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Anais do IV Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI’2012, Vol. 1, ISSN 2175-7828 ii



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 pelo Campus 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.
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água Usando Lógica Fuzzy e Redes Neurais Artificiais . . . . . . . . . 41
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Rosane Gonçalves Ferreira, Marcelo Borges Neiva, Paulo Henrique Borges de Al-
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Juliana Bernardes Borges da Cunha, Élida Alves da Silva, Geisson Fernandes Netto,
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Anais do IV Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI’2012, Vol. 1, ISSN 2175-7828 vii



O conjunto dos números reais é enumerável ou
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Resumo. Este artigo apresenta a demonstração do Teorema de Cantor o qual afirma
que existem conjuntos infinitos com cardinalidades maiores que o conjunto dos números
naturais N. O método utilizado na demonstração é o conhecido método da diagonal, de
Cantor.

Palavras-chave: Cantor, Conjuntos não-enumeráveis, Método da diagonal, Expressões
decimais.

1 Introdução
Segundo [7], toda a Matemática atual é formulada na linguagem de conjuntos. Portanto, a

noção de conjunto é a mais fundamental: a partir dela, todos os conceitos matemáticos podem
ser expressos. Enquanto os conjuntos constituem um meio auxiliar, os números são um dos
dois objetos principais de que se ocupa a Matemática. Um estudo aprofundado sobre Teoria
dos Conjuntos pode ser encontrada em [3].

Números são entes abstratos, desenvolvidos pelo homem como modelos que permitem con-
tar e medir, portanto avaliar as diferentes quantidades de uma grandeza. Os livros tradicionais
dizem o seguinte: Número é o resultado da comparação entre uma grandeza e a unidade. Se
a grandeza é discreta, essa comparação chama-se uma contagem e o resultado é um número
inteiro; se a grandeza é contı́nua, a comparação chama-se uma medição e o resultado é um
número real.

Lentamente, à medida em que se civilizava, a humanidade apoderou-se do modelo abstrato
de contagem (um, dois, três, quatro, ...) que são os números naturais. Decorridos muitos
milênios, podemos hoje descrever concisa e precisamente o conjunto N dos números naturais,
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valendo-se da notável sı́ntese feita pelo matemático italiano Giuseppe Peano no limiar do século
20.

A importância dos números naturais provém do fato de que eles constituem o modelo
matemático que torna possı́vel o processo de contagem. Noutras palavras, eles respondem a
perguntas do tipo: Quantos elementos tem este conjunto?

Para contar os elementos de um conjunto é necessário usar a noção de correspondência
biunı́voca, ou bijeção. Para os nossos propósitos, é necessário apenas distinguir, quanto ao
número de elementos, três tipos de conjuntos: os finitos, os enumeráveis e os não-enumeráveis.

Por [5, 6], a noção de conjunto enumerável está estreitamente ligada ao conjunto N dos
números naturais.

Ávila [2] cita que Bernhard Bolzano foi quem primeiro falou livremente de conjuntos infini-
tos. Ele escreveu um livro sobre os paradoxos do infinito, publicado postumamente em 1859, no
qual aborda várias questões de natureza filosófica e matemática acerca dos conjuntos infinitos.
Richard Dedekind foi mais longe que Bolzano, utilizando a noção de conjunto na construção
dos números reais. Mas foi Georg Cantor quem mais avançou no estudo dos conjuntos.

A noção de cardinalidade de um conjunto permitiu que Cantor introduzisse e estudasse
os números transfinitos, ver [1, 5]. Em particular, Cantor mostrou como ordenar os conjuntos
segundo suas cardinalidades.

Para efetuar cálculos, a forma mais eficiente de representar os números reais é por meio de
expressões decimais. Faremos uso dessa ferramenta para respondermos a pergunta proposta em
nosso tı́tulo.

2 Conjuntos finitos e infinitos enumeráveis
Dado n ∈ N, indiquemos com a notação In o conjunto dos números naturais de 1 até n.
Seja X um conjunto. Diz-se que X é finito, e que X tem n elementos quando se pode

estabelecer uma correspondência biunı́voca f : In → X . O número natural n chama-se então
o número cardinal do conjunto X . A correspondência f : In → X chama-se uma contagem
dos elementos de X . Pondo f(1) = x1, f(2) = x2, · · · , f(n) = xn, podemos escrever X =
{x1, x2, · · · , xn}.

Diz-se que um conjunto X é infinito quando ele não é finito. Isto quer dizer que X não é
vazio e que, não importa qual seja n ∈ N, não existe correspondência biunı́voca f : In → X .

O número cardinal de um conjunto finito X , que indicaremos com a notação card(X),
possui algumas propriedades básicas, entre as quais destacamos a seguinte:

Teorema 1: Sejam X, Y conjuntos finitos. Se card(X) > card(Y ), nenhuma função
f : X → Y é injetiva e nenhuma função g : Y → X é sobrejetiva.

A demonstração do fato acima pode ser encontrado em [5, 6]. Este resultado é conhecido
como o princı́pio das casas de pombos: se há mais pombos do que casas num pombal, ao alojar
os pombos deverá colocar pelo menos dois deles na mesma casa. Às vezes, o mesmo fato é
chamado o princı́pio das gavetas.

Um conjunto X diz-se enumerável quando é finito ou quando existe uma correspondência
biunı́voca f : N → X . No segundo caso, X diz-se infinito enumerável. Cada bijeção f : N →
X chama-se uma enumeração de X .

O resultado a seguir caracteriza um conjunto infinito:
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Teorema 2: Um conjunto X é infinito se, e somente se, existe uma bijeção f : X → Y , de
X sobre uma parte própria Y ⊂ X .

Evidentemente, o resultado acima pode ser enunciado assim: Um conjunto é finito se,
e somente se, não admite uma bijeção sobre uma parte própria sua. Obtém-se assim uma
caracterização dos conjuntos finitos na qual não intervém o conjunto N. Essa foi a maneira
como Dedekind definiu conjunto finito. A demonstração deste fato se encontra em [5, 6].

3 Conjuntos não-enumeráveis
A maior contribuição de Cantor não foi a adoção da linguagem e da notação dos conjuntos

e sim suas descobertas sobre os números cardinais de conjuntos infinitos. Ele foi o primeiro a
descobrir que existem conjuntos infinitos com diferentes cardinalidades. Através de um argu-
mento simples Cantor provou que existem conjuntos não-enumeráveis. Mais geralmente, ele
mostrou que, dado qualquer conjunto X , existe sempre um conjunto cujo número cardinal é
maior do que o de X .

Diremos que dois conjuntos X e Y têm o mesmo número cardinal quando existe uma
bijeção f : X → Y .

O resultado abaixo mostra que, para todo conjunto infinito X , tem-se card(N) ≤ card(X).
Assim, o número cardinal de um conjunto infinito enumerável é o menor dos números cardinais
dos conjuntos infinitos.

Dados dois conjuntos X, Y , o sı́mbolo F (X;Y ) representa o conjunto de todas as funções
f : X → Y . O resultado a seguir é conhecido como Teorema de Cantor e sua demonstração foi
baseada em [5].

Teorema de Cantor: Sejam X um conjunto arbitrário e Y um conjunto contendo pelo
menos dois elementos. Nenhuma função φ : X → F (X;Y ) é sobrejetiva.

De fato, dada φ : X → F (X;Y ), indicaremos com φx o valor de φ no ponto x ∈ X .
Assim, φx é uma função de X em Y . Construiremos agora uma f ∈ F (X;Y ) tal que φx ̸= f
para todo x ∈ X , isto é, escolheremos um elemento f(x) ∈ Y , diferente de φx(x), para cada
x ∈ X . Como Y contém pelo menos dois elementos, isto é possı́vel. A função f : X → Y
assim obtida é tal que f(x) ̸= φx(x) e, portanto, f ̸= φx, para todo x ∈ X . Logo f /∈ φ(X) e,
por conseguinte, φ não é sobrejetiva.

O argumento usando na demonstração acima chama-se método da diagonal, de Cantor. Este
nome deve-se ao caso particular em que X = N. Os elementos de F (N;Y ) são sequências de
elementos de Y . Para provar que nenhuma função φ : N → F (N;Y ) é sobrejetiva, escrevendo
φ(1) = s1,φ(2) = s2, · · · etc., onde s1, s2, · · · são sequências de elementos de Y . Logo

s1 = (y11, y12, y13, · · · , y1n, · · ·)
s2 = (y21, y22, y23, · · · , y2n, · · ·)
s3 = (y31, y32, y33, · · · , y3n, · · ·)

· · ·
sn = (yn1, yn2, yn3, · · · , ynn, · · ·)

· · ·

Em seguida, formamos uma nova sequência s = (y1, y2, y3, · · · , yn, · · ·) de elementos de Y
simplesmente escolhendo, para cada n ∈ N, um elemento yn ∈ Y diferente do n-ésimo termo
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da diagonal, isto é, yn ̸= ynn. A sequência s não pertence à lista das sequências sn, pois o
n-ésimo termo de s é diferente do n-ésimo termo de sn. Assim, nenhuma lista enumerável pode
esgotar todas as funções em F (N;Y ).

4 Expressões decimais
Vamos considerar a conversão de números reais em sua representação decimal. O uso da

representação decimal se faz necessário pra efeitos de cálculos, tornando-os mais eficientes.
Uma expressão decimal é um sı́mbolo da forma

α = a0, a1a2 · · · an · · ·,

onde a0 é um número inteiro ≥ 0 e a1, a2, · · · , an, · · · são dı́gitos, isto é, números inteiros tais
que 0 ≤ an ≤ 9.

Mas de que forma uma sequência de dı́gitos, precedida de um número inteiro, representa
um número real? A resposta é: a expressão decimal α, dada acima, representa o número real

α = a0 +
a1
10 +

a2
102 + · · ·+ an

10n + · · ·

O significado da igualdade acima é o seguinte: o número real α tem por valores aproxima-
dos os números racionais

αn = a0 +
a1
10 +

a2
102 + · · ·+ an

10n .

Deste modo, tem-se uma sequência não-decrescente de números racionais

α0 ≤ α1 ≤ α2 ≤ · · · ≤ αn ≤ · · ·

Diz-se então que o número real α é o limite desta sequência de números racionais.
Em [4] mostra-se que expressões decimais periódicas representam números racionais. A

recı́proca também é verdadeira, isto é, todo número racional é representado por uma expressão
decimal periódica.

Sendo assim mostra-se também que o conjunto dos números irracionais é representado por
uma expressão decimal infinita não-periódica.

5 O conjuntos dos números reais é não-enumerável
A demonstração de Cantor consiste em mostrar que, dada qualquer função f : N → R,

é sempre possı́vel achar y ∈ R que não pertence à imagem f(N) dizendo que o conjunto dos
números reais é não-enumerável. Para isto basta tomar um número real y cuja representação
decimal tenha seu n-ésimo dı́gito diferente do n-ésimo dı́gito de f(n), para cada n ∈ N. O
argumento usado é o método da diagonal de Cantor. Por simplicidade, consideramos apenas
números reais entre 0 e 1, isto é, basta mostrar que o intervalo (0, 1) ≡ {x ∈ R : 0 < x < 1}
é não-enumerável, ou melhor, não existe uma bijeção dos N em (0, 1). De fato, se x ∈ (0, 1)
então

x = 0, a1a2a3 · · · an · · ·
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Suponhamos que exista uma enumeração x1, x2, x3, · · · de todos os números em (0, 1), a
qual disporemos na forma:

x1 = 0, a11a12a13 · · · a1n · · ·
x2 = 0, a21a22a23 · · · a2n · · ·
x3 = 0, a31a32a33 · · · a3n · · ·

· · ·
xn = 0, an1an2an3 · · · ann · · ·

· · ·

Agora definimos um número real y ≡ 0, b1b2b3 · · · bn · · ·, pondo bn ̸= ann. Então, y ∈
(0, 1). Como y e xn diferem na n-ésima cada decimal, então, y ̸= xn para todo n ∈ N. Portanto,
y não está incluı́do na enumeração de (0, 1), o que nos dá a contradição desejada, mostrando
que o conjunto dos números reais é não-enumerável.

6 Conclusão
Diante do exposto, podemos concluir que Georg Cantor foi o primeiro a provar que existem

diferentes números cardinais infinitos. Mais precisamente, Cantor demonstrou que, embora os
conjuntos N e R são ambos infinitos, não pode existir nenhuma função sobrejetiva f : N → R.
Como certamente existe uma função injetiva de N em R, a saber, aquela que a cada n ∈ N faz
corresponder o próprio n, pensado como elemento de R, diz-se então que a cardinalidade de N
é estritamente menor do que a de R.

Referências
[1] Georg Cantor. Contributions to the Founding of the Theory of Transfinite Numbers. Dover,

New York, 1915.
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Resumo.  Tem-se ouvido, constantemente, dos professores de  Matemática que o ensino 

nesta área do conhecimento não vai bem. Várias são as razões apresentadas para justificar 

o fracasso escolar, tais como: os alunos não querem nada, os pais não auxiliam os filhos, 

as condições de trabalho e salarial dos professores não são boas. Mas, o que tem sido feito 

para solucionar estes problemas? Este trabalho visa apresentar uma reflexão preliminar 

sobre a importância de jogos e dos Discursos do Sujeito Coletivo (DSC’s) para contribuir 

com a Alfabetização Matemática dos escolares na educação básica. Tem-se que os jogos e 

os DSC’s podem ser capazes de contribuir com a alfabetização científica e matemática dos 

estudantes.  

Palavras-chave: Jogos Matemáticos; DSC’s; Ensino-aprendizagem.

1  Introdução

A educação brasileira vem passando por mudanças forçadas e obrigatórias na perspectiva 
de buscar  melhorias  para o futuro  social,  cultural  e  educacional  do país.  Em prol  dessas 
mudanças, vários educadores/pesquisadores vêm batalhando em busca de um modelo e/ou de 
uma  fórmula  que  possam  fazer  com  que  os  problemas  que  afetam  a  educação  sejam 
resolvidos. Desta forma, o Brasil pode se desenvolver com mais convicção em, por exemplo, 
ciência  e  tecnologia.  Assim,  é  necessário  alfabetizar  as  pessoas  cientificamente, 
tecnologicamente e matematicamente.

Todos os educadores e educadoras de todos os níveis de educação devem considerar a 
Ciência, a Tecnologia e a Matemática como áreas de investigações. Logo, entende-se que para 
falar  em  educandos  alfabetizados  nestas  áreas  eles  precisam  se  apropriar  de  conceitos 
fundamentais. Logo, as produções de saberes dos estudantes se configuram no decorrer do 
planejamento e da resolução de problemas que lhes afligem e da capacidade de entendimento 
e produção de conceitos. Para tanto, as práticas educativas  não  podem permitir a passividade
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dos  estudantes  quanto  ao  entendimento  e  a  co-relação  de  conhecimentos  matemáticos, 
científicos e tecnológicos.

Preocupados com a “tragédia” da educação brasileira em relação a evasão e reprovação 
escolar, e pela preocupação referente a necessidade de alfabetizar os discentes, por exemplo, 
em Matemática é que nos portamos à teoria histórico cultural de Vygotsky, devido as suas 
propostas de alternativas para tornar o processo de ensino-aprendizagem mais eficaz e menos 
monótono. Em busca dessa excelência em Aprendizagem Matemática os educadores podem 
utilizar jogos educativos em suas práticas pedagógicas.

Os  jogos,  se  convenientemente  planejados,  são  um recurso  pedagógico  eficaz  para  a 
construção do conhecimento matemático, pois, através do brinquedo o discente é capaz de 
aprender  a  agir  numa  esfera  cognitivista [1],  e  mediante  isso  ele  pode  se  tornar 
capacitado/alfabetizado para projetar e determinar suas próprias ações e, consequentemente, 
será capaz de exercer a sua cidadania.

Segundo  o  mesmo  autor,  o  brinquedo  estimula  a  curiosidade,  a  autoconfiança  e 
proporciona o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, da concentração e da atenção. 
O uso de jogos e curiosidades no ensino da Matemática tem como objetivo fazer com que os 
estudantes de todos os níveis de educação adquiram gosto por esta área do conhecimento. 
Além disso, eles são capazes de mudar a rotina da sala de aula e de despertar o interesse de 
todos os envolvidos no processo educativo.

Os  jogos  matemáticos  permitem  que  os  educandos  e  educandas  compreendam  os 
conceitos matemáticos, produzam novos conhecimentos e garantem um processo de ensino-
aprendizagem mais interessante e divertido. É sabido que o processo de ensino-aprendizagem 
em Matemática requer inovações que buscam motivar os alunos.

Os educadores de Matemática podem utilizar os jogos matemáticos em conjunto com os 
Discursos  dos  Sujeitos  Coletivos  (DSC’s)  em  suas  práticas  educativas  para  possibilitar 
inovações  e  reflexões  sobre  diversos  assuntos.  Essas  práticas  pedagógicas  ainda  podem 
possibilitar a motivação e auxiliar a aprendizagem sobre um referido tema. Por isso, os DSC’s 
são importantes e permitem ao educador conhecer a opinião dos alunos [2].

A  utilização  dos  DSC’s  no  ensino-aprendizagem  de  Matemática  vai  além  do 
desenvolvimento de dados matemáticos, tais como, somas, gráficos e tabelas. Um discurso 
coletivo  pode  gerar  um  posicionamento  e  um  sentido,  onde  a  ideia  individual  de  cada 
depoimento  seja  garantida  e  preservada.  Eles  ainda  permitem o  educador  e  a  educadora 
conhecer e analisar o que há de semelhança na fala de um grupo de estudantes de qualquer 
nível educacional, já que muitos têm o mesmo tipo de pensamento sobre uma temática, e com 
isso redirecionar suas práticas educativas.

Frente à mundialização/globalização é preciso pensar em uma educação que seja mais 
promissora,  capaz  de  promover  a  alfabetização  científica  e  matemática  dos  educandos  e 
educandas. Nesse sentido propõem-se desenvolver práticas educativas de Matemática a partir 
de jogos variados.  

Portanto, este trabalho visa apresentar uma reflexão preliminar sobre a importância de 
jogos e dos DSC’s para contribuir com a alfabetização matemática dos escolares na educação 
básica.

2  Fundamentação teórica
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A  partir  da  literatura  sobre  Educação  Matemática  percebe-se  que  o  ensino  e  a 
aprendizagem desta área do conhecimento têm ficado a desejar.  Além disso, ao analisar as 
tendências atuais no ensino da Matemática e as questões referentes às mudanças previstas que 
sofrem influência do pensamento no campo da educação, tem-se o desejo de desenvolver 
práticas educativas com o intuito de promover uma aproximação entre o enfoque sociocultural 
e o conhecimento matemático.

No século XX e início do século XXI vivenciaram-se várias críticas contra a forma como 
a escola vem trabalhando os conteúdos escolares. A Matemática não é exceção. Ao contrário, 
talvez  seja  um dos  campos  onde melhor  se  observa  o  fenômeno do “encasulamento”  ou 
“encapsulamento” da escola mencionado, em [3], por Resnick (1987, apud MOYSÉS, 2004, 
p. 15). Trata-se do extremo isolamento que cresce a cada dia na escola em relação ao mundo 
que a rodeia. É como se o processo de escolarização encorajasse a ideia de que no “jogo da 
escola” o que conta é aprender vários tipos de regras e símbolos, aprendizagem essa que deve 
ser demonstrada no seu próprio interior.

Um  episódio  relatado  por  um  pesquisador  e  professor  de  Matemática  que  vem 
trabalhando por um ensino mais rico e pleno de sentido para seus alunos ilustra bem esse fato: 
Schoenfeld  (1989)  refere-se  a  uma  avaliação,  em  nível  nacional,  dos  conhecimentos 
matemáticos de alunos do Ensino Médio, realizada nos Estados Unidos. Dentre os problemas 
propostos havia um que consistia no seguinte: “Em um ônibus do exército cabem 36 soldados. 
Se 1.128 soldados precisam ser transportados para um local de treinamento quantos ônibus 
serão  necessários?  Aproximadamente  70%  dos  alunos  realizaram  a  operação  aritmética 
correta, dividindo 1.128 por 36, encontrando um cociente de 31 e 12 de resto. Apenas 23% 
responderam que seriam necessários  32  ônibus.  Os  demais  escreveram que  o  número de 
ônibus necessário era ‘31 e sobrariam 12’ ” [4] (SCHOENFELD, 1989, p. 81). Essa é a forma 
como a escola ensina a pensar o conhecimento matemático. Pensamento matematicamente 
correto, mas destituído de sentido. 

Ao  que  parece,  não  há  muita  continuidade  entre  o  que  se  aprende  na  escola  e  o 
conhecimento  que existe  fora  dela.  Há crescente  evidência  de  que a  escolarização pouco 
contribui para o desempenho fora da escola. Dificilmente se mostra para o aluno a relação 
direta  e  óbvia que há entre  a  escola e  a  vida em sociedade.  O reconhecimento de que a 
Matemática raramente é ensinada da forma como é praticada tem levado estudiosos a rever 
esse ensino e a buscar novas práticas que contribuam com a formação para a vida.

Buscando essa relação entre o saber e a vida, deparamos com o “Jogo do saber”, que pode 
ser praticado em vários locais educativos formais e não formais, de uma maneira ou de outra. 
Sendo assim, toda a sociedade seria como uma sala de aula, sem limites de paredes ou teto. 

Falar de jogos é tentar recuperar o caráter lúdico do ensino/aprendizagem. Dessa forma, 
nunca  é  demais  lembrar  que  a  palavra  “ludus”,  em  sentido  próprio  significa  jogo, 
divertimento.  O  que  ocorre  é  que  o  lúdico  vem  sendo  negado,  exatamente  pelas  suas 
características, em nome da “produtividade”. Na sociedade moderna, até mesmo no âmbito 
infantil  começa  a  ser  negado  cada  vez  mais  precocemente,  em nome  da  necessidade  de 
preparação para o futuro.

Considera-se que viver o lúdico é viver o momento, o presente e o agora. E isso não 
representa a volta ao passado ou a preparação para o futuro. A atividade lúdica, entre outras 
características, tem um poder muito grande de fascinar aqueles que com ela se envolvem, 
sendo deslocada de “interesses” e praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios; é 
definida basicamente pela alegria e pelo prazer de sua vivência. O lúdico possibilita condições 
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para  a  ocorrência,  por  exemplo,  da  alegria  no  processo  de  ensino  e  aprendizagem  em 
Matemática.

Os jogos, praticados com características lúdicas, são uma alternativa para a denúncia da 
realidade  tal  como  se  apresenta,  e  assim  sendo,  a  sala  de  aula,  longe  de  ser  espaço  de 
alienação, poderia ser encarada como um dos espaços de resistência, uma vez que o brinquedo 
e o jogo trazem em si “elementos perturbadores da ordem”, levando a atitudes de indisciplina. 
Ao contrário dessa crença generalizada, o verdadeiro sentido do jogo pode contribuir para a 
criação da ordem. Desta forma, ela é vista como uma ordem muito mais eficaz porque é aceita 
pelo grupo, uma vez que as regras são elaboradas conjuntamente [5].     

Partindo desse contexto, os jogos são muito importantes nos dias atuais, como forma de 
incentivo  aos  alunos  do  ensino  básico,  ajudando-os  na  elaboração  de  estratégias  e  na 
colaboração para a aproximação deles, preenchendo qualquer tipo de lacuna ocasionada pelo 
preconceito, mostrando a eficiência do trabalho em grupo, uma vez que quando os alunos se 
interagem em grupo, eles vencem seus próprios preconceitos, passando assim a desenvolver 
uma  equipe  e  isso  pode  ajudar  na  superação  das  necessidades  futuras  para  o  convívio 
sociocultural. Nesse sentido, os jogos são analisados por muitos estudiosos que consideram 
essa ferramenta como um recurso significante no quesito referente ao interesse e participação 
dos alunos. Além do mais, o educador pode utilizar os DSC’s como um meio para a realização 
de avaliações do aproveitamento e aceitação dos jogos por parte dos alunos. 

O objetivo dos DSC’s é verificar o que há de semelhante na fala de um grupo de pessoas, 
já  que  muitas  têm  o  mesmo  tipo  de  pensamento  sobre  uma  temática.  É uma  técnica 
metodológica  que  permite  o  resgate  de  discursos  coletivos  de  forma  qualitativa.  Como 
procedimentos nas pesquisas são feitas entrevistas individuais  e/ou coletivas  com  questões 
abertas,  resgatando  o  pensamento  enquanto  comportamento  discursivo  e  fato  social 
internalizado  individualmente, podendo  ser  divulgado,  preservando  suas  características 
qualitativas [2].

Para preservar as ideias centrais dos jogos, a utilização do DSC é fundamental, uma vez 
que  ele  engloba  depoimentos  sintetizados  e  analisados,  redigidos  na  primeira  pessoa  do 
singular e expressando o pensamento coletivo por meio do  discurso dos sujeitos. Assim, ao 
“colher”  vários depoimentos,  percebem-se  elementos  comuns  que  delineiam  o  discurso 
coletivo e que são as representações sociais que caracterizam um determinado grupo [2].

Os jogos associados aos DSC’s em sala de aula podem contribuir para a preparação dos 
alunos para a capacidade de produzir um bom argumento no seu cotidiano, bem como motivá-
los  à  aprendizagem  através  da  busca  e  da  descoberta.  Para  os  professores  eles  podem 
contribuir no sentido de conhecer as ideias e a importância e/ou não dos jogos educativos no 
processo  de  ensino-aprendizagem em Matemática.  Isto  porque  o  DSC é  um método  que 
proporciona os alunos expressarem suas ideias a respeito de determinado conteúdo estudado, 
e assim o professor poderá observar se realmente eles estão aprendendo e qual a opinião deles 
a respeito das aulas e dos conteúdos que ministram. Se bem trabalhados, estes recursos podem 
despertar no educando a sua criatividade, as suas potencialidades e pode contribuir para a 
formação de cidadãos críticos, conscientes, investigativos e autônomos. Deste modo, os jogos 
matemáticos e os DSC’s são importantes tanto para os alunos quanto para os professores, uma 
vez  que  neste  espaço  os  educadores  assumem o  papel  de  mediadores  do  conhecimento, 
enquanto os educandos e educandas aprendem e/ou produzem conhecimentos.

O que se verifica dentro da sala de aula, na maioria das vezes, é o estabelecimento de 
regras disciplinares de modo arbitrário. Além disso, pode-se perceber a não explicitação de 
regras, e a exigência do seu cumprimento é feita com base em ameaças de punição. E neste 
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ambiente a educação acontece sem conhecer as opiniões dos alunos, uma vez que, em geral, 
eles não são ouvidos. Na busca de saber o que o aluno acha de todo o processo educativo, 
pode-se utilizar os DSC’s com o propósito de dar a verdadeira importância na forma com que 
o aluno vê a escola, a Matemática, dentre outros fatores aqui abordados.

3  Metodologia

Tendo em vista os objetivos da investigação – apresentar uma reflexão preliminar sobre a 
importância  de  jogos  e  dos  DSC’s  para  contribuir  com  a  alfabetização  matemática  dos 
escolares na educação básica – esta pesquisa é de cunho bibliográfico e se desenvolveu na 
expectativa de contribuir na melhoria do cenário educacional do ensino de Matemática.

Dessa  forma,  na  busca  de  colaborar  para  uma  aprendizagem mais  significativa  e  de 
aproximar  teoria  e  prática,  através  desse  trabalho  e  demais  produções,  os 
pesquisadores/autores  estarão participando de encontros  de formação inicial  e  continuada, 
reuniões periódicas, estudos dirigidos sobre as novas metodologias de ensino, em especial, o 
uso de jogos e dos DSC’s no ensino de Matemática.

4  Resultados/discussão e análise

O trabalho encontra-se em fase inicial. Contudo, tem demonstrado grandes perspectivas 
para o crescimento e fortalecimento da iniciação à docência em Matemática, bem como para a 
formação inicial e continuada dos professores e para a contribuição da alfabetização científica 
e matemática dos discentes, uma vez que o projeto “Os Jogos educativos e os Discursos dos 
Sujeitos  Coletivos no  processo  de  ensino  e  aprendizagem em  Matemática”  visa  resgatar 
alguns conceitos matemáticos e de cidadania que se encontram adormecidos pelos alunos.

A fim  de  promover  um  ensino  mais  dinâmico,  pode-se  citar  o  uso  do  lúdico  no 
desenvolvimento  de  práticas  educativas,  como  é  o  caso  da  implementação  de  jogos 
matemáticos e a utilização da estratégia dos DSC’s. Esta última permite ao educador conhecer 
as ideias dos alunos sobre conceitos de matemática e dar voz a eles para que possam perceber 
que a sua participação é importante no processo de ensino e de aprendizagem de Matemática, 
bem como possibilitar  que  eles  avaliem se  os  jogos  educativos  contribuem para  os  seus 
aprendizados.

Práticas educativas desta natureza representam um desafio ao educador. É sabido que é 
preciso  conhecer  para  promover  transformações  que  podem  estar  fundamentadas  na 
perspectiva da interdisciplinaridade, como é o caso dos jogos educativos e os DSC’s no ensino 
de Matemática. Nesta perspectiva é preciso que os educadores conheçam e adotem propostas 
que sejam capazes de romper com os paradigmas vigentes.

Logo,  as  atividades  lúdicas  propostas  pelo  professor  podem  possibilitar  a 
contextualização e a diversão na aprendizagem e produção de novos saberes. 

5  Considerações finais

Através desta análise inicial percebe-se a importância de ações que incentivam e motivam 
os alunos das escolas públicas, em busca da promoção de um ensino de Matemática que tenha 
como foco principal a formação para o exercício da cidadania. Além disso, espera-se que o 
projeto possa despertar nos professores atuantes na educação básica e em formação inicial 
uma postura reflexiva, com criatividade, inovação e autonomia profissional. Com tudo isso, 
pode-se falar em um ensino e educação de qualidade em Matemática, atingindo um nível de 
alfabetização mais avançado.
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 Resumo.  A  partir  dos  proeminentes  estudos  etnomatemáticos,  pretendemos  trazer  à 
discussão uma problematização possível em torno da Matemática e dos sujeitos culturais. 
Essa problematização busca denunciar a Matemática, no seu sentido do senso comum, 
como  lócus de  relações  de  poder-saber (concepção  foucaultiana),  expondo  que  os 
argumentos que sustentam que ela é um tipo de conhecimento livre da influência cultural 
são tão falhos quanto o de que é  una em todos os lugares. Aliás, esses argumentos se 
vêem questionados pela própria literatura antropológica, pelas contribuições dos Estudos 
Culturais e Pós-colonialistas, que tem provocado uma desconstrução do centro hegemônico 
ocidental,  buscando,  portanto,  entender  a  marginalização  de  outras  culturas.  Nessa 
investigação, a Matemática surge como uma arma poderosa que está relacionada com a 
expansão ocidental, como o colonialismo e o neocolonialismo, com a imposição cultural 
desses  processos  e  a  produção  de  sujeitos,  de  formas  culturalmente  inteligíveis  de 
matematizar e abjetas. Desse modo, nós tentamos, nesse trabalho, compreender esses 
processos em termos de discurso,  de  poder-saber,  de produção de sujeitos  e de uma 
matriz cultural de inteligibilidade (sentido butleriano). 

Palavras-chave: Etnomatemática; relações  de  poder-saber;  sujeitos  da  Matemática; 
discurso; inteligibilidade cultural. 

1 Introdução: criando outros problemas de Matemática 

Segundo as  análises  d’ambrosianas,  existem artes  ou técnicas  de explicar,  conhecer  e 
entender, nos diversos contextos culturais e nessas artes ou técnicas estão aquelas relacionadas 
com o modo de trabalhar quantidades, medir, classificar, organizar, inferir e concluir. 

Claramente,  essa  concepção  é  problemática,  não  no  sentido  que é  falha,  mas  porque 
causa/cria problemas  e  assim como coloca  a  filósofa  estadunidense  Judith  Butler  [6]  no 
prefácio de seu livro intitulado Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade, 
através  do  discurso  vigente  da  sua  infância,  o  que  é  estabelecido  para  nós  é  que  criar 
problemas é o que não se deve fazer,  concluindo que os problemas eram ameaças da lei 
dominante, eles nos ameaçam colocar em apuros, para evitá-los, um tipo de manha sutil do 
poder.  Mais ainda,  para a autora, os problemas são inevitáveis,  mas é nossa incumbência 
descobrir a melhor maneira de criá-los e de tê-los. 

Assim,  as  concepções  d’ambrosianas  criam  problemas  porque  realizam  leituras 
desconstrutoras,  no  sentido  derridiano,  afastando-se  daquele  centro  hegemônico  onde  o 
Ocidente está como “o melhor das culturas”. Em sentido mais amplo, essas análises estão 
situadas naqueles estudos denominados “Estudos Culturais” e “Estudos Pós-colonialistas”, 
estudos problematizadores da lei  dominante.  Mais do que isso,  podemos considerar que a 
intensidade dos problemas criados por Ubiratan D’Ambrósio seja tão forte porque ele os criou 
no interior da Matemática. 
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A Matemática nunca pareceu aquele lugar onde se pudessem criar problemas que não os 
próprios problemas da Matemática,  isto  é,  aqueles gerados pelas próprias estruturas desse 
conhecimento,  aliás,  desde  as  problematizações  da  Matemática  no  que  tange  a 
etnomatemática, os Estudos Culturais e Pós Colonialistas, muito da Matemática foi colocado 
em debate. Em primeiro lugar, como já ficou esclarecido, existe diferentes matemáticas de 
acordo com um respectivo povo, o que consideramos como Matemática é apenas uma dessas 
formas, a ocidental,  mas por que reconhecemos só está? Eis um “x” da questão que esses 
problemas colocaram em evidência. 

