,  juntamente com sua fisionomia maléfica,  
visam passar a ideia de que este faz mal à saúde e não deve ser consumido em excesso, 
por possuir gordura hidrogenada em seus ingredientes.  

 

Figura 2: Personagem bolo recheado. 

Como pode ser visto, a  figura 3 apresenta o personagem Brigadeiro. Se 
assemelhando ao personagem anteriormente apresentado, o brigadeiro também é rico em 
gordura hidrogenada e conservantes , o que o faz ser considerado um vilão para a saúde  e 
consequentemente será tratado da mesma forma no jogo.  Sua aparência nada amigável 
visa deixar claro seu posicionamento negativo no jogo. 
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Figura 3: Personagem Brigadeiro. 

Notadamente a figura 4 representa o personagem cachorro quente. Alimento 
consideravelmente  consumido por crianças e adultos e tido como prejudicial à saúde por 
ser rico em colesterol. Sua fisionomia maléfica tem por objetivo passar ao jogador que 
este se trata de mais um vilão para a saúde e deve ser consumido de forma moderada.  

 
Figura 4: Personagem Cachorro Quente. 

Já a figura 5 mostra o personagem Chocolate. Também se trata de um vilão muito 
apreciado por crianças e adultos agindo de forma negativa para a saúde. Além de conter 
gordura hidrogenada,  este também possui uma grande quantidade de açúcar em sua 
composição,  o que o torna um dos causadores da doença de Diabetes.  Sua aparência 
negativa tem por objetivo demonstrar no  jogo que este faz mal a saúde. 

 
Figura 5: Personagem barra de chocolate 

Por sua vez a figura 6 representa o caixo de uva, que sendo uma fruta faz parte da 
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boa alimentação. Tal fruta representará um bônus para o jogo, quando esta for capturada o 
jogador ganhará saúde e pontos, para ficar claro que seu consumo faz bem à saúde. 

 
Figura 6: Bônus caixo de uva 

Na figura 7 podemos ver a laranja, que é rica em vitamina C e esta inclusa em uma 
dieta saudável. Esta também representará um bônus e deverá ser capturada para obtenção 
de pontos e saúde. 

 
Figura 7: Bônus laranja 

Por fim, a figura 8 representa o tomate, que é essencial a qualquer dieta, também 
se trata de um bônus no jogo, para demonstrar que este deve ser ingerido para se obter 
uma alimentação saudável. 

 
Figura 8: Bônus tomate. 

Dentre todos os personagens representados nesta subseção, vale ressaltar que sempre 
que um bônus for capturado, o jogador ganhará pontos e saúde, porém sempre que este 



Anais do VI Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI'2014, Vol. 1, ISSN 2175-7828 

 
 
 

97 

encostar-se a um dos vilões perderá saúde. Tal fato tem por escopo demonstrar ao jogador 
que os alimentos tratados como vilões devem ser ingeridos de forma bastante regrada, 
pois fazem mal à saúde, enquanto os bônus podem ser mais livremente ingeridos, pois 
fazem parte de uma alimentação saudável. 

 

6 Conclusões 

Com base no estudo feito pôde-se perceber a importância do lúdico no processo 
pedagógico, sendo ainda imprescindível nos tempos atuais o uso específico de jogos 
digitais na educação.  

Como previamente mencionado, o jogo digital proporciona maior assimilação de 
seu conteúdo por parte do usuário e, por este motivo, se mostra muito eficiente quando 
usado de forma educativa. Entretanto, mesmo tendo ficado claro que a população gasta 
mais tempo com jogos do que com estudos, a porcentagem de jogos educativos 
disponíveis é muito pequena em relação a outros jogos disponíveis. Por meio deste 
estudo, pôde-se constatar a inexistência de jogos educativos voltados para o problema 
alimentar de obesidade especificamente para os propósitos aqui impostos e estudos aqui 
propostos. 

Dessa forma, este estudo tem por objetivo principal propor o desenvolvimento de 
um jogo digital educativo voltado para a disseminação de conhecimento sobre uma 
alimentação saudável, que combata o problema da obesidade. Tal jogo se propõe a atingir 
principalmente o público infantil e ajudar, de certa forma, no processo pedagógico e na 
prevenção da obesidade infantil. 
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Resumo. Neste trabalho é apresentado um problema de Pesquisa Operacional voltado à 
otimização do planejamento de dietas. É realizado um estudo da Pirâmide Alimentar e seus 
grupos. O objetivo deste trabalho é encontrar a melhor dieta para um aluno em época de 
provas e visa minimização de custo e tempo, levando em consideração restrições 
alimentares a serem obedecidas.Esse Problema da Dieta proposto foi revisado da literatura 
e reproduzido usando a linguagem Python. 
 
Palavras-chave: Problema da Dieta, Pesquisa Operacional, Pirâmide Alimentar, Python. 

1 Introdução 

A alimentação é um elemento fundamental na vida do trabalhador, podendo afetar 
diretamente o desempenho em suas funções.  

Algumas pessoas possuem restrições alimentares e estas devem ser seguidas com 
o intuito de que a saúde não seja comprometida. É notável também que a perda de peso é vista 
não só como sinônimo de saúde, pois devido à falta de saúde algumas pessoas tem que perder 
peso, mas também como autoestima elevada. Baseadas em unir a matemática à solução desses 
problemas usaremos um software de otimização para o problema da dieta que será capaz de 
dar resultados que minimize o custo, calorias, glicose e purina. O objetivo é criar dietas que 
melhor se adequem a diferentes tipos de restrições alimentares e atendam os diversos 
resultados esperados àqueles que se submetem a uma dieta, incluindo a possibilidade de 
interações entre as variáveis e seguindo os resultados mais recentes no tocante a pesquisas de 
nutrição. 

2 Estudo do Problema da Dieta 

2.1 Pirâmide Alimentar 

O desenvolvimento da ciência de alimentação e nutrição nos últimos tempos tem 
gerado resultados que devem ser usados na melhoria da qualidade de vida das pessoas. 
(Welshet al., 1992a apud PHILIPPI et al., 1999). 

No século anterior, Atwater foi o pioneiro na averiguação dos componentes 
essenciais para a criação de guias alimentares. Com sua publicação de tabelas de composição 
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de alimentos e padrões dietéticos para a população norte americana em 1894, deu início às 
bases científicas para estabelecer relações entre a composição dos alimentos, consumo e saúde 
das pessoas. Após isso foram propostos outros guias com diferentes formas de apresentação 
para variados grupos populacionais. Esses guias também foram mudados devido a criação de 
novos alimentos. (Welshet al., 1992a apud PHILIPPI et al., 1999). 

Tem-se buscado uma forma gráfica de arranjo dos alimentos para que se torne 
mais compreensível à população, ou seja, fazer com que se tenha o consumo certo dos 
alimentos, formando uma dieta nutricional adequada. (Welshet al., 1992b apud PHILIPPI et 
al., 1999). 

Foram feitas pesquisas nos Estados Unidos sobre qual forma gráfica era mais 
aceita pelas pessoas e constatou-se que o arranjo em forma de “roda” não surtia os resultados 
desejados, pois no início exibia os alimentos divididos conforme função e com a mesma área, 
oferecendo diferentes interpretações. Ademais, trata-se de uma representação ultrapassada, 
pois segundo os entrevistados as informações já eram conhecidas. (PHILIPPI et al., 1999). 

Foram experimentadas diversas maneiras de expor os alimentos sendo: em pilhas, 
em utensílios (xícara, tigela, prato), em carrinho de supermercado e, por fim pirâmide, que foi 
adotada pelo United States Department of Agriculture (USDA) em 1992. (PHILIPPI et al., 
1999). 

“Pirâmide alimentar é um instrumento de orientação nutricional utilizado por 
profissionais com o objetivo de promover mudanças de hábitos alimentares visando a saúde 
global do indivíduo e a prevenção de doenças.” (Achterberg et al. apud PHILIPPI et al., 
1999) 

Segundo Silva e Mura (2010) a pirâmide alimentar é constituída por oito grupos 
que são compostos com alimentos similares e foi deliberado o número de porções diárias para 
cada grupo, sendo eles: 
• Cereais (5 a 9 porções) - Este grupo é fonte de energia, que pode ser encontrada em pães, 

massas e tubérculos. É importante dar preferência a esses alimentos na forma integral, por 
serem ricos em fibras e manterem suas vitaminas originais. As fibras melhoram o 
funcionamento do intestino, podem prevenir o câncer e controlam os níveis de glicose e 
colesterol sanguíneo. 

• Frutas (3 a 5 porções) – Este grupo é fonte de vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras. 
O consumo regular e variado deste grupo auxilia no controle de várias doenças. 

• Hortaliças (4 a 5 porções) – Este grupo, juntamente com a fruta, ajuda a regular o nosso 
metabolismo, para assim podermos ter uma melhor quantidade de vida. Este grupo é 
importante fonte de fibras e vitaminas que previnem doenças como diabetes e câncer. 

• Leguminosas e oleaginosas (1 a 2 porções) - As leguminosas e as oleaginosas, como 
nozes, amêndoas, linhaça e outros, são valiosas fontes de óleos essenciais, importantes na 
prevenção de muitas doenças. O feijão é considerável fonte de ferro e pectina, uma fibra 
que regula o intestino e as taxas de glicose, e pode evitar o câncer. A soja é fonte de 
isoflavonas, que são substâncias antioxidantes. Lembre que, para consumi-las, devemos 
cozinhá-las e aproveitar seu caldo, que significa fonte de pectina. 

• Lácteos (3 porções) - Este grupo é fonte de proteínas de defesa e de minerais, 
principalmente o cálcio, um mineral muito importante para crianças e pessoas na terceira 
idade. No entanto, é importante consumir produtos com menor quantidade de gordura, 
com a ricota e o leite desnatado, pois estes possuem pouca gordura saturada. Os produtos 
fermentados, como o iogurte e a coalhada, são importantes alimentos para os 
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microrganismos intestinais e nos ajudam em nossa defesa imunológica. 
• Carnes (1 a 2 porções) – As carnes são fontes de proteínas, que são nossos “tijolinhos”. 

Elas ajudam a construir e reparar nossos tecidos. O consumo de carnes é importante pela 
quantidade de proteína que elas possuem principalmente os peixes, pois estes também são 
fontes de gorduras essenciais, como óleo de peixe, fonte de !-3, que é bom para o nosso 
coração. 

• Açúcares (1 a 2 porções) – Os açúcares são apenas complementos calóricos e devem ser 
consumidos com moderação. A preferência se dá aos naturais, como cana-de-açúcar e o 
mel, e também aos menos processados, como açúcar mascavo. O excesso de consumo 
deste grupo pode levar a problemas como o diabetes e a obesidade. 

• Gorduras (1 a 2 porções) – As gorduras são importantes porque fazem parte da estrutura 
do nosso tecido e também fornecem energia para o organismo. Elas, porem, podem levar a 
problemas a saúde, como dislipidemias (LDL alta, por exemplo), quando consumidas em 
excesso, principalmente as de origem animal. Mas há, em nossa alimentação, fonte de 
gorduras muito importantes, como o azeite de oliva e os óleos de canola e girassol, pois 
estes possuem gorduras essenciais que controlam muitas doenças e ajudam a prevenir 
outras, como as do coração. LDL = lipoproteína de baixa densidade. 

A ilustração 1 mostra a pirâmide alimentar e as porções recomendadas de cada 
grupo de alimentos. 

 
Figura 1: Pirâmide alimentar (Fonte: SILVA e MURA, 2010) 
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2.2 Linguagem Python 
Em dezembro de 1989, um holandês chamado Guido Van Rossum criou a 

linguagem de programação Python pela necessidade de uma linguagem de alto nível. Nessa 
época ele trabalhava no projeto de sistema operacional Amoeba, onde a equipe desenvolvia 
uma linguagem em paralelo ao projeto, chamada ABC, sendo uma linguagem interativa e 
ambiente para computação pessoal que originalmente foi criada para iniciantes, mas 
atualmente é uma poderosa ferramenta para iniciantes e especialistas. Para suprir as 
deficiências de ABC, Rossumem 1990 sugeriu a adoção da recém-criadalinguagem Python, 
sendo tão satisfatória que em 1991 lançou a linguagem na internet de forma gratuita. 

O Python (x,y), uma extensão do software livre Python, é um software livre 
vocacionado para cálculos científicos e numéricos, análise de dados, construção e 
visualização de gráficos em duas e três dimensões, entre outras funcionalidades (SANTOS, 
2010). 

O Scipy é um módulo da linguagem Python que implementa vários algoritmos de 
cálculo científico e os seus sub-módulos são utilizados para diferentes finalidades, 
nomeadamente, implementação de algoritmos de integração numérica, processamento de sinal 
e imagem, otimização, entre outros. Destacam-se: 
• OPTIMIZE - Implementa algoritmos de optimização e minimização; 
• SIGNAL - Rotinas de Processamento de Sinal; 
• INTEGRATE - Integração e resolução de equações diferenciais ordinárias; 
• LINSOLVE - Resolução de sistemas de equações lineares 
• INTERPOLATE: Funções de interpolação; 
• STATS: Possui um conjunto de distribuições discretas e contínua assim como funções 

estatísticas usuais (média, desvio padrão, entre outras) (SANTOS, 2010). 

2.3 O Problema da dieta 
O problema da dieta foi estudado e solucionado por George Stigler, usando um 

método heurístico. Em 1945 especificou que: 
“Para um homem mediano pesando aproximadamente 70 kg, qual 

quantidade dentre 77 diferentes alimentos deveria ser ingerida diretamente, de modo 
que as necessidades mínimas de nutrientes fossem igual as recomendações pelo 
Conselho Nacional de Pesquisa Norte-Americano e, além disso, a dieta elaborada 
tivesse o menor custo possível” (STIGLER, 1945 apud NAMEN; BORNSTEIN, 
2004) 

 O objetivo era conceber uma dieta com menor custo que obedecesse às restrições 
mínimas de nutrientes. 

Nesse procedimento, foram averiguadas 510 distintas alternativas de combinação 
de alimentos, sendo um conjunto amplo de inequações (9x77), alcançando um custo total de 
39,93 dólares/ano para cada dieta, entretanto não pode-se conceituar precisamente menor 
custo por razão da inexistência de processo matemático. E o método não reproduzia dietas 
aceitáveis para consumo. (NAMEN; BORNSTEIN, 2004). 

O problema original é clássico e importante na área de Programação Linear, desde 
o imediato modelo: 

 Minimize c!x!
!

!!!
         (1) 
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 Sujeito a: n!"x!
!

!!!
≥ b!para i=1,2,...,i       (2) 

x! ≥ 0para todo j 
onde 
{1,2,...,J} = conjunto de índices dos alimentos disponíveis para a formulação da dieta 
!! = custo unitário do j-ésimo alimento 
!! = quantidade do j-ésimo alimento presente na dieta 
{1,2,...,I} = conjunto de índices dos nutrientes 
!!" = quantidade do i-ésimo nutriente em uma unidade do j-ésimo alimento 
!! = quantidade mínima necessária do i-ésimo nutriente 

Dantzig em 1947 expôs o método simplex, que se dispõe como um problema de 
programação linear, o modelo geral compõe-se em duas partes: a função objetivo e as 
restrições. (NAMEN; BORNSTEIN, 2004). 

Para comprovar o método empregou-se o problema da dieta de Stigler. Dantzig 
(1990) resolveu empregar o problema da dieta para reduzir seu peso, e por obter resultados 
extravagantes como a proposta de uma refeição de 500 galões de vinagre, resultou-se na 
criação de restrições que apontavam limites máximos para as variáveis aplicadas no modelo. 
(DANTZIG, 1990 apud NAMEN; BORNSTEIN, 2004). 

Além de Dantzig, outros pesquisadores, ao longo do tempo, fizeram adequações 
ao problema original, introduzindo novos alimentos, aplicando novas especificações de 
nutrientes ou de necessidades humanas mínimas. (NAMEN; BORNSTEIN, 2004). 

Modelos associados à otimização de dietas estão cada vez mais presente em 
escolas e universidades em caráter pedagógico, e do mesmo modo modelos matemáticos de 
dietas constroem a base para programas do Governo norte-americano (como Planejamento 
Econômico Alimentar). (NAMEN; BORNSTEIN, 2004). 

Contudo através da evolução exibida, torna-se explicita a relevância do problema 
original apresentado por Stigler para a evolução da Programação Linear. (NAMEN; 
BORNSTEIN, 2004). 

2.4 Exemplo da literatura 

O problema da dieta que será apresentado foi proposto por Ferreira e Pinho 
(2012). 

O problema original foi tirado do livro de Chvátal, Vasek, “Linear Programming”, 
da W.H. Freeman and Company New York, USA, 1980 (páginas 3,4 e 5), sendo feitas 
algumas modificações como: adicionar novos alimentos de maneira à ser mais próximo de 
uma situação real, analisar uma maior variedade de nutrientes, inserir alimentos de todos as 
categorias da roda alimentar e ter pelo menos dois alimentos de cada categoria dessa. 

Considerando a alimentação de um estudante universitário em época de 
avaliações,com prioridades que carece que os alimentos tenham: uma dieta rica, menor preço 
e minimizar o tempo de preparo. Não foi considerada a quantidade de água ingerida por cada 
pessoa, sabendo que um adulto deve beber, em media, 1,5L de água por dia. 

Conforme os pontos especificados anteriormente foram realizados uma pesquisa 
de dados inerente às regras nutricionais e preços dos alimentos.  

Analisou-se sete constituintes dos alimentos, sendo: Energia, Proteínas, Cálcio, 
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Fibras, Vitamina C, Ferro e Lipídios.  
Tendo em vista a lista de alimentos com encargo na resolução do problema: 

Tabela 1: Alimentos escolhidos para a dieta. (Fonte: FERREIRA e PINHO, 2012) 
Grupo 1 
 
 
Laticínios 

Grupo 2 
 
 
Frutas 

Grupo 3 
 
 
Hortaliças  

Grupo 4 
Cereais, 
Derivados, 
Tubérculos 

Grupo 5 
Carne, 
Peixes e 
Ovos 

Grupo 6 
 
 
Leguminosas 

Grupo 7 
 
Óleos e 
Gorduras 

 
Leite 
Magro 
 
Iogurtes 
 

 
Maças 
 
Laranjas 

 
Alface 
 
Cenouras 

 
Arroz 
 
Espaguete 
Batata 
Pão  

 
Atum 
(enlatado) 
 
Salsichas 
(enlatadas) 
 
Ovos 
 
Fiambre 
 
Frango 
 
Pescada 

 
Feijão 
 
Grão de Bico 

 
Azeite 
 
Manteiga 

 

 
Figura 2: Roda dos alimentos. (Fonte: FERREIRA e PINHO, 2012) 
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Apresenta-se os dados relativos ás regras nutricionais e preço de alimentos, em 
forma de tabelas: 
(Os preços nela citados foram consultados da cadeia de hipermercados Continente) 

Tabela 2: Constituição nutricional e preços.(Fonte: FERREIRA e PINHO, 2012) 
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C

 
(m
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pí
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 (g
) 
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o/
K

g 
(€

) 
 

Pr
eç

o/
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(c

en
t.)

 

Leite magro  
!! 

 
144g 

 
134,2 

 
8,784 

 
390,4 

 
0 

 
2,44 

 
0,732 

 
5,856 

 
0,49 

 
12 

Iogurte  
!! 

 
125g 

 
77,5 

 
3,75 

 
137,5 

 
0 

 
1,25 

 
0,125 

 
4,25 

 
2,56 

 
32 

Maças  
!! 

 
138g 

 
84,18 

 
0,414 

 
8,28 

 
3,174 

 
8,28 

 
0,552 

 
0,414 

 
1,19 

 
16 

 

Laranjas  
!! 

 
131g 

 
115,28 

 
1,572 

 
60,26 

 
5,633 

 
78,6 

 
0,9825 

 
0,262 

 
0,85 

 
11 

Alface  
!! 

 
15g 

 
2,7 

 
0,18 

 
6 

 
0,10 

 
1,8 

 
0,24 

 
0,03 

 
1,3 

 
2 

Cenoura  
!! 

 
72g 

 
30,24 

 
0,648 

 
25,2 

 
1,296 

 
4,32 

 
0,576 

 
0,252 

 
1,29 

 
9 

Arroz  
!! 

 
100g 

 
360 

 
7,2 

 
9 

 
0,3 

 
0 

 
1,4 

 
0,6 

 
0,74 

 
7 

Espaguete  
!! 

 
140g 

 
491,4 

 
15,68 

 
33,6 

 
0,56 

 
0 

 
2,52 

 
0,924 

 
0,78 

 
20 

Batata  
!! 

 
100g 

 
80 

 
42 

 
8 

 
1,9 

 
16 

 
0,9 

 
0,1 

 
0,83 

 
8 

Pão  
!!" 

 
32g 

 
100,16 

 
34,56 

 
10,24 

 
0,32 

 
0 

 
0,576 

 
0,576 

 
2,29 

 
7 

Atum 
(Enlatado) 

 

 
!!! 

 
85g 

 
181,9 

 
20,4 

 
7 

 
0 

 
0 

 
1,598 

 
11,05 

 
5,75 

 
69 

Salsichas 
(Enlatado) 

 
!!" 

 
100g 

 
330 

 
16,8 

 
10 

 
0 

 
1 

 
2,5 

 
27,1 

 
1,34 

 
14 

Ovos  
!!" 

 
50g 

 
73 

 
5,7 

 
27 

 
0 

 
0 

 
1,25 

 
13,55 

(6 ovos) 
1,09 

 
182 

Fiambre  
!!" 

 
15g 

 
13 

 
0,17 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0,135 

 
0 

 
8 

 
12 

Frango  
!!" 

 
150g 

 
364,5 

 
27,45 

 
15 

 
0 

 
3 

 
2,7 

 
21,75 

 
1,96 

 
29 
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Pescada  
!!" 

 
150g 

 
141 

 
29,25 

 
40,5 

 
0 

 
0 

 
1,2 

 
2,55 

 
4,99 

 
75 

Feijão  
!!" 

 
80g 

 
288 

 
16,16 

 
380 

 
5,6 

 
2,4 

 
9,52 

 
1,12 

 
0,75 

 
0,6 

Grão de Bico 
 

!!" 
 

80g 
 

296,8 
 

16,4 
 

120 
 

3,2 
 

 
1,6 

 
5,6 

 
3,84 

 
0,75 

 
6 

Azeite 
 

!!" 
 

13g 
 

117 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

2,6 
 

2,59 
 

34 

Manteiga 
 

!!" 
 

20g 
 

150,2 
 

3,8 
 

3,8 
 

0 
 

0 
 

0,4 
 

16,8 
 

4,36 
 

9 

 

Dieta equilibrada para satisfazer as necessidades nutritivas de um adult` : 
Tabela 3: Necessidades nutritivas de um adulto. (Fonte: FERREIRA e PINHO, 2012) 

Energia 
(Kcal) 

Pr` teínas 
(g) 

Cálci`   
(mg) 

Fibra 
(g) 

Vitamina 
C 

(mg) 

Ferr`  
(mg) 

Lipídi` s 
(g) 

2000 60 800 35 80 14,4 70 
 

2.4.1 Formulação Matemática 
A f` rmulaçã`  f` i elab` rada da seguinte f` rma: 
!!,… ! , !!" sã`  ` s aliment` s da tabela 2, a`  vet` r d` s !! den` mina-se x de m` d`  a 

facilitar a escrita. 
!!,… ! , !!" ` s cust` s agregad`  a cada aliment` s. 
O ` bjetiv`  é enc` ntrar!!,… , !!" de m` d`  a minimizar a funçã` . Tal que 

!!,… ! , !!" satisfaçam as restrições de:  
C` nsiderand`  que as seguintes restrições sã`  referentes às tabelas 2 e 3: 

• S` ma de energias de t` d` s ` s aliment` s c` nsiderad` s; 
• S` ma das pr` teínas d` s aliment` s; 
• S` ma d`  cálci` ; 
• S` ma das fibras a c` nsiderar; 
• S` ma da vitamina C; 
• S` ma d`  ferr` ; 
• S` ma d` s lipídi` s; 

Restrições referentes análise da tabela 1 e ilustraçã`  2: 
• S` ma das p` rções d`  grup`  1; 
• S` ma das p` rções d`  grup`  2; 
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• Soma das porções do grupo 3; 
• Soma das porções do grupo 4; 
• Soma das porções do grupo 5; 
• Soma das porções do grupo 6; 
• Soma das porções do grupo 7; 
• !!, para ! = 1,… , 20. 