O  caráter  universal  da  Matemática,  segundo  esses  estudos,  está  aliado  a  processos 
complexos  da  expansão  ocidental,  do  imperialismo  cultural,  abrangendo,  portanto,  os 
processos colonialistas e neocolonialistas. O questionamento dessa universalidade, ao lado do 
também questionamento e problematização de que a Matemática não está cortada por relações 
sociais e, portanto, livre de influência cultural, tem proporcionado análises riquíssimas e uma 
reviravolta nas próprias leis dominantes da Matemática. 

Esse trabalho origina-se justamente na sedução de causar problemas, ou mesmo de expor 
essas problematizações, no intuito de continuar a problematizar e mostrar que questões como 
imposição  cultural,  hegemonia,  identidade,  poder,  são  problemas  que  devem  sim  ser 
levantados e discutidos dentro da Matemática. Sendo que, desde o final do século passado, 
essas discussões estão colocadas pela teoria D’Ambrosiana e amparadas também por uma 
abrangente literatura de investigação cultural e social, dos estudos de linguagem em geral, da 
Análise do Discurso, da Teoria Marxista, da Antropologia, etc. 

Objetivou-se, nesse trabalho, a evidenciação dessa matemática dominante e dos seus usos 
nos  processos  de  invasão  cultural,  estendendo  as  análises  ao  âmbito  de  poder,  sujeito  e 
discurso no pensamento foucaultiano, a problematização da Matemática como um  lócus de 
poder,  e  mais  do  que  isso,  como  produtora  e  governadora  daqueles  “eus”  que  produz. 
Também foi um dos nossos objetivos suscitar essas problematizações em termos de sujeitos 
inteligíveis e abjetos que são produzidos nesse trama de poder-saber. 

Dessa  forma,  o  nosso  objeto  de  estudo  é  essencialmente  a  Matemática  e  sua 
problematização cultural,  longe daquela ideologia que a Matemática não está cortada e é, 
antes  mesmo,  fruto  de  relações  socioculturais.  Esse  estudo  tem  um  aporte  teórico  que 
contempla  a  Etnomatemática  de  Ubiratan  D’Ambrósio  [7][8][9]  [10][11],  as  relações  de 
poder-saber descritas por Foucault [13][14][15][16][17][18], assim como a noção de discurso 
na concepção do mesmo e do Professor Doutor em Letras da Universidade de São Paulo, José 
Luiz  Fiorin  [12],  os  estudos  de  Alan  J.  Bishop  [2][3]  sobre  o  imperialismo  cultural  e  a 
Matemática como a arma secreta e mais poderosa desse processo, entre outros. 

2 O ideal intocável: rupturas em D’Ambrósio e Bishop 

A noção não-construída e não-ideológica da Matemática tem presumido que ela não é 
cortada por relações sociais, um lócus neutro científico do qual discussões que além daquelas 
provocadas por suas próprias estruturas são suspeitas, ou ainda, uma ciência disciplinar que 
não exerce poder sobre os corpos que governam. Aliás, o que significa dizer que a Matemática 
se encontra ou é uma complexa rede de poderes? O que também significa supor  que ela 
governa  corpos?  Ou  ainda,  em que  medida  desmantela-se  esse  caráter  estabelecido  e  re-
estabelecido da Matemática como não-construída e não ideológica? 

Partindo das análises e teorias da Educação Matemática de Ubiratan D’Ambrósio [9] é 
essencial  refletir  sobre  a  universalidade e  intensidade  com que se ensina Matemática  nas 
escolas. Para o autor, as respostas que tradicionalmente surgem nessa reflexão e devem ser re-
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avaliadas criticamente, são: a beleza gerada pelas próprias estruturas, a própria universalidade, 
a melhoria do raciocínio e pensamento, as raízes culturais e a utilidade. 

Em  D’Ambrósio  [9]  as  três  primeiras  características  citadas  acima  são  de  ordem 
internalista, isto é, a própria disciplina é o fator determinante de sua importância. Porém, um 
questionamento crítico surge em sua concepção, uma vez que: a beleza intrínseca interior a 
Matemática  dificilmente  seria  justificada  com uma  importância  maior  do  que  as  belezas 
intrínsecas da pintura ou a música, que igualmente são construções lógicas e formais, mas não 
tem espaço nas escolas. Outras manifestações, segundo o autor, têm caráter de universalidade 
como a Matemática, mas isso não é suficiente para justificar sua presença predominante nos 
sistemas escolares; existem outras possibilidades que também ajudam a pensar com clareza e 
a raciocinar melhor,  como por exemplo,  o xadrez e outros jogos e exercícios de lógica e 
raciocínio, mas mesmo assim não fazem parte dos sistemas escolares. 

As duas últimas colocações também são questionáveis e elas não apresentam unicamente 
uma característica internalista, mas marcadamente externalista, pois como sugere D’Ambrósio 
[9]:  os  japoneses,  os  brasileiros,  os  mexicanos,  apresentam  diferentes  raízes  culturais  e 
diferentes  heróis da  História  da  Matemática,  o  que  problematiza  sua  universalidade  e 
denuncia, ao mesmo tempo, uma matemática que se universaliza, o que nos leva a questionar 
como  essa  universalização  opera  sobre  os  sujeitos  que  se  dão  pela  Matemática,  como  a 
utilidade da Matemática deve ser interpretada, em que medida ela existe, pra quem existe, 
considerando, por exemplo, o fato citado pelo autor de que a Matemática opera em muitos 
países  como selecionador  social,  um filtro  para  a  seleção de  elementos  que servem uma 
estrutura de poder. 

Em primeiro lugar, a análise crítica da colocação das raízes culturais e da utilidade da 
Matemática como respostas aos  porquês do ensino de Matemática com tal universalidade e 
intensidade vão denunciar, a partir dos estudos d’ambrosianos, uma complexa rede de poderes 
no interior da Matemática que agem tanto no âmbito da cultura quanto no âmbito estrutural da 
disciplina. Neste sentido, com os estudos da Etnomatemática, desde seu surgimento no século 
passado,  tem-se  problematizado  e  tornado  visível  essas  relações  de  poder-saber,  na 
perspectiva foucaultiana, bem como os sujeitos dessas relações no interior da Matemática e 
sua alcançabilidade social, cortando todo o corpus social, não escapando ninguém. 

Diante disso, o próprio sentido que a palavra etnomatemática assume opera em razão de 
reflexões e transformações político-pedagógicas, culturais e antropológicas. D’Ambrósio [7]
[9][11] nos diz que ela etimologicamente vem de: etno, contexto cultural;  matema, explicar, 
conhecer,  entender e  tica (techne),  arte  e técnica.  Dessa forma,  etnomatemática é  arte  ou 
técnica de entender, de conhecer e de explicar nos diferentes contextos culturais. 

Mais profundamente, a palavra etnomatemática quer dizer então que cada povo tem suas 
formas próprias de entender, conhecer e explicar e nessas formas estão aquelas que dizem 
respeito às matematizações, ou seja, aquelas que como esclarece D’Ambrósio [11], são formas 
de  contar,  inferir,  comparar,  classificar,  quantificar,  medir  organizar  e  concluir.  Elas  são 
desenvolvidas pelo ambiente natural, social e cultural em que cada indivíduo está inserido; 
isso quer dizer que os irlandeses, os caiapós, os indivíduos que viviam na Amazônia, próximo 
ao Mar Mediterrâneo, desenvolveram as suas próprias formas citadas acima. No pensamento 
d’ambrosiano, isso significa que eles criaram a sua própria Etnomatemática. 

Claramente,  D’Ambrósio  e  sua Etnomatemática  inauguram um enfoque antropológico 
cultural dentro da Matemática, que não só evidenciam as formas de matematizar dos variados 
grupos culturais, mas também postula que há tantas formas de matematizar quanto grupos 
culturais.  Nesses termos,  a  etnomatemática  mostra que o que consideramos Matemática  é 
apenas uma forma de etnomatemática que se desenvolveu por um contexto cultural, porém, 
hoje ela tem um caráter e é imposta universalmente. 
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Logo, se a Matemática é parte integrante das nossas raízes culturais frente à reflexão da 
universalidade e intensidade da mesma, D’Ambrósio [9] questiona o que queremos dizer com 
nossas raízes culturais, como opera esse termo, quem detêm as raízes culturais da Matemática 
ou ainda quem são os  heróis da Matemática. Desse modo, as “raízes culturais” da qual se 
argumentam, operam também em um  status universal como se toda realidade ou ambiente 
natural, social e cultural, fossem os mesmos. Essa universalidade, tanto no que se refere ao 
caráter imposto da disciplina quanto os efeitos de supor uma “raiz cultural” una, visivelmente 
transmutam a Matemática como constituinte de uma complexa relação de poder e saber. 

De fato, D’Ambrósio [8] nos diz que as raízes culturais do que chamamos Matemática são 
identificadas  como  um  tipo  de  conhecimento  que  se  originou  e  foi  organizado 
intelectualmente e socialmente nas regiões banhadas pelo Mar Mediterrâneo. Desses povos, 
surgiu  a  civilização  ocidental,  que  se  impôs  a  todo  o  planeta,  impondo  igualmente  a 
Matemática.  Assim,  em  D’Ambrósio  [9],  encontramos  que  essa  expansão  da  civilização 
ocidental  deve  ser  entendida  como  vinculada  a  um  sistema  de  dominação  política  e 
econômica. 

Essa civilização que tem sua origem no encontro da Idade Média com o Islã(o), como 
sugere D’Ambrósio [7], se consolida com a formação da Europa e atinge a todas a partir do 
século  XV,  fundamentada  num  esquema  filosófico,  científico,  religioso,  socioeconômico, 
político, com modelos de produção e propriedade e de organização socioeconômica e política 
próprias. Também, como coloca o autor, a época dos descobrimentos e da conquista, com as 
grandes navegações, abre caminho para o colonialismo, que culminou no século XIX, com 
uma organização planetária baseada em estados e na colocação das nações sob o controle de 
algumas  potências  imperiais  bem  como  países  subordinados,  determinando  a  estrutura 
socioeconômica, política e intelectual de todos os povos. 

Entretanto, ainda como sugere D’Ambrósio [7], desde o final do século XX e poderíamos 
considerar até esse inicio do século XXI, observamos o colonialismo em outra aparência, onde 
cerca de 193 países, estados supostamente soberanos, entre os quais 1984 integram a estrutura 
supranacional  ONU (Organização das Nações  Unidas),  mantêm ao todo aproximadamente 
6000 nações sem voz significativas sob seus governos, totalizando 10 a 15% da população 
total do planeta. Tanto essas noções como esses países adotam, segundo o autor, a um modelo 
socioeconômico, político e educacionais sem variantes essenciais, com os sistemas escolares 
organizando-se em disciplinas, que entre elas está, em seu caráter universal, a Matemática. 

Significativamente, essa leitura em D’Ambrósio permite-nos contestar o caráter universal 
da  Matemática,  aliás,  diríamos  que,  antes  de  qualquer  coisa,  a  própria  Matemática  é 
problematizada  na  teoria  d’ambrosiana,  mostrando  que  nossas  formas  (ocidentais)  de 
matematizar  não  são  as  únicas,  pelo  contrário,  nos  diversos  contextos  culturais,  seus 
respectivos povos são levados a desenvolver maneiras de comparar, classificar, quantificar, 
medir,  organizar,  inferir  e concluir.  Essa noção de que há uma etnomatemática anterior a 
qualquer solidificação de um conhecimento, denunciam que nenhuma outra etnomatemática 
se universalizou como a Matemática. 

Essa noção de um “antes” cultural significativo, um ambiente natural, social e cultural, 
abre  uma  miríade  de  problematizações,  por  exemplo,  por  que  meios  ou  através  de  que 
mecanismos  a  Matemática  se  universaliza?  Como  age  a  Matemática  frente  a  pluralidade 
cultural? Aliás, como, historicamente, chegamos a nossa Matemática? 

A análise d’ambrosiana expõe não só as raízes culturais as quais a Matemática está ligada, 
retomando a Grécia e os povos em torno do Mar Mediterrâneo, mas mostrando a civilização 
ocidental como resultado dessa organização cultural e social, que vai se impondo a todo o 
planeta e as demais formas de organização socioculturais. D’Ambrósio (9, p. 14) esclarece 
que a Matemática “e o processo de dominação que prevalece nas relações com o que é hoje o 
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Terceiro Mundo estão intimamente associados”, assim como ela está ligada aos processos de 
desajuste social interno nos países; sendo assim a Matemática está “associada a um processo 
de dominação e à estrutura de poder desse processo”, que dentro da Educação Matemática não 
podem ser esquecidos. 

Ainda,  a  universalização  da  Matemática,  segundo  D’Ambrósio  [8],  exemplifica  o 
processo  de  globalização  que  estamos  presenciando  em  todas  as  atividades  e  áreas  do 
conhecimento.  Essa universalização, para o autor, já se define no início do cristianismo e 
islamismo, que diferentemente do judaísmo, são religiões de conversão de toda a humanidade, 
subordinando todos a mesma fé, a mesma igreja. 

Outro pesquisador importante para essa discussão é Alan Bishop, professor emérito da 
Faculdade  de  Educação  de  Monash  (Austrália),  que  também  problematizou  em  seu 
renomeado artigo “Western mathematics: the secret weapon of cultural imperialism”, o mito 
da  neutralidade  cultural  pela  qual  a  Matemática  é  concedida  e  concebida.  Bishop  [3] 
argumenta que a Matemática sempre foi tomada como universal e livre de qualquer influência 
cultural (culture-free) e em tempos do colonialismo como hoje, a Matemática continua tendo 
o status de fenômeno culturalmente neutro. 

Proposições como “dois e dois são quatro”, “um número negativo multiplicado por um 
número também negativo resulta em um número par”, “a soma dos ângulos internos de um 
triangulo é sempre 180 graus”, segundo Bishop [3], possuem validez em todo o mundo, elas 
são válidas em qualquer parte do mundo, são verdades universais da Matemática, mas isso 
acontece porque as verdades matemáticas são, segundo ele, abstrações do mundo real e são 
necessariamente universais e livres de contexto. 

Entretanto, Bishop [3] sugere que nos indagamos o porquê da soma dos ângulos internos 
de um triangulo não ser, por exemplo, 200 graus, 100, 150 graus, ou, antes mesmo, o porquê 
dos “graus”, assim o autor quer nos levar a conclusão de que existe um “eu” que estabelece 
que seja assim, um “alguém” que determinou como deveria ser. Desse modo, Bishop (3, p. 52, 
tradução  nossa)  escreve:  “Ideias  matemáticas,  assim  como  quaisquer  outras  ideias,  são 
humanamente construídas. Elas tem uma história cultural”1. 

Claramente,  Bishop  [3]  concede  a  Matemática  sob  uma  perspectiva  construcionista, 
tomando parte naquele velho debate se a Matemática seria uma construção social ou se ela 
pertenceria de forma inata ao mundo e o ser humano simplesmente a desvendaria, um dado 
natural, um campo concedido por uma figura divina (Deus, por exemplo), do qual o sujeito 
naturalmente participaria2. 

Assim, em termos construcionista,  a Matemática não pode ser vista sem um “eu” que 
constrói e essa construção, infalivelmente, só pode ser social e possuir uma história cultural. 
Amparado pelas contribuições da literatura antropológica3, Bishop [3] ainda nos mostra que 
esta demonstra a quem quer que seja que a Matemática aprendida na escola não é a única que 
existe, o que levará o autor a afirmar que a Matemática começa a ser entendida como um 
fenômeno pan-cultural.  Evidentemente,  essas avaliações são importantes para compreender 
através de que meios as formas de matematizar providas da civilização ocidental são impostas 
a todos,  em todos os lugares. Para o autor citado, esse processo de imposição nos países 
colonizados não pode ser compreendido senão por três agentes fundamentais: o comércio, a 
administração e a educação. 

Dessa forma, Bishop [3] considera o comércio como o campo originário das medidas, 
unidades,  números,  moedas,  algumas  noções  de geometria,  mas basta  observamos que as 

1 No original: “Mathematical ideas, like any other ideas, are humanly constructed. They have a cultural history” (3, p. 52). 
2 Sobre esse debate, sugerimos a leitura de Bauchspies e Restivo [1] que tratam desse velho debate, posicionando-se também que a 

Matemática surge em redes sociais e não em um campo exterior a nós, transcendente, puro. 
3 Claramente, a etnomatemática e todas essas desconstruções teórico-culturais, no sentido derridiano, que descentralizam a figura do “eu” 

ocidental dominante, superior, estão situadas no que chamamos “Estudos culturais” e “Estudos pós-coloniais”. 
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unidades que são usadas eram e ainda são estritamente ocidentais,  ou ainda são as ideias 
ocidentais de longitude, área, volume, peso, tempo e dinheiro que foram impostas sobre as 
sociedades indígenas. Desse modo, o autor ainda nos alerta ao fato de que unidades locais que 
sobreviveram  da  cultura  de  alguns  povos  estão  cada  vez  mais  se  ocidentalizando  ou 
desaparecendo. 

Já os mecanismos de administração e governo, Bishop [3] explicita que esses mecanismos 
estão relacionados diretamente com o uso de números e cálculos que são usados para manter o 
controle de um grande número de pessoas e mercadorias, sendo realizados por procedimentos 
numéricos ocidentais,  embora alguns povos já  possuíssem mecanismos para realizar esses 
processos, nos processos de colonialismo, os colonizadores não os usaram ou não estimularam 
seu uso. Quanto à educação, para o mesmo autor, foi um dos meios mais fortes da invasão 
cultural, que promoveu as ideias matemáticas ocidentais e a cultura ocidental, sendo que na 
maioria dos países colonizados, a educação imposta refletia o que o país europeu consentia. 

Além  disso,  segundo  Bishop  [3],  a  educação  dos  povos  colonizados  serviu 
exclusivamente  para  adequá-los  ao  comércio  dominado  pelos  europeus,  as  estruturas 
comerciais e administrativas estabelecidas; o currículo de matemática era abstrato, irrelevante, 
seletivo e elitista, que dirigiam as aspirações dos alunos para o ingresso nas universidades 
ocidentais, assim eles foram educados deixando de lado sua cultura e sociedade. 

3 Essas (imperceptiveis) relações de poder-saber 

Considerando esse viés analítico que abre a Etnomatemática, fica problematizado nas suas 
discussões,  reflexões  ou  pode-se  problematizar  o  que  consideramos  Matemática  como  o 
resultado de relações sociais, onde existem agentes por trás desse conceito, existe uma história 
cultural, ou ainda, Matemática pode significar o aparato mesmo da produção dessas relações 
sociais  e  agentes,  dessa mesma história, mas em todo caso, e o que sustentamos, é que a 
Matemática não é em si uma ciência/disciplina por onde se aprende ou por onde se ensina1 
salva de qualquer relação de poder, de qualquer ideologia ou de outros fatores sociais, aliás, 
sua própria  universalidade sustenta  uma crítica  de dominação e de imposição  disciplinar-
cultural. 

Nossa  Matemática  é  um  conjunto  de  formas  de  matematizar  que  se  desenvolvem  e 
continuam a desenvolver nos contextos ocidentais e, como vimos, essa Matemática é uma 
forma de imposição cultural, que vai sendo levada e implantada pela dominação ocidental. 
Atualmente, como destaca D’Ambrósio [7], com o neocolonialismo, os países e suas nações 
organizam seus  sistemas  educacionais  em disciplinas,  entre  as  quais  está,  em seu  caráter 
universal a Matemática, o que ainda configura que se ensina Matemática em quase todas as 
séries e sem variantes, a Matemática é praticamente a mesma. 

Parece que em termos marxistas estamos falando de uma “classe dominante” que impõe 
seu pensamento a todos, em outras palavras, a expansão ocidental,  seja pela dominação de 
terras  e  povos,  seja  pelo  colonialismo  ou  pelo  neocolonialismo,  impõe  sua  organização 
socioeconômica, política, educacional, cultural,  assim as formas de matematizar dominante 
são  da classe que domina,  da classe que impõe suas  formas  sociológicas,  em síntese,  as 
formas  de  matematizar  dominantes  são  aquelas  impostas  e  desenvolvidas  no  processo  de 
expansão ocidental. 

O que é pertinente,  pois se considerarmos a concepção de Marx e Engels [21] em  A 
ideologia  alemã,  que  sustentam  que  o  pensamento  dominante  é  o  da  classe  dominante, 
podemos  ver  claramente  como  a  expansão  ocidental  impõe  sua  organização  aos  povos 
dominados, por violência simbólica ou não, a “classe” ocidental subordina as outras formas 
culturais as suas formas culturais e como dominante detém o poder material e, portanto, o 
1 Também os termos ensinar e aprender e a própria dicotomia ensinar/aprender são bem problemáticos. 
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poder intelectual.  Significativamente,  esta relação não é diferente com a ordem instaurada 
pelo neocolonialismo,  que é de certo modo uma continuação modificada do colonialismo, 
pelo qual os países periféricos tornam-se subordinados aos países centrais, assim como as 
nações aos seus países e, em todos eles, um sistema político, social, econômico e educacional 
sem variantes significativas. 

Marx e Engels [21] ainda esclarecem que a classe dominante como possuidores de uma 
consciência  e  seres  pensantes  dominam  em  todos  os  sentidos,  suas  ideias  são, 
consequentemente, as ideias dominantes de uma época, além disso, a classe dominante como 
produtores de ideias regulamentam a produção e distribuição dos pensamentos de sua época. 
Assim,  a  expansão  ocidental  e  sua  imposição  organizacional  quando  impõe  sua 
etnomatemática, suas formas de matematizar, de quantificar, de medir, de pensar, de inferir, 
estão  também  impondo  as  formas  legitimas  desses  atos,  o  que  quer  dizer  é  que  classe 
dominante que impõe sua Matemática, impõe as regras que tornam possível essa Matemática, 
eles  regulamentam  o  pensamento  dos  povos  dominados,  produzem  e  distribuem  seus 
pensamentos como a ordem legítima que está acima de qualquer outra forma de matematizar. 

Podemos então, como sugere D’Ambrósio (8, p. 115), nos referir 

a uma ‘matemática dominante’,  que é um instrumento desenvolvido nos países centrais e, muitas  
vezes, utilizado como instrumento de dominação. Essa matemática e os que a dominam apresentam-
se com postura de superioridade, com o poder de deslocar e mesmo eliminar a ‘matemática do dia-a-
dia’. O mesmo se dá com outras formas culturais. 

Sem dúvida,  essa “matemática  dominante”  que fica sugerida alerta-nos  para como as 
muitas  formas  de  matematizar  da civilização ocidental  são  impostas  por  seu  processo de 
expansão territorial  e  que  a  Matemática  não pode ser  compreendida  fora  desse  contexto. 
Assim, as formas dominantes de matematizar, que são aquelas que se dão pelos contextos 
ocidentais e são levadas e impostas por um processo de dominação, em razão desse próprio 
processo e por meio de exclusão, institui as formas legítimas de matematizar, fazendo com 
que as formas de matematizar não-ocidentais  e aquelas que não mantêm coerência com a 
Matemática, percam seu valor cultural. 

Consoante a isso, Bishop [3] chamou de  matemática ocidental (western mathematics) 
essa relacionada com a expansão do ocidente e como arma secreta usada nessa expansão. Para 
o autor, a matemática ocidental é uma das armas mais poderosas no processo de imposição da 
cultura ocidental, sendo considerada como superior e ensinada com o status de neutralidade 
cultural e universalidade. Consideravelmente, o autor nos alerta que não podemos mais usar o 
termo “Matemática”1 como  usualmente  usamos,  a  não  ser  como  uma  forma  genérica  de 
referencia assim como “linguagem”, “religião” etc. 

O coração da matemática ocidental é, segundo Bishop [3], o racionalismo, o valor pelo 
qual  a  matemática  garantiu  o poder  e  a autoridade dentro  da cultura  ocidental,  onde fica 
estabelecido que nada que é “racional”, é confiável, assim, segundo o autor, a matemática 
ocidental está focalizada no raciocínio lógico e dedutivo, indicando negativamente aquelas 
práticas e erros que não são “racionais”, sabedoria tradicional e bruxaria. Kline citado poder 
Bishop (3, p. 56, tradução nossa) nos diz que em um aspecto amplo, a “matemática é um 
espírito,  o espírito  da racionalidade.  É o espírito  que desafia,  estimula,  revigora e leva as 
mentes humanas a exercitarem a si próprias ao máximo”2. 

D’Ambrósio [9] também destaca que o modo lógico e racional da Matemática passou, 
através do processo de globalização, a identificar a própria espécie, fazendo-se uma transição 
1 O alerta de Bishop [3] refere-se, claramente, ao fato de que a Matemática é o conjunto de ideias matemáticas dominantes, porém, uma vez 

problematizada essa hegemonia e percebido que as culturas geram suas formas de matematizar, como sua linguagem, religião, costumes,  
morais e sistemas de parentescos, então não faz mais sentido falar em “Matemática”. O leitor perceberá que nós mantemos a todo instante 
o termo “Matemática”, no entanto, o nosso objetivo em mantê-lo foi justamente evidenciar essa relação de poder. 

2 No original: “mathematics is a spirit, the spirit of rationality. It is this spirit that challenges, stimulates, invigorates, and drives human minds to 
exercise themselves to the fullest” (3, p. 56). 
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do  Homo sapiens para  o  Homo rationalis,  aquele  que  é  identificado  pela  capacidade  de 
utilizar as formas dominantes de matematizar. Igualmente a Bishop (1990), D’Ambrósio [9] 
considera que a Matemática  é,  por  excelência,  a  representante do racionalismo científico, 
aparecendo, de maneira incontestável, como base e linguagem para a ciência e a tecnologia 
dominantes, para as relações sociais e os comportamentos dos indivíduos. 

De fato, Bishop [3] esclarece que o “progresso” que foi matematicamente inspirado pela 
ciência e pela tecnologia é uma das razões que justificam o porquê dos poderes colônias terem 
se estendido tanto como fizeram e por isso a Matemática foi uma ferramenta fundamental, um 
instrumento  cultural  usado  no  processo  imperialista.  A  década  de  90,  que  segundo 
D’Ambrósio  [9],  é  o  lugar  desse  “progresso”,  tem  a  presença  marcada  e  dominante  da 
tecnologia  que  colocou  de  lado  esquemas  religiosos,  filosóficos,  como  os  próprios  não-
racionais  descritos  por  Bishop,  e  ao  mesmo  tempo  surgiu  como  o  produto  e  a  moeda 
predominante nas relações comerciais e nos modelos de produção e propriedade. 

O  racionalismo  (científico)  será  ainda,  segundo  D’Ambrósio  [9],  responsável  pela 
rigorosidade científica que se baseia no pensamento matemático a partir  do século XIX e 
ainda responsável pela consideração que a razão seja a origem única do conhecimento1. A 
rigorosidade buscada para as ciências,  com a intenção de alcançar igualmente a um rigor 
matemático, originou, segundo o autor, o termo “ciências exatas”, tendo impacto na educação 
científica, que perdeu seu interesse experimental e empírico. Ao lado disso, a Matemática, 
durante a primeira metade do século XX, ignorou a antropologia (cultural),  concebendo a 
Matemática como construção puramente intelectual, independentes de fatores socioculturais. 

Outro conjunto de valores que está  relacionado com a matemática ocidental,  segundo 
Bishop  [2][3],  é  o  “objetismo”  (objectism),  termo usado  pelo  autor  no  esforço  de  tentar 
caracterizar uma linha ideológica que concebe o mundo composto,  fundamentalmente,  por 
imagens de objetos materiais, objetos que podem ser removidos e abstraídos de seu contexto. 
O  objetismo,  na  concepção  do  autor,  se  baseia  nos  objetos  inanimados,  na  ação  de 
descontextualizar para ser capaz de generalizar, as ideias são consideradas como objetos. 

Bishop [2] argumenta que o poder de “objetificar” as abstrações é o que permite com que 
se possa manejá-las com tanta precisão e o campo das conexões lógicas desenvolvida pela 
Matemática dão as ideais matemáticas, através das demonstrações, extensões, generalizações, 
um significado objetivo,  permitindo  que sejam abordadas  como se fossem objetos.  Dessa 
forma, para o autor, o racionalismo e o objetismo, valores centrais da matemática ocidental, 
apresentam uma desumanizada, objetificada e ideológica visão do mundo. 

Finalmente,  um  outro  conjunto  de  valores  relacionado  com  a  matemática  ocidental 
concerne, segundo Bishop (3, p. 58, tradução nossa) o poder e o controle, uma vez que: “As 
ideias  matemáticas  são  usadas  ou  como  conceitos  diretamente  aplicáveis  e  técnicas,  ou 
indiretamente por meio da ciência e da tecnologia,  como formas de controle do ambiente 
físico e social”2, sendo que essas ideias se apresentam como um conhecimento útil, poderoso e 
que seduz a maioria das pessoas que se colocaram em contanto com elas. 

Conforme Bishop [3], esses grupos de valores da matemática ocidental, que vão desde o 
racionalismo, a lógica fria, sua precisão, os “objetivos”, o poder para prognosticar e controlar, 
os desafios,  até  a confiabilidade de um conhecimento  seguro,  formam uma força cultural 
matemático-tecnológico que o imperialismo representa e é uma de suas armas mais poderosas. 
Aliada  ao  uso  da  tecnologia,  o  desenvolvimento  da  indústria  e  do  comércio,  o  status  da 
Matemática se tornou, na percepção do autor, indisputável, de maneira que do colonialismo 

1 Essa é a própria concepção de racionalismo, que segundo D’Ambrósio [9], entende-se este como a essência daquelas doutrinas filosóficas 
que colocam a razão como a origem única de todo e qualquer conhecimento. 

2 “Mathematical ideas used either as directly applicable concepts and techniques, or indirectly trough science and technology, as ways to  
control the physical and social environment” (3, p. 58). 
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até hoje, o poder dessa força cultural matemático-tecnológico se desenvolveu tanto que hoje 
ela é ensinada em cada país do mundo. 

Toda essa discussão nos encaminha para o fato que a “Matemática” impõe sua verdade, 
estrutura um pensamento dominante que é investido como legítimo frente às tantas outras 
formas  de matematizar,  principalmente  quando pensamos no racionalismo,  primeiro  valor 
colocado por Bishop [3], que delimita o racional e o irracional, a fundamentação teórica e o 
empirismo, o pensamento científico e a sabedoria popular. O significado de “Matemática” 
está entre ciência das quantidades, das formas, ciência rigorosa, exata, que trabalha sempre 
com  verdades,  isso  quando  esses  discursos  não  vêm  carregados  de  pesada  magnitude, 
dificuldade ou loucura (o status de superioridade). 

De fato,  D’Ambrósio (7,  p.  93) nos diz: “A Matemática é geralmente conceitualizada 
como a ciência dos números e das formas, das relações e das medidas, das inferências, bem 
como da precisão,  do rigor,  da exatidão”.  Para o autor as categorias “precisão”,  “rigor” e 
“exatidão” são categorias incorporadas ao conceito de Matemática pela Grécia Antiga, o que 
de fato pode ser  comprovado por  leituras  sobre a  Matemática  grega,  como por  exemplo, 
encontramos em Garbi [19] os gregos no século VI a.C. com sua Matemática dedutiva,  o 
conceito  de  prova/justificativa  lógica,  em contraponto  com a  Matemática  intuitiva,  onde, 
como o próprio nome sugere se dá pela indução. Da Grécia Antiga viria nomes como Tales de 
Mileto e sua rigorosidade, o que deu outros rumos a Matemática, principalmente por construir 
um  pensamento  onde  as  verdades  deveriam  obrigatoriamente  ser  provadas  por  meio  do 
raciocínio;  também os  pitagóricos,  que  apesar  de  estarem ligados  a  observações  místico-
religiosos,  direcionaram a Matemática para além do empírico, eles começaram a enxergar, 
algo abstrato, metafísico. 

Enfim,  se a  Matemática  parece ser  um  lócus coercitivo,  um conjunto  de normas que 
aquele  corpo do  seu  aprendizado  deve  obrigatoriamente  internalizar  ou  bem mais  aquele 
conjunto cristalizado de normas que regem os corpos,  que punem, que torna um discurso 
matematicamente viável, em que medida uma interpretação tornaria possível compreender a 
Matemática nesses termos? Se como diz D’Ambrósio, existe uma “matemática dominante”, 
formas dominantes de matematizar que tornam o sujeito culturalmente viável, em que termos 
podemos compreender a Matemática como o lócus, através de suas formas de matematizar, de 
seus saberes, produz sujeitos? Especificamente, sujeitos da Matemática. 

4 A estrutura como marca inteligível 

A recusa da Matemática como um ideal intocável, não-construído e não-ideológico, mas 
como um lócus de relações de poder e saber, nos leva a questionar em que medida também as 
próprias  estruturas  matemáticas  operam  e  mantêm  essa  relação.  Em  outras  palavras, 
gostaríamos de compreender como a Matemática, através dos seus saberes, das suas formas 
legítimas de matematizar, podem igualmente legitimar o sujeito que a interioriza ou mesmo 
fabricá-lo. Wenda K. Bauchspies e Sal Restivo (1, pp. 103-104) no seu artigo O Arbítrio da 
Matemática: Mentes, Moral e Números, publicado no “Boletim de Educação Matemática” e 
traduzido por Jussara de Loiola Araújo, sugerem “‘O que a Matemática representa?’, estamos 
perguntando  ‘No  lugar  de  que  os  símbolos  e  imagens  matemáticos  estão,  o  que  eles 
representam?’.  O  que  eles  poderiam  representar?”  e  enfim,  “‘O  que  são  os  objetos 
matemáticos?’” 

Dados  esses  questionamentos,  procuramos  também  nos  questionar  como  atua  a 
“gramática”  do  raciocínio  (matemático),  quais  efeitos  (de  poder)  se  instauram  com  a 
“demonstração”,  a  “prova”,  a  “justificação  lógica”,  a  Matemática  dedutiva.  Como  esses 
saberes matemáticos, essas práticas de verdades, constituem por si próprias um domínio de 
legitimidade,  marcas  que tornam os  corpos matematicamente  viáveis,  em outras  palavras, 
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significativamente,  o que acontece com aquelas culturas que não “provam”? Se existe um 
sujeito que a Matemática fabrica, como atua a “prova” nessa fabricação? Com esse sujeito e 
com uma possível “identidade” que é gerada pela Matemática, em que termos a prática da 
“prova”  servem  para  manter  estável  essa  identidade?  E  ainda,  o  que  há  por  trás  dessa 
dicotomia Matemática indutiva/dedutiva? Como opera o sujeito possibilitado pela Matemática 
dedutiva frente a indutiva? 

Primeiramente, em termos de sujeito e discurso, que são aporte teórico significativo para 
as problematizações levantadas nesse trabalho, é mister considerar a análise do Prof. Dr. em 
Letras José Luiz Fiorin [12], que a consciência é um fato social e não individual da mesma 
forma que o discurso não é a expressão da consciência, mas pelo contrário, é a consciência 
que  é  formada  discursivamente  no  indivíduo  através  do  conjunto  de  discursos  que  ele 
interioriza. Ainda, para o autor, o homem não fala, porém é falado por um discurso, na medida 
em que é suporte de formações discursivas. 

Sobre a noção de discurso que adotamos aqui é aquela colocada pelo filósofo francês 
Michel Foucault [15], onde além do discurso como um conjunto regular de fatos lingüísticos 
que  estão  ligados  por  regras  sintáticas  de  construção,  ele  também  é  jogo  estratégico  e 
polêmico, de ação e reação, de pergunta e resposta, de dominação e esquiva, e também de 
luta. Em  Arqueologia do saber, Foucault [13] deixa claro que para ele é preciso deixar de 
tratar  os  discursos  como  conjunto  de  signos,  ou  seja,  como  conjunto  de  elementos 
significantes que remetem a conteúdos ou a representações, e sim, como práticas que formam 
os objetos de que falam, além disso, não ignorando que os discursos são sim feitos de signos, 
mas eles fazem mais do que usar esses signos para designar objetos. Assim, é esse mais que 
para o autor é preciso fazer aparecer e descrever, é esse mais que não é redutível nem a língua 
nem ao ato de fala. 

Também, Foucault [13] esclarece que em sua concepção, o discurso não é manifestação 
que um sujeito que pensa, que conhece e que o diz, realiza majestosamente, mas um conjunto 
em que podem ser determinadas a dispersão do sujeito como sua descontinuidade em relação 
a si mesmo. Essa concepção do sujeito como aquele que não fala, mas é falado por discursos, 
retoma Fiorin (2004),  além disso,  pode se concluir  que para os dois,  o sujeito  desloca-se 
daquele tido como ser autônomo, fundador, que sua consciência é individual. 

“O sujeito  inscrito no discurso”,  escreve Fiorin (12,  p. 49), “é um ‘efeito  de sentido’ 
produzido pelo próprio discurso, isto é, seus temas e suas figuras é que configuram a ‘visão de 
mundo’  do  sujeito”.  Novamente,  fica  evidenciado  que  o  sujeito  falante  é  falado  pelos 
discursos que interioriza, porém, Fiorin ainda destaca que o objetivo do analista do discurso 
não é saber se o sujeito falante está revelando ou não sua verdadeira visão de mundo, mas sim, 
o enunciador inscrito no discurso, aquele que diz “eu” no interior do discurso. Em todo caso, 
o que o autor pretende enfatizar é que a Análise do Discurso não se trata de um campo de 
investigação policial, mas toma o discurso como aquele que revela quem é o sujeito, qual sua 
visão de mundo. 

Dessa maneira, dado que o sujeito é suporte de discursos e não o agente discursivo, como 
afirma Fiorin [12], tomemos como exemplo uma interrupção crítica que pode ser feita na 
leitura  de  A  Rainha  das  Ciências:  um  passeio  histórico  pelo  maravilhoso  mundo  da  
Matemática,  do  engenheiro  em  Eletrônica,  Gilberto  Geraldo  Garbi  [19],  que  demonstra 
surpresa diante da “receita” egípcia no Papiro de Moscou para se calcular o volume do tronco 
de uma pirâmide, para o autor, em temos de simbologia matemática atual, a receita “verbal” 
do papiro, traduz-se em nossa fórmula. Garbi escreve: 

Trata-se de algo impressionante, porque o caminho para se fazer esse cálculo não é nada intuitivo,  
óbvio ou elementar, como sabem os atuais estudantes de Geometria. Antes de mais nada, era preciso  
saber que o volume da pirâmide é um terço do produto da área da base pela altura, o que também  
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demanda  boa  dose  de  raciocínio  teórico.  Existem  varias  conjecturas  sobre  como  os  egípcios  
chegaram a essa difícil resposta mas não há certeza sobre o caminho seguido por eles. (19, p. 15-16) 

Os discursos de Garbi se revelam categóricos, ele adota algumas oposições binárias da 
tradição ocidental como Matemática dedutiva/intuitiva, raciocínio lógico/empírico, além do 
esforço de tentar esboçar a História da Matemática sobre uma continuidade precisa1, pela qual, 
depois  dos  egípcios,  mesopotâmios,  chineses,  surge  na  Grécia,  a  Matemática  dedutiva, 
contrapondo-se com uma Matemática anterior, que por si só não é considerada intuitiva, mas 
passa com o surgimento dessa nova categoria. Aparentemente então, a categoria “Matemática 
dedutiva” é construída com uma ausência anterior e oposicional,  além de abrir um amplo 
desenvolvimento para a Matemática. 

Garbi  (19,  p.  17)  descreve  que  no  século  VI,  a.C.,  os  gregos  criaram “a  verdadeira 
Matemática  dedutiva,  introduzindo o conceito de  prova ou  justificação lógica”; assim,  se 
deixarmos de lado a continuidade histórica que vai encadeando séries que vão da Matemática 
intuitiva à Matemática dedutiva, questionamos se essas oposições não estabelecem e mantêm 
relações de poder, em outras palavras, “provar” é um grande passo histórico na Matemática, 
porém esse mesmo “provar” parece carregar efeitos de significação dos quais ficam suposto 
que  antes  dos  gregos  não  se  provava  observações  sensíveis/abstratas.  Aliás,  sobre  a 
continuidade histórica em que aparece a dádiva da “prova/justificação lógica”, não é incorreto 
supor que certas civilizações nunca tiveram a necessidade de “provar”, por exemplo, entre os 
babilônicos,  egípcios,  de  onde o  autor  fala  de  um aprendizado indutivo,  talvez  a  própria 
indução já não fosse a “prova”? 

Sobre o Papiro de Ahmes (ou Rhind), Garbi [19] coloca que Ahmes apresenta seu texto 
como  portador  da  regra  para  alcançar  o  conhecimento  de  todas  as  coisas  obscuras,  dos 
segredos que as coisas contêm, mas o próprio autor considera oposicionalmente que só os 
gregos e sua Matemática dedutiva são quem cumpririam essa “promessa” de Ahmes. O autor 
sugere que mesmo que Ahmes tenha resolvido, sem justificação, 85 problemas de Aritmética 
e Geometria, esses problemas ainda constituiriam uma “promessa”, resolvida posteriormente 
pelos gregos. Desse modo, a resolução egípcia do papiro também constituiria uma ausência, 
que, aliás, só o sujeito que carrega em si os discursos da Matemática dedutiva, pode colocar 
uma presença revolucionária. 

“Provar” é um poder que ganha então um efeito anacrônico, não no sentido que se tenta 
esboçar também historicamente que grupos anteriores também “provavam”, mas no sentido 
que uma ausência  é  colocada frente  a  essa  presença  revolucionária;  “provar”  sugere,  por 
posições,  que  os  egípcios,  os  babilônicos  etc.  não  conseguem,  pela  ausência  implantada, 
alcançar um aspecto inteligível necessário e com significação una. 

Desse  modo,  nesse  pensamento  herdeiro  das  dicotomias  filosóficas  tradicionais,  os 
dualismos  presença/ausência,  dentro/fora,  superior/inferior,  avançado/primata,  assim  como 
Matemática dedutiva/Matemática indutiva, dedução/indução, demonstrado/não-demonstrado, 
razão/instinto,  a  priori/a  posteriori,  transcendente/banal,  são  bastante  problemáticos  e 
reforçam  relações  opostas  e  assimétricas  entre  um  “Um”  todo  poderoso,  superior  e  um 
“Outro”,  inferior  em  relação  a  esse  “Um”.  Essas  dicotomias,  através  da  filosofia  pós-
estruturalista (francesa), têm sido cada vez mais problematizadas, principalmente nos estudos 
de gênero. 

Conforme  a  acadêmica  feminista  australiana  Elizabeth  Grosz  (20,  p.  47),  tanto  as 
feministas quanto os filósofos parecem “compartilhar uma visão comum do sujeito humano 

1 Foucault (13, p.3) argumenta que existe uma tendência dos historiadores em se esforçarem a descreverem continuamente os fatos, eles se 
voltam “para longos períodos, como se, sob as peripécias políticas e seus episódios, eles dispusessem a revelar os equilíbrios estáveis e  
difíceis de serem rompidos, os processos irreversíveis, as regulações constantes, os fenômenos tendências que culminam e se invertem 
após  continuidades  seculares,  os  movimentos  de  acumulação  e  as  saturações  lentas,  as  grandes  bases  imóveis  e  mudas  que  o 
emaranhado das narrativas tradicionais recobriria com toda uma densa camada de acontecimentos”. 
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como um ser construído por duas características opostas dicotomicamente: mente e corpo, 
pensamento  e  extensão,  razão e  paixão,  psicologia  e  biologia”,  sendo que essas  divisões 
binárias  do  sujeito  não  são  neutras  de  um campo  descritivo  abrangente,  uma vez  que  o 
pensamento dicotômico “necessariamente hierarquiza e classifica os dois termos polarizados 
de modo que um deles se torna o termo privilegiado e o outro sua contrapartida suprimida, 
subordinada, negativa”. 

Grosz [20] argumenta que o problema dessas dicotomias não é a dominação de um par, 
mas  antes  é  o  um que  o  torna  problemático,  porque  esse  um não  pode  admitir  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. 
Então, 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 expulsamente do seu outro, estabelecendo, nesse processo, suas próprias fronteiras e limites 
para criar uma identidade para si mesmo. 

Se,  como  afirma  D’Ambrósio  [8],  a  espécie  homo  sapiens  vem  acumulando 
conhecimento, desde cerca de cem mil anos, em diferentes direções, com objetivos e estilos 
distintos,  definindo  assim  modalidades  culturais  distintas,  então  decorre  daí  que  elas 
necessariamente  não  precisem  ou  não  desenvolvam  o  sentido  grego  de  “provar”,  de 
“demonstrar”, de “justificar logicamente”. Definitivamente, se existem diferenças dramáticas 
entre  as  formas  de  matematizar  nos  diferentes  contextos  culturais,  logo,  os  saberes 
organizados são também distintos, seguindo ordens interiores a própria cultura ou dos saberes 
já  estabelecidos,  dessa  forma,  esse  jogo  crucial  de  diferenças,  das  variações  de  valores 
culturais, parece por si explicitar que um tipo de saber que se dirija a levar “verdade a todas as 
coisas obscuras” seja tão variável quanto os contextos culturais. 

Nesse sentido,  a leitura em Garbi [19] nos leva a questionar,  baseado no pensamento 
d’ambrosiano, como a Matemática impõe suas estruturas, como impõe o que pensar, o que 
dizer, o que reconhecer como legítimo. Assim, em termos de poder, nos leva a (re)pensar 
como age a Matemática,  como ela impõe uma formação discursiva, como os sujeitos  que 
estão  de  alguma forma marcados  por  ela  não podem se  “desvincular”  de uma ordem do 
discurso. 

Em primeiro lugar, D’Ambrósio (9, p.8) nos esclarece que o conhecimento disciplinar é 
“um arranjo, organizado segundo critérios internos à própria disciplina, de um aglomerado de 
modos de explicar (saber), de manejar (fazer), de refletir, de prever, e dos conceitos e normas 
associados a esses modos”, e “a história da disciplina se faz então respeitando esse arranjo e 
procurando  encadeá-lo  segundo  os  critérios  [...]  fatos,  nomes,  lugares  e  datas”;  enfim,  a 
conceituação  disciplinar  revela  seu  caráter  reducionista  que  “se  manifesta  na  sua  história 
assim concebida, que chamamos história internalista da disciplina em questão”. 

Dessa  forma,  o  fato  de  a  história  da  disciplina  ser  moldada  conforme  o  próprio 
conhecimento disciplinar não só releva essa relação totalmente no âmbito disciplinar,  mas 
também uma própria  história  que  se  molda  em torno das  regras  do  sistema que procura 
descrever. Assim, D’Ambrósio (9, p. 7) nos esclarece que a História da Matemática é escrita 
seguindo as regras que institui a Matemática, com seus fatos, nomes, lugares, datas, conceitos, 
“tudo impregnado de uma postura ideológica que nos determina se esses acontecimentos e 
ações são dignos de memória”. 

Esse retorno a uma relação de poder anterior, parece servir igualmente para explicar ou 
explicitar  também  que  esse  historiador  da  Matemática  como  sujeito  da  Matemática é 
produzido, de forma que, significativamente, seria errado supor que os discursos deste seja 
individual ou fruto de seus próprios pensamentos. O espanto de Garbi [19] é usado aqui para 
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(re)pensar em que medida ele acontece ou por quê acontece, além disso, para problematizar a 
questão de um sujeito da Matemática. 

O espanto do autor não pode ser desvinculado do fato de que um “eu” parece alcançar, 
mas  por  outros  meios,  resultados  matemáticos  que seguiram métodos  diferentes  daqueles 
estabelecidos pela Matemática. Assim, quando supomos que um tipo de saber exerce poder de 
legitimidade ou o meio  pelo qual  o sujeito  se torna viável  num dado sistema nos leva a 
entender por quais meios, na Matemática, a “prova” se insere numa relação de poder-saber, 
como estabelece uma legitimidade como componente de um sistema mesmo que institui suas 
formas legítimas de matematizar. Além disso, quando a crítica d’ambrosiana afirma que a 
Matemática é apenas uma forma de  etnomatemática que vai se impondo culturalmente, não 
nos parece incorreto supor que essa mesma Matemática articule e seja uma complexa rede de 
poderes que fabrica sujeitos, que marca sujeitos, que possibilitam a (in)viabilidade do sujeito 
nos campus dominado. 

Essa relação de poder não se desvincula, portanto, do discurso e do sujeito, uma vez que, 
como já dissemos, o sujeito não fala, mas é falado por um discurso, como afirma Fiorin [12], 
então, os “sujeitos da Matemática”, aqueles que estão marcados de alguma forma por essa 
relação de poder, são produzidos pelos discursos matemáticos. Assim, quando D’Ambrósio 
[8] nos exemplifica o não reconhecimento da geometria do povo, do dia-a-dia, dos balões, das 
cores,  dos  papagaios,  aparentemente,  esse  não  reconhecimento  só  pode  ser  resultado  da 
própria relação de poder que institui a Matemática, que diz quais formas legítimas são as da 
Geometria. Em outros termos, queremos assinalar que a Matemática como agente discursivo 
estabelece o que dizer, o que pensar, o que reconhecer como (i)legítimo, como uma verdade 
ou não. 

Num sentido semelhante, Foucault (14, p. 9) nos alerta que “sabe-se que não se tem o tem 
o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer circunstância, que qualquer 
um, enfim, não pode falar de qualquer coisa”. Assim, a Matemática como aquela que também 
constitui sujeitos discursivamente, que exerce poder, mantém suas normas, suas regras, um 
campo de legitimidade, que constitui aquele lugar em que os discursos regem o sujeito que 
constrói, o que pode ser dito ou não, como pode ser dito. 

Assim, poderíamos, a partir da citação de Foucault [14], considerar que ninguém pode 
matematizar da forma que quer, já que a Matemática constitui um regime que “exclui” aquelas 
formas de matematizar não-ocidentais. Mas antes, se a Matemática, como argumentamos é um 
centro de poder e produz sujeitos discursivamente, então ela normatiza (ou tenta normatizar) o 
“eu” para o fato de só poderem matematizar pelas normas da matemática ocidental e essa série 
de discursos  como as  normas de  poder  articuladas,  regem o sujeito  e  a  legitimidade das 
formas de matematizar. 

Entre as relações de poder e discurso, Foucault [16] esclarece que o discurso é uma série 
de elementos que fazem parte de um dispositivo estratégico de relações de poder, que operam 
no interior do mecanismos geral do poder e por isso devemos o considerar como uma série de 
acontecimentos  políticos,  pelos  quais  o  poder  é  vinculado.  Sua interpretação de  discurso, 
como ele mesmo esclarece, se concentra em quem somos, no que é nossa sociedade, uma vez 
que essas questões estão vinculadas a uma dimensão histórica profunda e no interior dessa 
dimensão,  estão  os  acontecimentos  discursivos que  já  foram  produzidos,  portanto,  não 
somos senão aquilo que já foi dito. 

Essa fase é denominada como arqueologia  e,  segundo Vilas  Boas [23],  Foucault  está 
interessado em desvendar, no que torna possível o discurso sobre o que é cientifico ou não, o 
que é errado, falso, patológico, sendo que esses discursos são determinados por regras de uma 
época  que operam nesses  atributos,  suas  questões  são  “quem diz”,  “como se  diz”  e  que 
“instituição  o  diz”.  De  fato,  Foucault  [13],  deixa  claro  que  suas  observações  cercam  as 
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condições em que aparece um objeto  do discurso,  as  condições  históricas  para que desse 
objeto possa se “dizer alguma coisa”, o que significamente novamente, que não se pode falar 
de qualquer coisa em qualquer época, não é fácil falar de um objeto novo, mas tampouco 
basta  abrir  os  olhos,  prestar  atenção ou tomar  consciência  para  que novos  objetos  sejam 
“iluminados”, lançando sua “claridade”. 

Segundo Foucault [13], as funções “quem diz” e “como se diz” emergem em um feixe 
complexo de relações que são estabelecidas por instituições, processos econômicos e sociais, 
formas de comportamento, sistemas de normas, entre outros, de forma que essas relações não 
estão  presentes  nos  objetos,  não  definem  sua  constituição,  mas  lhe  permitem  aparecer, 
justapor-se  a  outros  objetos,  situar-se  em  relação  a  eles,  estabelecer  sua  diferença, 
irredutibilidade e heterogeneidade. 

Na fase genealógica, segundo Vilas Boas [23], a preocupação fundamental de Foucault é 
a articulação entre saber, poder e verdade, indicando que o discurso tido como verdadeiro é 
portador de poder, uma vez que a verdade não surge fora ou sem o poder, mas a verdade é 
socialmente  produzida,  pelas  múltiplas  coerções  que  produzem  na  sociedade  efeitos 
regulamentados de poder. Portanto, nas próprias palavras de Foucault citado por Vilas Boas 
(23, p. 13), cada sociedade "tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, 
os  tipos  de  discurso  que  ela  acolhe  e  faz  funcionar  como  verdadeiros”,  também  “os 
mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a 
maneira como se sancionam uns e outros”, e ainda, “as técnicas e os procedimentos que são 
valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que 
funciona como verdadeiro”. 

Com clareza, quando D’Ambrósio [8] afirma que a matemática dominante é gerada pelos 
países centrais e usada como instrumento de dominação, fazendo com que aqueles “eus” que a 
manipulam se sintam superiores, excluindo a matemática do dia-a-dia e de outras culturas, ou 
que aquelas culturas dos balões, papagaios e cores seja excluída, então, nos parece que esses 
“eus” só podem ser entendidos por meio de termos de poder, de sujeito e discurso, de forma 
que “provar”, longe de ser interpretado como um dado historicamente neutro fica concedido, 
pelas análises foucaultianas, como um saber inserido em um regime de verdade, um tipo de 
norma gerada pelo processo de dominação cultural da expansão ocidental. 

No entanto, não se pretende criar uma relação grego/outros povos, já que a concepção de 
poder-saber  que  seguimos  aqui  é  a  foucaultiana,  os  gregos  não  são  os  sujeitos  do 
conhecimento  livre ou não em relação ao sistema de poder,  eles,  segundo o que o alerta 
Foucault  [18]  para  relações  de  poder-saber,  são  também  efeitos  dessa  relação  e  de  suas 
transformações históricas e não estamos falando só do sujeito do conhecimento, o sujeito que 
conhece, mas também dos objetos a conhecer e as modalidades de conhecimento. 

Assim, sobre as relações de poder-saber, Foucault (18, p. 30) escreve que: 

Temos que admitir que o poder produz saber (e não simplesmente favorecendo-o porque o serve ou  
aplicando-o porque é útil); que poder e saber estão diretamente implicados; que não há relação de  
poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua  
ao mesmo tempo relações de poder. 

O que  queremos  assinalar  é  que  “provar”,  uma estrutura  “intocável”  da  Matemática, 
aparentemente neutra, apolítica, reergue-se então, por uma reformulação radical, numa relação 
de poder-saber, como uma marca que se inscreve e re-inscreve nos corpos que a Matemática 
fabrica. Este poder, em termos das análises de Foucault [17][18], obviamente, está além do 
Estado, o “Poder”, ultrapassa os níveis estatais, corta toda a sociedade, é um micro-poder, ele 
não se encontra em exterioridade com as relações do “conhecimento matemático”, mas lhe é 
imamente, são efeitos imediatos dos desequilíbrios, partilhas, desigualdades que se produzem 
nessas diferenciações e também são suas condições internas. Este poder também não é um 
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sistema geral de dominação exercido por um dominador sobre um dominado, um grupo sobre 
outro, mas a multiplicidade das relações mútuas de força que imanem ao domínio onde se 
exercem e que são constitutivas de sua organização. 

Dessa forma, quando muito insistimos num poder legitimador, num sistema de relações 
de poder-saber que fabricam e tornam o sujeito viável, estamos querendo, finalmente, chegar a 
conclusões semelhantes a da filósofa estadunidense Judith Butler [6], para quem a identidade 
de gênero se torna inteligível mediante uma matriz cultural, onde se exigem que certos tipos 
de “identidade” não possam “existir”, e nos questionarmos se não existiria igualmente uma 
matriz cultural, pela qual as formas de matematização se tornam inteligíveis e que exigem 
igualmente que certos tipos de matematização ou outras identidades matemáticas não possam 
“existir”. 

Se uma matriz excludente que forma os sujeitos (como é o caso da matriz heterossexual), 
exige, como afirma Butler  [5], a produção simultânea de seres abjetos,  seres que não são 
“sujeitos”, mas que constituem o exterior constitutivo do campo dos sujeitos, então em que 
medida,  não  são  as  outras formas  de  matematizar  da  mesma  forma  aquela  margem 
constitutiva de uma possível matriz cultural de inteligibilidade da matemática ocidental? 

Afirmar que as  outras  formas de matematizar  são formadas ao mesmo tempo que as 
ocidentais e como campo constitutivo desta, significa aqui a reflexão e extensão dos termos 
“formação”,  “produção”,  “invenção”1 etc.,  onde  eles  refletem  aquelas  fronteiras  entre 
um/outro já debatidas nesse trabalho, pelas quais a polaridade reflete uma relação assimétrica 
e um dos pólos é o positivo e o outro negativo. 

Também, D’Ambrósio [10] afirma que se esse poder articulado pela Matemática fosse 
parte de um processo perverso de aculturação, pelo qual se elimina a criatividade essencial ao 
ser humano, ele diria que essa escolarização seria uma farsa, no entanto, toda farsa retorna ao 
real, quando terminado o espetáculo, ao passo que na educação o real é substituído por uma 
situação idealizada frente aos objetivos do dominador, nada volta ao real ao término de uma 
experiência educacional. Ainda para o autor, as raízes culturais, parte da identidade do aluno 
são eliminadas nesse processo e essa eliminação produz o excluído. 

Portanto, insistir numa matriz de inteligibilidade cultural da Matemática, pela qual um 
conjunto de formas de matematizar são, no âmbito do poder, estabelecidas como inteligíveis e 
o sujeito emerge por essa matriz é importante na medida em que podemos compreender esse 
sujeito, gerado no interior da Matemática, como inteligível ou não. Nesse sentido Butler (5, p. 
20) nos diz que a abjeção é povoada por aqueles que não gozam do status de sujeito, mas a 
condição de estarem vivendo sobre o signo do “invisível”, do “inviável”, do “inabitável”, é 
necessária para circunscrever a esfera dos sujeitos; dessa forma, essa zona de inabitabilidade 
constituirá o limite que define o campo do sujeito, o espaço de identificações temidas contra a 
qual  e em virtude do qual  “el  terreno del  sujeto circunscribirá su própria  pretensión a  la 
autonomía y a la vida”, pois o sujeito é constituído “a través de la fuerza de la exclusión y la 
abyección, una fuerza que produce un exterior constitutivo del sujeto, un exterior abyecto que, 
después de todo, es ‘interior’ al sujeto como su proprio repudio fundacional”. 

Explicitamente,  as  noções  culturalmente  inteligíveis  de  identidade  são  governadas, 
segundo Butler  (6,  p.  38),  por  práticas  reguladoras  que governam o gênero2 e  por  outras 
práticas reguladoras que tornam o “eu” culturalmente viável,  a identidade é, portanto,  um 
ideal normativo e não as características internas da “pessoa” que estabeleceria, no decorrer do 

1 Inquestionavelmente, essa percepção está analisada no livro “Orientalismo: o oriente como invenção do ocidente”, um dos livros chefes dos 
estudos pós-colonialistas, de Edward Said [22],  onde o autor mostra que tanto o Ocidente quanto o Oriente não são fatos inertes da 
natureza,  que desde sempre  estiveram lá,  mas são uma ideia,  criados culturalmente e  politicamente,  onde o Ocidente  inventa,  cria  
discursivamente, produz o Oriente sobre o signo da inferioridade, do atraso. 

2 Ainda, para a autora, a “identidade de gênero” vem antes da “identidade”, uma vez que alguém só se torna inteligível depois de tendo um  
sexo, poder assumir um gênero, sendo assim qualquer imagem corporal que não é nem masculina nem feminina fica fora do humano, em  
contraposição ao campo pelo qual o próprio humano se estabelece. 
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tempo, sua continuidade ou auto-identidade, ou ainda, a “coerência” e a “continuidade” da 
“pessoa”  não  são  “características  lógicas  ou  analíticas  da  condição  de  pessoa,  mas,  ao 
contrário, normas de inteligibilidade socialmente instituídas e mantidas”. 

Então,  como existem normas que regem a identidade e a própria identidade são essas 
normas instituídas e mantidas, nos parece extremamente importante começar a pensar nessas 
conclusões do pensamento butleriano dentro das análises riquíssimas que se têm feito sobre os 
poderes  da  Matemática,  sobre  a  questão  da  hegemonia  cultural,  do  colonizador  e  do 
colonizado, do Imperialismo, da expansão ocidental, já que esses estudos, principalmente ao 
lado e constituindo  ao  mesmo tempo  os  “Estudos  Culturais”,  tem colocado em debate  a 
questão da identidade e de normas matemáticas estabelecidas. 

Essa problematização, que só pode ser feita a partir da consideração da Matemática como 
aquele  lócus de  poder-saber,  aquela  estrutura  que  produz  sujeitos,  que  estabelecem  suas 
verdades,  sua  normatividade,  é  imprescindível  para  tentar  analisar  os  impactos,  ou,  antes 
mesmo, o campo da inteligibilidade e da abjeção e a emergência de sujeitos/abjetos por essa 
matriz excludente, que de fato está mostrada no artigo de Bishop [3] como a arma secreta e 
mais poderosa do imperialismo cultural, re-adequando as  outras culturas para o “melhor do 
Ocidente”. No entanto, como afirma o próprio autor, a arma secreta já não é mais secreta e, 
felizmente (para alguns), tem sido investigada e problematizada amparada por literaturas e 
leituras  nunca  antes  feitas  no  interior  das  relações  de  poder-saber  (imperceptíveis)  da 
Matemática. 

Quando  queremos  dizer  que,  claramente,  existem  aquelas  formas  de  matematizar 
inteligíveis, assim como existem os gêneros inteligíveis, e essa problematização só pode ser 
tratada  sob o  domínio  literário  mais  amplo  englobando identidade,  discurso,  poder-saber, 
hegemonia  cultural,  estamos  querendo trazer  à  discussão  não só  a  Matemática  como um 
produto cultural de dominação, no sentido que “um” exerce essa dominação através dela sobre 
o “outro”, mas bem mesmo a Matemática como aquele poder-saber que produz os corpos que 
governa, que integra a matriz cultural pela qual a pessoa se torna viável, culta, superior, e pela 
qual o próprio “eu” emerge entre a inteligibilidade e a abjeção. 

5 Conclusões: do intocável ao poder 

Começamos  esse  trabalho  com  a  questão  do  “criar  problemas”  e  os  significados  de 
“problema”,  dizendo  que  os  estudos  etnomatemáticos  ao  lado  dos  Culturais  e  Pós-
colonialistas,  principalmente  seu  grande  percussor,  Ubiratan  D’Ambrósio,  “criaram” 
problemas e esse ato é inconcebível pela lei dominante que nos ameaça mesmo em colocar em 
problemas para evitá-los e assim continuar no universo do inquestionável e aceito. 

Esses estudos criaram problema e são um problema para a ordem estabelecida, para a 
desconstrução, talvez, milenar, de que a Matemática é aquele lugar neutro, sem influência 
cultural, que não exerce um tipo de poder ou que é uma arma para se exercer o poder. São 
também um problema e um problema sério para os próprios  sujeitos  acadêmicos  gerados 
nessa relação de poder, porque ela desconsiderou, como parte de sua própria política, aqueles 
limites de pensamento que nunca eram trazidos para a discussão da Matemática, diferenciando 
daqueles estudos já existentes da Educação Matemática. 

Assim, por exemplo, quem diria que seria possível trazer a filósofa Judith Butler, com sua 
notabilidade nos estudos de gênero, percussora da Teoria  Queer, para discussões no interior 
da Matemática? Ou, antes mesmo dizer que o que concebemos como Matemática é apenas 
uma das formas de matematizar existentes no mundo, mas que são impostas universalmente 
como um tipo de poder usado na imposição cultural do Ocidente? Portanto, o peso da palavra 
“problema” é aqui imprescindível, já que queremos entender essas problemáticas e continuar a 
problematizar. 
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De forma geral, nós tentamos ir além do processo de dominação cultural em que alguém 
exerce esse poder sobre o outro, mas compreender a Matemática mesmo como a matriz de 
poder  em que esses  “eus”  emergem e  estão  regidos  por  normas  de  inteligibilidade.  Essa 
compreensão, claramente, só foi possível através das misturas de várias leituras, entre elas 
Bishop,  D’Ambrósio  e  Judith  Butler,  também  nos  foi  imprescindível  o  pensamento 
foucaultiano e as leituras em Fiorin sobre o poder e a constituição discursiva do sujeito. 

Consideramos que o descentramento provocado por essa ampla literatura, nos expôs a 
Matemática  como  uma  forma  dominante  de  matematizar,  que  se  dá  pelos  contextos 
ocidentais,  tal  como esclarece D’Ambrósio [9], sendo movido um esforço social,  político, 
acadêmico e cultural  para mostrar que tantas formas culturais  produzem tantas  formas de 
matematizar, mas que são ocultadas frente a essa ideia original que se chama Matemática. 

Porém, se por um lado, a Matemática está presa a jogos que servem a seu conceito e a sua 
organização  interna,  por  outro  lado,  essa  própria  Matemática  se  torna  questionável  e 
criticável,  um  lócus disciplinar e científico contingente,  do qual não se pode ignorar suas 
estruturas de poder e saber,  seu caráter dominativo e opressivo,  sua matriz  cultural  e sua 
inteligibilidade, bem como os sujeitos que emergem da e pela “Matemática”. A Matemática, 
por sua vez, perde seu caráter não-construído,  não-ideológico,  ou ainda,  seu caráter único 
estruturalista. 
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Resumo. Neste minicurso apresentaremos o conceito de números figurados. Antes da 
formalização do conceito, por meio da intuição e utilização de material concreto, 
construiremos os números triangulares, números quadráticos, números pentagonais e 
números hexagonais. E ainda, estabeleceremos algumas relações existentes entre eles. 

Palavras-chave: Números Figurados, Teoria dos Números, Geometria. 

1 Introdução 
A distinção entre o estudo das relações abstratas que envolvem os números e a arte prática 

de calcular com números fora feita pelos gregos antigos. O estudo das relações abstratas dos 
números, com o passar do tempo, foi designado por teoria dos números. Um grande interesse 
nesta teoria é o estudo de propriedades acerca do conjunto dos números naturais, que 
denotaremos por ℕ = {0, 1, 2, 3, 4, … }, ou subconjuntos deste. 

O entendimento das relações entre os números permite que a matemática possa estar em 
contaste desenvolvimento. Ao longo da história, diversos grupos de números naturais foram 
caracterizados, por exemplo: números perfeitos, números abundantes, números amigáveis, 
números compostos, números primos, números de Fibonacci, números de Fermat, números de 
Mersenne etc. Estes e demais conjuntos numéricos continuam sendo estudados, de modo a ter 
uma compreensão mais ampla dos mesmos e que possibilitem solucionar problemas. Para 
mais informações sobre esses conjuntos numéricos, ver [3] ou [4]. Nesse contexto, 
percebemos que cada número natural é singular, ou seja, todo número de alguma maneira está 
vinculado a alguma propriedade interessante. 

 Segundo historiadores, os primeiros passos na formalização da teoria dos números e na  
caracterização de subconjuntos de ℕ com propriedades interessantes foram dados por 
Pitágoras e seus seguidores, dentro da sua fraternidade. Sobre Pitágoras e o legado deixado 
por sua escola, ver [2]. Em especial, segundos relatos históricos, os pitagóricos estabeleceram 
uma conexão entre a aritmética e a geometria, isto é, deu-se o início do estudo dos números 
figurados.  