A literatura usou o CPLEX para obter os seguintes resultados: 
• Função Objetivo: 203 cêntimos 
• Solução Ótima:  

Tabela 4: Determinação da Solução Ótima usando o CPLEX. 
 
!! 

 
!! 

 
!! 

 
!! 

 
!! 

 
!! 

 

 
!! 

 
!! 

 
!! 

 
!!" 

 

 
!!! 

 

 
!!" 

 
!!" 

 
!!" 

 
!!" 

 
!!" 

 
!!" 

 
!!" 

 
!!" 

 
!!" 

2 0 5 0 0 4.5 0 0 0.51 3.49 0 1.25 0 0.25 0 0 2 0 0 1 

 
No exemplo que foi proposto, de um estudante universitário que deseja minimizar 

o custo e o tempo satisfazendo as necessidades nutricionais de um adulto. Interpretando da 
Tabela 4 originou-se a seguinte dieta: 
• 2 porções de leite magro;  
• 5 maçãs;  
• 4,5 cenouras; 
• 0,51 porções de batata;  
• 3,49 pães;  
• 1,25 porções de salsichas;  
• 0,25 porções de fiambre;  
• 2 porções de feijão;  
• 1 porção de manteiga.  

Esta dieta teria o custo de 2,03€ e fornece a quantidade mínima de nutrientes para 
o adulto e balanceia a alimentação, com o porém da dieta se repetir dia após dia. 

Lembrando que não foi levada em conta a quantidade de água ingerida pelo 
estudante e a que os alimentos contêm. 

Reproduziu-se esse mesmo exemplo usando a função fmin_slsqp na linguagem 
Python e os resultados encontrados foram: 
• Função Objetivo: 125 cêntimos 
• Solução Ótima:  

Tabela 5: Determinação da Solução Ótima usando a linguagem Python. 

!! !! !! !! !! 
 
!! 
 

!! !! !! !!" !!! !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" !!" 

2 0 0 3 3 0 0 0 3.35 0 0 1.38 0 0 0 0 2 0 0 1 
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Sugerindo a seguinte dieta: 
• 2 porções de leite magro; 
• 3 Laranjas; 
• 3 porções de alface; 
• 3,35 porções de batatas; 
• 1,38 porções de salsichas; 
• 2 porções de feijão; 
• 1 porção de manteiga; 

Esta dieta teria o custo de 1,25€. 

3 Conclusões 

Comparando o resultado da literatura onde foi usado o CPLEX para resolver com 
o resultado obtido usando a função de otimização da linguagem Python pode-se concluir que 
a linguagem Python obteve o menor custo, portanto é o melhor resultado, uma vez que o 
objetivo do problema era minimizar custo. 

A diferença entre os dois aplicativos é grande do ponto de vista do algoritmo 
subjacente. O CPLEX é uma implementação o método Simplex, que por sua vez fica restrito a 
uma função objetivo e restrições lineares. Por sua vez a função SLSQP é uma variação do 
BFGS que pode ser aplicada a restrições e funções objetivo quaisquer, incluindo, como no 
presente trabalho o caso linear. Sendo assim o SLSQP bastante adequado para, em trabalhos 
futuros, se estudar a possibilidade de interação entre os alimento. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo relatar sobre as atividades desenvolvidas no 
Projeto Integrar: Escola e Matemática. É um projeto de extensão desenvolvido para auxiliar 
no processo de aprendizagem da disciplina de matemática para os alunos do ensino 
fundamental, através de atividades lúdicas que atraem o interesse dos mesmos. Nas 
atividades são utilizados jogos que possibilitam o envolvimento e o desenvolvimento das 
crianças participantes, acerca dos conteúdos didáticos da matemática. Proporcionando 
ainda, o aperfeiçoamento do raciocínio e da criatividade.  

 

Palavras Chave: Matemática, Jogos, Ensino-aprendizagem. 

1 Introdução 

Os jogos como meio de ensino da matemática vem sendo uma alternativa utilizada no 
ensino, uma vez que proporciona o desenvolvimento do raciocínio lógico, além de trabalhar 
com situações do cotidiano. De acordo com Brasil (1998, p. 46): 

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois permitem  
que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a criatividade na  
elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. Propiciam a simulação  
de situações-problema que exigem soluções vivas e imediatas, o que estimula o  
planejamento das ações; possibilitam a construção de uma atitude positiva perante  
os erros, uma vez que as situações sucedem-se rapidamente e podem ser corrigidas  
de forma natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas. 

Com base nesse contexto a utilização de jogos vem se tornando uma ferramenta de suma 
importância no ensino, por despertar o interesse, a criatividade, a motivação dos alunos pela 
aprendizagem do universo matemático. 

Baseado nesta ideia de atividades lúdicas no ensino matemático foi criado o projeto de 
extensão intitulado Projeto Integrar - Escola e Matemática que tem como propósito promover 
a interação dos discentes e docentes da Universidade Federal de Goiás/Regional Catalão com 
os professores e alunos do ensino fundamental das escolas públicas e particulares da cidade de 
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Catalão e região. O projeto também visa colaborar com a formação acadêmica dos 
graduandos, os incentivando a desenvolver novas metodologias de ensino que despertem o 
interesse dos alunos e os motivem para a aprendizagem da matemática. No projeto são 
desenvolvidos jogos e atividades que estimulam o aperfeiçoamento cognitivo das crianças, 
torna a aprendizagem mais prazerosa e atrativa, além de aprimorar a criatividade e as 
habilidades de raciocínio lógico e auxiliar no aperfeiçoamento da atenção e da memória.  

 O projeto consiste em um ciclo de oficinas matemáticas, realizadas com turmas do 
terceiro ao sétimo ano do ensino fundamental das escolas da rede pública e privada da cidade 
de Catalão e região, que são desenvolvidas no Laboratório de Educação Matemática 
(Matemateca), no qual acontecem o desenvolvimento de alguns projetos de extensão e cultura 
do Departamento de Matemática. 

As atividades e os jogos propostos são elaborados e pesquisados anualmente, pela equipe 
executora, de acordo com o conteúdo de cada série participante visando introduzir atividades 
que despertem a curiosidade, a concentração, o raciocínio lógico, assim contribuindo com a 
formação de pessoas com senso argumentativo, capazes de elaborar e compreender com mais 
clareza. Os jogos também ajudam no desbloqueio dos alunos quanto à matemática. De acordo 
com Borin (1996, p. 9): 

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

As atividades lúdicas auxiliam no desenvolvimento da compreensão dos conteúdos 
matemáticos e tornam as aulas mais dinâmicas e prazerosas facilitando a aprendizagem. 
Conforme Smole (2008, p.11) “ao jogar, os alunos têm a oportunidade de resolver problemas, 
investigar e descobrir a melhor jogada, refletir e analisar as regras, estabelecendo relações 
entre os elementos do jogo e os conceitos de aprendizagem”. 

As atividades se aplicadas de maneira correta tornam-se ferramentas fundamentais para 
ensino da matemática, uma vez que estas levam os alunos a estimularem de maneira 
significativa o raciocínio. Segundo Agranionih e Smaniotto (2002, p. 16): 

(...) uma atividade lúdica e educativa, intencionalmente planejada, com objetivos 
claros, sujeita a regras construídas coletivamente, que oportuniza a interação com 
os conhecimentos e os conceitos matemáticos, social e culturalmente produzidos, o 
estabelecimento de relações lógicas e numéricas e a habilidade de construir 
estratégias para a resolução de problemas. 

Por meio destas torna-se possível verificar as dificuldades das crianças, a compreensão do 
conteúdo, assim como o surgimento nos alunos de uma visão crítica proporcionando o 
desenvolvimento de sua capacidade de formular questões. Desta forma, podemos mostrar aos 
professores do ensino básico formas alternativas de ensinar e assimilar a matemática de modo 
lúdico saindo um pouco da rotina da sala de aula. 

2 Metodologia 

O Projeto Integrar – Escola e Matemática é realizado em duas etapas. A primeira consiste 
na preparação das atividades a serem aplicadas nas visitas, as quais são pesquisadas e 
selecionadas de acordo com os conteúdos de matemática abordados em cada série. Após os 
jogos serem escolhidos, eles são confeccionados, para cada nível de ensino, utilizando-se 
materiais de baixo custo e/ou recicláveis, o que permite a reprodução dos jogos pelas escolas 
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e transmite a importância da reciclagem. Também são aplicados nas oficinas jogos que 
compõem o acervo do Laboratório de Educação Matemática. Simultaneamente a esta etapa é 
feito o convite para as escolas de Catalão e região, no qual as instituições interessadas entram 
em contato com a equipe executora do projeto para realizar o agendamento da visita.   

Na segunda etapa, a equipe responsável pelo projeto recebe as turmas do ensino 
fundamental, que efetuaram o agendamento. Estas são recepcionadas semanalmente no 
Laboratório de Educação Matemática. Em cada visita atendemos trinta alunos do mesmo nível 
escolar. Nas visitas são aplicadas as atividades preparadas para aquela série. A equipe 
responsável ajuda os participantes na execução das atividades e sanam suas dúvidas. Ao final 
de cada visita os participantes respondem um questionário expondo suas opiniões sobre o 
projeto. 

3 Resultados 

O Projeto Integrar – Escola e Matemática promove a relação entre a comunidade e a 
Universidade. Tem como objetivo promover atividades que contribuam com o 
desenvolvimento do raciocínio lógico e a melhora no desempenho escolar das crianças. 
Ademais, contribui significativamente para a formação dos acadêmicos participantes da 
equipe organizadora, os quais têm oportunidade de trabalhar e vivenciar situações concretas 
do ambiente escolar. 

Neste ano de 2014 foram realizadas as pesquisas de novos jogos conforme a matéria 
abordada em cada série e estes foram confeccionados e estão sendo utilizados nas oficinas. 
Recebemos a visita de diversas turmas do ensino básico no Laboratório de Educação 
Matemática, nas quais foram aplicadas as atividades organizadas e os jogos que foram 
confeccionados. 

As atividades propostas para as turmas do terceiro ano do ensino fundamental foram:  
• Cereja Cerejinha- trabalha com o princípio da contagem.  
• Dominó da Adição - aborda operações de adição.  
• 60 Segundos – exige do participante agilidade do raciocínio para que cumpra a tarefa em 60 

segundos. 
• Dominó já sei Contar - aborda a ideia de contagem. 
• Cara a Cara - trabalha a concentração e o raciocínio lógico.  
• Jenga - desenvolve o raciocínio e a coordenação motora. Também trabalha o aspecto de 

trabalho em equipe e de cooperação mútua.  
• Serpentes e Escadas – trabalha com operações de subtração e adição. 

As atividades propostas para as turmas do quarto ano do ensino fundamental foram: 
• Dominó das frações - propicia ao aluno a oportunidade de se familiarizar com as diversas 

representações de frações.  
• Liga 4 - trabalha raciocínio lógico e visão espacial.  
• Cara a Cara - trabalha a concentração e o raciocínio lógico.  
• Jenga - desenvolve o raciocínio e a coordenação motora.  
• Jogo da memória – trabalha com operações de adição e desenvolve o raciocínio lógico. 
• Pega-pega tabuada - aborda operações de multiplicação e agilidade de raciocínio.  
• Trilha da Soma e Subtração – trabalha operações de adição e de subtração. 