Os números figurados consistem em números que são representados por meio de pontos 
que preenchem determinadas regiões poligonais. Na sequência apresentamos os números cujo 
conjunto de pontos vinculados a ele está associado às formas: triângulo, quadrado, pentágono 
e hexágono. E ainda, obtemos algumas relações entre números com regiões poligonais 
diferentes.  Mais adiante expomos como generalizar este raciocínio para a conexão com 
polígonos de , lados, com , ≥ 3. Ao longo do texto, alguns conceitos básicos da teoria dos 
números elementar são apontados, e estes podem ser encontrados em [5], caso se tenha 
interesse no aprofundamento dos mesmos. 
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2 Números Triangulares 
Definição. Todo inteiro positivo que consiste na soma de inteiros positivos consecutivos a 

partir do número 1 é definido como um número triangular.  

Seja !", $ ≥ 1, o $-ésimo número triangular. Assim pela definição, os cinco primeiros 
números triangulares são: 

• !' = 1; 

• !) = 1 * 2 = 3; 

• !- = 1 * 2 * 3 = 6; 

• !/ = 1 * 2 * 3 * 4 = 10; 

• !2 = 1 * 2 * 3 * 4 * 5 = 15. 

Estes números podemos ser representados por conjuntos de pontos dispostos em formas 
triangulares, conforme ilustrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Números Triangulares. 

 De forma geral, !" = 1 * 2 * 3 *⋯* $ = "5"6'7
) , onde a última igualdade é validada 

pelo Princípio da Indução Finita. 

Proposição. O único número triangular primo é o 3. 

Demonstração: Seja !" = "5"6'7
)  o $-ésimo número triangular. Se $ for par, isto é, 

$ = 28, para algum 8 ∈ ℕ, obtemos que !); = 8528 * 17. Para 8 = 1, o número triangular 
será 3, que é um número primo. Caso 8 < 1, o número triangular será composto. Se $ for 
ímpar, isto é, $ = 28 = 1, para algum 8 ∈ ℕ, temos que !);>' = 8528 = 17, que não é primo 
para nenhum valor de 8 ∈ ℕ. 

Proposição. Os números triangulares não terminam com 2, 4, 7 ou 9. 

Demonstração: Suponhamos que o $-ésimo número triangular !" = "5"6'7
)  termine com 

2, 4, 7 ou 9. Dessa maneira, o dobro desse número terminaria em 4 ou 8. Mas isto é 
impossível, visto que o produto $5$ * 17 só pode terminar em 0, 2 ou 6. Para ver isto, basta 
analisar o produto por meio de congruência módulo 10.  

3 Números Quadráticos 
Definição. Todo inteiro positivo que consiste na soma de números ímpares positivos 

consecutivos a partir do 1 é chamado de número quadrático ou número quadrangular.  

Seja ?"	, $ ≥ 1, o $-ésimo número quadrático. Assim pela definição, os cinco primeiros 
números quadráticos são: 

• ?' = 1; 

• ?) = 1 * 3 = 4; 

• ?- = 1 * 3 * 5 = 9; 

• ?/ = 1 * 3 * 5 * 7 = 16; 
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• !" = 1 % 3 % 5 % 7 % 9 = 25. 

Estes números podem ser representados por conjuntos de pontos dispostos conforme 
Figura 2.  

 

 Figura 2: Números Quadráticos. 

De modo geral, o +-ésimo número quadrático é dado pela expressão !, = +-. 

Propriedade [Relação entre números triangulares e números quadráticos] Se ., e !, 
são o +-ésimo número triangular e o +-ésimo número quadrático, respectivamente, com + ≥
1, então !, = 	., % .,12, onde .3 = 0. 

Esta propriedade pode ser visualizada de maneira natural, visto que cada quadrado pode 
ser dividido em dois triângulos conforme ilustrado na Figura 3. 

 

Figura 3: Relação dos Números Triangulares e Números Quadráticos. 
Proposição. Existem infinitos números inteiros positivos que são simultaneamente soma 

de dois números triangulares e soma de dois números quadráticos. 

Demonstração: Para todo + 5 1, consideremos os seguintes números triangulares: .,6  e 
.,672. Pela expressão geral de um número triangular, obtemos que:  

.,6 % .,672 =
+-8+- % 19

2 % 8+
- % 198+- % 29

2 = 8+- % 19- = 8+- : 19- % 82+9-. 
Daí pela expressão de um número quadrático, concluímos que .,6 % .,672 = !,612 %

!-,, o que conclui a demonstração. 

4 Números Pentagonais 
Definição. Todo inteiro positivo que consiste na soma de números consecutivos de uma 

progressão aritmética de razão 3 a partir de 1 é chamado de número pentagonal.  

Seja <,	, + ≥ 1, o +-ésimo número pentagonal. Assim pela definição, os cinco primeiros 
números pentagonais são: 

• <2 = 1; 

• <- = 1 % 4 = 5; 

• <? = 1 % 4 % 7 = 12; 

• <@ = 1 % 4 % 7 % 10 = 22; 
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• !" = 1 % 4 % 7 % 10 % 13 = 35. 

Estes números podem ser representados por conjuntos de pontos dispostos conforme 
Figura 4. 

 

Figura 4: Números Pentagonais. 

 De modo geral, o +-ésimo número pentagonal é dado pela expressão !, = ,-.,/01
2 . 

Propriedade [Relação entre números triangulares e números pentagonais] Se 3, e !, 
são o +-ésimo número triangular e o +-ésimo número pentagonal, respectivamente, com 
+ ≥ 1, então !, = 	33,/0 % +, com 36 = 0. 

 

Figura 5: Relação dos Números Triangulares e Números Pentagonais. 
Propriedade [Relação entre números triangulares, números quadráticos e números 

pentagonais] Se 3,, 7, e !, são o +-ésimo número triangular, +-ésimo número quadrático e 
o +-ésimo número pentagonal, respectivamente, com + ≥ 1, então !, = 	3,/0 % 8,, com 
36 = 0. 

 

Figura 6: Relação Números Triangulares, Números Quadráticos e Números Pentagonais. 
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Proposição. O único número pentagonal primo é o 5. 

Demonstração: Seja !" = "$%"&'(
)  o *-ésimo número pentagonal. Suponhamos que * é 

par, ou seja, * = 2,, para algum , ∈ ℕ. Nesse caso, !)/ = ,$6, 1 1(. Para , 3 1, este é um 
número composto, enquanto para , = 1, obtemos !) = 5, que é primo. Agora, suponhamos 
que * é ímpar, ou seja, * = 2, 5 1, para algum , ∈ ℕ. Logo, 

!)/6' = $)/6'($7/6)(
) = $2, 5 1($3, 5 1(, que sempre é composto. Portanto 5 é o único 

número pentagonal.  

Proposição. Todo número pentagonal é um terço de um número triangular. 

Demonstração: Seja !" = "$%"&'(
)  o *-ésimo número pentagonal. Defina 9 = 3* 1 1. 

Assim, podemos reescrever !" da seguinte maneira: !" = :$:6'(
7 = '

% ∙
:$:6'(

) = '
% <:. 

Portanto, o *-ésimo número pentagonal é um terço do $3* 1 1(-ésimo número triangular.  

5 Números Hexagonais 
Definição. Todo inteiro positivo que consiste na soma de números consecutivos de uma 

progressão aritmética de razão 4 a partir de 1 é chamado de número hexagonal.  

Seja ="	, * ≥ 1, o *-ésimo número hexagonal. Assim pela definição, os cinco primeiros 
números hexagonais são: 

• =' = 1; 

• =) = 1 5 5 = 6; 

• =% = 1 5 5 5 9 = 15; 

• =B = 1 5 5 5 9 5 13 = 28; 
• =E = 1 5 5 5 9 5 13 5 17 = 45. 

Estes números podem ser representados por conjuntos de pontos dispostos conforme 
Figura 7. 

 

Figura 7: Números Hexagonais. 
 De modo geral, o *-ésimo número hexagonal é dado pela expressão =" = *$2* 1 1(. 
Propriedade [Relação entre números triangulares e números hexagonais] Se <" e =" 

são o *-ésimo número triangular e o *-ésimo número hexagonal, respectivamente, com * ≥
1, então =" = 	4<"&' 5 *, com <H = 0. 
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Figura 8: Relação Números Triangulares e Números Hexagonais. 
Proposição. Todo número hexagonal é um número triangular. 

Demonstração: Seja !" = $%2$ ' 1) o $-ésimo número hexagonal. Daí, !" =
*"%*"+,)

* = -*"+,, onde a última igualdade é validada pela expressão geral de um número 

triangular, o que conclui a demonstração. 

6 Números Poligonais de . lados 
Definição. Todo inteiro positivo que consiste na soma de números consecutivos de uma 

progressão aritmética de razão / ' 2 a partir de 1, para / ≥ 3, é chamado de número 
poligonal de / lados. 

De modo natural, o raciocínio utilizado para o desenvolvimento do conceito de números 
vinculados a objetos da geometria plana pode ser estendido a elementos da geometria 
espacial. Nesse contexto, surgem os números piramidais. Estes podem ser encontrados em [1] 
ou [4]. 
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 Resumo. O Método de Monte Carlo (MMC) é um método estatístico utilizado em 
simulações estocásticas com diversas aplicações, há muito utilizado como forma de se 
obter aproximações numéricas de funções complexas. O presente trabalho visa demonstrar 
a potencialidade da aplicação do Método de Monte Carlo (MMC) para a solução de 
problemas matemáticos, tipicamente a resolução de integrais definidas que não possuam 
resolução por métodos simples ou de elevada complexidade. 

Palavras-chave: Método de Monte Carlo, Integral, Simulação. 

1 Introdução 

De acordo com a Wikipedia[1] o Método de Monte Carlo (MMC) é um método estatístico 
utilizado em simulações estocásticas com diversas aplicações em áreas como a física, 
matemática e biologia. O MMC tem sido utilizado há bastante tempo como forma de obter 
aproximações numéricas de funções complexas. Este método tipicamente envolve a geração 
de observações seguindo uma dada distribuição de probabilidades e o uso da amostra obtida 
como aproximação da função de interesse. As aplicações mais comuns são em computação 
numérica para avaliar integrais definidas. A ideia do MMC é escrever a integral que se deseja 
calcular como um valor esperado. 

Hammersley e Handscomb[2] afirmar que o nome “Monte Carlo” surgiu durante o projeto 
Manhattan, na Segunda Guerra Mundial, e foi cunhado por Ulam e Von Neumann fazendo 
referência à famosa cidade de Mônaco conhecida mundialmente como a capital dos jogos de 
azar. No projeto de construção da bomba atómica, Ulam, von Neumann e Fermi consideraram 
a possibilidade de utilizar o método, que envolvia a simulação direta de problemas de 
natureza probabilística relacionados com o coeficiente de difusão do nêutron em certos 
materiais. Apesar de ter despertado a atenção desses cientistas em 1948, a lógica do método já 
era conhecida há bastante tempo. Por exemplo, existe um registro de um artigo escrito por 
Lord Kelvin dezenas de anos antes, que já utilizava técnicas de Monte Carlo em uma 
discussão das equações de Boltzmann. 
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Segundo Yoriyaz[3] o processo estocástico para o transporte de radiação pode ser visto 
como uma família de partículas cujas coordenadas individuais mudam aleatoriamente em cada 
colisão. O comportamento médio dessas partículas é descrito em termos de grandezas 
macroscópicas, como fluxo ou densidade de partículas. O valor esperado dessas grandezas 
corresponde à solução determinística da equação de Boltzman (que rege o fenômeno de 
transporte de radiação). Simulações estatísticas contrastam com métodos convencionais de 
discretização, que são tipicamente aplicados em sistemas de equações diferenciais parciais ou 
ordinárias que descrevem o processo físico. Em muitas aplicações práticas do MMC, o 
processo físico é simulado diretamente, sem necessidade de se descreverem as equações 
matemáticas que representam o comportamento do sistema, sendo que o único requisito 
necessário é que o processo físico possa ser descrito por funções densidades de probabilidade, 
que delineiam o processo físico do fenômeno observado. 

 

2 Revisão da literatura 

2.1 Aplicações do MMC 

O MMC tem se tornado, ao longo dos anos, uma ferramenta fundamental para cálculos de 
dose absorvida, e outras grandezas de interesse, relacionados ao tratamento do câncer por 
radiação tanto com fontes externas como com fontes internas. Além disso, as aplicações do 
método têm se estendido para a avaliação de dose em procedimentos diagnósticos e estudos 
sobre qualidades de imagens médicas em geral. 

As primeiras aplicações do MMC em física médica ocorreram na área de medicina 
nuclear. Desde 1968, o comitê Medical Internal Radiation Dose (MIRD) tem publicado 
regularmente resultados de cálculos de dosagem a partir de seu formalismo de cálculo, cujos 
dados são baseados em MMC. Dentre muitas outras aplicações do MMC em física médica, 
destaca-se o papel fundamental que ele exerceu no cálculo da razão de stopping power entre a 
água e o ar, que é um parâmetro essencial para conversão de ionização em dose na água. 
Iniciando-se na década de 1980, vários parâmetros relacionados à câmara de ionização foram 
determinados, tais como os fatores de espalhamento e atenuação nas paredes da câmara. 

Segundo Kumada et al.[4] o avanço tecnológico na área computacional possibilitaram-se 
simulações mais precisas com incertezas estatísticas de até 0,1%. Com isso, novos fatores de 
correção puderam ser quantificados, como a não uniformidade das paredes de uma câmara de 
ionização de placas paralelas. Hoje em dia, a avaliação da resposta de novos tipos de 
detectores usados em dosimetria é normalmente feita por meio da simulação pelo MMC. Na 
área de terapia com captura de nêutrons (BNCT), modelos computacionais baseados no MMC 
têm sido desenvolvidos para uso em sistemas de planejamento e cálculo de distribuição de 
dose. 

Segundo Yoriyaz[3] a determinação de parâmetros dos feixes de radiação produzidos em 
aceleradores lineares (LINACS), principalmente aqueles difíceis ou impossíveis de se medir, 
foi realizada com o auxílio de MMC. Além disso, a determinação da distribuição de dose em 
pacientes que se submetem à radioterapia é um dos processos mais importantes no tratamento 
e, portanto, requer alta qualidade em seus resultados. Reconhece-se que o MMC, atualmente, 
é a ferramentas mais precisas para a obtenção de tais resultados. Acrescentando-se o fato de 
que a capacidade computacional dos processadores aumentou vertiginosamente, tornou-se 
possível o uso do MMC em sistemas de planejamento em radioterapia num tempo plausível 
em práticas clínicas. 
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Williamson[5] utilizou o MMC para provar que resultados obtidos por métodos semi 
empíricos superestimaram a dosagem usada em braquiterapia em 10 a 14%. Uma série de 
outros estudos comparativos entre medidas experimentais de dose e cálculos através do MMC 
comprovaram a confiabilidade deste método para a determinação de doses em braquiterapia, 
tanto em meios homogêneos como em sistemas heterogêneos. 

As aplicações do MMC vão além da área da saúde. Oliveira, Barros e Reis[6] utilizaram o 
MMC como método matemático/estatístico no auxílio ao processo decisório, testando a 
aplicabilidade do mesmo sobre os custos de produção na então Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD). Os resultados obtidos pelos autores demonstram a adaptação e a flexibilidade do 
MMC em situações adversas, o que evidencia a sua adequação na previsão dos custos de 
produção e consequente auxílio ao processo decisório. 

Silva Filho e Lima[7] propuseram em uma variação dos métodos da bissecção e da secante 
baseada no MMC para a procura de raízes de equações. Os autores apontam que a vantagem 
do MMC sobre outros equivalentes, como o método da bissecção, é que não é necessário 
nenhum cálculo para se encontrar a próxima iteração da raiz que se deseja calcular. Os 
resultados encontrados indicam que a mesma raiz foi determinada com menos iterações e em 
menor tempo de processamento que os métodos convencionais supracitados. 

  

2.2 Integrais definidas 

Segundo Flemming e Gonçalves[8] a integral definida nasceu com a formalização 
matemática dos problemas de áreas. Seja f uma função definida no intervalo [a, b] e seja P 
uma partição qualquer de [a, b] a integral definida de f de a até b é dada por: 

! "#$%&$'
(  = lim,á.∆01→3 ∑ "#56%∆$67

689                                            (1) 

 
Desde que o limite do 2° membro exista. Quando a função f é contínua e não negativa no 

intervalo [a, b], a definição da integral definida coincide com a definição da área. Portanto, 

neste caso, a integral definida ! "#$%&$'
(  é a área da região sob a curva f de a até b. 

Segundo Pang[9] o calculo numérico da integral ! "#$%&$'
(  consiste na divisão do 

intervalo [a, b] em M subintervalos com x0 = a e xM = b. Desta forma a integral pode ser 
aproximada por: 

: = 9
<∑ "#$% + >#ℎ@%<

789                                                      (2) 

 

O que é equivalente a realização de uma amostragem equiprovável do conjunto de pontos 
x1, x2, ... , xM do intervalo [a, b] com mesmo peso (neste caso 1) e mesma probabilidade para 
cada um dos pontos (1/M). 

 

2.3 Integrais definidas pelo MMC 

Outra possibilidade seria a seleção de xn com n = 1, 2, ... , M a partir de um gerador de 
números aleatórios uniformes no intervalo [a, b], com a mesma finalidade. Se M for um 
número muito grande espera-se que xn seja um conjunto de números uniformemente 
distribuídos no intervalo [a, b] com flutuações proporcionais a 1/√M. Desta forma, a integral 

! "#$%&$'
(  pode ser aproximada pela média: 

: ≅ 9
<∑ "#$7%<

789                                                     (3) 
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Onde xn é um conjunto de M pontos gerados a partir de um gerador de números aleatórios 
no intervalo [a, b]. Nota-se que o possível erro na estimativa da integral é agora dado pela 
flutuação da distribuição xn. 

Contudo, nota-se que a solução anterior (MMC) não apresenta nenhuma vantagem, uma 
vez que a regra dos trapézios produz resultados com maior precisão para o mesmo número de 
iterações. A razão para tal é que o erro da quadratura do MMC é dado por: 

∆" ∝ $
%&/(                                                             (4) 

 

Ao passo que a regra dos trapézios tem seu erro estimado como: 

∆" ∝ $
%(                                                               (5) 

 

O que leva a valores muito menores para um grande valor de M.  

 

3 Conclusões 

O presente trabalho visava apresentar o MMC como uma ferramenta versátil para a 
resolução de integrais definidas. A verdadeira vantagem do MMC reside no cálculo de 
integrais multidimensionais. Para o estudo de sistemas de vários corpos (many-body system). 
Seja o exemplo o caso de elétrons em um átomo de neônio. Tem-se dez partículas e a integral 
que as descreve pode chegar a ter trinta dimensões. Para um espaço de d dimensões, a 
quadratura do MMC continua a exibir o mesmo comportamento de erro, ou seja, proporcional 
a 1/√M ao passo que a regra do trapézio possuirá um erro dado por: 

∆" ∝ $
%(/)                                                             (6) 

 

Referências 

[1] Wikipedia. Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Monte_Carlo. 
Acesso em: 13 de abril de 2012. 

[2] Hammersley, J. M.; Handscomb, D. C. Monte Carlo Methods, Wiley, 300 p., 1964. 

[3] Yoriyaz, H. Método de Monte Carlo: Princípios e aplicações em Física Médica, São 
Paulo, Revista Brasileira de Física Médica, v. 3, n. 1, pp. 141-149, 2009. 

[4] Kumada, H.; Nakamura, T.; Komeda, M.; Matsumura, A. Development of a new multi-
modal Monte-Carlo radiotherapy planning system, Applied Radiation and Isotopes, v. 67, 
n. 7-8 sup., p. 118-121, 2009. 

[5] Williamson, J. F. Monte Carlo evaluation of specific dose constants in water for 125I 
seeds, Medical Physics, v. 15, n. 5, p. 686-694, 1998. 

[6] Oliveira, P. H. D.; Barros, N. R.; Reis, S. G. Aplicabilidade do Método de Simulação de 
Monte Carlo Na Previsão dos Custos de Produção de Companhias Industriais: O Caso 
Companhia Vale do Rio Doce, In: 7º Congresso USP Controladoria e Contabilidade, 2007. 

[7] Silva Filho, A. C., Lima, F. G. Usando o método de monte carlo para encontrar raízes 
de equações, In: IX Encontro de pesquisadores Uni-FACEF, Uni-FACEF, 2008. 



 Anais do IV Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI'2012, Vol. 1, ISSN 2175-7828 40

 

[8] Flemming, D. M.; Gonçalves, M. B. Cálculo A: Funções, limite, derivação e 
integração, São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006, 617 p. 

[9] Pang, T. An Introduction to Computational Physics, 2ª edição, New York: Cambridge 
University Press, 2006. 



Anais do IV Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI'2012, Vol. 1, ISSN 2175-7828  

 

Simulação do Controle da Vazão de um Sistema de 
Reservatório de Água Usando Lógica Fuzzy e Redes 

Neurais Artificiais 

Edson Amado da Silva Júnior 
Departamento de Matemática 

Universidade Federal de Goiás 
juniordin@gmail.com 

José Salviano Borges 
Departamento de Matemática 

Universidade Federal de Goiás 
jsborges@live.com 

Tobias Anderson Guimarães 
Departamento de Matemática 

Universidade Federal de Goiás 
asptobias@yahoo.com.br 

Marcelo Henrique Stoppa 
Departamento de Matemática 

Universidade Federal de Goiás 
mhstoppa@gmail.com 

 

Resumo. Sistemas de circulação de água são largamente usados em aplicações industriais, como por 

exemplo, em sistemas de resfriamento de processos, aquecimento, etc. Usualmente, o controle de 

vazão destes sistemas é realizado por meio de técnicas de controle convencionais como os 

controladores PID (Proporcional Integral Derivativo). Recentemente, no entanto, técnicas baseadas 

em inteligência artificial também têm sido empregadas em aplicações industriais. Desta forma, o 

objetivo deste trabalho é simular o controle do nível de reservatório de liquido, utilizando técnicas de 

inteligência artificial como Lógica Fuzzy e Redes Neurais Artificiais e comparar os resultados obtidos 

na simulação de cada uma destas técnicas.        

Palavras-chave: Lógica Fuzzy, Redes Neurais, Engenharia de Controle, Simulação Numérica. 

Introdução 

Os sistemas de nível de líquido são utilizados com freqüência no controle de uma 
variedade de processos e equipamentos (Ogata, 2010). Dentre as aplicações dos sistemas 
hidráulicos merecem destaque: controle de máquinas ferramentas, sistema de controle de 
aeronaves, controle de sistemas de resfriamento de processos, etc. Normalmente, os sistemas 
fluídicos são subdivididos em duas grandes classes: os sistemas hidráulicos e os sistemas
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pneumáticos. Os sistemas pneumáticos utilizam gases para transmissão de força e calor 
enquanto que os sistemas hidráulicos empregam óleo ou água para a conversão de energia. 

Ao passar do tempo, os homens inventaram técnicas e ferramentas que diminuíram seus 
esforços e aumentavam a confiabilidade, eficiência e rapidez de seus sistemas e produções. 
Hoje na indústria estas técnicas e ferramentas são muito aplicadas na área de controle e 
automação de vários sistemas como, por exemplo: Sistemas Mecânicos, Sistemas Elétricos e 
Eletrônicos, Sistemas Pneumáticos, Sistemas Hidráulicos, Sistemas Térmicos e Sistemas de 
Nível. 

O nosso trabalho consiste no controle de um sistema de nível de líquido usando dois tipos 
de técnicas inteligentes para fazer a comparação do controle deste sistema. Primeiro o nosso 
objetivo é realizar o controle do nível sem utilizar as técnicas Inteligentes. Segundo o nosso 
objetivo já passa a ser controlar o sistema de nível utilizando uma técnica inteligente 
conhecida como Lógica Fuzzy. O último objetivo é controlar o sistema de nível utilizando a 
técnica inteligente conhecida como Redes Neurais Artificiais. Finalmente será feita uma 
comparação da eficiência de cada uma destas técnicas utilizadas. 

Modelagem Matemática 

Primeiramente, nosso problema consiste em simular o sistema de nível de liquido sem a 
utilização de técnicas inteligentes, e observar o tempo que nosso sistema leva para que este se 
estabilize, ou seja, prever o tempo que nosso sistema leva para deixar o nível de líquido 
constante ou (regime permanente). Supondo que a massa total de água circulante é 
conservada, a diferença entre a vazão de entrada e saída no sistema é igual à quantidade de 
líquido que fica acumulada no reservatório. Usando este princípio, Ogata[1] demonstra que a 
equação que descreve o comportamento do nosso Sistema é a equação diferencial ordinária a 
seguir: 

 

 
 

onde R é a resistência do sistema do nivel de Liquido, C é a capacitância do sistema do nivel 
de Liquido, h é a altura do nível de líquido, qi e o vetor da vazão de entrada. O subscrito i no 
termo qi representa a entrada (input) do sistema. O tempo total de estabilização do sistema, 
conhecido como tempo de acomodação é cinco vezes a constante de tempo do sistema. A 
constante de tempo, por sua vez, é definida pelo produto entre a resistência e capacitância 
hidráulica, RC.   

     Tendo em mãos estes dados, realizou-se a simulação numérica do sistema de nível de 
liquido em estudo utilizando o software Octave.  

Lógica Fuzzy  

 
Lógica Fuzzy ou Lógica Nebulosa é uma lógica que incorpora a forma humana de pensar 

em um sistema de controle. Um controlador Fuzzy típico pode ser projetado para comportar-

(1) 
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se conforme o raciocínio dedutivo, isto é, o processo que as pessoas utilizam para inferir 
conclusões baseadas em informações que elas já conheçam. [2]. Os controles Fuzzy são 
composto basicamente de 4 módulos: 

 

1) Modulo de Fuzzyficação: O modulo de Fuzzyficação é o modulo que modela 
matematicamente os valores de entradas conhecido como valores crisp, por meio 
de conjuntos Fuzzy. É neste modulo que as variáveis de entrada são associadas a 
termos linguísticos que descrevem seus comportamentos, e cada termo linguístico 
é associado a um conjunto Fuzzy por meio das funções de pertinência. 

2) Modulo da Base de Regras: Este modulo consiste no Núcleo do controle Fuzzy, 
é neste modulo onde se define as regras que serão utilizadas pelo controlador. 

3) Modulo de Inferência: É onde se definem quais são os conectivos lógicos usados 
para estabelecer a relação fuzzy que modela a base de regras, é deste modulo que 
depende o sucesso do controle Fuzzy pois é aqui onde nos é fornecido a saída 
Fuzzy para nosso controlador. 

4) Modulo de Defuzzyficação: É neste modulo onde a saída Fuzzy é convertida em 
um valor numérico. 

          

As Redes Neurais Artificiais (RNA’s) 

As redes neurais artificiais, ou simplesmente RNA’s nada mais é do que um conjunto de 
unidades de processamento simples, - neurônios artificias - que trabalham na resolução de 
problemas matemáticos, no reconhecimento de padrões, entre outras aplicações que a elas 
pode ser atribuída. 

Esta poderosa ferramenta baseia-se no princípio de funcionamento de um cérebro 
humano, sendo que o processo de funcionamento do neurônio artificial baseia-se na complexa 
rede neural humana que apresenta milhões de neurônios se comunicando entre si. 

Um neurônio troca informações com os demais através de uma operação denominada 
Sinapse, que nada mais é do que um impulso elétrico que contém as informações que devem 
ser passadas e executadas. 

Um neurônio artificial pode apresentar o conjunto de entradas x = {x1, x2,..., xn}, onde 
cada entrada tem um peso wn associada a ela, sendo esses pesos pertencentes ao conjunto w = 
{w1, w2,..., wn}, sendo que a função desse vetor peso é a determinação da relevância dos 
dados de entrada, ou seja, se esses dados são suficientes para que o neurônio realize a sinapse. 

Os dois conjuntos de entrada, descritos anteriormente, são necessários para determinar a 
função de ativação, que é apresentada abaixo: 
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Sendo que esta função assume apenas dois valores, 0 ou 1 (não ou sim, respectivamente) 
e θ é o limiar de ativação do neurônio artificial. 

Esses neurônios têm uma capacidade computacional muito limitada quando analisados 
separadamente, porém, ao serem associados em uma rede, são capazes de resolver problemas 
de alto nível de complexidade. 

As RNA’s apresentam como uma forte vantagem o fato de que podem aprender com 
exemplos práticos, antes de serem utilizadas, elas sofrem um treinamento, onde se utiliza de 
um problema já conhecido, ou seja, conhece-se a função e os valores de entrada e saída, dessa 
forma, a rede, que sofre a influência de um algoritmo de treinamento – este varia de acordo 
com o tipo de rede que será utilizada – que atualiza em tempo de execução os pesos de cada 
neurônio, tornando a rede assim apta a trabalhar com equações mais complexas. 

RNA’s aplicam-se basicamente a problemas em que existam dados experimentais ou 
gerados por meio de modelos, no qual a rede atualizará seus pesos, afim da realização de uma 
determinada tarefa, assim pode-se dizer que são muito utilizadas em classificação, 
determinação de padrões, aproximação, previsão e até otimização. 

As Redes Perceptrons de Múltiplas Camadas  

As redes Perceptrons de Múltiplas Camadas são redes neurais onde os seus neurônios 
estão separados em camadas, sendo que, quanto maior a quantidade de camadas, maior é o 
poder de processamento da rede. 

Porém, não se deve construir uma rede dessas de qualquer forma, o uso de muitas 
camadas ou muitos neurônios pode acarretar em um mau comportamento da rede, sendo que 
esta pode distorcer o valor de saída. 

Essa categoria de rede neural deve ser arquitetada de acordo com o problema a qual está 
direcionada a resolver, o problema é que não se tem nada que possa mostrar a quantidade de 
neurônios e camadas são necessárias para resolver problemas de determinada magnitude, ou 
seja, ao criar uma rede perceptron de múltiplas camadas, devem-se ajustar essas quantidades 
experimentalmente, além do que, as funções de ativações das camadas intermediárias devem 
ser não lineares. 

Teoricamente uma rede de duas camadas intermediárias pode implementar qualquer 
função, sendo que a qualidade da aproximação dependerá da forma como a rede foi 
arquitetada. 

Esse tipo de rede tem um poder computacional superior aos outros tipos, uma vez que 
consegue resolver problemas da ordem linear e não linear, consegue trabalhar com conjunto 
de dados linearmente separáveis e conjunto de dados que não são linearmente separáveis. 
 
Simulação Numérica 
 

A tabela 1 descreve os valores dos parâmetros usados na simulação numérica do sistema 
de nível de líquido. O objetivo em questão é simular o controle de nível de liquido, afim de 
que ele se estabiliza após um tempo t. Para isto, foi implementado no programa QtOctave uma 
rotina de simulação, usando o Método de Euler, para o cálculo da altura do nível de líquido, h, 
em função do tempo utilizando os parâmetros descritos na tabela 1.  
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Tabela 1. Valores dos parâmetros usados na simulação do nível de líquido sem o controle 

fuzzy ou neural. 
 

Parâmetros do sistema Valores 
Resistência hidráulica (R) 100 s/m2 

Capacitância hidráulica (C) 3 m2 
Altura do nível inicial (ho) 0 m 

Tempo total de simulação do sinal (T)  2000 s 
Quantidade de pontos (n) 2000 

Vazão de entrada no reservatório (qi) 0.005 m3/s 
 
Posteriormente, foi implementado o controle fuzzy do sistema de nível de líquido usando 

o programa QtOctave. Neste caso, o sistema fuzzy possui como entrada o nível de líquido, h, 
e como saída, a vazão de entrada no reservatório, q. Foram utilizadas funções de pertinência 
triangulares para a entrada e saída do sistema fuzzy. O universo de discurso da entrada varia 
de 0 até 0.1 m (altura do nível) e do universo de saída (vazão) varia entre 0 e 0.01 m3/s. 

No caso do controle neural, foi empregada uma rede neural com 3 camadas de neurônios. 
Analogamente ao sistema fuzzy, a entrada e saída da rede neural artificial são o nível de água 
e a vazão de entrada no sistema de nível de líquido. Os domínios da entrada e saída do 
controlador neural são os mesmos que foram definidos para os universos de discurso do 
controlador fuzzy descrito no parágrafo anterior. Para o treinamento da rede, foram aplicadas 
a entrada e a saída definida pelo controlador fuzzy. As funções de ativação de todos os 
neurônios da rede neural são do tipo tansig [9]. A arquitetura da rede neural possui 3 camadas 
intermediárias de neurônios. O controlador neural foi elaborado usando a toolbox de redes 
neurais disponível no programa QcOctave em conjunto com o código de simulação da 
dinâmica do nível de líquido usando o Método de Euler.  

Análise dos Resultados 
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Figura 1: Dinâmica do sistema de nível de líquido sem controle. 
 

A figura 1 ilustra o comportamento com o tempo da altura do nível de líquido do sistema 
de reservatório de água sem aplicação de controle. Podemos analisar no gráfico que o nosso 
sistema de nível de liquido se estabiliza entrando no regime permanente aproximadamente 
com tempo de 1695 s. Este tempo equivale a aproximadamente cinco vezes a constante de 
tempo (1500 s). 

Ao utilizar um controlador fuzzy no sistema de nível de líquido, observa-se na figura 2 
que o sistema atinge a estabilidade em menor tempo. Conforme mostrado na figura, o tempo 
de acomodação para este caso é de aproximadamente 1466 s. 