Os jogos propostos para o quinto ano foram os seguintes:  
• Dominó das frações - propicia ao aluno a oportunidade de se familiarizar com as diversas 
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representações de frações.  
• Pega-pega Tabuada - aborda operações de multiplicação e agilidade de raciocínio.  
• Cara a Cara - trabalha a concentração e o raciocínio lógico.  
• Loto Tabuada - aborda operações de multiplicação e exige rapidez de raciocínio.  
• Jenga - desenvolve o raciocínio, a coordenação motora e o espírito de colaboração entre os 

participantes.  
• Trilha da Soma e Subtração – trabalha operações de adição e de subtração. 
• Detetive: Raciocínio lógico e dedução. 

Para o sexto ano foram propostas as seguintes atividades: 
• Avanço com o Resto - aborda conteúdo de divisão e resto.  
• Dominó da Multiplicação - trabalha operações de multiplicação.  
• Estrela - aborda conteúdos de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e 

radiciação.  
• Loto Tabuada - trabalha a tabuada de multiplicação.  
• Jenga - desenvolve o raciocínio, a coordenação motora e o espírito de colaboração entre os 

participantes.  
• Dominó Inteiro - trabalha operações de adição.  
• Detetive: raciocínio lógico e dedução. 

As atividades propostas para as turmas do sétimo ano do ensino fundamental foram: 
• Pega-Pega Tabuada - aborda operações de multiplicação e exige rapidez de raciocínio.  
• Trilha dos Inteiros – trabalha com os números inteiros. 
• Dominó Humano - aborda as operações de multiplicação.  
• Jogo da Senha - trabalha os aspectos de dedução, lógica e o conceito de análise combinatória.  
• Botas de muitas Léguas – aborda conceitos de multiplicação.  
• Jogo das 4 Operações – trabalha operações de multiplicação, adição, subtração e divisão. 
• Detetive: raciocínio lógico e dedução. 

Por abordar conceitos de forma dinâmica e descontraída a aprendizagem por meio dos jogos 
torna-se mais interessante contribuindo para que os alunos passem a ser mais comprometidos 
e envolvidos com os estudos.  

O desempenho nas atividades por parte dos alunos participantes varia bastante conforme a 
turma e com cada aluno individualmente. A verificação do desempenho das atividades é 
realizada por relatos feitos pela equipe executora, no qual são expostos o desenvolvimento 
dos jogos e as principais dificuldades apresentadas pelos participantes. Verifica-se que poucas 
turmas tem domínio do conteúdo cobrado necessário para desenvolver as atividades do seu 
nível escolar. Algumas turmas expõem dificuldades que não são compatíveis com o seu grau 
de conhecimento escolar esperado. Nestes casos, cabe à equipe responsável ensinar o 
conteúdo deficitário, sanando as dúvidas dos visitantes, para em seguida dar continuidade as 
atividades propostas. Os membros da equipe responsável são discentes do curso de 
Matemática e Matemática Industrial da Regional Catalão e são aconselhados a utilizarem seus 
conhecimentos pedagógicos para ajudar os participantes nos tópicos que tenham dúvidas.  

No início da visita, antes da aplicação das atividades, as crianças são indagadas a respeito 
da preferência sobre a Matemática e a maioria responde não apreciar a disciplina. No entanto, 
a equipe executora se esforça durante a visita para que o conteúdo seja aprendido, ressaltando 
a importância da matemática. Ao final da visita são disponibilizados questionários aos alunos 
contendo algumas perguntas relacionadas à oficina, sendo que na maioria das respostas fica 
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clara a satisfação dos mesmos em participar do projeto. Os modelos dos jogos confeccionados 
são disponibilizados para as escolas participantes e a maior parte dos professores e 
coordenadores anotam os nomes dos jogos permanentes que são utilizados para que suas 
escolas possam adquiri-los. 

 
Figura 1: Visita da Escola Municipal CAIC – São Francisco de Assis.  

4 Conclusões 

O Projeto Integrar – Escola e Matemática permite aos licenciandos colocar em prática os 
seus conhecimentos pedagógicos estudados durante a sua graduação. Aprendendo a trabalhar 
em grupo, conviver com alunos do ensino básico, lidar com as dificuldades de aprendizado e a 
utilizar uma linguagem que os alunos sejam capazes de compreender. O projeto mostra para 
os professores que acompanham as visitas novas metodologias de ensino que os auxiliarão a 
transmitir os conteúdos. A matemática é vista de uma maneira diferente pelos alunos, de 
forma lúdica, dinâmica, prazerosa e criativa, auxiliando os mesmos na quebra de barreiras e, 
consequentemente, na melhora da aprendizagem. No decorrer das visitas é perceptível o 
entusiasmo e o esforço dos participantes na execução das atividades. Além de estreitar o 
relacionamento da universidade com as escolas de Catalão e região. Portanto, é possível 
afirmar que o projeto vem atingindo o objetivo proposto.  
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 Resumo. Usando o método dos nós, modelam-se duas treliças de cobertura de madeira
onde se busca determinar a estrutura de menor volume possível que resista a um
carregamento dado e que atenda à restrição de inclinação mínima do telhado. Para o
dimensionamento das barras considera-se apenas o efeito da tração e da compressão
(incluindo a flambagem) nas barras. Por ser o material mais comum nesse tipo de estrutura
foram utilizados os critérios e valores da madeira. Ao final os dois casos de treliças são
comparados. Na análise foi utilizado o “solver” do Matlab fmincon, com o algoritmo SQP.

Palavras-chave: Otimização, Madeira, Treliça.

1 Introdução

As empresas vêm buscando tomar decisões e investir em programas matemáticos para
maximizar o seu retorno financeiro. Para melhorar este processo existem os procedimentos de
Otimização, onde são definidas as funções objetivo, que estão sujeitas ou não a restrições. No
que envolve a Otimização encontra-se a Otimização Estrutural, que consiste em dispor das
peças em uma estrutura de forma que esta seja capaz de suportar cargas com segurança, baixo
custo e menor volume de material. 

De modo geral, problemas de otimização têm a necessidade de identificar as variáveis de
projeto, por situações em que se deseja maximizar ou minimizar uma função numérica de
muitas variáveis, de modo a resolvê-las com o objetivo de representar seus problemas e suas
restrições na busca da solução. Portanto, o emprego de sistemas de otimização conduz a um
melhor entendimento no dimensionamento das estruturas, pois transforma o aspecto físico da
estrutura em aspecto matemático, através de uma modelagem matemática da estrutura
analisada (RIBEIRO,2008). 

A estruturação do sistema treliçado permite que haja nas suas barras apenas esforços
axiais (tração e compressão) e possua pequeno peso próprio, pois sua estrutura tem baixo
consumo de material, sendo assim são muito utilizadas em coberturas, pontes, passarelas e
equipamentos de elevação e transporte. O emprego da treliça também está relacionado à sua
capacidade de vencer grandes vãos com consumo de material inferior ao que normalmente é
necessário para outros sistemas estruturais, isso se deve ao fato que os elementos que
compõem as treliças trabalham a esforços axiais. No caso do presente trabalho supõe-se que
para que uma treliça se comporte de forma satisfatória, precisa respeitar algumas
recomendações (PAIVA et al,2009): 

a) Todas as cargas precisam ser aplicadas nos nós; 

b) Os nós precisam ser perfeitamente articulados (nós ideais); 
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c) Os eixos geométricos das extremidades das barras que compõem um nó precisam ser
concorrentes. 

 

2 As Características físicas e mecânicas de peças de madeira 

A madeira é um material com muitas variações, além disto, existem diversas espécies com
diferentes propriedades. Sendo assim, é necessário o conhecimento de todas estas
características para um melhor aproveitamento do material. 

Segundo Pfeil,W; Pfeil,M(2003), os procedimentos para caracterização destas espécies de
madeira e a definição destes parâmetros são apresentados nos anexos da Norma Brasileira
para Projeto de Estruturas de Madeira, NBR 7190/97. De acordo com a NBR 7190, para a
caracterização completa da madeira para uso em estruturas, as seguintes propriedades, dentre
outras, devem ser determinadas experimentalmente: 

Resistência a compressão paralela as fibras fc ; 

Resistência a tração paralela as fibras ft; e

Módulo de elasticidade na compressão normal ás fibras, Ec;.

Neste trabalho serão consideradas as propriedades da madeira pinho-do-paraná, por ser a
madeira mais utilizada nos exemplos da literatura. Assim: 

fc=40,9MPa 

ft=93,1MPa 

Ec=15225MPa 

Entretanto seguindo Pfeil,W; Pfeil,M(2003), com o objetivo de compensar variações
naturais na madeira e na umidade, os valores utilizados para projetos foram reduzidos, em
favor da segurança pelo critério da ABNT, para: 

fcd=0,28 fc 

Ec,ef=0,56 Ec 

ftd=0,17 ft 

3 As Variáveis de projeto 

Segundo Ribeiro (2008), para que a representação de um problema vise uma solução, é
necessário que haja inicialmente a identificação das constantes e das variáveis de projetos,
seus limites, e que a função objetivo seja definida. Neste trabalho a função objetivo de
minimização depende das seguintes constantes de projeto: 

E: espaçamento entre as treliças; 

L: largura da cobertura; e

Propriedades físicas e mecânicas dos materiais. 

E das seguintes variáveis de projeto: 

H: altura da cobertura; 

 i: ângulo de inclinação das barras superiores da treliça; 

A: área da seção transversal (considerada quadrada); 
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Hi,Li: coordenada da posição dos nós. 

Neste trabalho toda a treliça terá a mesma seção transversal, e as alturas serão
consideradas variáveis contínuas. 

4 A Função Objetivo 

A função objetivo, dada pela equação 1 está relaciona ao modelo de treliça que consuma o
menor volume de peças de madeira, para tanto, a equação define os parâmetros necessários os
cálculos da função objetivo (RIBEIRO, 2008) é:

f=b2∑
i=1

n

li (1)

Onde b é a largura (e a altura) de cada barra sendo todas a barras de mesma largura, li
representa o comprimento da i-ésima barra da estrutura e n é o número total de barras. Como
todas as barras tem mesma área, basta minimizar o comprimento total das barras da treliça.

5 Os Critérios de Cálculo 

Para peças tracionadas 

As peças solicitadas à tração simples são dimensionadas com a seção líquida de área A,
de forma que a tensão solicitante de projeto seja menor que a tensão resistente à tração
paralela às fibras ftd. A tensão resistente de projeto ftd é obtida a partir da resistência obtida de
ensaios padronizados em corpos-de-prova isentos de defeitos (PFEIL,W; PFEIL,M.,2003). 

N d≤f td , onde A=bt
2

bt=
N d

f td
(2)

Para peças curtas comprimidas 

Peças Curtas (esmagamento) 

Assim como no caso da tração simples, a tensão de projeto tem que ser menor que a
tensão resistente, assim: 

N d

A
≤ f

cd

Assim 

bc= N d

f cd
(3)

Para peças esbeltas comprimidas (Flambagem) 

Peças comprimidas de madeira estão sujeitas ao fenômeno da flambagem [Pfeil,W;
Pfeil,M.,2003], proporcionada por esbeltezes significativas, assim, dependendo da esbeltez de
uma peça, sua instabilidade geométrica pode ser muito intensa, levando a valores de
resistência axial muito baixa para as peças comprimidas. Neste caso a força solicitante tem
que ser menor que a carga de flambagem, assim: 
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N dN cr=

2
Ec I

l2
Carga críticadeEuler  (4)

I=
Nd l

2

2Ec

b
4

12
=
Nd l

2

2Ec
 

b f=
12l

2
Nd


2
Ec

(5)

Logo a largura e altura da seção transversal necessária será o caso mais desfavorável. 

b=maior (bf,bc) 

6 O Método de Cálculo 

Resolver uma treliça simples é determinar as reações de seus apoios e as forças que atuam

em suas barras. O método dos nós será utilizado para calcular as forças em cada uma das

barras da estrutura. Segundo Moliterno (2010), por este método analisa-se nó por nó,

partindo-se do princípio: “Se o conjunto está em equilíbrio, os nós também estarão em

equilíbrio”. 