O controlador neural foi mais eficaz, quando comparado ao controlador fuzzy. 
Analisando a figura 3, pode-se observar que o sistema entra em regime permanente em um 
tempo de acomodação de aproximadamente 1250 s. O erro apresentado no treinamento foi de 
aproximadamente 1x10-12. A tabela 2 compara os tempos de acomodação em cada caso. 

Tabela 2: Comparação de resultados. 

Simulação Sem o 
controlador 

Com o controlador 
Fuzzy 

Redes Neurais 

Tempo de acomodação (s) 1695 1466 1250 

 

 
Figura 2: Dinâmica do sistema de nível de líquido usando um controlador fuzzy. 
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Figura 3: Dinâmica do sistema de nível de líquido usando um controlador neural. 

 

Conclusão 

 
Neste trabalho foi estudado o desempenho de controladores fuzzy e neural aplicados a 

sistemas de nível de líquido. Pode-se observar que, o uso de um controlador em sistemas 
dinâmicos tem um aproveitamento muito grande, pois esses métodos aplicados no controle do 
nível do tanque, levaram a um menor tempo para o controle do sistema, com o objetivo de se 
manter o nível constante. Foi avaliada apenas a simulação da dinâmica do sistema de nível de 
líquido para uma vazão constante de entrada no reservatório de água. 

Pode-se concluir que o controle mais eficaz para este sistema estudado é o controle com 
Redes Neurais Artificiais que se estabilizou em um tempo de 1250 segundos sendo que levou 
445 segundos a menos que o controle normal e 216 segundos a menos do que o controle 
fuzzy. No futuro, pretende-se aplicar os casos estudados em uma bancada de nível de líquido 
com controlador lógico programável disponível no Laboratório de Automação da 
UFG/Campus Catalão.  
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 Resumo. A automação dos processos industriais, se torna cada vez mais presente devido 
a competitividade no setor industrial, onde, a qualidade e a rapidez são fatores importantes 
em um mercado cada vez mais exigente. Com esse intuito é proposto  um sistema de 
decisão Fuzzy, para o ajuste automático da velocidade de uma esteira, durante o processo 
de resfriamento de maçãs. 

Palavras-chave: Modelagem Matemática, Lógica Fuzzy, Resfriamento. 

1 Introdução 

Com o aumento na demanda da produção de alimentos, os processos que envolvem o setor 
primário da economia estão se tornando cada vez mais complexos e os consumidores mais 
exigentes. Para tornar os processos industriais mais rápidos, algumas indústrias optaram por 
se automatizar, obrigando as concorrentes a aprimorarem seu processo produtivo. Essa 
competitividade aliada à automação proporcionou às indústrias a oportunidade de fornecer 
maior qualidade aos seus consumidores, fazendo disso um diferencial, e hoje, um pré-
requisito para a aceitação no mercado. 

Diante da necessidade de ferramentas que possibilitem a automação industrial, surgiram 
técnicas como Lógica Fuzzy e Redes Neurais. 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma aplicação de um sistema de controle baseado 
em Lógica Fuzzy. Onde sua principal vantagem sobre as demais técnicas é a utilização de 
variáveis linguísticas relacionadas com o cotidiano da nossa linguagem natural (Mendel, 
1995). Neste trabalho usa-se uma abordagem da técnica de Lógica Fuzzy que é originalmente 
destinada a aplicações de controle em engenharia, para um sistema de controle da velocidade 
de uma esteira durante o processo de resfriamento de maçãs.  

Para o sistema de decisão Fuzzy, serão calculados os tempos de resfriamento necessários 
para diversos valores de temperatura ambiente e a velocidade necessária para percorrer a  
câmara frigorífica até atingir a temperatura de 6 oC. Como variáveis de entrada e saída, e 
parâmetros das regras IF-THEN, serão utilizadas a Temperatura ambiente (Ta), e velocidade 
da esteira (Ve), respectivamente. 
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2 Modelagem do problema 

2.1 Descrição do Problema 

O armazenamento de maçãs é feito em câmaras frigoríficas, mas para que a maçã não 
perca suas características tais como sua coloração e seu viço, torna-se necessário tomar 
algumas medidas. A principal delas tratada neste trabalho, é o processo de resfriamento no 
qual as maçãs recebem um banho de água gelada, para que a mudança da temperatura 
aconteça de forma gradativa e a maçã não sofra um choque térmico.  

Será feito o detalhamento do processo de resfriamento da maçã, com base nos valores 
utilizados por (Bassanezi, 2002) no estudo realizado pelos alunos de matemática da Região 
Sul do estado do Paraná, onde estão concentrados os maiores produtores de maçã do Brasil. 

Antes de entrar na câmera fria, que está a uma temperatura média de 1.5 oC, a maçã 
recebe um banho num tanque a uma temperatura de 3.1 oC. A passagem no tanque é feita por 
uma esteira circulante e dura cerca de 25 minutos,sendo que o objetivo deste banho, é baixar a 
temperatura da maçã para cerca de 6 oC. Na saída do tanque a temperatura da maçã é avaliada 
(por amostragem) e, caso não tenha atingido o valor ideal para estocagem todo o lote de 
maçãs deve passar novamente pelo tanque, o que é um custo adicional. Isto ocorre porque a 
temperatura do ambiente é variável e a velocidade da esteira é constante, além do que a 
máquina foi projetada para atender a temperatura ambiente de no máximo, 26 oC. 
 

2.2 Modelagem Matemática 

Sabendo que a maçã passa por um processo de resfriamento, um modelo que traduz a lei 
de resfriamento de Newton, a qual supõe que a variação da temperatura é proporcional à 
diferença de temperatura do objeto e do ambiente (em condições ideais) (Bassanezi,2002), e 
permite cálculo da queda de temperatura ao longo do tempo é dado por uma equação 
diferença. A saber: 
 

      (1) 
 

 
 Onde: 

• Tt= Temperatura da maçã no instante n. 
• k =coeficiente de resfriamento da maçã. 
• T0 = Temperatura inicial quando a maçã entra no tanque. 

Olhar no livro. 
• Ta = Temperatura do ambiente (dentro do tanque). 
• t = Tempo que dentro do tanque. 

 
Assim, admitindo valores para as variáveis Tt, e Ta, é possível calcular valores da 

variável t em função de T0, e então, encontra-se a velocidade que a esteira deve atingir para 
que o resfriamento das maçãs seja ideal. Então assumindo os valores de (Bassanezi,2002): 

Tt = 6 oC, pois na descrição a temperatura de saída da maçã é cerca de 6 oC.  
T0 = 26 oC, a máquina é construída para atender `a temperatura de no máximo 26 oC. 
Ta = -3 oC, a temperatura do banho é de -3 oC. 
t= 25 minutos, tempo médio sobre a esteira circulante. 
E a equação do tempo em função da temperatura inicial é dada por: 
 

     (2) 
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Seguem os respectivos gráficos e tabela da equação (2), todos os gráficos e os valores 

tabelados deste trabalho foram obtidos usando o programa QTOctave disponível no 
Laboratório de Simulação do Curso Matemática Industrial da UFG, Câmpus Catalão. 

 
Gráfico 1 – Temperatura(°C) versus Tempo de banho(min.)  

 
 
 

Tabela 1 – Tabela de Valores da Temperatura em Função do Tempo 
 
 

Tempo (min) Temperatura oC 
0 6 
5 8,437269 

10 11,53457 
15 15,47064 
20 20,47263 
25 26,8292 
30 34,90718 
35 45,17274 
40 58,21829 
45 74,79667 

 

3 Estrutura do Sistema Fuzzy 

A estrutura de controle da velocidade da esteira proposta neste trabalho é feita por um 
sistema Fuzzy, que utiliza como variável de entrada a temperatura das maçãs e como variável 
de saída, a velocidade da esteira. 
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A figura abaixo mostra o processo do sistema de decisão Fuzzy. A temperatura das maçãs 
é medida, e então calculada pela equação, e, então a velocidade adequada é ajustada para que 
as maçãs se resfriem até 6 oC. 
 

 

 

 
 

Figura 2. Diagramas de bloco do sistema Fuzzy 

 

3.1 Regra IF-THEN do sistema Fuzzy 

Intuitivamente, a relação entre as variáveis de entrada (temperatura das frutas) e variáveis 
de saída (velocidade da esteira) é inversa, conforme é mostrado na tabela à seguir: 

 
Tabela 2 – Tabela de Regras IF-THEN do sistema Fuzzy 

 
Entrada (Temperatura) Saída (Velocidade) 

IF THEN 

Baixa Alta 

Média Média 
Alta Baixa 

 

À partir do gráfico1 e da tabela 1 ,pode-se estabelecer valores para delimitar cada um 
desses níveis observando a variação do tempo de banho com relação à temperatura das maçãs 
ao entrar no tanque. Como a adaptação de velocidade para cada temperatura seria inviável, 
devido ao fato que para que ocorra a mudança de velocidade a esteira tem que operar com 
diferentes tamanhos de engrenagem, pois o tempo de percurso é proporcional ao raio da 
catraca considerando que a velocidade angular é constante. 

Portanto para tornar o projeto viável, divide a faixa de temperatura e seus respectivos 
tempos em intervalos, de forma que para cada intervalo o tempo de passagem no banho de 
resfriamento e a temperatura de saída da câmara sejam próximos do ideal. Para realizar essa 
divisão, os valores da tabela foram utilizados para obter uma aproximação para a inclinação 
da curva de variações em cada subintervalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temperatura 
das maçãs 

Cálculo do 
tempo de 

resfriamento 

Ajuste da 
velocidade da 

esteira 
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Tabela 3 -  Inclinações da curva para cada intervalo 
 

Intervalo Graus 
0-5 25.9893 

5.1-10 31.7762 
10.1-15 38.2105 

15.1-20 45.011 

20.1-25 54.8125 
25.1-30 58.2411 

30.1-35 64.0280 
35.1-40 69.0299 

40.1-45 73.2183 
45.1-50 76.6503 

50.1-55 79.4234 

55.1-60 81.6407 
60.1-65 83.3997 

 
A tabela 3 mostra a inclinação da curva em cada subintervalo. Sabendo que o desvio 

padrão dos valores da inclinação é de 15.4527o, os valores que se distanciam entre si nessa 
faixa, podem ser considerados no mesmo nível. Por exemplo: o intervalo de 0 a 20min se 
distancia aproximadamente 15o, então podem ser considerados no mesmo nível, e por 
consequência suas temperaturas também. 

Então, pode-se considerar esses valores como limites das funções de pertinência das 
entradas. Para adquirir os parâmetros de saída das regras IF-THEN, usa-se a fórmula da 
velocidade: 

 
      (3) 

Onde: 
S: distância percorrida (tamanho da esteira); 
T: tempo; 

 
Considerando: 

S = 1430 cm; 
  

 
 
Temos: 

     (4) 

 
A partir da equação (4), obteve-se o gráfico abaixo: 
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       Gráfico 2 – Velocidade(cm/min) versus Temperatura(°C) 

 
 Para calcular a inclinação do gráfico e dividir os intervalos, utilizamos o mesmo 
padrão de analise gráfica da equação 2. Assim, consegue-se obter valores limitantes capazes 
de dividir as velocidades em níveis, conforme mostrado na tabela: 
 

Tabela 4 – Parâmetros das variáveis de saída  
 

Saída(Velocidade) 
 Limitantes 

Alta 200 cm/min 
Média 150 cm/min 

Baixa 100 cm/min 

 
Então é possível agora, elaborar as regras IF-THEN utilizando-se de valores 

numéricos: 
 

Tabela 5 – Regras IF-THEN com os respectivos parâmetros para entrada e saída 
 

Entrada(Temperatura) Saída(Velocidade) 

IF THEN 
 Limitantes  Limitantes 

Baixa/Média [0 15] Alta 200 cm/min 
Baixa/Média [15.1 27] Média 150 cm/min 

Média/Alta [27.1  75] Baixa 100 cm/min 
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As figuras abaixo representam graficamente as variáveis de entrada e saída, estas 
representações são chamadas de funções de pertinência. 

 

 
Gráfico 3 – Funções de pertinência correspondentes à entrada 

 
 

 
 

 

Gráfico 4 - Funções de pertinência correspondentes à saída 
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4 Resultados 

 

Os resultados obtidos pela modelagem do processo de resfriamento de maçãs permitiu a 
utilização de um sistema de decisão Fuzzy. Para os valores testados a resposta do sistema foi 
satisfatória. Pode-se empregar mais níveis na divisão dos intervalos das variáveis de entrada e 
saída, melhorando os resultados, a intenção do trabalho é apresentar de forma didática uma 
solução para um problema típico do meio industrial. 
 

5 Conclusões 

Neste trabalho foi proposto um sistema de decisão Fuzzy que ajusta a velocidade de uma 
esteira industrial para o resfriamento de maçãs. Esse sistema foi capaz de adequar as 
velocidades da esteira de acordo com a temperatura ambiente e a temperatura que se deseja 
obter após o resfriamento. Neste trabalho foi considerado a temperatura objetivo é de 6 graus 
Celsius, podendo esta ser alterada, dependendo das características da fruta,  no entanto, seria 
necessário o ajuste dos limites das regras. 
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Resumo. Este trabalho apresenta os métodos de uma primeira avaliação experimental, da 
aplicação de adesivos estruturais em caçambas de veículos de carga de uma indústria 
automotiva. São exibidas as possibilidades de aplicação dos adesivos e os procedimentos 
de aplicação na linha de montagem de uma caçamba. São retiradas as conclusões 
preliminares, apontando vantagens e desvantagens do processo. 

Palavras-chave: Adesivagem Estrutural, Estruturas Mecânicas, Juntas, Avaliação Experimental. 

Introdução 

 Observa-se uma tendência crescente nas indústrias, da utilização dos chamados 
adesivos estruturais de modo a resolver eventuais problemas que as técnicas tradicionais de 
“união”, como soldas, rebites, dentre outros, não conseguem resolver. A adesivagem, como 
nova tecnologia de ligação, permite a junção de materiais que antes eram impossíveis de se 
colar, tendo como conseqüência imediata, a ampliação do leque de materiais “coláveis”. 
 A perfeita aplicação desta tecnologia, entretanto, é sensível a alguns fatores, tais como, 
seleção adequada do adesivo a ser utilizado, preparação da superfície, projeto das juntas, 
controle do processo, tempo de cura, dentre outros [1]. 
 No ambiente industrial, principalmente no automotivo, dois alvos são incessantemente 
procurados: maior velocidade de produção e menor consumo. Além disso, existe a 
preocupação com uma menor emissão de poluentes, e consequentemente, uma maior 
preservação da natureza.  
 Numa combinação de ciências, tecnologias e materiais, os novos adesivos apresentam 
algumas vantagens, embora ainda pese contra eles a resistência limitada a condições de calor 
ou umidade, necessidade de ferramentas especiais de fixação, preparação prévia das 
superfícies e projeto especial das juntas [2].  

Contudo, algumas das vantagens da utilização de adesivos estruturais são: o 
amortecimento de vibrações; uma distribuição uniforme das tensões e rigidez com 
consequente aumento de resistência à fadiga; o contato contínuo entre as superfícies ligadas e 
melhor acabamento superficial, uma vez que evitam furos e marcas oriundas de soldagem, 
além da redução de custos, quando perfeitamente adequados a um sistema de montagem. 
 Na indústria automobilística, o uso de adesivos começou a várias décadas, 
timidamente, apontando apenas a nível de projeto, a colagem de pára-brisas. Depois disso, a 
efetiva colagem de pára-brisas e vidros traseiros passou a ser parte do projeto estrutural dos 
automóveis. Posteriormente, os adesivos começaram a ser usados no preenchimento de 
espaços (vedação), devido ao aumento da resistência à corrosão que estes proporcionam. Na 
seqüência, nos anos 1990, os adesivos de elevada força e absorção de energia, começaram a 
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ser usados para melhorar a torção da rigidez dos veículos, figurando como elementos 
estruturais da carroceria [3]. 

 Hoje, os adesivos são indispensáveis, permitindo a utilização conjunta de materiais 
diversos, como aço de alta resistência, ligas de alumínio/magnésio e plásticos reforçados com 
fibras. 

Contextualização histórica dos adesivos 

De acordo com a American Society for Testing and Materials (ASTM), adesivo é a 
“substância capaz de reter materiais juntos pela superfície de contato” [4].  
 Escavações no Egito encontraram materiais de 3300 anos a. C, como um pote de cola 
e um pincel [5] para aplicação do adesivo em uma fina prancha de peças folheadas com um 
tipo de verniz. No palácio de Knossos, na Grécia, as paredes foram pintadas com uma 
substância a partir da cal molhada, misturada com minério de ferro para os tons vermelhos e 
cobre, para os azuis [6].   
  Os egípcios utilizavam goma arábica, formada pela folhas da acácia, ovos, bálsamos 
semilíqüidos e resinas de outras árvores, como cola para diversos fins. Os caixões mortuários 
de madeira eram decorados com pigmentos adesivados com gesso, uma mistura de giz de 
calcário e goma arábica. Os papiros possibilitaram o desenvolvimento da escrita no antigo 
Egito. Na confecção dos papiros, eram amassadas raízes as quais eram distribuídas em 
camadas com aplicação de material adesivo que possibilitava um aumento da espessura por 
meio de diversas camadas, aumentando sua durabilidade, permitindo que fossem escritas e 
desenhadas com tintas especiais e enroladas para uso futuro [6]. Os adesivos também são 
encontrados em passagens bíblicas, como o betume na construção da torre de Babel. 
 Os selantes tiveram importância estratégica nas grandes navegações para calafetação à 
base de cera de abelhas ou da seiva dos pinheiros para que, depois de preparado, com a 
temperatura adequada de cura, garantisse a estanqueidade das embarcações.  
  Os adesivos naturais foram desenvolvidos e utilizados de diversas formas por todas as 
culturas, porém, um grande avanço aconteceu a partir da 2ª Guerra Mundial para atender as 
necessidades geradas pela falta dos materiais tradicionais [7]. No ápice da 2ª Guerra as resinas 
epóxis e fenólicas foram melhoradas para atender a indústria aeronáutica que necessitava de 
aeronaves com maior capacidade de carga, mais leves e com maior rigidez estrutural.  
 O uso de adesivos na indústria da madeira gerou uma diversidade de subprodutos que, 
no passado, seriam impossíveis, como as placas de compensados, aglomerados, MDF 
(Medium Density Fiberboard), alterando até o uso das reservas de madeira nobre, já que o 
substituto atende a demanda em qualidade e preço, como também permite o uso racional da 
escassa reserva de madeiras maciças. O desenvolvimento dos adesivos foi motivado, dentre 
outros fatores, pelas necessidades de baixo peso e alto poder de união da indústria 
aeroespacial, possibilitando a construção de grandes estruturas adesivadas e capazes de atingir 
altas velocidades.  
  

Avaliação Experimental 

Uma dificuldade encontrada na utilização de adesivos, reside na extensa gama de 
produtos existentes, tornando um tanto complexa a tarefa de escolha correta do adesivo ou do 
processo mais adequado às partes a serem unidas. É fundamental o conhecimento dos 
materiais para uma correta utilização dos adesivos, sem deixar de levar em conta as 
características de projeto, manufaturabilidade, análise de custos e capacidade de reparo das 
partes adesivadas.   
  Em qualquer tipo de estrutura, as falhas podem ocorrer a qualquer momento, exigindo 
uma análise preditiva e a capacidade de um reparo adequado das juntas. Estes são fatores 
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primordiais que devem ser considerados para novos projetos, exigindo um sensível domínio 
sobre a teoria da adesivagem, de modo a propor uma adequada configuração, preparação e 
processo para alcançar o desempenho desejado. 
 Diante do exposto, as indústrias vêm se preocupando com a aplicação de novos 
materiais nos setores fabris e um dos métodos mais comuns utilizados é a avaliação 
experimental. 
 Este trabalho apresenta o ambiente de avaliação experimental, onde testes de 
adesivagem estrutural foram executados em caçambas de veículos de carga, numa indústria 
automotiva. 
 Diante da necessidade de reforços estruturais na caçamba do veículo, apontados pelo 
setor de engenharia da empresa onde foram executados os testes, optou-se pela aplicação de 
adesivo estrutural em detrimento de aumento de pontos de solda.  

As caçambas adesivadas receberam dois pontos de solda MIG (Metal Inert Gas), 
lateralizados (direita e esquerda) na região do trinco, entre os dois parafusos de fixação do 
mesmo (Fig. 1). 
 

 
 

Figura 1: Localização dos pontos de solda MIG (esquerda e direita) próximos ao trinco 

   

Metodologia 

A adesivagem foi realizada seguindo o processo produtivo, abrangendo dois gabaritos 
de montagem (1º e 2º estágios) para fabricação da caçamba, cujo layout é exibido na Fig. 2 a 
seguir. 

 
 

Figura 2: Layout da caçamba (vista inferior) 
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O 1º Estágio é composto pelas travessas A, B, C, D e pára-choque E. Foram 
adesivados 117 pontos entre as travessas e o assoalho. 

A quantidade aplicada em cada ponto, foi o suficiente para cobrir uma área em torno 
de 400mm2 (20mm x 20mm) conforme mostra a Fig. 3. 

 

 
 

Figura 3: Área média de contato (400mm2) 
 
No 1º estágio, foram demarcadas as quatro travessas, onde cada uma recebeu 26 

pontos de adesivagem e o pára-choque traseiro que recebeu 13 pontos de adesivagem, 
conforme Fig. 4, perfazendo uma área total de aproximadamente 46.800mm2. 

 

 
 

Figura 4: Marcação dos pontos a serem adesivados (1º estágio) 
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Foi utilizado no teste, um tipo de adesivo bicomponente de base acrílica, com tempo 
de cura (ambiente) entre 30 a 40 minutos, a uma temperatura média de 25ºC e cura total após 
passagem por estufa à 150ºC. Foi utilizado um aplicador pneumático, com bico misturador 
adequado ao adesivo. 

O adesivo utilizado tem característica de não exigir necessidade de remoção de 
impurezas superficiais das partes a serem coladas (sujidade ou óleo). 

A aplicação do adesivo aconteceu simultaneamente nos dois estágios (assoalho (Fig. 
5) e lateral (Fig. 6)) com o intuito de aproveitar o bico de aplicação. 

 

 
 

Figura 5: Aplicação de adesivo no assoalho 
 

 
 

Figura 6: Aplicação de adesivo no Main da caçamba 
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 No 2º estágio, foram utilizadas todas as peças do 1º estágio (travessas A, B, C, D e 
pára-choque E), além das laterais esquerda (F), direita (H) e do assoalho (H). 
 Aqui, foram adesivados 28 pontos (cada um com aprox. 400mm2) de área de contato 
entre travessas, pára-choque e assoalho, perfazendo aproximadamente 11.200mm2. Foi 
aplicado ainda, um cordão de adesivo, no sentido longitudinal nas extremidades do assoalho 
com as laterais (F e H), com comprimento aproximado de 1350mm, com área de contato de 
54.000mm2, ou seja, 65.200mm2 no 2º estágio. 
 Portanto, nos 2 estágios, a área de contado adesivada, totaliza aproximadamente 
112.000mm2. 
 Os procedimentos de aplicação para o segundo estágio foram praticamente os mesmos, 
variando apenas as quantidades de pontos a serem adesivados e a aplicação de dois cordões de 
adesivos (Fig. 7). 
 

 
 

Figura 7: Pontos e cordão de adesivagem no 2º estágio 

Análise dos Resultados 

Após a aplicação do adesivo efetuou-se o processo normal de soldagem, em cada um dos 
estágios, e comprovou-se que o adesivo não interfere no processo de solda ponto (Fig. 8). 

 

 
 

Figura 8: Processo de solda a ponto 

 

Entretanto, o adesivo não suportou as altas temperaturas originadas pela solda MIG, 
conforme pode-se observar na Fig. 9. 
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Figura 9: Aplicação de solda MIG sobre o adesivo 

Foram realizados testes de talhadeira, onde não foram encontradas divergências 
quanto à resistência mecânica no ponto de solda, ou seja, o adesivo não afetou a solda ponto, 
proporcionando uma boa condutividade elétrica durante o processo de solda (Fig. 10). 

 
 

Figura 10: Realização de testes de talhadeira 
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Nas regiões de Classe A (melhor acabamento), a remoção do excesso de adesivo deve 
ser realizada obrigatoriamente, nos primeiros minutos de aplicação, devido ao curto tempo de 
cura superficial, visando a primazia do acabamento (Fig. 11). 
 

 
Figura 11: Excesso de adesivo entre o assoalho e a lateral esquerda 

 
Nas regiões inferiores da caçamba, não foi necessária a remoção do excesso de adesivo, 

devido à sua baixa exposição visual, conforme demonstra a Fig. 12. 
 

 
Figura 12: Região inferior da caçamba adesivada 

 



Anais do IV Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI'2012, Vol. 1, ISSN 2175-7828 65 

 

Conclusões 

Observou-se então, que a aplicação de adesivos estruturais, torna-se uma alternativa 
viável de reforço estrutural, de fácil aplicabilidade, resguardados os cuidados com respingos 
que podem prejudicar o acabamento superficial. Além disso, o tipo de adesivo utilizado 
respondeu perfeitamente à utilização conjunta com soldas a ponto, porém, se mostrou ineficaz 
quando associado a soldas MIG. Diversos testes ainda carecem de ser executados, 
principalmente, na área de simulação computacional, por meio de formulação por elementos 
finitos, avaliando as tensões efetivas das juntas adesivadas. 
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Resumo: Para melhor compreensão de muitas áreas do conhecimento, os jogos 
educacionais são importantes. No ensino de matemática o uso de jogos causa uma 
mudança grande nos processos de ensino aprendizagem, ajudando o método de ensino 
atual. O trabalho com jogos desenvolve habilidades que no ensino tradicionalista com o 
livro e exercícios, o aluno não desenvolveria. Este artigo fala sobre estas habilidades, os 
diferentes processos de raciocínio e de interação que o jogo proporciona aos alunos, 
enfocando no quanto esse método de ensino é eficiente. Além disso, apresenta uma 
experiência realizada pela equipe PIBID/Matemática da UFG/CAC em parceria com o 
Instituto de Educação Matilde Margon Vaz. 

Palavras-Chave: Jogos Matemáticos; PIBID; Ensino-Aprendizagem.  

 

1. Introdução 

Matemática: um nome, uma matéria, um estudo que assusta muitos alunos do ensino 
médio e fundamental. É uma ciência que precisa de estudo, atenção, interpretação, raciocínio, 
busca de dados e de respostas concretas para um dado problema em questão.
                                                 
1  Beneficiário de auxílio financeiro da CAPES – Brasil. 
2 Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, da CAPES – 
Brasil. 
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Esse medo ou dificuldade na aprendizagem de matemática é devido a alguns fatores que 
devem ser levados em conta, tais como, a falta de preparação dos educadores que ministram 
este ensino, a falta de interesse do aluno, ou até mesmo, a má alfabetização matemática dos 
alunos. É por isso que, além do método de ensino tradicional, é necessário inserir novas 
metodologias, como o proposto nesse artigo, que são os jogos e o lúdico no ensino da 
matemática. 

O trabalho com jogos é uma ferramenta importante para o ensino, pois o interesse do 
aluno por algo diferente e divertido é maior, e também pelo prazer que a atividade lúdica pode 
lhes proporcionar. Por isso é importante que o educador veja o quanto é importante à 
implementação dos jogos como metodologia que auxilia no processo de ensino e 
aprendizagem. 

Os alunos, no ato do jogo, desenvolvem o pensamento, a reflexão, a compreensão, 
levantam hipóteses, estratégias e raciocínio lógico sobre o conteúdo, habilidades estas que 
somente em sala de aula muitas vezes não são adquiridas (MIRANDA, 2001). 

É por esse motivo, que o uso dessa metodologia de ensino, pode se tornar cada vez mais 
útil, levando o aluno a um entendimento mais rápido e divertido do ensino da matemática. 
Além de, por meio desta proposta, poder mostrar ao aluno uma matemática viva e divertida.  

 
2. Fundamentação Teórica 

Os jogos sempre fizeram parte da cultura dos povos antigos, pois “os jogos constituíram 
sempre uma forma de atividade inerente ao ser humano.” (ALMEIDA, 2000, p.19). As 
danças, a caça, a pesca, as lutas eram consideradas questão de sobrevivência, caracterizavam a 
cultura daquele povo e a cultura era a educação e a educação era a sobrevivência desse povo. 

Na Grécia antiga, Platão (427-348) introduziu uma prática matemática lúdica, pois para 
ele, “todas as crianças devem estudar a matemática, pelo menos no grau elementar, 
introduzindo desde o início atrativos em forma de jogo.” (PLATÃO apud ALMEIDA, 2000, 
p. 20) 

Os primeiros pesquisadores sobre o tema foram Montaigne e Comênio. Este último 
resumiu seu método em três ideias, à saber: naturalidade, Intuição e auto-atividade. Para ele 
esse método traz rapidez, facilidade e consistência no aprendizado. Jean-Jacques Rosseau 
demonstrou que a criança tem maneiras próprias de ver, de pensar e de sentir e que a 
aprendizagem só se dá por meio de uma participação ativa no processo de ensino 
aprendizagem. As crianças sentem interesse ao participar de um processo que corresponde a 
sua alegria natural. Para Pestalozzi, o jogo é um fator decisivo que enriquece o senso de 
responsabilidade e fortifica as normas de cooperação. Maria Montessori mostra a necessidade 
dos jogos para desenvolver cada um dos sentidos e sugere os jogos sensoriais. Jean Piaget cita 
em várias de suas obras fatos e experiências lúdicas aplicadas em crianças e nelas apresenta 
seu entusiasmo pelos jogos. Salienta que os jogos são meios que enriquecem o 
desenvolvimento intelectual das crianças, pois “os jogos não são apenas uma forma de 
desafogo ou entretenimento para gastar a energia das crianças, mas meios que enriquecem o 
desenvolvimento intelectual”. (ALMEIDA, 2000, p. 25)  

Contudo, alguns pesquisadores se manifestam contrários ao uso dos jogos pelo puro 
prazer e que não tenha relação direta ao conteúdo. Celestin Freinet 

 (...) investe contra a pedagogia dos jogos que leva a criança a jogar 
segundo uma estratégia concebida pelo adulto (de fora para dentro). 
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Investe contra a prática pedagógica que substitui todas as espécies de 
atividades sérias (trabalho) pelos jogos com o intuito de satisfazer 
apenas às necessidades de prazer e alegria das crianças (modismo). 
(ALMEIDA, 2000, p. 27)  

Entretanto, Freinet valoriza o jogo como atividade educativa ao definir sua prática relativa 
ao trabalho-jogo. Para o pedagogo russo Makarenko “(...) não se pode fazer uma obra 
educativa sem se propor um fim... um fim claro, bem definido... um conhecimento do tipo de 
homem que se deseja formar...”. (MAKARENKO apud ALMEIDA, p. 28)  

Portanto, ao se pensar nos jogos para ensinar matemática não se pode perder de vista que 
esta deve ser uma atividade séria, que deve fornecer conhecimento, deve exigir esforço da 
parte do aluno para aprender sem perder o sentido da busca e o prazer, ou seja, a atividade 
deve ser prazerosa e manter o caráter lúdico. Todavia, a atividade exige do professor o 
planejamento e habilidades com o jogo, além de exigir a intervenção deste nos momentos 
oportunos. 

Assim sendo, os jogos tornam-se elementos viáveis para o ensino e aprendizagem da 
matemática, complementando o conteúdo e preenchendo muitas lacunas deixadas pelo 
processo de transmissão – recepção de conhecimento, favorecendo a compreensão do 
conteúdo de forma motivante e divertida.  

Os jogos desempenham um papel importante na educação, principalmente no ensino da 
matemática, pois permite o desenvolvimento da criatividade, da iniciativa, da intuição e do 
prazer, elemento que é indispensável para que ocorra uma aprendizagem significativa. Por se 
tratar de uma atividade diferenciada em relação aos métodos tradicionais utilizados no 
cotidiano escolar, as aulas tornam-se mais dinâmicas e atraentes, e assim, os alunos, com 
certeza se sentirão mais motivados. E ainda, 

Todo jogo por natureza desafia, encanta, traz movimento, barulho e 
uma certa alegria para o espaço no qual normalmente entram apenas o 
livro, o caderno e o lápis. Essa dimensão não pode ser perdida apenas 
porque os jogos envolvem conceitos de matemática. Ao contrário, ela 
é determinante para que os alunos sintam-se chamados a partir das 
atividades com interesse. (SMOLE, 2007, p.10). 

3. Metodologia 

A equipe que compõe o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) 
da Universidade Federal de Goiás (UFG) – Campus Catalão (CAC) na área de matemática 
abraçou a ideia de que podemos mudar a forma de ensinar matemática e de que podem ser 
utilizados métodos de ensino criativos e diferentes. 

A partir do PIBID, podemos conhecer melhor a realidade das escolas e ver que o ensino 
pode evoluir cada vez mais. A inclusão dos jogos no ensino é uma das formas diferentes de 
aprimorar o conhecimento, pois ajudam os alunos a superar dificuldades que tenham em sala 
de aula, além de desenvolver a capacidade de pensar, refletir, analisar, raciocinar, traçar metas 
e estratégias, capacidades estas que podem ser levadas para o dia-a-dia do aluno. 

Os jogos são simples e de fácil entendimento, logo, podendo ser aplicada em um curto 
espaço de tempo. Além disso, a construção dos jogos pode ser feita pelos próprios alunos da 
escola utilizando de baixo custo e principalmente, materiais recicláveis, dando ao aluno a 
consciência de que a preservação do meio ambiente, o reaproveitamento de materiais 
recicláveis, também é muito importante. 
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O Departamento de Matemática (DM) da UFG - CAC desenvolve o “Torneio de Jogos 
Matemáticos”, um projeto de extensão direcionado a alunos do 4° ao 9° ano do Ensino 
Fundamental das escolas de Educação Básica de Catalão e região. Os alunos só podem 
participar dos jogos correspondentes ao seu nível. Os jogos do torneio, para o ano letivo de 
2011, foram divididos em três níveis, da seguinte maneira: 

• Nível 1: 4° e 5° anos; 
• Nível 2: 6° e 7° anos; 
• Nível 3: 8° e 9° anos. 
Os jogos do torneio deste ano correspondentes a cada nível foram apresentados na tabela 

1: 

Nível Jogos 

1 Kakua, Liga 4, Seega 
2 Das Bohnenspiel, GNU, Semáfaro 
3 Cães & Gatos, Copos, Polaris 

Tabela 1: Os jogos para cada nível. 