São válidas as equações de equilíbrio da estática: 

∑ V=0  (somatório das forças verticais) 

∑ H=0  (somatório das forças horizontais) 

∑ M=0  (somatório das forças de momento) 

Usando esse método são estudados, a seguir, dois casos de treliça: uma de três barras e

uma com nove barras.

7 Os Dois Casos de Treliça

7.1 Caso1 – Treliça de três barras

Deseja-se resolver a treliça da figura 1:

a) Calculo das forças existentes em cada um dos apoios:

∑ V=R1R2=F R1=
F

2

∑ M=R2 L−
L

2
F=0 R2=

F

2
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Como não se tem forças aplicadas horizontalmente tem-se que: R3=0.

Figura 1: Treliça de três barras

b) Calculo das forças aplicadas a cada nó da treliça:

Equilíbrio do 1º nó :
Figura 2: Forças no primeiro nó

∑ H=−N1 cosθN2 cosθ=0

N1=N2 (6)
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∑ V=−F−N 1sin θ−N 2 sinθ=0

N 1sinθN 2sin θ=−F

Substituindo a igualdade (6), tem-se:

N 1=N2=
−F
2sin θ

st=sin θ=
H

H 2
L2
2

=
H

l l

onde: ll é o comprimento das barras 1e 2.

ct=cos θ=
L2

l l

Equilíbrio do 2º nó : 

Figura 3: Forças no segundo nó

∑ H=N1 cosθN3=0

N3 = -N1 cos θ

A partir do conhecimento das forças nas barras N1, N2 e N3 pode-se determinar as
dimensões da seção transversal das mesmas.

Caso as barras estejam comprimidas como segue para as barras 1 e 2, tem-se que:

bf=
12l l −N1

2Ec

bc=
−N1

f c
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b1=maior(bf,bc)

b2  =  b1 

Caso em que a barra está tracionada como para a barra 3, temos que:

b3=
N 3

f t

Assim, temos que o volume da treliça que é a função objetivo, será representado pela
equação:

V=b1
2
l lb2

2
l lb3

2
L (7)

A restrição desse modelo será a inclinação mínima do telhado (i), que segundo a
TOPTELHA é dada pela fórmula:

imin={
30 ; L≤3m
302 L−3; 3L9m
423L−9 ; ≥9m }

i=
H∗100
L

Sendo assim a restrição pode ser escrita como:

i-imin≥0.

Figura 4: Inclinação mínima do telhado
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7.2 Caso 2 – Treliça de nove barras

Figura 5: Treliça de nove barras

a) Calculo das reações de apoio:

∑ H=P1P2⋯P6R3=0R3=−P1⋯P6

∑ V=R1R2−F1−…−F6=0

∑ V=R1R2=F1⋯F6 R1=F1⋯F6−R2

∑ M=R2 L−F2H 4−P2H 2−F3  L2 −P3H 3−F4 L−H 4−P4H 2−P5L=0

∑ M=R2=
1

L [F2H 4P2H 2F3 L2 P3H 3F4 L−H 4P4H 2F5L]
b) Calculo das forças sobre cada nó:

Equilíbrio do nó 1:

Figura 6: Forças no primeiro nó
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∑ H=0cos θ1N1cos θ2N2=−R3−P1 (8)

∑ V=0 sinθ1 N1sin θ2N2=F1−R1 (9)

Sendo:

cos θ1=
L

2 l1

sin θ
1
=
H 1

l1

l1= L2 
2

H 1

2

Onde l1 é o comprimento da barra 1.

l2=H 4

2H 2

2

Onde l2 é o comprimento da barra 2.

cos θ
2
=
H 4

l2

sin θ
2
=
H 2

l2

Equilíbrio do nó 2:

Figura 7: Forças no segundo nó

∑ H=0−cos θ2N2cos θ3N3cosθ4 N4=−P2 (10)
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∑ V=0−sinθ2 N2sin θ3N3−sin θ4N 4=F2 (11)

l3= L2−H 4
2

H 3−H 2
2

Onde l3 é o comprimento da barra 3.

l 4= L2 −H 4
2

H 2−H 1
2

Onde l4 é o comprimento da barra 4.

Sendo:

cos θ3=

L

2
−H 4

l
3

sin θ
3
=
H 3−H 2

l3

cos θ4=

L

2
−H 4

l
4

sin θ
4
=
H 2−H 1

l4

Equilíbrio do nó 3:

Figura 8: Forças no terceiro nó

∑ H=0  N 3cos θ3N7 cosθ3=−P3 (12)

∑ V=0  −N 5−N 3 sinθ3−N7 sinθ3=F3 (13)

Anais do VI Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI'2014, Vol. 1, ISSN 2175-7828                                                    124



Equilíbrio do nó 4:

Figura 9: Forças no quarto nó

∑ H=0  −N 6cos θ4−N 7cos θ3−N 8cosθ2=−P4 (14)

∑ V=0  −N6 sin θ4N7 sinθ3−N8 sinθ2=F 4 (15)

Equilíbrio do nó 5:

Figura 10: Forças no quinto nó

∑ H=0  −N 8 cosθ2−N 9cosθ1=−P5 (16)

Foi considerado neste trabalho, que esta treliça é simétrica por isso não houve
necessidade de calcular todos os nós. As equações de (8) a (16) formam um sistema linear
cuja solução fornece os valores das forças nos nós.

Restrições:

i
1
=
H 2∗100

H 4

i
min

i
2
=

H 3−H 2∗100

L

2
−H 4

i
min
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8 Forças Solicitantes

Foi utilizada a telha de barro tipo francesa, segundo o site da “FazFácil Reforma e
Construção”, tem-se 16 telhas/m2 com peso por peça de 2,6 kg/telha o que dá um peso de
41,6k/m2 . Será utilizado nos exemplos um peso de 50 kg/m2 .

Considerou-se um espaçamento entre as treliças constante de E = 3m e um peso adicional
de 1500 N representando o peso de uma pessoa sobre o telhado, assim tem-se que:

F4=F2=E∗
L

4
∗50∗9,8

F3=E∗ L2−H 4∗50∗9,8peso

9 Resultados

A função objetivo e as restrições foram programadas no Matlab e foi utilizado o solver

fmincon com o algoritmo SQP.

Para o Caso 1, encontrou-se:

L(m) H otimizado(m) F(N) b(m)
3 1,021 3705 0.0427

4 1,353 4440 0.0472

5 1,7* 5175 0.0520

6 2,16* 5910 0.0572

7 2,66* 6645 0.0627

8 3,2* 7380 0.0684

9 3,78* 8115 0.0743

* Inclinação mínima.

Para coberturas de vãos maiores, o que determina a treliça de menor volume é a treliça de
menor inclinação permitida. A tabela abaixo mostra que esse comportamento independe do
peso aplicado à treliça.

peso(N) H otimizado(m)

0 1,7

250 1,7

500 1,7

750 1,7

1000 1,7

1250 1,7

1500 1,7
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Por mais que aumente a força, o que determina a altura ótima é a restrição.

Para o Caso 2, encontrou-se:
L H1, H2,H3,H4 otim F1, F2,F3,F4,F5,F6

3 -0,373 0,224 0,464 0,699 0 1102 2235 1102 0 0

4 -0,494 0,298 0,642 0,924 0 1470 2970 1470 0 0

5 -0,592 0,391 0,85 1,149 0 1837 3705 1837 0 0

6 * -0,675 0,494 1,08 1,373 0 2205 4440 2205 0 0

7* -0,746 0,607 1,33 1,597 0 2572 5175 2572 0 0

8 * -0,806 0,728 1,6 1,82   0 2940 5910 2940 0 0

9* -0,856 0,858 1,89 2,044 0 3307 6645 3307 0 0

* Inclinação mínima

Para coberturas de vão maiores, o que determina a treliça de menor volume é a treliça de
menor inclinação permitida.

Observando os resultados da tabela acima vemos que a treliça apresentada inicialmente
no caso 2, não é o modelo apropriado quando se deseja uma treliça que consuma menor
volume de material. A figura abaixo mostra o modelo ideal para o resultado encontrado.

Figura 11: Treliça ideal para o caso 2 

10 Conclusão

Comparando os casos 1 e 2, calculando os volumes encontrados em cada caso, tem-se:

Volume(m3)
L(m) Treliça 1 Treliça 2

3 0.1103 0.2199
5 0.2622 0.5207
7 0.4708 0.9281
9 0.7375 1.4378

Observando o resultado da tabela acima, podemos concluir que treliças mais simples
(menos barras) são mais econômicas, utilizam um menor volume de material.
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Entretanto é importante observar que foram levadas em consideração que as barras estão
sujeitas apenas a esforços axiais. No caso de treliças com uma quantidade menor de barras,
haverá a necessidade de se apoiarem os caibros ao longo das barras superiores, introduzindo
assim forças de flexão. A introdução na modelagem das forças de flexão será apreciada em
um trabalho futuro, em andamento.
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 Resumo. Usando a Linguagem R faz-se uma análise das variáveis que influenciam o valor
de venda de automóveis dos modelos Vectra, Uno e Gol. Mostra os critérios utilizados para
considerar uma variável relevante ou não. Ao final chegam-se a fórmulas que permitem
prever o valor do veículo a partir de várias variáveis (tanto qualitativas quanto quantitativas)
e as fórmulas são comparadas entre si.

Palavras-chave: Regressão Linear, Automóveis, Ensino de Estatística.

1 Introdução

Uma dos momentos mais desafiadores de uma estudo estatístico é justamente o de iniciar
o estudo. A escolha da ferramenta adequada pode ser a diferença entre se chegar a um
resultado consistente ou se chegar a resultado nenhum. No problema da previsão de alguma
variável, a ferramenta é fácil de ser escolhida: um método de regressão. Entretanto surge aí o
problema da escolha das variáveis. A escolha das variáveis, isto é, das grandezas que serão
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medidas, contadas, ou categorizadas vai depender de um profundo conhecimento prévio do

que se deseja estudar e do tipo de conclusão a que se deseja chegar.

Para exercitar essa habilidade dentro da disciplina Inferência II do segundo semestre de

2013 do curso de Matemática Industrial, foi proposto aos alunos que desenvolvessem

fórmulas para a previsão do valor de venda de um automóvel a partir de dados e

características dos veículos. Os dados podiam ser facilmente obtidos na internet no site
www.webmotors.com.br.

Esse trabalho visa divulgar a metodologia e os resultados gerados por essa pesquisa, em

que foram utilizados os conceitos e ferramentas estudadas na referida disciplina.

2 Definição das Variáveis

Vários fatores influenciam o valor de venda de um automóvel. Alguns são tangíveis como

o modelo, o ano de fabricação, a existência, ou não de certos opcionais, enquanto outros são

intangíveis como o valor emocional do vendedor ou do comprador, e a pressa na

concretização da venda por parte do vendedor (que precisa dos recursos financeiros de forma

emergencial) ou do comprador (que precisa do automóvel até uma data específica).

Para a análise estatística deste trabalho concentra-se apenas nas variáveis que são

tangíveis e de fácil acesso na internet. E por uma questão de praticidade foram feitas algumas

restrições:

A primeira refere-se ao modelo. Serão trabalhados apenas três modelos de automóveis,

que são o Vectra e as versões populares do Uno e do Gol. A razão da escolha é que por serem

automóveis muito comuns tem-se uma grande quantidade de dados (isto é automóveis à

venda) para serem amostrados. Os modelos também serão trabalhados separadamente, isto é,

haverá  uma fórmula diferente para cada modelo. A razão disso é que se espera que por serem

de diferentes fabricantes cada um possua suas próprias características e valores culturais.

Outra restrição refere-se ao valores das variáveis nominais. Algumas variáveis possuem

uma quantidade muito grande de valores possíveis, esses valores foram restritos a alguns

poucos casos. A seguir são descritas as variáveis escolhidas e observações sobre as restrições

sobre cada uma.