 
A equipe organizadora deste projeto é composta por alunos estagiários, bolsistas e 

voluntários, inclusive os bolsistas do programa PIBID, e professores do DM, que fazem 
semanalmente em escolas diferentes de Catalão e região, visitas para ensinarem aos alunos os 
jogos do torneio. Nestas oficinas, um ou mais alunos da equipe ficam responsáveis por uma 
ou mais duplas de alunos da escola, para explicar-lhes os jogos correspondentes ao seu nível. 

Motivados pelos resultados obtidos por este projeto e como a proposta deste vem de 
encontro com o plano de trabalho da equipe PIBID supracitada, resolvemos realizar um 
“Minitorneio” dentro da escola parceira – Instituto de Educação Matilde Margon Vaz – para 
escolhermos os quatro representantes (os melhores jogadores) de cada nível, para 
participarem do Torneio na UFG. Assim sendo, foi desenvolvido o 1º Torneio de Jogos 
Matemáticos do Instituto de Educação Matilde Margon Vaz. 

Sendo assim, confeccionamos alguns exemplares de todos os jogos citados na tabela 1 
para realizarmos o torneio na escola parceira e decidimos como seriam as eliminatórias. 
Decidimos que faríamos as chaves de acordo com a quantidade de alunos, e estes jogariam 
entre eles e o “melhor de três” (o que vencesse dois ou três jogos), seria o vencedor do duelo, 
e o que tivesse vencido mais vezes cada duelo seria o vencedor do seu nível.  

Nos dias 19 e 20 de setembro, fomos à escola e ensinamos os jogos para todos os alunos 
do 4° ao 9° da escola. Alguns alunos não quiseram aprender os jogos, pois não queriam 
participar do Torneio na UFG, mas a maioria deles mostrou-se bastante empolgados. 

No dia 04 de outubro começamos o minitorneio somente com os alunos que realmente 
mostraram interesse em participar do Torneio na UFG, sendo estes um total de 124 alunos 
para todos os níveis. Relembramos os jogos e eles mostraram-se muito interessados.   

No dia 17 começamos as eliminatórias com os alunos do nível 1 e 2, selecionamos dois 
alunos do nível. As eliminações foram tranquilas. No dia 21 terminamos as eliminatórias e 
selecionamos os quatro alunos de cada nível para participarem do Torneio na UFG. Os 
selecionados ficaram muito felizes e empolgados com a classificação. 

No dia 24 fizemos a final com os quatro selecionados de cada nível, premiando-os com 
materiais escolares como uma forma de incentivar e valorizar ainda mais os estudos. A tabela 
2 descreve o procedimento tomado durante o torneio. 
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Dia Mês Atividades 
19 Setembro Ensinamos os jogos 
20 Setembro Ensinamos os jogos 
04 Outubro Início do minitorneio 
17  Outubro Eliminatórias 
21 Outubro Eliminatórias 
24 Outubro  Final 
Tabela 2: Procedimento do I Torneio do Instituto de Educação Matilde Margon Vaz. 

 

4. Resultados/Discussão e Análises 

O jogo desempenha um papel importante na Educação Matemática. Através dele, temos a 
possibilidade de abrir espaço para a presença do lúdico na escola como sinônimo de recreação 
e entretenimento. Todavia, muito mais do que um simples material instrumental, ele permite o 
desenvolvimento da criatividade, da iniciativa, da intuição e do prazer, que é fundamental 
para que ocorra aprendizagem significativa.  

Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento 
independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Os educadores 
matemáticos devem procurar alternativas para aumentar a motivação na aprendizagem, 
desenvolver a autoconfiança, a organização, concentração, atenção, raciocínio lógico-
dedutivo e o senso cooperativo, desenvolvendo a socialização e aumentando as interações do 
indivíduo com outras pessoas. Os jogos, se convenientemente planejados, é um recurso 
pedagógico eficaz para a construção do conhecimento matemático.  

O uso de jogos e curiosidades no ensino da matemática tem o objetivo de fazer com que 
as crianças e os adolescentes gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e 
despertando o interesse do aluno envolvido. A aprendizagem através de jogos, como dominó, 
palavras cruzadas, memória e outros permite que o aluno faça da aprendizagem um processo 
interessante e até divertido.  

Para isso, eles devem ser utilizados ocasionalmente para sanar as lacunas que se 
produzem na atividade escolar diária. Neste sentido verificamos que há três aspectos que por 
si só justificam a incorporação do jogo nas aulas. São estes: o caráter lúdico, o 
desenvolvimento de técnicas intelectuais e a formação de relações sociais. Jogar não é 
estudar, nem trabalhar, porque jogando, o aluno aprende, sobretudo, a conhecer e 
compreender o mundo social que o rodeia. (GROENWALD, TIMM, 2000). 

Os jogos são educativos, sendo assim, requerem um plano de ação que permite a 
aprendizagem de conceitos matemáticos e culturais de uma maneira geral. Já que os jogos em 
sala de aula são importantes, podem ocupar um horário dentro do planejamento, de modo a 
permitir que o professor possa explorar todo o potencial dos jogos, processos de solução, 
registros e discussões sobre possíveis caminhos que poderão surgir. Os jogos podem ser 
utilizados para introduzir, fixar e preparar o aluno para aprofundar os itens já trabalhados. 
(BORIN, 1996). 

Devem ser escolhidos e preparados com cuidado para levar o estudante a adquirir 
conceitos matemáticos de importância. Devemos utilizá-los não como instrumentos 
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recreativos na aprendizagem, mas como facilitadores, colaborando para trabalhar as 
dificuldades que os alunos apresentam em relação a alguns conteúdos matemáticos. Outro 
motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a possibilidade de diminuir os 
bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que temem a matemática e sentem-se 
incapacitados para aprendê-la. (GROENWALD, TIMM, 2000). 

A experiência realizada, conforme podemos ver na Figura 1, e os resultados obtidos 
mostraram que os alunos realmente se motivaram para participar das atividades lúdicas 
propostas. A professora supervisora relata que a maioria dos alunos que participaram do 
Torneio começaram a ver as aulas de matemática com mais interesse em aprender. Conclui-se 
que os jogos são excelentes ferramentas didáticas, podendo ser utilizados como alternativa em 
sala de aula, mas sem considerá-lo uma panacéia universal que irá resolver todos os 
problemas do ensino-aprendizagem de matemática. 

 

 

Figura 1: Eliminatórias do Nível 1 do 1º Torneio de Jogos Matemáticos da escola. 

 
O Torneio de Jogos Matemáticos na UFG teve início no dia 27 de outubro e a final foi no 

dia 24 de novembro, com premiações para os 1°, 2°, 3° e 4° lugar. A primeira edição do 1º 
Torneio de Jogos Matemáticos do Instituto de Educação Matilde Margon Vaz trouxe-nos bons 
resultados durante o evento da UFG, pois dentre os alunos representantes da escola parceira 
que selecionamos, um dos quatro representantes do nível 2 ficou em 1° lugar e outro em 3° 
lugar. Dos quatro representantes do nível 3, um deles ficou em 4° lugar. 

5. Considerações Finais 
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Através do inicio do projeto, percebemos a motivação dos alunos e o início do 
envolvimento da gestão escolar para a execução do subprojeto. O contato com a futura 
realidade docente nos incentiva, como professores em formação, a aprimorar os 
conhecimentos para nos tornarmos bons educadores de forma dinâmica e aprender a ensinar 
aprendendo.  

O trabalho com os jogos será recorrente na prática desta equipe por acreditar que esta 
metodologia pode contribuir tanto para a formação do grupo quanto para a melhoria da 
qualidade do ensino de matemática e conforme Makarenko afirma, “o jogo é tão importante 
na vida da criança como é o trabalho para o adulto”. (MAKARENKO apud ALMEIDA, 2000, 
p. 32) 
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Resumo. O presente artigo tem como objetivo apresentar algumas das atividades 
propostas pelo Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da 
Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão (CAC/UFG), na área de Matemática em 
parceria com o Instituto de Educação Matilde Margon Vaz utilizando as TIC no ensino, em 
particular, o software GeoGebra. Esta proposta visa modificar a prática docente, utilizar 
novos recursos para o ensino e promover melhorias na qualidade do ensino e 
aprendizagem de matemática. 
 

Palavras-Chave: TIC; PIBID; Ensino-Aprendizagem. 

1. Introdução 

Com o crescente aumento de informações e avanços tecnológicos na sociedade, os alunos 
necessitam de estratégias que os capacite a esses novos processos, para que eles se adaptem a 
esta, onde tudo funciona por meio de máquinas. 

Para isto é necessário, que no processo de ensino e aprendizagem de matemática, 
trabalhe-se com recursos que desperte no indivíduo a sua criatividade, estimule o raciocínio 
lógico, formando assim, cidadãos críticos, conscientes e preparados para viver nesta 

                                                 
1  Beneficiário de auxílio financeiro da CAPES – Brasil. 
2 Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, da CAPES – 
Brasil. 
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sociedade. A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) no ensino pode 
contribuir para a formação deste cidadão, além de prepará-lo para seu cotidiano, pois as TIC 
podem despertar o seu interesse, em consequência, tornando-o mais motivado e interessado 
pelas aulas. 

Quando o professor é mediador do processo de ensino e aprendizagem, os alunos deixam 
de ser passivos, tornando-se mais participativos e interessados pelas aulas, deixando de lado o 
receio que sentem pela disciplina e o medo que sentem de se expressarem quando tem alguma 
dúvida em relação à matéria. Enquanto ativos, tornam-se mais críticos, conseguem identificar 
seus próprios erros, buscando soluções para problemas por eles mesmos levantados, o que 
poderá trazer mais qualidade para ensino de matemática. Os espaços informatizados 
propiciam esse ambiente de troca e conquista, onde os alunos interagem entre si, consigo e 
com a tela do computador. Ainda é possível uma investigação matemática e uma maior 
proximidade com a realidade, o que na maioria das vezes não é possível apenas com uso do 
quadro e giz. 

Muitos autores são a favor do uso desta metodologia, inclusive os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN), afirmam que a proposta está em consonância com o perfil do 
jovem contemporâneo, além de estar em harmonia com as Orientações Curriculares do Ensino 
Médio (OCN) que sugerem que os softwares educacionais se apresentam como ferramentas 
viáveis e necessárias. (BRASIL, 2000).  

Sendo assim, este artigo objetiva apresentar a proposta de trabalho da equipe que compõe 
o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) da Universidade Federal 
de Goiás do Campus Catalão da área de Matemática, composta por sete bolsistas do Curso de 
Licenciatura em Matemática, uma professora supervisora do Instituto de Educação Matilde 
Margon Vaz e uma formadora do Departamento de Matemática deste campus. 

2. Fundamentação Teórica 

Vivemos em uma sociedade totalmente dependente das máquinas, em um mundo que 
pode ser chamado “tecnológico”. As crianças e jovens viventes neste mundo estão rodeados 
por televisão, celulares, jogos eletrônicos, computadores e entre outros. 

Quando se educa uma criança, deve haver preocupação com seu futuro e 
consequentemente com a posterioridade da humanidade. Sendo assim surgem as seguintes 
perguntas: Como educar essas crianças e jovens “tecnológicos”? Quais as melhores 
metodologias educacionais a serem usadas? Como despertar o interesse dos alunos pelas 
aulas? 

Para estas perguntas existem algumas respostas. Devem-se usar metodologias que 
ampliem o conhecimento tanto dos alunos quanto dos professores, que estejam de acordo e os 
aproxime da realidade. Os computadores vêm sendo uma ferramenta de ensino cada vez mais 
utilizada em escolas exatamente por aproximar a sala de aula à realidade dos alunos. Portanto, 

[...] o uso de computadores na educação é de suma e premente importância hoje em 
dia – atinge tanto os pais como as escolas, e isso em escala universal. Em particular, 
eles têm sido introduzidos em escolas com muito entusiasmo desde a década de 
1980. Se os filhos não usam computadores, os pais ficam ansiosos, por acharem que 
os filhos não se estão beneficiando de uma poderosa ferramenta educacional e 
também por supor que estejam atrasados em relação a seus colegas e amiguinhos 
que já os utilizam. Eles podem ainda pensar que seus filhos não se estejam 
preparando adequadamente para sua futura vida social e profissional. (SETZER, 
1940, p.85) 
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Assim, o computador hoje é essencial e a utilização deste em sala de aula atrai alunos de 
todas as idades. 

Todavia, a maioria dos alunos tem receio à disciplina de matemática, considerando-a 
difícil e chata. Através das TIC procuramos amenizar esta concepção. Porém,  

a perspectiva das TIC´s é para que as múltiplas linguagens, em suas múltiplas vozes, 
amplifiquem os espaços educativos, constituindo um universo em constante 
processo de interação e transformação social. A ação comunicativa dessa nova 
pedagogia, dialética e interativa, favorecida e potencializada pelas redes telemáticas, 
orienta-se numa perspectiva de desenvolvimento da capacidade crítico-reflexiva do 
homem, numa interação social que atenda as necessidades emergentes da nossa 
sociedade e que de certa forma proponha ações mais justas e democráticas. Desta 
forma, preocupam-se os educadores, as TIC´s na educação devem ser orientadas de 
forma cuidadosa a fim de reforçar a humanização do homem. (CARVALHO, 2010). 

Quando a criança está brincando com um jogo eletrônico, o que acontece na tela depende 
de seus movimentos, assim a criança é ativa durante o jogo. Com o uso das TIC, conseguimos 
nos aproximar da realidade desta.  No computador, com uso de alguns softwares 
educacionais, por exemplo, é possível mover objetos na tela, permitindo assim a interação 
entre o aluno e a máquina, entre o aluno e demais alunos levando-o a interessar mais pela 
aula.  

[...] Por ser uma máquina abstrata, matemática, lógico-simbólica. Poder-se-ia 
argumentar que ele está empregando símbolos e formas de maneiras completamente 
diferente dos da matemática usual; mas não deixa de ser formalismo matemático. 
Qualquer comando recebido pelo computador produz uma ação matemática dentro 
da máquina. Dessa forma, pode-se dizer que o computador impõe o uso de uma 
linguagem matemática puramente formal. (SETZER, 1940, p.29) 

Em nenhum momento pretende-se desmerecer o uso das metodologias convencionais, o 
que se propõem é que os professores façam uma revisão das mesmas e estejam abertos a 
novas ideias, e depois escolha quais melhores momentos para utilizá-las. 

Quanto o ensino de matemática, Setzer (1940, p.33) enfatiza que “[...] a Matemática deve 
ser apresentada com conexões que liguem à realidade e de forma artística, que apele a 
fantasia. Nas ciências, o mais importante é aprender a observar e descrever os fenômenos, 
sem explicá-los de forma abstrata”. 

Com o uso das TIC é possível que, ao observar, os alunos tirem suas próprias conclusões, 
sobre o conteúdo abordado. Além de ser algo que está próximo a sua realidade.  

3. Metodologia 

O referido artigo relata as ações proposta pelo subprojeto da área de matemática da UFG- 
CAC vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID – que 
trás como objetivo relacionar a teoria e prática, promover a formação inicial e continuada do 
professor. Com o PIBID o professor em formação encontra meios para renovar sua prática, 
além de buscar incentivos que contribuam para a melhoria da educação básica. Este 
subprojeto está sendo realizado em parceria com o Instituto de Educação Matilde Margon 
Vaz. 

Na tentativa de junção entre teoria e prática, a utilização de softwares educacionais vem 
sendo explorado no processo de ensino-aprendizagem com o objetivo de fazer um 
intercâmbio de informação na educação no processo de formação de pessoas, pois é na escola 
que inicia à busca de conhecimentos necessários para a convivência e sobrevivência 
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harmoniosa em sociedade. Para mediar esta busca por conhecimento, o computador e suas 
tecnologias têm sido utilizados para diferentes fins e em vários contextos, aos quais os 
bolsistas inseridos na escola sob a supervisão da professora, desenvolvem aulas utilizando as 
TIC com o objetivo de ir além do preenchimento das lacunas, ou seja, as TIC vão além de 
fixação de conhecimento, onde as mesmas proporcionam uma preparação para a vida, uma 
vez que o mundo está cada vez mais globalizado e exige essa realidade. 

Desta maneira, além de familiarizarem com a realidade escolar, os bolsistas desenvolvem 
atividades diferenciadas relacionadas à prática da docência: monitoria durante as aulas; 
monitoria ou acompanhamento de alunos com dificuldades de aprendizagem em horários 
diferenciados das aulas; desenvolvimento de atividades complementares às aulas; 
familiarização e utilização das TIC para auxílio à aprendizagem dos alunos da escola parceira; 
aplicação de jogos lúdicos e gincanas com o propósito de motivar os alunos, uma vez que o 
ser humano é motivado pela realidade a qual está inserido, onde as situações ou problemas 
que essa realidade lhe propõe é que dão essa motivação, diretamente ou indiretamente, o que 
os levam a buscar professores educadores que possam ajudar a conseguir seus objetivos, ou 
seja, eles esperam que os professores sejam seus companheiros nesta conquista dos objetivos 
que motivam e com o PIBID os licenciandos conseguem fazer esse papel na vida dos alunos. 

Para realização das atividades propostas pelo subprojeto, a perspectiva da Pesquisa-ação 
norteará a metodologia de trabalho, sendo que este em todo momento será compartilhado e 
planejado por todos envolvidos, sejam nas ações, reflexões ou críticas. 

4. Resultados/Discussão e Análise 

Um dos softwares estudados neste período de planejamento das atividades pela equipe é o 
GeoGebra. O GeoGebra é um software de geometria dinâmica criado por Markus Hohenwater 
que, além de possuir ferramentas tradicionais de geometria dinâmica como pontos, retas, 
segmentos e etc., pode-se de maneira direta inserir equações, coordenadas e outros, 
executando assim trabalhos pautados em Álgebra, Estatística e outras áreas da Matemática. 
Ou seja, de maneira didática, o GeoGebra possui a vantagem de representar de duas formas 
um mesmo objeto de tal maneira que essas representações se interagem entre si. Trata-se da 
representação geométrica e a representação algébrica de um mesmo objeto.  

Uma vantagem dos ambientes com geometria dinâmica é devido ao significado da figura, 
que além de ilustrar, elas indicam propriedades geométricas (Silva & Penteado, 2009). Assim 
sendo, o software atendia nossas necessidades e intenções, relacionar tanto a representação 
algébrica quanto a representação geométrica de um mesmo objeto. 

O GeoGebra é um software livre e para que ele funcione é que o usuário possua em seu 
computador o Java, pois sem esse recurso o GeoGebra não “roda”. 

O ambiente do GeoGebra está apresentado na Figura 1. Na Barra de Título, fica o nome 
do programa e caso um arquivo feito no GeoGebra esteja aberto, o nome desse arquivo 
também fica nessa barra. A Barra de Menus é uma barra que todos os programas possuem e 
onde encontramos menus como salvar, abrir, editar, entre outros. A Barra de Ferramentas é 
a principal barra do ambiente, pois é nela que estão as ferramentas de trabalho. Cada ícone 
desta barra tem várias opções, relacionadas com as funções descritas no desenho do ícone. 
Estas opções são acessadas clicando na seta do canto inferior direito de cada ícone. A 
exploração das ferramentas é fundamental para execução dos exercícios. Para ativar cada 
função na parte geométrica é necessário primeiro clicar no ícone depois na janela geométrica, 
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conforme instruções do menu de conversação que está localizado ao lado da barra de 
ferramentas.  

Na Janela de Visualização, que aparece na Figura 1, nela como podemos notar, tem os 
eixos do plano cartesiano, porém se necessário, podemos ocultar esses eixos. A representação 
algébrica fica a parte da Janela de Álgebra, onde podemos ver as coordenadas dos pontos, 
equações de retas, curvas e cônicas que estão visualizadas graficamente na Janela de 
Visualização. Essa Janela de Álgebra também pode ser ocultada quando necessário.  

 

Figura 1: Visualização do ambiente do GeoGebra. 

Este software foi escolhido por ser composto por ferramentas que possibilitam a 
construção de figuras geométricas simples e complexas, além de apresentar uma interface de 
fácil entendimento para os alunos, portanto, uma interface didática. Com as atividades 
propostas será possível incentivar nos alunos a criatividade, a descoberta de novas formas de 
construções geométricas, além de relacioná-las aos conteúdos de álgebra. As atividades 
elaboradas serão desenvolvidas nas turmas de 7º, 8º e 9º ano do Ensino Fundamental do 
período matutino da escola parceira, objetivando desenvolver os conteúdos de geometria.  
Espera-se que o software GeoGebra seja um grande aliado no processo de ensino e 
aprendizagem de matemática e que desperte nestes alunos o interesse pelos estudos e promova 
melhorias na aprendizagem.  

5. Conclusões Finais 

Através desta análise do programa percebe-se a importância de ações como estas junto 
aos alunos da escola pública, em busca da promoção de um ensino que tenha como foco 
principal a construção da cidadania, e espera-se que desperte nos professores e pibidianos 
uma postura reflexiva, com autonomia profissional, criativa e inovadora.   

Esperamos ao final deste projeto, averiguar se as Tecnologias da Informação e 
Comunicação é uma proposta que desperta o interesse dos alunos pelas aulas, facilitando a 
aprendizagem do conteúdo abordado. Com a utilização destas em sala de aula, a relação entre 
professor/aluno se tornará mais fácil e prazerosa.  

Com tudo isso, poderemos falar em um ensino e uma educação de qualidade, pois as TIC 
possibilitam uma inclusão social, abrindo novos caminhos e possibilidades, em consequência 
teremos uma sociedade mais justa e humana. 
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Para nós pibidianos, enquanto futuros professores é um aprendizado a mais. Com esta 
experiência estaremos familiarizados com a realidade escolar, e preparados para o que 
“encontraremos” quando nos formarmos.  
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Resumo. Este trabalho descreve uma metodologia geométrica para a determinação dos 
nós de um mecanismo cinético de onze barras, proposto por Theo Jansen, baseada nos 
pontos de interseção de duas circunferências, com a utilização da fórmula de Heron para o 
cálculo da área de um triângulo. 
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Introdução 

 O desenvolvimento evolutivo equipou a maioria dos animais que se movem sobre a 
terra com pernas. Dawkins observou que as rodas não fizeram parte deste processo evolutivo 
dos animais, devido à adaptabilidade de rotação em juntas [1].  Ele aponta também, que o 
conhecimento sobre a simplicidade das rodas é comum em animais até um tanto quanto 
simples, como o caso de escaravelhos, que empurram os seus excrementos de volta para seus 
ninhos no formato de esferas, porém, não incorporaram qualquer sistema rotativo em seus 
corpos.  

Pode-se apontar diversas vantagens das pernas, as quais possibilitam outros tipos de 
movimento, tais como escalar, rastejar, nadar e saltar. Nas classes de animais que tiveram 
uma evolução mais rápida  do  que  os mamíferos,  por  exemplo,  insetos  e  aracnídeos,  os  
pés  geralmente são compostos por quatro ou mais segmentos. Esses segmentos estão  presos  
ao  tórax  do  animal  por  meio  de  juntas esféricas, permitindo um movimento 
tridimensional relativo. As pernas, em geral, se projetam lateralmente a partir dos lados do 
tórax, que permite um considerável ganho de espaço quando as pernas se movem. Os 
segmentos que compõem as pernas são interligados por articulações [2]. Uma complexa 
musculatura e controle nervoso especializado proporcionam uma enorme flexibilidade de 
movimento a estes animais. 

Entretanto, protótipos baseados nessas criaturas, exibem limitações práticas de 
construção, pois, a análise cinemática do movimento dos segmentos que compõem as pernas e 
o controle das próprias pernas não é trivial [3]. Isso acontece devido ao grande número de 
graus-de-liberdade, resultantes  das  juntas  que  unem  os segmentos da perna e também do 
fato que as pernas são consideradas como uma cadeia de segmentos interconectados. 

O comprimento da perna  está  diretamente  ligado  à  capacidade  de  carga, aliado  à  
lateralidade  das  pernas  em  relação  ao  corpo  do  animal.  Esta disposição gera grandes 
momentos de flexão sobre cada um dos segmentos. 

  



Anais do IV Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI'2012, Vol. 1, ISSN 2175-782 80

 

Por outro lado, mamíferos e répteis têm projetos mais simplificados de perna, com 
apenas três segmentos funcionais, normalmente presentes: coxa (fêmur), perna (tíbia) e pés 
(metatarsos). A articulação do quadril, onde o fêmur se conecta à pélvis, em  geral,  é  uma  
junta  esférica.   

Contudo, as articulações entre a perna e a coxa (joelho), e entre a perna e o pé 
(tornozelo), permitem o movimento em apenas um plano. Na tentativa de reproduzir este tipo 
de configuração, os sistemas mais comumente propostos, baseiam-se num sistema de ligação 
pantográfica, bem simplificado. 

Mecanismo de Theo Jansen 

Uma nova proposta de mecanismo foi inventada na década de 1990, pelo físico 
holandês Theo Jansen [4].  Ele passou cerca de dez anos estudando a evolução dos diferentes 
tipos de representação animal artificial. O mecanismo é composto por onze barras (no plano) 
com dois eixos (2 destas barras) ligadas por uma manivela a um sistema de rotação 
(virabrequim) (Fig. 1).  Um dos nós é mantido fixo. A disposição geométrica deste sistema 
faz com que o conjunto se movimente como uma perna. Este mecanismo difere do pantógrafo 
usual, uma vez que é composto por dois mecanismos de quatro barras opostos. 

 

Figura 1: Mecanismo de Jansen 

  

 Quando se deseja simular computacionalmente o movimento (planar) deste tipo de 
mecanismo, o primeiro obstáculo reside na determinação das coordenadas de cada um dos nós 
que o compõe, uma vez conhecidos os comprimentos das barras de ligação. 

 A proposta aqui é, uma vez conhecidos os pontos fixos do mecanismo e o 
comprimento das barras, determinar de forma sequencial as coordenadas dos demais nós. 

 Para tanto, precisa-se de um método que determine as coordenadas da interseção de 
duas circunferências, centradas nos pontos conhecidos, cujos raios são os comprimentos das 
barras consideradas do mecanismo Jansen. 

 As expressões para a determinação destas coordenadas são obtidas por meio da antiga 
fórmula de Heron que calcula a área de um triângulo qualquer.  
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A fórmula de Heron para a área de um triângulo 

Heron, também conhecido por Hero ou Herão, foi um matemático, geômetra e 
engenheiro grego que viveu em Alexandria de 10 d.C. a 70 d.C. A sua maior contribuição foi 
o desenvolvimento da fórmula para o cálculo da área de um triângulo, que é descrita a seguir. 

 
 
Considere o triângulo ABC de lados com comprimentos a, b, e c conforme a Fig.2: 

 
Figura 2: Triângulo ABC de lados a, b e c 

 
Seja b a base, então a altura do triângulo é a.sen(C), tal que a área, K, do triângulo é 

dada por: 
 

( )
1

K .
2

ab sen C=           (1) 

 
onde a e b são quaisquer dois lados, e C é o ângulo formado entre estes lados. 

 
A lei dos co-senos diz que: 
 

( )Cabba cos.2c 222 −+=          (2) 

 
Resolvendo para cos(C), encontra-se: 
 

( )
( )2 2 2c

cos
2

a b
C

ab

+ −
=          (3) 

 

Uma vez que ( ) 1cos22 =+ Csen , obtém-se a seguinte expressão para sen(C): 

 

( )
( )

( )

22 2 2

2

2

c
1 cos ( ) 1

2

a b
sen C C

ab

+ −
= − = −        (4) 

 
Substituindo (4) em (1), obtém-se: 

 

( )
( )

( )
( )

( )

2 22 2 2 2 2 2

2 2

1 1
K . 1 2 . 1

2 42 2

a b c a b c
ab ab

ab ab

+ − + −
= − = −  
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( )
( )

( )
( ) ( )

22 2 2
22 2 2 2 2

2

1 1
K 2 1 2

4 42

a b c
ab ab a b c

ab

 + − = − = − + −
 
 

 

( ) ( )( ) ( ) ( )( )2 2 2 2 2 21
K 2 2

4
ab a b c ab a b c= − + − + + −  

 

( )( )2 2 2 2 2 21
K 2 2

4
a ab b c a ab b c= − + − + + + −  

( )( ) ( )( )2 22 21
K

4
a b c a b c= − − + + −  

( )( )( )( )
1

K
4

a b c a b c a b c a b c= + + + − − + − + +  

( )( )( )( )
1

K
4

a b c a b c a b c a b c= + + + − − + − + +  

( )( )( )K s s c s b s a= − − −           (5) 

 

onde 
( )

2

a b c
s

+ +
=  é o semi-perímetro do triângulo.  

  
Interseção entre duas circunferências 

 
No plano, se duas circunferências são coincidentes, ou seja, se elas têm mesmo centro 

e mesmo raio, então elas se interceptam em infinitos pontos. Em outras palavras, diz-se que as 
circunferências são congruentes (iguais).  

Considerando, portanto, duas circunferências não coincidentes num plano, existem 3 
possibilidades: elas não se interceptam, se interceptam em um único ponto ou se interceptam 
em dois pontos.  Sejam então, as circunferências centradas em A e B, com raios, 
respectivamente, rA e rB.  

O primeiro caso (nenhum ponto de interseção) acontece sempre que a distância entre 
os centros das circunferências é maior que a soma de seus raios (dAB > rA + rB) ou menor que 
o módulo das diferenças de seus raios (dAB < |rA – rB|).  

O segundo caso (único ponto de interseção) acontece para circunferências tangentes: 
internamente (dAB + rA = rB ou dAB + rB = rA) ou externamente (dAB = rA + rB). 

O último caso (dois pontos de interseção) acontece para circunferências secantes, ou 
seja, quando dAB está entre o valor absoluto da diferença de seus raios e a soma de seus raios 

(
A B AB A Br r d r r− < < + ). 

Quando se considera as igualdades na última inequação (
A B AB A Br r d r r− ≤ ≤ + ), estão 

sendo considerados os dois últimos casos, ou seja, pelo menos um ponto de interseção. 
Sejam uma circunferência de centro A e raio rA, e uma circunferência de centro B e 

raio rB, conforme a Fig. 3. Considere que C é o ponto médio do segmento AB, E e F são os 
pontos de interseção procurados e D é o ponto médio do segmento EF. 
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Figura 3: Interseção entre as circunferências de centros A e B e raios rA e rB 

 
A distância d = dAB entre os centros A e B, é dada por: 
 

( ) ( )
2 2

B A B Ad x x y y= − + −           (6) 

 
Seja K a área do triângulo ABE, cujos comprimentos dos lados são d, rA, e rB. Da 

fórmula de Heron: 
 

( )( )( )( )
1

4
A B A B A B A BK d r r d r r d r r d r r= + + − + + − + + −       (7) 

 
Reagrupando os 4 fatores dentro da raiz quadrada, obtém-se a área do triângulo em 

termos de d2 facilitando o tratamento computacional: 
 

( )( ) ( )( )2 22 21

4
A B A BK r r d d r r= + − − +        (8) 

 
As coordenadas de C, ponto médio entre os centros das circunferências, são: 
 

,
2 2

A B A Bx x y y
C

+ + 
=  
 

          (9) 

 
Uma vez que D é o ponto médio entre os dois pontos de interseção das circunferências 

(E e F) e considerando AB como sendo a base do triângulo ABE, a altura é dada por DE. O 
ponto D determina dois segmentos sobre a base, AD e DB, cujos comprimentos, 
respectivamente, dA e dB, devem ser considerados com sinais de modo que dA + dB = d.  Estes 
sinais indicam que distâncias ao longo de AB, de A para B, são positivos, enquanto que 
distâncias na outra direção são negativadas. Por exemplo, na Fig. 3, dA é negativo e dB é 
positivo. 

Note os seguintes casos, onde as distâncias são dotadas de sinais (+ ou -): 
 

• CA + CB = 0, porque C é o ponto médio entre A e B; 

• dA  – dB = AD – DB = AD + BD = 0 + (AD + BD) = (CA + CB) + (AD + BD) = 
 = (CA + AD) + (CB + BD) = CD + CD, então CD = (dA – dB)/2. 
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Pelo teorema de Pitágoras, 2 2 2 2

A A B Br d r d− = − , então: 

 

( )( ) ( ) ( )2 2 2 2 2A B A B A B A B A Br r d d d d d d d d d d CD− = − = + − = − =      (10) 

 
Assim, o comprimento orientado, CD, que é negativo no exemplo, é dado por: 

 

( )2 2

2

A Br r
CD

d

−
=            (11) 

 
 As razões entre as distâncias das coordenadas dos pontos A e B e o comprimento AB 
para as coordenadas x e y, respectivamente, (xB – xA)/d e  (yB – yA)/d, permitem escrever as 
coordenadas do ponto D: 
 

( ) ( )
( )

( )( )2 2 2 2

2

1 1

2 2 2

A B B A A BB A

D C B A

r r x x r rx x
x x x x

d d d

− − −−
= + = + +     (12) 

( ) ( )
( )

( )( )2 2 2 2

2

1 1

2 2 2

A B B A A BB A

D C B A

r r y y r ry y
y y y y

d d d

− − −−
= + = + +     (13) 

 
A área do triângulo ABE é dada por K = (AB)(DE)/2, e portanto podemos escrever  

DE = 2K/(AB) = 2K/d . De acordo com (8) temos: 
 

( )( ) ( )( )2 22 2

2

2

A B A Br r d d r rK
DE

d d

+ − − +
= =         (14) 

  
O segmento DE é perpendicular a AB, então existe uma mudança na convenção de 

sinais se consideradas as razões em função das coordenadas em x ou das coordenadas em y. A 
escolha para o sinal é arbitrária, mas se, escolhe-se “+” para as coordenadas x, deve-se colocar 
“–” para as coordenadas y, e vice-versa. Uma destas possibilidades (escolhas) leva ao ponto E 
e a outra leva ao ponto F, uma vez que as duas são soluções para o problema. 
 Tenha em mente que ao escolher (yB – yA)/d ao longo de DE para a coordenada x, 
então têm-se – (xB – xA)/d para a coordenada y. Deste modo pode-se calcular as coordenadas 
do ponto E: 
 

( )
( )

( )( ) ( )
2 2

2 2

22 1 1

2 2

B A A BB A B A

E D B A

x x r ry y K y yK
x x x x

d d d d

− −− −
= + = + + +    (15) 

( )( )
( )

( )( ) ( )
2 2

2 2

22 1 1

2 2

B A A BB A B A

E D B A

y y r rx x K x xK
y y y y

d d d d

− −− − −
= + = + + +   (16) 

 

onde ( )( ) ( )( )2 22 21

4
A B A BK r r d d r r= + − − +  e ( ) ( )

2 22

B A B Ad x x y y= − + −  

 
 K é a área do triângulo formado pelos centros das duas circunferências (com raios rA e 
rB) e um dos seus pontos de interseção e d é a distância entre estes centros ((xA,yA) e (xB,yB)). 

De forma resumida, as duas soluções são: 
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( )
( )( ) ( )

2 2

2 2

21 1

2 2

B A A B B A

B A

x x r r K y y
x x x

d d

− − −
= + + ±       (17) 

( )
( )( ) ( )

2 2

2 2

21 1

2 2

B A A B B A

B A

y y r r K x x
y y y

d d

− − − −
= + + ±      (18) 

 

   

Mecanismo de Theo Jansen 

Um mecanismo Jansen padrão, é composto por 11 barras (b1 a b10 e a manivela m) e 
8 nós, sendo que destes nós, 2 são fixos, identificados na Fig. 4, por F e V (este último que é a 
conexão com o mecanismo giratório: virabrequim).  

A manivela m gira, movida pela junta motora V e a cada ângulo que esta assume, em 
relação ao eixo x, as coordenadas de cada nó são atualizadas. Primeiramente, convencionamos 
a origem do sistema posicional e marcamos as posições de F e V em relação a este sistema.  

O nó M, que indica a ponta móvel da manivela é diretamente determinado por relações 
trigonométricas simples. Efetivamente, é necessário determinar os outros 5 nós, identificados 
de 1 a 5.  

Para determinação das coordenadas dos nós no mecanismo, utilizamos o procedimento 
proposto pela interseção de 2 circunferências. 

Para exemplificar o processo, uma vez determinadas as coordenadas dos pontos F, V e 
M, as coordenadas do nó 1 são encontradas considerando 2 circunferências centradas nos 
pontos F e M, respectivamente, com raios b2 e b1, utilizando as equações (17) e (18). 

Na seqüência, conhecidas as coordenadas do nó 1, consideram-se 2 novas 
circunferências, centradas em 1 e F, com raios b3 e b4, respectivamente, para determinar as 
coordenadas do nó 2, novamente com (17) e (18). 

 
 

Figura 4: Identificação dos nós e barras no mecanismo Jansen 
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O processo é repetido para encontrar os nós 3, 4 e 5, com as barras e centros 

convenientes, conforme exibido na Tab. 1. 
 

circunferência 1 circunferência 2 
nó determinado 

centro raio centro raio 
M b1 F b2 1 
1 b3 F b4 2 
F b5 M b6 3 
2 b7 3 b8 4 
4 b9 3 b10 5 

 
Tabela 1: Relação entre centros e raios das circunferências para determinação dos nós 

 Com este procedimento iterativo, torna-se factível a implementação computacional 
para simular o movimento do mecanismo Jansen, conforme mostra a Fig. 5, que exibe a tela 
de um código computacional, desenvolvido pelo autor (Matlab©), que simula uma volta 
completa da manivela m e determina as trajetórias dos nós 4 e 5, onde estes dois últimos são 
considerados, respectivamente, o “joelho” e o “pé” da “perna” Jansen. As trajetórias dos nós 
1, 2 e 3 são arcos de circunferências, pois estão diretamente ligados ao ponto fixo do 
mecanismo. 
 

  
 

Figura 5: Tela de código computacional que simula o movimento de mecanismo Jansen 
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Conclusões 

Mostrou-se que, por meio de um procedimento desenvolvido a quase 2 mil anos, foi 
possível determinar de forma iterativa as coordenadas dos nós de um mecanismo móvel, 
proposto por Theo Jansen [4], baseado num conjunto de 11 barras conectadas por 8 nós. Este 
mecanismo simula o movimento de uma perna e pode ser aplicado a diversas configurações 
de máquinas móveis. A fórmula desenvolvida por Heron de Alexandria, originalmente para a 
determinação da área de um triângulo qualquer, auxilia na determinação das coordenadas de 
interseção de duas circunferências. A implementação com o auxílio das fórmulas exibidas se 
torna factível e imediata e permite ainda a determinação das trajetórias dos nós do 
mecanismo. Um próximo passo, é a determinação da função objetivo que permita a 
otimização da trajetória do mecanismo. Uma das aplicações práticas deste mecanismo, está na 
construção de cadeiras móveis (substituindo cadeiras de rodas), e plataformas dotadas de 
pernas, para transporte de cargas pesadas, em superfícies onde não se pode usar rodas. 
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Resumo. O Reforço Escolar foi uma das atividades pensadas e desenvolvidas pela equipe 
que compõe o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) no segundo 
semestre do ano letivo de 2011 no Instituto de Educação Matilde Margon Vaz, com os 
alunos do 7º e 8º anos do Ensino Fundamental do turno matutino. As aulas aconteceram no 
contra turno com grupo de até quatro alunos sob a orientação de dois bolsistas. Esses 
eram momentos em que os alunos convidados tiveram a oportunidade de revisar o 
conteúdo trabalhado em sala de aula e os bolsistas ocuparem a posição de professores 
para ensinar tais conteúdos e sanar as dúvidas apresentadas pelos alunos. Os resultados 
foram positivos, pois os alunos que participaram apresentaram uma mudança de atitude 
mostrando mais interessados pelas aulas de matemática. Diante dos resultados percebe-se 
a necessidade de continuar com o reforço escolar incentivando os alunos que se 
encontram desmotivados nas aulas.  

Palavras-Chave: Reforço Escolar; Ensino-Aprendizagem; PIBID. 

1. Introdução 

Diante da necessidade de melhorar o ensino de matemática e por constatar através de 
observação que muitos alunos não conseguem aprender durante as aulas, necessitando de 
atendimento em outro momento, surgiu a ideia do Reforço Escolar em Matemática para 
melhor atender estes educandos.  

                                                           

1  Beneficiário de auxílio financeiro da CAPES – Brasil. 
2  Bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, da CAPES – 
Brasil. 
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As aulas de acompanhamento em matemática dão a oportunidade aos alunos de 
aproximarem do professor desfazendo-se do medo que sua presença causa. O professor por 
sua vez poderá conhecer melhor as reais dificuldades dos alunos e melhor orientá-los e unidos 
podem buscar formas para vencê-las. O aluno sente-se mais motivado melhorando a sua auto-
estima ao perceber as suas próprias habilidades.  

Assim sendo, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na área 
de Matemática da Universidade Federal de Goiás/Campus Catalão vem desenvolvendo desde 
agosto de 2011 atividades em parceria com o Instituto de Educação Matilde Margon Vaz. 
Alguns dos objetivos deste programa são: melhorar o ensino na Educação Básica e a 
formação inicial e continuada dos integrantes. O PIBID é composto de uma professora 
formadora do Departamento de Matemática, uma professora supervisora da escola parceira e 
sete bolsistas alunos do Curso de Licenciatura em Matemática. O subprojeto da área de 
Matemática visa, sobretudo, unir esforços para construir uma prática educativa 
transformadora e condizente com a realidade do espaço no qual a escola está inserida. 

Os bolsistas vão até a escola para assistirem as aulas de matemática observando como 
acontecem as aulas, a partir destas observações analisam as situações junto com todos 
integrantes do grupo PIBID, pesquisam atividades diferenciadas para em outro momento 
desenvolvê-las na sala de aula com o intuito de melhorar o desempenho dos alunos na 
disciplina de Matemática.  

Este artigo objetiva apresentar a atividade de Reforço Escolar realizado pela equipe 
PIBID junto aos alunos dos 7º e 8º ano do Ensino Fundamental do turno matutino realizada no 
contra turno, no decorrer do segundo semestre de 2011 no Instituto de Educação Matilde 
Margon Vaz. A meta desta ação foi melhorar o rendimento dos alunos em matemática, 
evitando a reprovação destes. 

2. Fundamentação Teórica 

Muitos alunos que terminaram o ensino fundamental ainda encontram dificuldades em 
resolver situações problemas do cotidiano que envolve as quatro operações básicas. Isto 
acontece por vários motivos: falta de ajuda em casa, desmotivação dos alunos, a falta de 
hábito do estudo, a má formação do professor, a falta de política que motive os profissionais 
da educação a continuarem em formação, entre outros.        

Em casa muitos pais não têm tempo e nem preparo para auxiliar seus filhos, o que acaba 
gerando desinteresse pelos estudos. Os professores não conseguem atendê-los de forma 
individualizada na sala de aula e o aluno acaba ficando com suas dúvidas. Muitas vezes 
alguns alunos não têm coragem de falar sobre suas dúvidas durante a aula, por medo de serem 
ridicularizados pelos colegas ou por não se sentirem a vontade com o professor. 

As questões sociais e econômicas dos alunos e até mesmo os conflitos na família, por 
exemplo, separação dos pais, doenças ou desemprego também podem desencadear o 
desinteresse e o fracasso escolar. A falta de hábito de estudar em casa também é um fator que 
atrapalha, pois muitos dos alunos preferem ficar horas mexendo na internet ou assistindo 
televisão do que resolver as atividades de casa. Muitos chegam à escola com sono por terem 
dormido pouco. Outro problema observado é que muitos alunos começam a trabalhar muito 
cedo para ajudar nas despesas de casa e deixam de dedicar aos estudos, principalmente por 
acharem que o trabalho é mais importante. Todas essas situações dificultam o processo de 
ensino e aprendizagem.  
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Todavia, observa-se que muitos professores da Educação Básica sentem dificuldade em 
trabalhar novas propostas/metodologias para conseguir promover um ensino e aprendizagem 
de qualidade, que resulte em participação, interesse e gosto em aprender matemática.  
Observa-se ainda que os profissionais que saem da Universidade, muitas vezes, não estão 
preparados para se depararem com as situações rotineiras da escola, pois em algumas destas 
situações a teoria se distancia da prática e em outras, os profissionais não conseguem associar 
as teorias ali estudadas com a prática e a vivência do contexto escolar.  

Além disso, não existe incentivo para a formação continuada do professor, o salário é 
baixo e não sobra tempo para que ele dedique aos estudos para manter-se atualizado. Por 
outro lado, a própria sociedade não valoriza a educação contribuindo para que nossos 
políticos façam o mesmo. Todos esses fatores contribuem para desmotivação do professor e 
isso reflete de alguma forma no seu trabalho.  

Reflexo destes problemas de formação e valorização da docência, a matemática é 
apresentada como um bicho de sete cabeças que só alguns conseguem aprender. Esta maneira 
de encarar a matemática cria uma barreira à aprendizagem, gerando angústia nos alunos. É 
muito comum ouvir os alunos dizerem que não gostam de matemática porque não conseguem 
entendê-la, acham tudo muito complicado e pensando assim nem tentam resolver as 
atividades propostas. Muitos destes apresentam indisciplinados nas aulas ou totalmente 
desligados das situações referentes à mesma. 

Diante de toda essa problemática que os educadores têm enfrentado em sala de aula, para 
melhor atender essa situação é necessário que o professor de hoje não seja um mero 
transmissor de saberes, como diz Freire (1996, p. 22), “ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção.” É necessário que o 
professor seja um orientador, estimulador, indagador que busca despertar nos alunos a 
criatividade e o gosto pelos estudos, respeitando a individualidade e trabalhando a sua 
autonomia.  

Assim, cabe ao professor buscar maneiras que possam auxiliar seus alunos a 
compreenderem a importância dos estudos para a sua vida e sentirem estimulados a dedicarem 
aos estudos em vez de deixarem que as situações adversas os prejudiquem. Sobretudo, quem 
ensina também aprende e quem aprende também ensina, ou seja, o processo de ensinar 
também ensina ao próprio professor as formas para ensinar, pois o aluno que aprende também 
ensina. Daí pressupõe a ideologia de que ambos, professor e aluno, são sujeitos no processo e, 
portanto, não existe docência sem discência. (FREIRE, 1996). 

Pesquisas comprovam que muitos alunos por falta de compreensão acreditam que a 
matemática é difícil e que não são inteligentes o suficiente para aprendê-la, causando 
inúmeras consequências negativas para a vida dos mesmos. Com o tempo eles esquecem o 
professor, mas as conseqüências, de natureza cognitivas ou afetivas, vão acompanhá-los para 
sempre.  

Neste contexto, o que o professor pode fazer para melhorar a sua prática? Ele precisa 
compreender que ensinar não é o mesmo que dar aulas, pois:  

Dar aulas é diferente de ensinar. Ensinar é dar condições para que o aluno 
construa seu próprio conhecimento. Vale salientar a concepção de que há 
ensino somente quando, em decorrências dele, houver aprendizagem. Note 
que é possível dar aula sem conhecer, entretanto não é possível ensinar sem 
conhecer. (LORENZATO, 2006, p.3) 
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Cabe ao professor buscar sempre aperfeiçoar seus conhecimentos para melhor atender os 
alunos. Este é um dos deveres do professor. Quando o professor ensina com conhecimento 
ganha o respeito, a confiança e admiração dos alunos.  

Contudo, tem a questão do contexto social em que a pessoa está inserida, que influencia 
no seu modo de pensar e agir. No passado o professor era uma autoridade tida como dono da 
verdade. Sabe-se que esta maneira de ensinar contribui para que o aluno se torne passivo, 
indiferente, repetidor e até mesmo preconceituoso ou temeroso em relação à matemática. 
Entretanto, no momento atual acredita-se que só o individuo consegue construir seu próprio 
conhecimento e cabe ao professor auxiliá-lo nesta construção, trabalhando a aquisição de 
habilidades e competências necessárias para que o indivíduo se transforme em um cidadão 
crítico, reflexivo e consciente. Nas aulas, o professor deve abrir espaço para que o aluno se 
pronuncie, procurando assim conhecê-lo. É também uma atitude de respeito e de credibilidade 
para com o educando. Muitos alunos sentem dificuldades de falar com o professor junto com 
os colegas, mas falam com facilidade entre si. (LORENZATO, 2006) 

Para Freire (1996) uma atitude do professor aprovando ou destacando algo bom no aluno 
pode ajudá-lo a melhorar sua auto-estima. Daí a importância das atitudes do docente para 
contribuir com o sucesso ou o fracasso dos educandos.  

A proposta do acompanhamento escolar no contra turno é um recurso que pode auxiliar 
os alunos que se encontram perdidos nos conteúdos e criar momentos de aproximação entre 
educador e educando. Para o professor, esse momento pode permitir que este entenda os 
pontos fracos e as dificuldades dos alunos em matemática e a partir daí preparar suas aulas 
partindo destas dificuldades. 

Apesar de o reforço escolar ser um recurso que pode amenizar as dificuldades dos alunos, 
contudo, ele não é a solução de todos os problemas existentes em uma sala de aula. Existem 
situações que precisam de outros recursos como a ajuda de outros profissionais que entendam 
as questões referentes à saúde, ao acompanhamento às famílias que passam por dificuldades 
etc. 

3. Metodologia 

O reforço escolar se justifica pela importância de ser um instrumento de apoio didático e 
pedagógico visando melhorar o rendimento escolar dos alunos, diminuir a repetência, a 
evasão escolar e despertar nos alunos o gosto pela matemática.  

Os alunos que estavam com notas baixas no primeiro e segundo bimestres foram 
convidados para participar destas aulas no contra turno, ou seja, no período vespertino. Nas 
aulas foram trabalhados os conteúdos que eles estavam estudando na sala de aula, à saber, 
operações nos conjuntos dos racionais além de equações de 1º grau e sistemas de equações do 
1º grau.  

O reforço escolar foi feito no Instituto de Educação Matilde Margon Vaz, escola parceira 
do PIBID, no turno vespertino, com os alunos das turmas: 7º e 8º anos do Ensino 
Fundamental. Foram divididos em grupos contendo quatro alunos onde dois bolsistas os 
ajudavam a resolverem exercícios sobre os conteúdos supracitados, de forma participativa 
onde o aluno destacava o que sabia e as suas dificuldades e neste momento recebia orientação, 
resolvia exercícios até que sentisse seguro quanto ao conteúdo. 

As aulas de reforço foram realizadas uma vez por semana com duração de 01h00min para 
cada turma. Durante esse tempo, os alunos tinham a oportunidade de falar de suas 
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dificuldades e fazerem exercícios para promover a aprendizagem daquele conteúdo. As 
orientações repassadas não tinham apenas o objetivo conteudista, mas perpassavam por outras 
questões também importantes, como para continuarem estudando em casa para as próximas 
aulas, a importância dos estudos para suas vidas, entre outros. 

Acreditamos que para o sucesso do reforço escolar é necessário bastante cuidado com o 
planejamento, definição das estratégias e conscientização da comunidade escolar que envolve 
os pais, coordenação e os alunos. Toda atividade proposta pelo grupo será avaliada 
continuamente, e para isso, vamos dialogar com todos do grupo colhendo informação que 
possam ajudar no planejamento das próximas atividades mantendo assim o interesse e a 
motivação dos alunos para aulas. Assim sendo, em todo momento o trabalho será 
compartilhado e planejado por todos envolvidos, sejam nas ações, reflexões ou críticas. 

 

4. Resultados/Discussão e Análise 

Como o projeto PIBID ainda está em andamento, os resultados ainda não são conclusivos. 
Tivemos apenas quatro aulas de reforço com cada turma, entretanto, já é possível notar 
algumas mudanças de atitudes dos alunos que participaram. Alguns sentiram a necessidade de 
valorizar mais as aulas de matemática prestando mais atenção, enquanto que outros se 
mostraram mais participativos durante as aulas no horário normal. Por outro lado, os bolsistas 
aproximaram mais dos alunos percebendo algumas de suas dificuldades. Com isso o reforço 
escolar serviu para oportunizar aos futuros professores e também aos alunos situações de 
ensino-aprendizagem voltadas às dificuldades deste ou daquele aluno. Diante desses 
resultados preliminares podemos perceber a importância da continuidade desta proposta, a 
necessidade de inserir novas metodologias durante as aulas entre outros. 

5. Conclusões Finais 

Analisando os resultados do Reforço Escolar, realizado no segundo semestre de 2011 no 
Instituto de Educação Matilde Margon Vaz, acreditamos que tenha sido positivo, pois foi 
possível perceber a mudança de atitude dos alunos nas aulas de matemática após esta 
atividade.  

Para os bolsistas foi uma oportunidade que eles tiveram de conhecer os alunos, aproximar 
dos mesmos e vivenciar a prática docente antes de concluírem a sua formação.  

Todavia, o PIBID tem como objetivo principal dar oportunidade aos professores a 
melhorarem sua formação inicial, dos pibidianos, quanto a continuada dos professores 
supervisores. Deste modo, o professor pode dar sua contribuição da sua prática ajudando na 
formação inicial dos licenciandos e ao mesmo tempo atualizando seus conhecimentos por 
estar em contato com a universidade novamente e poder refletir e discutir sua própria prática. 
Com a participação dos bolsistas na escola, onde a problemática da sala de aula poderá ser 
analisada em grupo com a participação da professora formadora na busca de estratégias para 
tentar resolver as situações que tem contribuído para o fracasso escolar dos educandos. Esta 
parceira da Universidade com a Escola Básica ajudará aproximando a primeira da realidade 
que as instituições de ensino têm enfrentado e que não aparecem nas avaliações. A 
universidade de par com a realidade terá melhores condições para entender a problemática 
educacional.   
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Resumo. Este trabalho tem por objetivo obter a coloração do mapa da região norte do 
Brasil, com apenas três cores, fazendo uso das bases de Gröbner, algebrizando o 
problema através de sistemas de equações polinomiais, embora este problema também 
seja resolvido por grafos. A base de Gröbner é uma ferramenta poderosa na resolução de 
sistemas polinomiais.  O problema na coloração de mapas tem sido colocado a prova 
desde 1852, quando se conjecturou que quatro cores bastavam para colorir um mapa sem 
que regiões vizinhas tenham a mesma cor. Para fazer uso das bases de Gröbner fez-se 
necessário expressar por meio de um sistema de equações polinomiais todas as 
informações fundamentais para caracterizar a situação observada no mapa dado. A teoria 
das bases de Gröbner mostrou-se eficaz na resolução da coloração do mapa aqui 
proposto. 

Palavras-chave: Sistemas polinomiais; Bases de Gröbner; Coloração de mapas. 

1. Introdução 

Uma ferramenta fundamental na álgebra polinomial é a teoria de bases de Gröbner. A 

partir desta teoria pode-se resolver o problema de decidir se um polinômio f ∈ K[x1, x2, ..., xn], 
o qual é chamado de anel de polinômios nas variáveis x1, x2, ..., xn com coeficientes no corpo 
K, pertence ou não a um ideal I. 

A resposta deste problema surgiu a partir dos estudos do matemático alemão Wolfgang 
Gröbner que garantem que todo ideal de K[x1, x2, ..., xn] admite conjuntos finitos geradores 
“especiais” que possibilitam decidir se um elemento pertence ou não ao ideal dado. Mas, 
apesar de provar que tais geradores existem, ele não possuía um método para determiná-los 
[1]. Somente em 1967, Bruno Buchberger – um dos alunos de Gröbner – em sua tese de 
doutorado formulou um algoritmo para obter tais geradores, os quais foram batizados de bases 
de Gröbner, em homenagem ao matemático alemão. 

Inicialmente, esta teoria não teve o devido reconhecimento. Apenas nos anos 80 é que 
pesquisadores começaram a investigá-la mais profundamente. Com isso muitas 
generalizações e várias aplicações foram desenvolvidas. O crescente interesse nesta teoria 
deve-se ao fato de que ela fornece ferramentas computacionais aplicáveis a um grande 
número de problemas em matemática, ciência, engenharia e ciência da computação [2], a 
ponto de, em [3], Staib afirmar que “atualmente, dificilmente encontramos um sistema de 
computação algébrica que não possua um pacote para utilizar bases de Gröbner”. 

Algumas aplicações envolvendo as bases de Gröbner são: 

1- Obtenção da superfície no espaço dos parâmetros dos robôs manipuladores ortogonais 
3R que separa os manipuladores binários dos quaternários [4]; 

2- Resolução do jogo SUDOKU [5]; 
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3- Abordagem que permite “provar teoremas” envolvendo Geometria Euclidiana, bem 
como “garantir a exatidão e veracidade” de construções realizadas com Origamis [1]. 

As bases de Gröbner também podem ser utilizadas na coloração de mapas. Em 1852 
Francis Guthrie, enquanto pintava um mapa da Inglaterra, levantou a seguinte questão: qual o 
número mínimo de cores necessário para pintar um mapa sem que regiões vizinhas recebam a 
mesma cor? Na verdade Guthrie conjecturou que é possível pintar qualquer mapa plano com 
apenas quatro cores. Essa conjectura ficou conhecida como o problema das quatro cores. 

Este problema perdurou por mais de 100 anos, até que uma resolução através de 
computadores foi feita por Kenneth Appel e Wolfgang Haken, em 1976, baseada em situações 
complexas e consumindo mais de mil horas de cálculos computacionais. Embora tenha sido 
uma demonstração bem elaborada com o uso de computadores, ela não agradou a todos da 
época, causando grande polêmica entre os matemáticos. Ainda em 1994, no Congresso 
Internacional de Matemática, em Zurique, outros matemáticos apresentaram uma 
demonstração simplificada, contudo não conseguiram dispensar o uso dos computadores [1]. 

Este trabalho tem por objetivo obter a coloração do mapa da região norte do Brasil, com 
apenas três cores, fazendo uso das bases de Gröbner, algebrizando o problema através de 
sistemas de equações polinomiais, embora este problema também seja resolvido por grafos. 

2. Bases de Gröbner 

A seguir são apresentadas algumas definições e resultados para o desenvolvimento do 
estudo aqui proposto. Maiores detalhes sobre o assunto podem ser encontrados, por exemplo, 
em [1] e [6]. 

O anel de polinômios nas variáveis !", … , !% com coeficientes no corpo & será denotado 
por &[!", … , !%] e o conjunto de todos os monômios de &[!", … , !%] por )%. 

Um polinômio * ∈ &[!", … , !%]\{0} é da forma ∑ 122∈3 ∏ !5
26%

57" , com 8 =
:8", … , 8%; ∈ ℕ%, 12 ∈ ℂ e > ⊂ ℕ% finito. 

Definição 1. (Ordem monomial lexicográfica ≼ABC) Dados dois monômios 

∏ !5
26%

57" ,∏ !5
D6%

57" 	∈ )%, diz-se que 

F!5
26

%

57"
≼ABC F!5

D6
%

57"
 

se 8G = HG para todo 		I ∈ {1,… , K}, ou existe L ∈ {1, … , K} tal que 85 < H5 e 8N = HN para 

todo O < L. 
No desenvolvimento deste trabalho é utilizada a ordem lexicográfica conforme enunciada, 

contudo vale ressaltar que existem outras ordens monomiais e que os resultados a seguir são 
enunciados para qualquer ordem monomial.  

Definição 2. Sejam* ∈ &[!", … , !%]\{0} e uma ordem monomial fixada. 

(1) PQ:*; = PR!	{):*;}é dito monômio líder de *, onde ):*; denota o conjunto de 
todos os monômios de *; 

(2) SQ:*; = 1.PQ:*;, onde 1 ∈ ℂ, é dito termo líder de *; 

(3) 1Q:*; = 1	é dito coeficiente líder de *. 

Teorema 1. (Algoritmo da divisão) Fixada uma ordem monomial≼ e dado U ∈ ℂ[!", … , !%]\
{0}, para qualquer * ∈ ℂ[!", … , !%] existem V, W ∈ ℂ[!", … , !%] únicos tais que * = VU + W, 
onde r = 0	ou	ml:g; ∤ m, para todo P ∈ ):W;. 

Diante do que foi exposto pode-se definir a ferramenta matemática que é utilizada neste 
trabalho. 
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Definição 3. (Base de Gröbner) Sejam! ⊂ #[%&, … , %)] um ideal e uma ordem monomial≼ 
fixada. ∅ ≠ . ⊂ !	finito é uma base de Gröbner para !, com respeito à ordem monomial ≼, se 
para todo 0 ∈ I existe 3 ∈ . tal que 45607 é divisível pelo 45637. 
Definição 4. (Base de Gröbner mínima) Fixada uma ordem monomial. Se 456387 ∤ 4563:7 
para todos 38, 3: ∈ . com 38 ≠ 3:, G é dita Base de Gröbner Mínima para o ideal I. 

Definição 5. (Base de Gröbner Reduzida) Fixada uma ordem monomial. Se os elementos de 
G são mônicos e 456387 ∤ 4, para todo 4 ∈ ;6387 com < ≠ =, G é dita Base de Gröbner 
Reduzida para o ideal I. 

Teorema 2. (Zeros de Hilbert – versão fraca) Se # é um corpo algebricamente fechado, então 
>6!7 ≠ ∅ para qualquer ideal I subconjunto próprio de #[%&, … , %)], sendo 

>6!7 = {A̅ = 6A&, AC, … , A)7 ∈ #); 06A7̅ = 0	FGHG	IJKJ	0 ∈ !}. 
 

Enfim, dado um sistema de equações polinomiais 

 

   M
0& = 0
⋮

0O = 0
  (1) 

 
sendo	08 ∈ ℂ[%&, … , %)] para 	< = 1,… ,4,	considere ! =< 0&,… , 0O > e seja . = {3&,… , 3T} 
uma Base de Gröbner Reduzida para I. Se 1 ∉ !, ou seja, G não possui nenhuma constante 
não-nula, o sistema (1) admite solução. E o sistema 

 

 M
3& = 0
⋮

3T = 0
    (2) 

 

é equivalente ao sistema (1). 

3. O problema das três cores 

Segundo o Teorema das Quatro Cores, todo mapa pode ser colorido usando no máximo 
quatro cores. E é imediato que um mapa pode ser colorido usando apenas duas cores, 
bastando para isso que ele não tenha regiões com tríplice fronteira [1]. Diante disso, a questão 
é: como decidir se um mapa pode ser colorido utilizando apenas três cores? E, em sendo 
possível, como proceder a coloração? 

Como a ferramenta matemática aqui utilizada são as Bases de Gröbner, primeiramente é 
necessário expressar por meio de equações polinomiais todas as situações ocorrentes na 
coloração de um mapa por três cores. 

Cada uma das cores será representada por uma raiz do polinômio 0 = %V − 1, que se 
chama raiz cúbica da unidade, e são denotadas por	H&, HC e HV já que são distintas. Na verdade, 
elas são os elementos do conjunto 

 

>6〈%V−1〉7 = ZH[\& = cos `C[aV b + <sen `
C[a
V b ; f = 0, 1, 2h. 

 

Assim, pode-se verificar que as únicas soluções da equação %& + %C + %V = 0 tais que 
%i ∈ {r&, rC, rV} são aquelas para as quais %&, %C e %V possuem valores todos diferentes. 
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Cada uma das regiões do mapa é representada por uma variável, isto é, no caso de ! 
regiões considera-se o anel de polinômios ℂ[$%, … , $(]. Assim, como cada uma das regiões 
pode ser pintada por uma das cores, a resposta está entre as soluções do sistema 

 

$*+ − 1 = 0,   ∀		2 = 1,… , !. 
 

Porém, deve-se ainda inserir a restrição de que duas regiões vizinhas $* e $4 não podem 

ser pintadas com a mesma cor. Isto segue do fato que $*+ = $4+. Ou seja, 

 

$*+ = $4+ 	⇔ 	$*+ − $4+ = 0	 ⇔ 	 6$* − $476$*8 + $*$4 + $487 = 0. 

 
Como ℂ[$%, … , $(] é domínio (de integridade), da última igualdade acarreta 	$* − $4 = 0	ou 

$*8 + $*$4 + $48 = 0. Já que $* − $4 ≠ 0, pois caso contrário $* receberia a mesma cor que $4, 
deve-se ter $*8 + $*$4 + $48 = 0. 

Assim, o problema de coloração do mapa utilizando apenas três cores se resume em 
estudar o sistema 

 

 ; $*+ − 1 = 0
$48 + $4$< + $<8 = 0  (3) 

 

sendo	2 = 1,… , !, e que $4 e $< percorrem todas as regiões que possuem fronteira em comum. 

Este sistema admite solução se1 ∉ >, onde > é o ideal gerado pelos polinômios do sistema 
(3). Deve-se observar que se o problema tem solução, então qualquer permutação das três 
cores é também solução. 

4. Análise do problema e resultado 

Nesta seção é verificado se o mapa da região norte do Brasil (Fig. 1) pode ser colorido 
com três cores e, em caso afirmativo, como fazer esta coloração. 

São sete estados que compõem a região norte do Brasil e a cada um deles é atribuído uma 
variável do anel de polinômios ℂ[$%, … , $?], a saber: $% = Rondônia, $8 = Acre, $+ =
Amazonas, $N = Roraima, $O = Pará, $R = Amapá, $? = Tocantins. Observando as 
regiões vizinhas do mapa obtém-se o sistema (4). 

 

 ; $*+ − 1 = 0
$48 + $4$< + $<8 = 0  (4) 

 
sendo  2 = 1,… ,7 e  6W, X7 ∈ {61,27, 61,37, 62,37, 63,47, 63,57, 64,57, 65,67, 65,77}. O par 6W, X7 
indica que o estado $4 é vizinho do estado $< e que, portanto, não podem receber a mesma 

cor. 

Usando o software Maple 12®, calcula-se a base de Gröbner reduzida G para o ideal 
gerado pelos polinômios do sistema (4) com respeito à ordem lexicográfica e obtem-se 

 

 a =	 {	$?+ − 1	, $R+ − 1, $O$R − $O$? + $R8 − $?8, $O8 + $O$? + $?8	, $N8 + $N$O − $O$? −
					$?8	, $+ + $N + $O	, $88 − $8$N − $8$O + $N$O, $% + $8 − $N − $O}		. 
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Figura 1: Mapa da Região Norte do Brasil 

 
O sistema (5) é equivalente ao sistema (4). 

 

 

!
""
"
#

""
"
$ %&' − 1 = 0

%,' − 1	 = 0
%.%, − %.%& + %,0 − %&0 = 0

%.0 + %.%& + %&0 = 0
%10 + %1%. − %.%& − %&0 	= 0

%' + %1 + %. = 0
%00 − %0%1 − %0%. + %1%. = 0

%2 + %0 − %1 − %. = 0

 (5) 

 
A seguir cada uma das equações do sistema (5), o qual constitui a Base de Gröbner 

reduzida G, é interpretada, sendo que às raízes cúbicas da unidade são atribuídas as cores 

primárias, a saber:	32 = azul, 30 = amarelo e	3' = vermelho.  