Variável Obs.

Valor Variável quantitativa, refere-se ao preço pedido pelo
vendedor. Essa é a variável a ser prevista.

Ano Ano de fabricação do automóvel. No caso de um
automóvel fabricado em um ano mas com modelo do
ano seguinte acrescentou-se 0,5 no ano.

Quilometragem Número de quilômetros rodados pelo automóvel
anunciado.

Cidade Cidade onde o veículo está sendo comercializado.
Foram amostrados automóveis apenas de Goiânia,
Uberlândia e São Paulo.

Cor Cor predominante anunciada do veículo. Foram
restritas apenas para as cores Preto, Prata e Branco

Número de Portas Número de portas do veículo: normalmente 2 ou 4
portas. Essa variável poderia ter sido tratada como
categórica, mas foi tratado como quantitativa.

Tipo de Combustível Foram considerados três tipos de combustível:
Gasolina, Álcool e Flex.

Tabela 1 - Relação das Variáveis
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A seguir descreve-se como foi feita a análise de forma geral

3 A Análise

A ferramenta básica na análise foi a linguagem R. Ao se fazer a amostragem os dados
foram anotados em planilhas e depois gravadas no formato csv (comma separated

values)para posterior leitura para dentro de um data frame pelo ambiente da linguagem R. A
função do R para essa tarefa foi read.csv2(planilha.csv). Após o qual o data frame foi

“attachado” no ambiente.

O primeiro passo na análise dos dados é a procura por valores atípicos nas variáveis
numéricas (“ano”, “quilometragem” e “valor”). Essa procura foi feita a partir dos Gráficos de
Caixa que são próprias para esse tipo de análise [2]. Foi utilizada a função boxplot(dados)

[1] para o desenho do gráfico.

Uma vez detectados e verificados os valores atípicos faz-se a regressão linear múltipla
para a variável prevista “valor” usando todas as outras variáveis como regressoras. Para a
realização da regreção usa-se a função lm(valor~variáveis regressoras).

Como a Regressão Linear Múltipla é feita a partir do Método dos Mínimos Quadrados, e
esse método, por sua vez, depende da hipótese da normalidade dos resíduos [4], o teste da
normalidade dos resíduos foi feito para cada modelo de regressão. O teste de normalidade
utilizado foi o teste Shapiro-Wilk, implementada na função shapiro.test(dados). A

função calcula a estatística de teste W e calcula o seu p-valor, usando como hipótese básica
que a distribuição dos dados é normal, e como hipótese alternativa que a distribuição é
diferente da normal.

Uma vez aprovada a regressão, passa-se para o cálculo do Coeficiente de Determinação
(R2) e o Coeficiente de Determinação Ajustado (R2-ajustado). O primeiro mede a proporção
da variação nos dados que a fórmula da regressão consegue explicar. A fórmula só faz sentido
se R2>0,5 que indica que a fórmula explica mais da metade da variação dos dados. O segundo
coeficiente é utilizado para comparar as diferentes regressões. Se dois modelos diferentes são
comparados, em geral o melhor é o que tiver o maior R2-ajustado. Esses valores são
calculados a partir da função summary(modelo).

O passo seguinte é a tentativa de simplificar o modelo removendo variáveis que apenas
acrescentam variabilidade nos dados fornecendo pouco ou nenhum poder de previsão. Essa
verificação é feita através de uma Análise de Variância. Essa análise é feita usando-se a
função anova(dados). Essa função retorna o p-valor associado a cada variável. Foram

retidas no modelo apenas as variáveis cujo p-valor fosse menor que 5%.

Uma vez detectadas as variáveis que poderiam ser removidas do modelo, faz-se a
regressão com as variáveis restantes, incluindo dessa vez as interações entre as variáveis.
Novamente verifica-se a normalidade dos resíduos e calculam-se o Coeficiente de
Determinação e o Coeficiente Ajustado. Com uma análise de variância verificaram-se quais a
interações entre as variáveis que eram significativas.

Por fim as interações pouco significativas são removidas do modelo e retidas apenas as
variáveis e interações significativas, onde se verifica a normalidade dos resíduos, o valor do
Coeficiente de Determinação Ajustado e obtém-se finalmente a fórmula que permite calcular
o valor do automóvel a partir das variáveis, e interações, relevantes.

Por fim plota-se um gráfico mostrando os valores previstos pela fórmula de regressão
com os valores reais da amostra.
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São apresentados a seguir os resultados obtidos para cada um dos modelos de automóvel
pesquisados.

4 Os Resultados

4.1 Do Vectra

Nos dados amostrados do Vectra não aparecerem valores atípicos nas variáveis numéricas.
O teste de normalidade de Shapiro-Wilk forneceu o coeficiente W = 0,9924, que leva a um  p-
valor = 0,9984 indicando forte evidência a favor da normalidade dos resíduos validando,
assim, a regressão.

O coeficiente de determinação R2  foi de 0,9532, indicando que 95% da variação dos
dados pode ser explicada pela regressão. O coeficiente R2-ajustado foi de 0,9286. A Análise
de variância revelou que apenas as variáveis ano (p-valor<10-6) e cidade (p-valor=0.006)
mostraram-se significativas. A variável quilometragem aparece no limite da significância com
um p-valor de 0,06, por isso ela foi inicialmente retida, sendo as demais variáveis eliminadas.

A regressão considerando apenas as variáveis “ano”, “quilometragem” e “cidade” com
suas interações revelou um valor de W = 0,9818 no teste de normalidade de Shapiro-Wilk,
que leva a um p-valor de 0,872, revelando ainda uma significativa normalidade nos resíduos.
O valor de R2= 0,9568 revela que o poder de previsão continua no patamar de 95%, e o R2-
ajustado de 0,9305 mostra que houve, de fato, um ligeiro aumento na capacidade de previsão
com a retirada das outras variáveis.

Entretanto a análise de variância revela que nenhuma das interações entres as variáveis se
mostrou significativa, e, portanto, essas parcelas da fórmula da regressão podem ser
removidas.

Fazendo-se a regressão retendo-se apenas as variáveis “ano”, “quilometragem” e
“cidade”, mas removendo as suas interações chega-se ao modelo mais simples. O teste de
normalidade revelou um p-valor de 0.8715 , validando, portanto, a regressão. A Análise de
Variância revela que todas as variáveis usadas são significativas. O valor de R2 sendo 0.9441
mostra que não houve perda significativa de capacidade de previsão, e o R2-ajustado de
0,9352 indica que houve, de fato, uma redução de variáveis sem efeito.

A partir do último modelo de regressão, a fórmula de previsão é:

valor=747,40ano−0,03259quilometragem1.645,00seUberlândia
−1.619,00se São Paulo

−1.479.000
(1)

A fórmula indica que o automóvel desvalorizou R$ 747,40 por ano, adicionalmente
desvalorizou R$ 0,03 por quilômetro rodado. Caso ele tenha sido comprado em Uberlândia
ele ficou R$ 1.645,00 mais caro do que em Goiânia, e caso tenha sido comprado em São
Paulo ele ficou R$ 1.619,00 mais barato que em Goiânia. Para se chegar ao valor previsto do
automóvel é necessário subtrair a constante R$ 1.479.000

A figura 1 abaixo compara os dados amostrados com os valores retornados pela fórmula
1.
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Figura 1 – Valores Reais e Previstos para o valor do Vectra: bola cheia = valor real, bola vazada =
valor previsto.

4.2 Do Uno

Para os dados amostrado do Uno, a procura por valores atípicos nas variáveis numéricas
através dos gráficos de caixa revelou que há apenas um valor atípico na variável “ano”.
Entretanto na verificação dos dados observou-se que não se trata de erro por isso esse
automóvel foi mantido nas análises subsequentes. 

Após feita a regressão, o teste de normalidade de Shapiro-Wilk nos resíduos levou a W =
0.9486 e p-valor = 0.2154 validando assim a regressão, apesar da existência de um valor
atípico. O Coeficiente de Determinação de R2 = 0.9386 indica um poder de previsão de
praticamente 94% da variação dos dados. O R2 ajustado foi de  0.8819.

A Análise de Variância mostrou que as variáveis mais relevantes para a previsão do valor
do automóvel foram “ano” (p-valor<10-6), “quilometragem” (p-valor=0,006) e “número de
portas” (p-valor=0,002). Assim na próxima etapa da análise apenas essas variáveis, e suas
interações são retidas.

Na regressão do modelo reduzido, mas com as interações, o teste de normalidade de
Shapiro-Wilk para os resíduos forneceu W = 0.9838 e p-valor = 0.9427 . Validando assim a
regressão. Nota-se, também que com R2 = 0.9624, o poder de previsão da regressão aumentou
para 96%. O R2 – ajustado  também aumentou chegando a 0.9478.

A Análise de Variância revelou que a interação entre “ano” e “quilometragem” é muito
significativa com p-valor = 10-5. Há também uma fraca interação tripla das variáveis “ano”,
“quilometragem” e “número de portas”, com p-valor = 0,02. Devido à pouca significância da
interação tripla, apenas a interação entre a variável “ano” e a variável “quilometragem” foi
retida no modelo final.

O teste de normalidade dos resíduos para a regressão usando o modelo mínimo forneceu
W = 0.9658 e p-valor = 0.5177 , que valida a regressão. Com R2 = 0.9452 observa-se que
houve uma pequena redução no poder de previsão, com R2–ajustado  =  0.9348.
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A fórmula, dada pela regressão, para previsão do valor do automóvel é:

valor=1.583,00ano12,37−0.006174 anoquilometragem
1.698,00númPortas−3.165.000,00

(2)

A fórmula revela uma desvalorização de R$ 1583,00 por ano. A desvalorização do
automóvel por causa da quilometragem já é mais sutil pois depende do ano. A fórmula mostra
que automóveis mais recentes desvalorizam por quilômetro rodado mais do que os
automóveis mais antigos. A fórmula indica ainda que há uma valorização de R$ 1.698,00 por
porta.

A figura 2, abaixo mostra os valores previstos pela fórmula quando comparados aos
valores reais a partir dos dados usados para a regressão.

Figura 2 – Valores Reais e Previstos para o valor do Uno 1.0. Bola cheia = valor real, bola
vazada = valor previsto.

4.3 Do Gol

A procura por valores atípicos revelaram dois valores na variável “quilometragem”. Pela
inspeção dos dados esses valores excessivamente altos se referiam a automóveis mais antigos,
o que torna os dados plausíveis, por isso não foram eliminados, entretanto poderão afetar a
normalidade dos resíduos.

A variável “Tipo de Combustível” não foi usada pois todos os automóveis desse modelo
que foram amostrados eram do tipo “flex”, assim não há maneira de aferir a influência dessa
variável no valor final do automóvel.

O teste de normalidade dos resíduos para a regressão linear feita com todas as variáveis
(exceto o Tipo de Combustível) resultou nos valores de W = 0,9369 e p-valor = 0,07517
indicando que, a um nível de significância de 5%, os resíduos não tem distribuição normal,
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assim não se tem garantia de que os estimadores serão de máxima verossimilhança. Devido à
variabilidade dos dados o valor do Coeficiente de Determinação R2 = 0,7594 indica que a
fórmula obtida explicaria apenas 75% do valor real. O valor do  R2-ajustado foi de 0,6829.

A Análise de Variância revela que as variáveis significativas na regressão são: “ano” (p-
valor=10-5), “número de portas” (p-valor=10-4) e cor (p-valor=0,04). Essas variáveis serão
mantidas e as demais excluídas do modelo de regressão.

O teste de normalidade dos resíduos para a regressão linear apenas com as variáveis
“ano”, “número de portas”, “cor” e suas interações também apresentou não normalidade com W
= 0,9336 e p-valor = 0,0613 , o que, de fato, é um quadro um pouco melhor do que o modelo
com todas as variáveis. O Coeficiente de Determinação apresentou uma melhora na
capacidade de previsão de 75% para 81% (R2 = 0,8148), e um R2-ajustado de  0,7017 .

A Análise de Variância do modelo revelou que apenas a interação “ano” com “número de
portas” é significativo (p-valor=0.05). Assim as demais interações são retiradas do modelo.

Com a retirada das demais interações entre as variáveis, a normalidade dos resíduos piora,
com o teste de Shapiro-Wilk fornecendo um valor de W = 0,8887 com  p-valor = 0,004. A
figura 3 mostra o histograma dos resíduos, pode-se observar a cauda à direita causada pelos
valores atípicos. Fora esses valores atípicos os dados apresentam distribuição normal. O poder
de previsão da fórmula final é de 73% da variação dos dados.

Figura 3 – Distribuição de frequência dos resíduos.

A fórmula dada pela regressão é:

valor=512,20 numPortas−356,00ano−1.894,50 se branco
2.352,80se preto

−1.027.170,70 nPortas729642,90
(3)

Pode-se observar que a desvalorização do automóvel é diferente dependendo do número
de portas, os automóveis de quatro portas desvalorizam mais rapidamente que os de duas
portas. Observa-se, também que a cor do veículo é substancialmente reduzida devido à cor
(em relação ao Prata).
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A figura 4 abaixo mostra os resultados dos valores reais amostrados, quando comparados
com os valores calculados pela fórmula 3.

Figura 4  – Valores Reais e Previstos para o valor do Gol. Bola cheia = valor real, bola
vazada = valor previsto.

5 Conclusões

A única variável que foi significativa para todos os modelos foi o ano de fabricação. A
prática existente hoje nos revendedores de automóveis usados de se perguntar o ano de
fabricação pode ser justificada pelos resultados obtidos nessa pesquisa.

Para o Vectra a cidade onde o veículo é comercializado tem um papel marcante, mas isso
não ocorre para os outros dois modelos.

A variável Quilometragem não foi importante para determinar o valor do Gol, entretanto
foi significativa para os outros modelos. Entretanto de forma diferente. Para o Vectra a relação
foi de simples desvalorização por quilômetro rodado. Para o Uno houve uma interação com o
ano de tal forma que automóveis mais novos possuem uma desvalorização por quilômetro
maior que automóveis antigos.

A variável Cor teve impacto apenas no Gol, onde as versões pretas e brancas são mais
baratas que as versões prata.

O número de portas não teve um impacto significativo no valor do Vectra, entretanto foi
significativo para os demais modelos. Entretanto de forma diferente: Para o Uno foi de
simples valorização do automóvel, mas para o Gol houve uma interação entre o número de
portas e o ano de fabricação. Carros com quatro portas desvaloriza mais rapidamente que a
versão com duas portas.

Finalmente, chama a atenção o fato de que para cada modelo as variáveis que influenciam
no valor do automóvel são diferentes. Indicando ser verdadeira a suspeita inicial de que
diferentes modelos agregam em seu preço diferentes valores culturais.
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Apêndice – As Planilhas de dados

Dados do Vectra
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ano quilom nportas cor tipcombus cidade valor

1996 145000 4 prata g s 6900

1996 107000 2 prata g s 7500

1996 145000 2 branco g s 7500

2002 125000 2 vermelho g s 8000

2004 85000 4 verde g s 13490

2006 92000 4 prata f s 15500

2005 61000 4 preto g s 16000

2008 70600 4 prata f s 16500

2011 43000 4 preto f s 18900

2007 69000 4 preto f s 18900

2012 31829 4 prata f u 25090

2011 42596 4 prata f u 25090

2012 16000 4 preto f u 25000

2012 24401 4 prata f u 25090

2014 0 4 prata f u 29990

2005 107378 4 verde g u 14800

2012 26000 4 branco f u 22500

2008 62000 4 preto f u 22000

2009 53600 4 prata f u 20500

2003 147378 4 branco g u 15900

2009 52000 4 prata f g 21900

2006 76000 4 preto f g 16500

1996 118500 2 vermelho g g 7990

2007 51000 4 prata f g 17900

2008 60000 4 prata f g 19900

2010 60000 4 vermelho f g 22500

2012 40000 4 vermelho f g 23900

2010 50000 4 prata f g 21000

2010 60000 4 preto f g 19500

2006 20000 4 prata g g 18000



Dados do Uno
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ano quilom nportas cor tipcomb cidade valor

1994 195000 2 Verde Gasolina sp 6000

2007 170000 2 Preto Flex sp 12000

1998,5 270000 2 Branco Gasolina sp 7500

1995,5 170000 4 Branco Gasolina sp 8200

2000,5 120000 2 Prata Gasolina sp 8700

2007,5 86000 2 Prata Flex sp 11299

2006 78000 2 Vermelho Flex sp 11900

1995,5 198000 4 Vinho Gasolina sp 9000

2007,5 179300 2 Branco Flex sp 11100

2007 70000 4 Preto Flex sp 13900

2011,5 35000 4 Prata Flex u 23990

2009,5 44000 4 Branco Flex u 17500

2010,5 41000 4 Verde Flex u 23500

2012,5 20000 4 Prata Flex u 26900

2010,5 36000 4 Prata Flex u 23700

2011,5 35000 4 Prata Flex u 23990

2004 136660 4 Azul Gasolina g 11900

2011,5 34274 4 Prata Flex g 23900

2012,5 36903 4 Prata Flex g 24900

2010,5 48900 4 Prata Flex g 23900

2008 85539 4 Prata Flex g 19900

2009,5 50000 4 Prata Flex g 18900

2004 152886 4 Verde Gasolina g 13000

2007,5 78000 4 Preto Flex g 14900

2010,5 54000 2 Preto Flex g 16900

2008,5 80496 4 Prata Flex g 18900



Dados do Gol
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ano quilom nportas cor comb cidade valor

2011,5 47083 2 Prata Flex São Paulo 17190

2007 136602 2 Prata Flex São Paulo 13999

2008 68300 2 Cinza Flex São Paulo 14990

2010 51581 2 Prata Flex São Paulo 15690

2008,5 118000 4 Preto Flex São Paulo 16900

2012,5 30000 4 Cinza Flex São Paulo 26990

2007,5 55000 4 Preto Flex São Paulo 16999

2008,5 65000 4 Preto Flex São Paulo 17199

2007,5 56000 4 Cinza Flex São Paulo 17500

2012,5 13000 4 Preto Flex São Paulo 23990

2012,5 16800 4 Preto Flex Uberlândia 25500

2011,5 47000 4 Prata Flex Uberlândia 26800

2011,5 45000 4 Prata Flex Uberlândia 21500

2010,5 34000 2 Preto Flex Uberlândia 18800

2008,5 64000 2 Preto Flex Uberlândia 20500

2009,5 32063 4 Cinza Flex Uberlândia 22900

2007,5 93278 2 Cinza Flex Uberlândia 15500

2009,5 69000 2 Cinza Flex Uberlândia 19500

2008,5 86000 4 Prata Flex Uberlândia 21990

2012,5 25161 2 Prata Flex Uberlândia 18490

2009,5 1629 4 Preto Flex Goiânia 18800

2008 62000 4 Preto Flex Goiânia 18900

2009,5 88063 4 Prata Flex Goiânia 19900

2008,5 19828 4 Cinza Flex Goiânia 19900

2011,5 28000 4 Prata Flex Goiânia 24900

2007 33000 2 Cinza Flex Goiânia 17900

2010,5 16000 2 Preto Flex Goiânia 15500

2011,5 48000 4 Prata Flex Goiânia 25500

2009,5 40615 4 Cinza Flex Goiânia 28900

2010,5 46000 4 Prata Flex Goiânia 22399



Formação Inicial e Continuada de Professores: uma
perspectiva prática-teórica na prática

Marcus Vinicius de Azevedo Basso
Instituto de Matemática

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

mbasso@ufrgs.br

Resumo. Os currı́culos de Licenciatura devem contemplar 400 horas de prática pe-
dagógica como componente curricular, o que representa 14% da carga horária mı́nima
(total) do Curso. Frente a esse dado, como podemos construir uma proposta de formação
inicial e continuada que preconize o desenvolvimento da autonomia criativa e a análise
crı́tica de materiais e recursos destinados para o Ensino Básico? Partindo dessa questão,
a palestra abordará situações vivenciadas por licenciandos do Curso de Matemática da
UFRGS em processo de planejamento coletivo e na implementação de atividades junto a
estudantes e professores da Escola Básica.
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Canais com Exclusões: o que não sabemos sobre
eles?

Leandro Lemes Cruvinel
Departamento de Matemática Aplicada

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

leandrocl2005@yahoo.com.br

Resumo. Os canais binários são modelos para a transmissão de informação com perda
ou alteração (ruı́dos) da informação original. Considere a transmissão de uma sequência
ordenada de dı́gitos binários e suponha que, durante a transmissão, alguns destes dı́gitos
foram perdidos. Logo, o receptor receberá e observará uma sequência diferente da ori-
ginal e, mais ainda, com uma quantidade menor de dı́gitos. Suponha ainda que, após
a transmissão, a nova sequência observada mantenha a ordem dos dı́gitos restantes de
acordo com a sequência original . Em Teoria da informação, o canal com exclusão (dele-
tion channel) é o modelo usado para estudar este tipo de transmissão. A capacidade de
um canal é a medida da velocidade máxima em que a informação é transmitida por este.
As capacidades do canal binário simétrico (BSC) e do canal binário de apagamento (BEC)
são conhecidas desde Shannon (1940). No entanto, determinar a capacidade de um ca-
nal com exclusão é ainda um problema em aberto. Nesta apresentação, iremos tratar os
conceitos principais para a abordagem do problema.
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Relações entre Filosofias da Matemática e o Ensino de
Matemática

Fernando Guedes Cury
Departamento de Matemática

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

matfernando@yahoo.com.br

Resumo. Nesta apresentação serão feitas considerações iniciais sobre a Filosofia da
Matemática e suas principais correntes (Platonismo, Logicismo, Construtivismo e Forma-
lismo) relacionando-as com concepções e situações ligadas ao ensino de Matemática ao
longo dos tempos (Realismo clássico nas escolas jesuı́ticas, o Logicismo na atual escola
básica, o Formalismo no chamado ensino tradicional). A partir daı́, proporemos reflexões
sobre alternativas para a Educação Matemática a partir do suposto que que a nossas
concepções sobre o que é a Matemática afetem a maneira com a qual ensinamos, pes-
quisamos, propomos polı́ticas públicas e formamos/capacitamos os professores de ma-
temática.

Anais do VI Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI’2014, Vol. 1, ISSN 2175-7828 143



Quantização de Redes por Nodos

Ricardo Ramos Fragelli
Faculdade de Engenharia

Universidade de Brası́lia - Gama

fragelli@unb.br

Resumo. Os Sistemas Inteligentes fazem com que o conteúdo e a navegação de hi-
permı́dias possam ser apresentados ao usuário de forma adaptativa. Nesse contexto,
será apresentada a Quantização de Redes por Nodos (RQN) que é uma alternativa para
realizar essa adaptação. Também serão apresentados alguns resultados de simulações
feitas na área de educação a distância.
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Álgebra Linear Numérica e Estruturas de Barras:
equlı́brio estático

Ole Peter Smith
Instituto de Matemática e Estatı́stica

Universidade Federal de Goiás

ole.ufg@gmail.com

Resumo. Estruturas de barras e equilı́brio estático. Resolução numérica, eliminação de
Gauss e Método Simplex: Otimização e Topologia. Visualização e animação das estrutu-
ras geradas.
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Explorando Alguns Conceitos Matemáticos Envolvidos
em Rearranjo de Genomas

Thaynara Arielly de Lima
Departamento de Matemática

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão

thaynaradelima@gmail.com

Resumo. O número de mutações, ou rearranjos, necessárias para se transformar um
organismo em outro pode ser visto como uma medida de distância entre esses seres. Tal
distância traz informações sobre evolução de espécies e tem como importante aplicação
reconstrução de árvores filogenéticas. Nesta apresentação, tratar-se-á de que maneira
permutações, grafos e algoritmos (elementos matemáticos e computacionais) se encai-
xam no mundo de Rearranjo de Genomas.
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Modelagem em Educação Matemática: possibilidades
para a Educação Básica à luz de Paulo Freire

Ana Paula dos Santos Malheiros
Departamento de Educação

Universidade Estadual Paulista - São José do Rio Preto

malheiros.anapaula@gmail.com

Resumo. A Modelagem, no contexto da Educação Matemática, pode ser considerada
um dos caminhos para o ensino da Matemática em sala de aula. A partir de observações
da realidade (do aluno e/ou do mundo) e partindo de questionamentos, discussões e
investigações, os estudantes, ao fazerem Modelagem, se deparam com problemas que
podem modificar as ações na sala de aula, além da forma como se compreende o mundo.
Tal ideia se aproxima daquilo que Paulo Freire denomina “leitura de mundo”. Em pesqui-
sas na área, autores evidenciam a importância do fazer Modelagem na formação inicial
do professor de Matemática, com vistas à incorporação dessa abordagem pedagógica as
práticas de sala de aula, visto que a literatura indica que ela ainda não chegou efetiva-
mente às escolas. Considerando essas questões, nessa palestra apresentarei as possi-
bilidades da Modelagem, tendo como pano de fundo parte da obra de Paulo Freire, para
os processos de ensino e de aprendizagem da Matemática na Educação Básica, além da
importância da incorporação da mesma na formação inicial de professores de Matemática.
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Cônicas: plotagens e uma interação com a Álgebra
Linear

Igor dos Santos Lima
Departamento de Matemática

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão

igor.matematico@gmail.com

Raimundo de Araújo Bastos Junior
Departamento de Matemática

Universidade de Brası́lia

billbastos1@yahoo.com.br

Resumo. O objetivo deste minicurso será estabelecer relações entre Geometria Analı́tica
e Álgebra Linear. Esta abordagem é elementar e envolve motivações fı́sicas (astronomia)
e matemática. Usando o programa Winplot (http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html)
serão feitas plotagens para estimular a intuição do público.
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“Vem Jogar mais Eu” 1: explorando o conteúdo
divisibilidade com o jogo Awalé

Leonardo Dourado de Azevedo Neto
Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente

Universidade Federal do Amazonas

leonardo.dourado13@gmail.com

José Luiz Magalhães de Freitas
Instituto de Matemática

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

joseluizufms2@gmail.com

Resumo. O objetivo deste minicurso é identificar possibilidades de explorar o conteúdo
divisibilidade nas aulas de matemática dos anos finais do ensino fundamental, por meio
dos jogos da famı́lia mankala. Para isto, escolhemos o jogo Awalé que é milenar na
África e abrange na fase dos movimentos de captura e defesa das peças, conceitos ma-
temáticos, práticas religiosas, filosóficas e culturais africanas. Pretendemos também, in-
vestigar conhecimentos e dificuldades manifestadas pelos alunos diante do jogo proposto,
bem como, identificar estratégias mobilizadas envolvendo múltiplos e divisores de um de-
terminado número. Para isto, utilizaremos a Teoria das Situações Didáticas proposta por
Brousseau. Iremos, inicialmente, desenvolver as atividades nos tabuleiros com partidas
envolvendo duas pessoas, depois passaremos a jogar com quatro pessoas. Em seguida,
será proposto uma sequência de atividades contendo situações-problema que, para a
captura ou a defesa, envolva situações de divisibilidade. Ao final do minicurso esperamos
que o jogo Awalé possibilite aos alunos desenvolver habilidades de: realizar divisões uti-
lizando o cálculo mental, reconhecer os múltiplos e divisores de determinados números,
bem como, elaborar conjecturas, estratégias e validá-las

1A expressão “vem jogar mais eu” é o nome de um corrido da copeira angola de autoria popular.
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Introdução ao Software Estatı́stico R Usando o
Ambiente Integrado R-Studio

Luis Rodrigo Fernandes Baumann
Instituto de Matemática e Estatı́stica

Universidade Federal de Goiás

fbaumann@ufg.br

Resumo. Neste minicurso serão dadas noções introdutórias sobre o software estatı́stico
R usando o ambiente integrado R-Studio. O R é um software livre que é muito usado por
profissionais que necessitam de ferramentas estatı́sticas para a análise de dados. O soft-
ware R possui um grande número de pacotes adaptados e direcionados às necessidades
de diversas áreas do conhecimento e que é mantida por uma grande rede internacional de
colaboradores que constantemente o mantém atualizado, de forma que, a cada dia surge
novos pacotes que tornam o R um software completo e que acompanha a evolução do
conhecimento cientı́fico, tecnológico e profissional. Portanto, o software R pode ser um
grande aliado a qualquer profissional que se depare com dados e pretende analisá-los por
meio de ferramentas computacionais.
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Aplicações do Software ANSYS de Elementos Finitos
na Análise Estrutural

Tobias Anderson Guimarães
Departamento de Engenharia Mecânica

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

asptobias@yahoo.com.br

Resumo. No mini-curso serão apresentados os principais módulos do programa ANSYS
de elementos finitos, ou seja, pré-processamento, solução e pós-processamento. Pretende-
se utilizar, por meio de exemplos práticos, os tipos de elementos finitos mais empregados
na análise estática estrutural, que são, elementos de barras e treliças, vigas, triângulares,
quadrilaterais e placas. Alguns exercı́cios envolvendo a análise de treliças, placas com
furos e vigas com entalhes serão analisados e estudados. Por último, será também feita
uma introdução a análise modal de estruturas simples visando a obtenção das frequências
naturais e modos de vibração.
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Recursos Computacionais e sua Aplicação na Sala de
Aula de Matemática

Ulisses Dias da Silva
Colégio de Aplicação

Universidade Federal do Rio de Janeiro

ulissesdias@ufrj.br

Resumo. Este minicurso está enfocado na perspectiva de integração das tecnologias em
dos cursos de matemática da educação básica. A discussão se pautará não em compre-
ender se os recursos computacionais devem ser utilizados em sala de aula, mas como
esses recursos podem ser utilizados de modo a incrementar oportunidades de aprendi-
zagem, prover formas transformadoras de abordar os conteúdos, modificando também
os objetivos a serem alcançados pelos alunos, e ter uma visão crı́tica que permita que
o professor possa decidir pela adoção de recursos e planejamento de atividades que se-
jam adequados ao contexto curricular, didático e avaliativo que o conjunto de alunos está
inserido. Para isso, serão abordados aspectos gerais das tecnologias no ensino, desde
uma discussão sobre o que são tecnologias à compreensão de como as mesmas podem
ser determinantes na organização do raciocı́nio, da maneira que se observa o mundo
e de como se aprende. Isso servirá para embasar uma concepção de tecnologia como
parte integrante da cadeia de possibilidades que devem ser elencadas pelo professor na
construção de seu currı́culo. Serão tratadas com mais profundidade três ferramentas: cal-
culadoras eletrônicas, um sistema de geometria dinâmica colaborativa chamado Tabulae
e uma linguagem de programação para que as crianças possam desenvolver jogos de
computador chamada Scratch. Deve-se ressaltar que o objetivo deste minicurso não é
ser um tutorial dessas ferramentas. Mais do que isso, o curso terá como intuito reali-
zar algumas atividades que lançam mão destas ferramentas de maneira que possam dar
uma colaboração determinante para certos conteúdos matemáticos da educação básica.
Também é objetivado que os cursistas realizem o planejamento atividades que serão ade-
quadas ao nı́vel de ensino dos alunos, discutindo os aspectos seguintes aspectos:

• os conceitos matemáticos tratados;

• os objetivos das atividades;

• o papel dos recursos digitais no desenvolvimento das atividades;

• os potenciais ganhos acrescentados pelo uso dos recursos digitais nas atividades,
em relação a abordagens sem recursos digitais;

• as vantagens e desvantagens o uso dos recursos digitais pode trazer para a apren-
dizagem dos conceitos enfocados;

• os obstáculos enfrentados na aplicação das atividades em situações reais de sala
de aula.
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Explorando Conceitos Geométricos por Meio do
GeoGebra

Ana Paula Purcina Baumann
Instituto de Matemática e Estatı́stica

Universidade Federal de Goiás

anamatufg@gmail.com

Resumo. No processo de formação de professores é cada dia mais imperativo que os fu-
turos professores tomem conhecimento e saibam como lidar com as tecnologias que obje-
tivam auxiliar o processo de ensino e de aprendizagem. Escolhemos o software GeoGebra
para o trabalho a ser desenvolvido nesse minicurso. Tal software de Geometria Dinâmica
é uma ferramenta rica para o trabalho com os conceitos geométricos e algébricos, daı́
o nome que recebe. O minicurso tem por objetivo apresentar o GeoGebra e explorar o
potencial didático para a construção de conceitos geométricos básicos do currı́culo esco-
lar, levando os cursistas a se familiarizarem com os princı́pios básicos de um programa
de geometria dinâmica, bem como sua utilização em sala de aula para a resolução de
problemas matemáticos.
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Um Estudo Sobre Números Perfeitos

Eudes Antonio Costa
Matemática

Universidade Federal do Tocantins - Arraias

eudes@uft.edu.br

Resumo. Este minicurso apresentará brevemente a história e demonstrará resultados im-
portantes sobre os números perfeitos. Estes números apresentam uma história fascinante
cercada de mistérios e propriedades elegantes. Que propriedade tais números possuem,
a definição encontrada nos “Elementos” de Euclides, diz que; “Número perfeito é aquele
que é igual a soma de suas partes”, entendendo como parte de um número seus divisores
próprios. Os três primeiros números perfeitos são: 6 = 1 + 2 + 3; 28 = 1 + 2 + 4 + 7 +
14; 496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248. Por que “Número Perfeito”? Será
que existe Número Perfeito ı́mpar? Estas e outras questões instigaram diversos estudi-
osos ao longo dos séculos e estes recolheram resultados consideráveis, mesmo sendo
os números perfeitos extremamente raros. Bem como, apresentaremos uma relação dos
Primos de Mersenne com os Números Perfeitos.
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GAP como Ferramenta de Ensino de Álgebra

Igor dos Santos Lima
Departamento de Matemática

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão

igor.matematico@gmail.com

Pedro Henrique Cavalcanti da Silva
Departamento de Matemática

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão

pedriw @hotmail.com

Resumo. Neste minicurso veremos o programa GAP e algumas de suas funções, como
o programa funciona. Após ver as particularidades deste programa, veremos como o GAP
pode ser aplicado ao ensino de álgebra I, veremos alguns Grupos e suas propriedades, a
como diferenciar esses grupos através do programa.
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Um Dominó para a Lógica

Eliézer Reis Vicente
Departamento de Matemática

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão

eliezer manin@hotmail.com

Igor dos Santos Lima
Departamento de Matemática

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão

igor.matematico@gmail.com

Thaı́s Maria do Nascimento Santana
Departamento de Matemática

Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão
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Resumo. A ideia do dominó para lógica foi desenvolvida por alunos da disciplina de
Álgebra 1, no ano de 2003, sob orientação do professor José Ricardo R. Zeni, da Uni-
versidade Estadual de São Paulo (UNESP) - Câmpus Presidente Prudente. O jogo foi
desenvolvido para todos aqueles que estudam lógica formal, em particular estudantes de
Matemática e de Computação do Ensino Superior. Para se jogar, é suficiente conhecer os
conectivos lógicos (‘e’, ‘ou’, ‘negação’, ‘se... então’, ‘...se e somente se...’) e saber traba-
lhar com expressões envolvendo esses conectivos. O jogo de Dominó de Lógica tem como
objetivo fazer com que o estudante de lógica trabalhe os conhecimentos adquiridos nas
aulas de lógica matemática de forma a exercitar a habilidade com o cálculo proposicional.
Ao jogar, o estudante vai se familiarizar e memorizar algumas equivalências notáveis da
Lógica. E é importante destacar que dificilmente alguém terminará o jogo sem entender
melhor sobre a Lógica Matemática.
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