• A primeira e a segunda equações indicam que se pode colorir o Tocantins e o Amapá 

com qualquer uma das três cores, diga-se 32 e 30, respectivamente.  

• Fatorando a terceira equação obtêm-se >%, − %&?>%. + %, + %&? = 0, e como  

%, − %& ≠ 0 (já que o Tocantins e o Amapá têm cores diferentes) conclui-se que 

%. + %, + %& = 0. Esta última igualdade indica que %. recebe cor diferente de	%&	e %,, 

isto é, o Pará deve receber a cor 3'.  

• A quarta equação indica que o Pará e o Tocantins não podem receber a mesma cor, 

fato que já foi enfatizado na análise da terceira equação.  
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• Fatorando a quinta equação obtêm-se !"# − "%&!"# + "( + "%& = 0 o que acarreta 

"# − "% = 0 ou "# + "( + "% = 0. A primeira destas equações indica que "# e "% 

devem ter a mesma cor e a segunda equação que "# deve ter cor diferente de "( e "%. 
Optando-se por "# e "% terem cores iguais, tem-se que a cor de Roraima é ,-.  

• A sexta equação adverte que Amazonas, Roraima e Pará não podem ter a mesma cor, 

assim a cor do Amazonas deve ser ,..  

• A sétima equação pode ser reescrita da seguinte maneira !". − "(&!". − "#& = 0, ou 

seja, !". − "(& = 0 ou !". − "#& = 0, recomendando que ao Acre deve ser atribuída a 

cor de Roraima ou a do Pará. Aqui, optou-se pela cor do Pará, isto é, a cor do Acre é 

,/. 

• A oitava equação pode ser reescrita da seguinte maneira: "- + ". = "# + "(. Ao 

somar "/ em ambos os membros desta equação resulta "- + ". + "/ = "/ + "# + "(. 

Como "/ + "# + "( = 0 (Sexta equação) implica que "- + ". + "/ = 0, isto é, "-, ". 

e "/ devem ter cores diferentes, resultando que Rondônia deve receber a cor ,-.  

Após a análise, a coloração do mapa da região norte do Brasil é a apresentada na Fig. 2. 

 

 
Figura 2: Coloração da Região Norte do Brasil 

5. Conclusão  

As Bases de Gröbner, usadas para resolver sistemas de equações polinomiais com um 
número de variáveis e equações que tornam sua resolução humanamente difícil, são 
apresentadas de maneira sucinta. Elas são, sem dúvida, uma ferramenta eficaz, embora ainda 
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precisa-se de computadores para tais cálculos. Também é apresentada uma breve descrição do 
problema de coloração de mapas. O desenvolvimento deste trabalho mostra que o problema 
da coloração de mapas, utilizando apenas três cores, pode ser modelado em um sistema de 
equações polinomiais e, em certos casos, resolvido com a teoria das Bases de Gröbner. Com a 
utilização desta teoria é realizada a coloração do mapa da região norte do Brasil, utilizando 
apenas três cores. 
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Resumo. Com a proposta de estudar o processo de filas em geral, uma agência lotérica no 
município de Catalão foi analisada com a utilização do software de simulação ARENA, se 
objetivando com este: i) medir o comportamento, a capacidade e o uso atual da agência; ii) 
apresentar de forma didática a construção desse modelo no software em questão; iii) 
propor uma melhoria na forma de atendimento e espera dos clientes. Sendo assim, foram 
analisados dois cenários, um relativo a um dia de baixa demanda e o outro de alta 
demanda, onde a construção de cada cenário foi detalhada e por fim se concluiu que o 
tempo médio em fila, número de entidades em fila e o tempo de atendimento foram 
aceitáveis e também foi sugerido um tema para um futuro estudo. 

Palavras-chave: Simulação de Sistemas; Arena; Fila. 

1 Introdução  

Qualquer empresa que busca a sua consolidação no mercado, certamente já passou por 
uma serie de mudanças na forma com que ela opera. Empresas de atendimento em geral 
possuem problemas críticos voltados para o tempo de espera em fila pelos seus clientes. 
Assim a simulação de sistemas é bem útil para simular e criar possíveis soluções para esse 
tipo de processo. Com a construção de cenários é possível determinar o mais adequado e com 
isso aplicá-lo, criando ou modificando assim as melhores formas, estruturas ou estratégias 
para a empresa atuar. O cenário inicial escolhido para o estudo foi a condição presente numa 
Agência Lotérica situada no município de Catalão, onde se tem cinco caixas que atendem 
clientes que esperam em uma fila única. 

Segundo Abensur et. al. (2003) a fila é conseqüência de um descompasso entre a 
capacidade de atendimento do serviço oferecido e a demanda de seus usuários. Embora seja 
geralmente associada a um efeito maléfico, a fila representa um importante papel na gestão de 
operações de serviços, pois em muitos casos seria impraticável a oferta de uma infra-estrutura 
suficiente para atender a procura de todos os usuários. 

De acordo com a Lei Municipal (Catalão) nº 7.867 promulgada em 15.03.1999: (com 
alterações trazidas pela Lei 8.408 de 04 de janeiro de 2006) Estabelece obrigatoriedade “as 
agências bancárias, no âmbito do município, a colocar à disposição dos usuários, pessoal 
suficiente no setor de caixas, para que o atendimento seja efetuado em tempo razoável”. Os 
tempos para atendimento deverão ser de: 

I - até 20(vinte) minutos em dias normais; 

II - até 30 (trinta) minutos em véspera de, ou após feriados prolongados; 
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III - até 20 (vinte) minutos nos dias de pagamentos de funcionários públicos Municipais, 
Estaduais, Federais e de vencimento e recebimentos de contas de concessionárias de 
serviços púbicos, tributos Municipais, Estaduais e Federais. 

O descumprimento da Lei acima pode gerar multas de R$ 2.000,00 a R$ 16.000,00 
dependendo da reincidência, portanto surge uma importância de se estudar as filas, analisá-las 
e se preciso realizar alterações no sistema para que se possa obedecer a Legislação. 

Com isso o objetivo desse trabalho é primeiramente analisar e simular a situação em que 
se encontra o sistema de atendimento da Casa Lotérica e depois, utilizando o software de 
simulação de sistemas Arena, propor uma melhoria na forma de atendimento e espera dos 
clientes. 

2 Fundamentação teórica   

A simulação de sistemas computacional tem sido cada vez mais usada para resolver 
problemas ou propor mudanças do sistema real, Pegden (1999) cita que “simulação é o 
processo de projetar um modelo computacional de um sistema real e conduzir experimentos 
com este modelo com o propósito de entender seu comportamento e/ou avaliar estratégias 
para sua operação”. 

As técnicas atuais de simulação permitem ao analista considerar níveis de detalhes jamais 
imaginados, possibilitando o emprego de animações onde é possível ver como as partes 
integrantes do sistema se comportam durante a simulação. As razões mais comuns para usar a 
simulação são quando o sistema real ainda não existe, experimentar no sistema real é 
dispendioso ou não é apropriado (FREITAS, 2008). 

Segundo Chwif e Medina (2006) a simulação em bancos pode ser usada para verificar 
qual é a melhor política de abertura e fechamento de caixas, número de caixas automáticos 
necessários, estudar problemas de layout e determinar o tempo máximo de espera em fila, 
sendo este o tópico mais interessante aos objetivos deste estudo. 

Dessa forma a simulação pode contribuir para o entendimento a respeito do 
funcionamento de um sistema de filas. Para definir um sistema de filas, Bronson (1985, 
p.286) faz a seguinte afirmação: 

“O sistema consiste em um conjunto de usuários, com um conjunto de atendentes e 
uma ordem pela qual os usuários chegam e são processados. Um sistema de filas é 
um processo de nascimento-morte com uma população composta de usuários 
esperando para serem atendidos e sendo atendidos. Um nascimento ocorre quando 
um usuário chega no estabelecimento de prestação de serviços; uma morte ocorre 
quando um usuário deixa este estabelecimento. O estado do sistema é o número de 
usuários no estabelecimento.” 

3 Metodologia  

O Software Arena 12.0 foi utilizado para realizar a simulação do sistema da Agência em 
questão e fornecer os relatórios a serem analisados para a extração de possíveis informações 
que contribuam para a melhoria dos atendimentos da Trevo da Sorte Loterias. 

A ferramenta Input Analyser foi utilizada para ajustar os tempos dos ciclos das operações 
e das chegadas dos clientes, permitindo assim determinar o tipo de distribuição mais 
adequado.  
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Basicamente o sistema de filas que será analisado se divide em 3 etapas: Processo de 
Chegadas, Fila, Atendimento (até o abandono do sistema) (FITZSIMMONS, J.; 
FITZSIMMONS, M.; 2000). 

                
Figura 1: Sistema de filas 

 
Já os dados utilizados na simulação foram coletados em visitas a Casa Lotérica. O método 

de coleta de dados foi baseado na observação da quantidade de clientes que chegavam a cada 
certo período de tempo (5 minutos), já no tempo médio de atendimento de cada um dos 
caixas, foram marcados os momentos em que os clientes começavam a serem atendidos e o 
momento em que se termina o atendimento do cliente, sendo coletados vários tempos para 
cada um dos caixas. 

A coleta dos dados foi realizada com a utilização de um cronômetro durante uma 
determinada semana no mês de Junho do ano de 2011. A cada visita a observação durou uma 
hora e os tempos citados foram registrados.  Sempre levando em consideração a imprecisão 
de um cronômetro manual, a coleta ocorreu em horários diferenciados sendo alguns de pico e 
outros com uma rotatividade de clientes menores, assim uma noção geral sobre o 
funcionamento da Casa Lotérica pode ser analisada.  

Para os dados de chegadas (módulo Create) adotou-se a distribuição de probabilidade de 
Poisson, pois é um modelo adequado de previsão para uma grande classe de fenômenos. Em 
geral a distribuição de Poisson pode ser empregada quando as variáveis aleatórias analisadas 
possam ser representadas pelo número de ocorrências de algum evento (freqüência), durante 
um intervalo de tempo de comprimento t (MEYER, 1974). 

4 Breve Histórico 

A Casa Lotérica analisada se encontra no município de Catalão, mais especificamente no 
bairro São João e está registrada com o nome Trevo da Sorte Loterias, funcionando desde 
março do ano de 2006. 

A agência Trevo da Sorte Loterias atualmente realiza cerca de 13250 autenticações por 
semana e no mês de maio do ano de 2011 a mesma realizou 54765 autenticações. O maior 
problema que a Casa Lotérica já enfrentou foi quando o sistema operacional teve de ser 
modificado (2008), porém atualmente falhas é uma raridade e quando acontecem são 
rapidamente resolvidas, devido a uma parceria que a mesma tem com a Caixa Econômica 
Federal, onde caso ocorra qualquer problema no sistema ou até mesmo nas impressoras, a 

Processo de Chegadas 

Fila (FIFO) 

Atendimento 
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lotérica imediatamente entra em contato com a assistência da CEF que tem até 8 horas para 
resolver o problema, porém segundo o proprietário da agência o problema é resolvido em 
menos de 4 horas. 

 

 

5 Modelagem e Simulação  

Foram simuladas duas situações de acordo com a metodologia já especificada e utilizando 
os módulos que foram dispostos de acordo com a figura a seguir para os dois cenários: 

 

 
Figura 2: Estrutura do modelo 

 
A chegada dos clientes é representada pelo módulo Chegada de clientes (Create), com 

isso são direcionados a uma fila única que foi representada no fluxograma (Figura 2) pelo 
módulo Seize (pátio) sendo registrado o recurso “Espaço” para ser o lugar aonde os clientes 
esperam para serem atendidos. Quando um caixa fica vago o cliente que está na fila esperando 



Anais do IV Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI'2012, Vol. 1, ISSN 2175-7828 105

 

se encaminha para o mesmo, essa ação foi representada pelo modulo PickStation com a 
condição de menor número em rota para o caixa e o menor número de recursos ocupados, a 
média de movimentação do próximo a ser atendido até o caixa foi de 5 segundos. Assim o 
cliente se dirige ao caixa vago e é atendido. O atendimento foi representado por um módulo 
Process (5 Caixas), cada um com os suas respectivas distribuições de tempos de atendimento. 
Após o atendimento o cliente deixa a agência. 

O tempo de análise total de cada cenário é de 10 horas (8:00 às 18:00), porém os clientes 
que entram na fila até o último segundo de funcionamento são atendidos, com isso o fator 
limitante para a replicação não poderia ser no Replications Length e sim no módulo Create. 

A agência conta com 6 atendentes e 5 caixas, onde teoricamente todos os caixas devem 
funcionar a todo momento. Isso ocorre devido a um revezamento entre os atendentes, de 
maneira quando um atendente estiver em horário de almoço ou em intervalos o outro “ocioso” 
o substituirá. Sendo assim não foi necessária a utilização do módulo Schedule.  

Os horários dos atendentes estão demonstrados na tabela abaixo. 

  
Atendente 

1 
Atendente 

2 
Atendente 

3 
Atendente 

4 
Atendente 

5 
Atendente 

6 
07:30 X X X X X   

08:30   X X X X X 

09:30 X   X X X X 

10:30 X X   X X X 

11:30 X X X   X X 

12:30 X X X X   X 

13:30 X X X X X   

14:30   X X X X X 

15:30 X   X X X X 

16:30 X X   X X X 

17:30 X X X   X X 

18:30 X X X X   X 
Tabela 1: Horários dos Atendentes 

 
Os atendentes trabalham das 7:30 às 18:30, sendo que esses 30 minutos antes (7:30-8:00) 

são para atividades administrativas (contabilizar o dinheiro do caixa, ligar o sistema, etc.) e os 
30 minutos pós expediente são para atender clientes que entraram na fila até as 18:00 e para 
fechar o balanço do caixa. Vale ressaltar que em horários de baixa demanda os atendentes tem 
pequenas pausas que não prejudicam o fluxo de clientes, essas pausas justificam a jornada 
diária de 9 horas para cada atendente. 

5.1 Cenário 1   

Na primeira foi simulado um dia de baixa demanda, sendo assim os dados de entrada 
foram: o tempo entre chegada é constante, onde de 5 em 5 minutos chega Poisson(10,2)  
unidades e com o máximo de 120 chegadas (120x5min=600min; 600min/60=10horas), pois a 
mesma ocorre tendo o tempo constante e definido pela pessoa que chegar até o horário em 
que a Casa Lotérica encerra as suas atividades. O cliente leva 5 segundos de deslocamento 
desde quando chega a sua vez de ser atendido até começar o atendimento. O atendimento é 
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realizado por cinco caixas com um atendente em cada. Para cada atendente as distribuições 
adotadas foram todas triangulares com os dados de acordo com a tabela a seguir:  

 Tempo 
mínimo(min) 

Tempo  
médio(min) 

Tempo 
máximo(min) 

Atendente 1 0.01 1.15 3.82 
Atendente 2 0.03 1.52 3.00 
Atendente 3 1.00 1.25 3.45 
Atendente 4 1.00 1.26 3.62 
Atendente 5 0.14 0.626 5.00 

Tabela 2: Tempo de atendimento(dia de baixa demanda) 
Após o atendimento o cliente apenas sai do respectivo caixa e se direciona a saída, essa 

ação foi representada pelo módulo Release que tem o recurso “Espaço” cadastrado e assim o 
cliente se retira da agência.  

5.2 Cenário 2 

Na simulação do dia 2(dia de grande demanda) os dados de chegada foram: constante de 
5 em 5 minutos e chega Poison (13.7) com o máximo de 120 chegadas. Como a lógica de 
simulação dos dois cenários é a mesma, serão disponibilizados os dados dessa sessão. A 
média de movimentação no cenário 2 após o PickStation também foi de 5 segundos. As 
distribuições adotadas para os atendimentos foram padronizadas neste cenário, ou seja, foram 
cronometrados tempos de todos os postos, onde todos esses tempos foram reunidos e assim 
encontrada uma expressão no Input Analyser que fornece maior realidade a simulação. A 
expressão para os tempos de atendimentos em dias de grande demanda é LOGN(1.75,1.3) 
minutos. 

Após o atendimento o cliente apenas se direciona para a saída utilizando os mesmos 
módulos do Cenário 1. Vale ressaltar que a estrutura dos modelos são iguais nos 2 cenários, 
alterando apenas os valores coletados (Chegadas e tempos de Atendimento). 

6 Resultados 
 
i. Etapa de Planejamento 

A agência apresenta grandes picos de demanda, exigindo um maior controle do sistema 
de filas e do processo de atendimento em si, além disso, ela interessa-se em melhorar 
constantemente o processo de atendimento a clientes, aumentando a satisfação destes. 

O objetivo do estudo é analisar o atendimento da agência lotérica em questão, simulando 
um dia de pouco movimento e outro de grande movimento para assim tirar conclusões para 
possíveis melhorias no tempo de fila, uma prerrogativa para o desenvolvimento do mesmo é a 
verificação do tempo de fila de acordo com a lei dos consumidores. 

A Casa Lotérica conta com um espaço físico composto por cinco caixas, além de um 
espaço reservado para a fila. Assim para a realização do mesmo foi necessária algumas visitas 
ao local com o intuito de colher dados para utilizar os módulos da simulação. Também foi 
necessário o software para se realizar a simulação, o escolhido foi o ARENA 12.00. Um 
programa da Rockwell Software especializados na simulação de sistemas. 

Ao estudar esse problema é possível além de aprimorar os conhecimentos sobre os 
softwares e os processos de simulação também o conhecimento sobre uma agência lotérica e 
como ocorre o seu funcionamento 
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O sistema funciona da seguinte maneira: o cliente chega ao estabelecimento e ingressa em 
uma fila única, com isso quando for a vez deste ser atendido ele espera um caixa ficar vago e 
se dirige a ele, e após o atendimento ele deixa a agência. Para o estudo foi realizado a análise 
de dois cenários diferenciados com os dados baseados na coleta direta no local. Em baixo o 
modulo conceitual em estudo. 

 
 

                                                                                                                                     
 
 
 
 

Figura 3: Funcionamento das filas 

De acordo com Chwif e Medina (2006) a simulação usada neste caso é a simulação de 
eventos discretos, pois o sistema muda o seu estado em momentos discretos no tempo, a partir 
da ocorrência de eventos. O detalhamento no modelo usado é o mais simples possível, 
utilizando apenas o necessário para garantir a eficiência da simulação da fila. 

ii. Etapa de Modelagem   
A coleta de dados foi efetuada com pesquisa de campo, foi realizada a visita ao local em 

dois dias com movimentos distintos, um com alta demanda e outra com baixa demanda. E 
assim os dados foram coletados. 

Através dos conhecimentos de simulação adquiridos na disciplina de Simulação de 
Sistemas, os próprios autores deste artigo desenvolveram o sistema no software Arena. 

O modelo desenvolvido gerou as informações necessárias para a análise descritas e as 
informações são confiáveis de acordo com a observação de campo.  

iii. Etapa de Experimentação  
As principais informações desejadas são: o tempo máximo que o cliente espera na fila, a 

quantidade máxima de clientes que ficaram na fila, Work in Process (WIP). Para a extração 
de resultados satisfatórios é necessário um nível de fator que agregue os dados de entrada e 
tempos de atendimento. 

O modelo em questão foi experimentado e os dados almejados foram atingidos com boa 
precisão, onde na análise de sensibilidade os resultados são condizentes com o sistema real. 

O sistema modelado é do tipo terminal, o período ideal para a replicação é de 10 horas e 
sem período de aquecimento. 

iv. Etapa de Tomada de Decisão e Conclusão do Projeto 
Através da análise de resultados dos dois Cenários foi possível fazer uma boa comparação 

do comportamento do sistema em um dia de baixa e outro de alta demanda, avaliando assim a 
utilização dos recursos e a quantidade de clientes que passam pelo sistema. Para garantia 
estatística dos resultados da simulação, primeiramente os dados foram comparados com as 
quantidades de autenticações semanais e mensais fornecidas pela empresa para 
posteriormente serem validadas . 

Uma excelente documentação, apresentação dos resultados e implementação deste 
modelo, acaba sendo este. Onde sua leitura é focada para seu entendimento, tornando o 
modelo em questão acessível a outros usuários. 

6.1 Cenário 1 - Resultados 

Saídas  
Chegadas 

 
Fila Única 

 
Atendimento 
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Os resultados observados no relatório gerado pelo ARENA mostra que no dia de baixa 
demanda foram atendidos 1224 Clientes. O atendimento se encerrou às 18:01:36 quando o 
último cliente que entrou na fila até as 18 horas foi atendido. 

A entidade Cliente permaneceu em espera na fila em média 1 minuto e 17 segundos e o 
tempo máximo que esperaram na fila foi de 6 minutos e 35 segundos. Observamos também 
que o tempo médio que os Clientes ficaram no sistema (espera em fila + deslocamento em fila 
+ tempo de atendimento) foi de 3 minutos e 8 segundos (1 min e 17 seg + 5 seg + 1 mi e 46 
seg respectivamente) já o tempo máximo que o Cliente ficou no sistema foi de 8 minutos e 53 
segundos. 

Já em termos de quantidade, a média de clientes que esperaram na fila foi de 2,63 e a 
média no sistema foi de 6,38 Clientes (Work in Process). O máximo de clientes na fila foi 15, 
e o máximo de clientes no sistema foi 20. 

Enquanto aos atendentes, foi somada a porcentagem de utilização dos 5 caixas e divido 
por 6 atendentes, com isso a utilização média da capacidade dos 6 atendentes em dias de 
baixa demanda é em torno de 59,83%. E a média de Clientes que cada atendente processou foi 
de 204 Clientes/Atendente. 

Se tratando de uma Agência com capacidade de 5 caixas temos que a utilização média da 
capacidade de cada caixa foi de 71,80%, variando com o mínimo de 69,49% e o máximo de 
74,35%. 

6.2 Cenário 2 - Resultados 

Os resultados observados no relatório gerado pelo Arena mostra que no dia de grande 
demanda foram atendidos 1628 Clientes. O atendimento se encerrou às 18:09:59 quando o 
último cliente que entrou na fila até as 18 horas foi atendido. 

A entidade Cliente permaneceu em espera na fila em média 7 minutos e 50 segundos e o 
tempo máximo que esperaram na fila foi de 20 minutos e 34 segundos. Observamos também 
que o tempo médio que os Clientes ficaram no sistema (espera em fila + deslocamento em fila 
+ tempo de atendimento) foi de 9 minutos e 39 segundos (7 min e 5 seg + 5 seg + 1 mi e 44 
seg respectivamente) já o tempo máximo que o Cliente ficou no sistema foi de 24 minutos e 
45 segundos. 

Já em termos de quantidade, a média de clientes que esperaram na fila foi de 20,93 e a 
média no sistema foi de 25,77 Clientes (Work in Process). O máximo de clientes na fila foi 
57, e o máximo de clientes no sistema foi 62. 

Enquanto aos atendentes, foi somada a porcentagem de utilização dos 5 caixas e divido 
por 6 atendentes, com isso a utilização média da capacidade dos 6 atendentes em dias de 
baixa demanda é em torno de 77,02%. E a média de Clientes que cada atendente processou foi 
de 271,33 Clientes/Atendente. 

A utilização média da capacidade de cada caixa foi de 92,42% com o máximo de 93,17%. 

7 Erros e Dificuldades Encontrados 
• Coleta de dados: As freqüências ocorrem rapidamente, sendo trabalhoso efetuar a 

coleta de tempos de chegadas e de atendimento simultaneamente. 
• Imprecisão dos materiais de coletas: Cronômetro simples. 
• Coleta de dados no dia de alta demanda: Devido à alta aglomeração de pessoas no 

dia em questão, a visualização dos clientes entrando e saindo do sistema foi 
dificultada. 
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• Criação da animação: Os recursos disponibilizados pelo software limitam a 
complexidade da animação. 

• Inviabilidade de ampliação da estrutura física: O espaço disponível está 
aparentemente 100% utilizado (inviável ampliar a capacidade – Caixas) 
 

8 Conclusão  

Ao se realizar a simulação deste foi verificado que o tempo em que o cliente aguarda na 
fila nas duas situações está de acordo com a legislação citada. Levando em consideração que 
no cenário 2 o tempo  máximo foi de 20 minutos e 34 segundos,  isso foi considerado uma 
variação devido a margem  de erro, sendo assim é tido como aceitável. Porém caso 
ocorressem eventualidades como, por exemplo, mega-sena acumulada o tempo máximo 
exigido poderá ser extrapolado por muitos clientes. Em feriados prolongados o tempo 
máximo também aumenta, contudo a legislação permite até 30 minutos nesses dias. 

No mais, os dados gerados pela análise foram satisfatórios e seguiram o planejamento 
esperado. O tempo médio de WIP para ambos foi considerado bom (9 minutos e 39 segundos 
– alta demanda e 3 minutos e 8 segundos – baixa demanda), pois tendo em vista que as 
utilizações das capacidades dos caixas e atendentes foram altas. Isso significa que o atendente 
está desempenhando a sua função de maneira eficaz e exercendo um atendimento satisfatório 
aos clientes.  

Já em relação à média de clientes esperando na fila temos uma quantidade baixíssima em 
dias de baixa demanda 2,63, porém em dias de alta demanda a média foi de 20,93 clientes 
esperando na fila. Sendo assim é recomendável que os clientes caso possível optem por um 
dia de baixa demanda para utilizarem os serviços da agência. 

Como sugestão para futuros estudos é interessante direcionar o foco do estudo em 
eventualidades (falhas, faltas de funcionários, demandas exorbitantes (Mega-Sena 
acumulada)) e assim após a coleta de dados dessas situações bem especificadas, efetuarem a 
simulação e a comparação com os dados apresentados neste. 
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Resumo. Nos últimos anos, tem surgido excelentes algoritmos de otimização baseados em 
métodos randômicos, dentre eles o método descrito como Algoritmos Genéticos.Este 
método de cunho evolutivo, modela o processo de seleção natural relacionando-o a 
adaptabilidade à “luta pela vida”. Este método, diferentemente das técnicas clássicas de 
otimização que são fundamentadas no calculo diferencial, consistem de um método 
estruturado nos processos naturais de seleção, cruzamento e mutação de cromossomos, 
robusto e eficaz no tratamento de problemas de otimização de alta complexidade. Neste 
trabalho, efetua-se uma abordagem simplificada dos principais conceitos e aspectos dos 
Algoritmos Genéticos, enfatizando constatar a eficácia deste método por meio da 
comparação de resultados decorrentes do processo de minimização de funções testes 
recolhidas na literatura, com os resultados provindos de um método clássico de otimização 
(método de Newton).  

Palavras-chave: Algoritmos Genéticos, Otimização Evolutiva, Otimização Clássica. 

1. Introdução  

Otimização consiste do ajuste de entradas ou características de um processo visando 
encontrar uma solução ou um conjunto de soluções ótimas, máximos ou mínimos, de uma 
determinada função ou conjunto de funções, sujeitas ou não a restrições de desigualdade, 
igualdade e restrições laterais [1].  

Em problemas de otimização várias soluções diferentes podem ser obtidas. O conceito de 
solução ótima é inerente ao problema a ser otimizado e, um projeto ótimo depende 
essencialmente do sistema, do método de solução e dos padrões de tolerância. 

Os métodos de otimização se dividem em dois grupos, os métodos baseados no cálculo 
diferencial (Deterministic Optimization) e os métodos aleatórios ou randômicos (Random 
Strategies). Relativo à presença de limitantes ao problema, a otimização é classificada em 
otimização irrestrita e otimização restrita. 

 

1.1 Otimização Clássica 
 

São métodos arraigados na teoria do cálculo diferencial, que fazem o uso do gradiente e 
dependem de um ponto inicial para inicializar a busca. Partindo deste ponto inicial, ao 
calcular as respectivas derivadas, é possível se determinar a direção de busca do próximo 
candidato à solução. Os algoritmos característicos dessa classe de otimização são 
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denominados algoritmos de ordem n, de acordo com a ordem da derivada utilizada pelo 
método. 

Os métodos de ordem zero são caracterizados pelo não uso de derivadas,enquanto os 
métodos de primeira ordem operam com as derivadas de primeira ordem e são relativamente 
mais eficientes que os métodos da ordem anterior, dos quais podemos citar os métodos da 
Direção Conjugada e Métrica Variável [2]. 

Por conseguinte, os métodos de segunda ordem, métodos de Newton [2], dependem tanto 
do gradiente da função objetivo quanto na matriz Hessiana que é uma matriz quadrada de 
segunda ordem das derivadas parciais da função objetivo. Eficientemente mais robustos que 
os métodos de ordem ! < 2, a principal dificuldade inerente aos métodos de segunda ordem, 
está na possibilidade da matriz Hessiana ser não positiva definida e/ou ser singular, sendo 
estes requisitos essenciais na garantia de que a solução encontrada seja ótima. 

A otimização clássica, entretanto, nem sempre converge para o ótimo global, ocorrendo 
com certa frequência convergência para o um ótimo local mais próximo ao longo da direção 
de busca determinada pela derivada. Porém, a otimização clássica é comprovadamente 
eficiente em um grande número de aplicações de engenharia [3]. 

 

1.2 Otimização evolutiva  
 
A Computação Bioinspirada ou Computação Natural [4] consiste numa área de pesquisa 

que abrange uma série de técnicas computacionais fundamentadas em conceitos biológicos. 
Os métodos de otimização evolutivos apresentam conceitos cuja origem está em diversos 
campos da Biologia, especialmente em ideias evolucionistas e na genética, buscando simular 
artificialmente o comportamento dos sistemas vivos naturais. 

Fortemente inspirados nos processos evolutivos que ocorrem na natureza, os métodos 
dessa classe reproduzem de modo artificial os principais componentes dos sistemas 
evolutivos: populações de indivíduos, aptidão, a noção de mudanças dinâmicas nas 
populações devido ao nascimento e morte dos indivíduos e, conceitos de variabilidade e 
hereditariedade, conceitos estes que foram inspirados na chamada Teoria Sintética da 
Evolução (neodarwinismo), admitindo que  os principais fatores evolutivos são: a  mutação, a 
recombinação gênica e a seleção natural. 

Ramos distintos de pesquisa desenvolveram técnicas computacionais que construíram os 
chamados Algoritmos Evolutivos (AEs). A programação evolutiva, as estratégias evolutivas e 
os algoritmos genéticos foram fundamentais para o desenvolvimento dessa área de pesquisa. 
Outros AEs têm sido desenvolvidos buscando o aumento de desempenho com relação a vários 
aspectos. 

 
2. Algoritmos Genéticos (AGs) 

 

Os algoritmos genéticos [3], [5] constitui-se num algoritmo versátil e robusto, que 
dispensa o uso do gradiente da função objetivo e das funções de restrição, atuando 
diretamente no espaço de projeto em busca do ótimo global e sendo assim é, um método 
direto ou de ordem zero muito utilizado na resolução de problemas de otimização. 

Arraigado tanto na genética natural quanto na computação cientifica, o Algoritmo 
Genético combina o natural com o artificial.  Este algoritmo usa conceitos da seleção natural 
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proferido por Charles Darwin para se obter soluções de problemas matemáticos de alta 
complexidade (problemas de otimização), sendo enquadrado como um algoritmo inteligente. 

A variável de um sistema genético artificial é análoga a um cromossomo de um sistema 
biológico. Em um sistema natural, um ou mais cromossomos se combinam para dar a 
prescrição genética necessária para a formação de um ou mais organismos. Em um sistema 
natural o pacote genético total é chamado genótipo, enquanto em que um sistema genético 
artificial este pacote de variáveis é chamado de estrutura. No sistema natural o conjunto 
formado pela interação de um pacote genético total com seu ambiente é chamado de fenótipo, 
enquanto que no sistema genético artificial, a estrutura é decodificada para a forma particular 
de um conjunto de parâmetros, solução alternativa, ou pontos (no espaço de solução). O 
projeto de um sistema genético artificial possui uma variedade de alternativas para codificar 
parâmetros numéricos e não numéricos. 

No meio natural os cromossomos são compostos por genes, os quais podem ser 
classificados segundo valores numéricos chamados alelos. Em genética, a posição de um gene 
é identificada separadamente para cada função. Na genética artificial diz-se que as variáveis 
são compostas de características, as quais são tomadas em diferentes valores. Características 
podem ser localizadas em diferentes posições de variáveis. A correspondência entre a 
linguagem natural e a artificial é mostrada na Tabela 1: 
 

Tabela 1: Relação natural e artificial 

Natural Algoritmo Genético 
Cromossomo Variável 

Gene Característica 
Alelo Valores Característicos 

Posição (lócus) Posição Variável 
Genótipo Estrutura 
Fenótipo Conjunto de parâmetros, ou estrutura decodificada 
Epistasis Não Linearização 

 
Uma diferença desta técnica com respeito à otimização clássica é, que ao invés de se ter 

um ponto de partida bem definido, os Algoritmos Genéticos operam com uma população de 
indivíduos, e com uma codificação das possíveis soluções (genótipos) e não com soluções 
propriamente ditas (fenótipos). Além disso, usa probabilidades e, o que é melhor, a busca 
ocorre em todo o espaço de projeto, evitando assim uma convergência prematura para um 
mínimo local. Finalmente, o método não requer informações adicionais como o cálculo do 
gradiente, o que se permite lidar com funções consideradas complicadas e não diferenciáveis. 

 

2.1 Algoritmos Genéticos Binários 

 

Os algoritmos genéticos podem ser escritos tanto com parâmetros contínuos ou com 
parâmetros codificados em binário. Ambas as abordagens seguem a mesma regra paramodelar 
a recombinação genética e a seleção natural. 

A seleção natural é a modificação diferencial na frequência relativa de genótipos devida a 
diferenças na capacidade que tem os fenótipos correspondentes de obter representação na 
geração seguinte.  Esse processo opera de forma continua, mesmo no caso de uma população 
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que se expande sem limites, persiste ainda o processo de seleção, pois alguns indivíduos 
seriam mais férteis que outros e deixariam maior número de representantes do seu próprio 
genótipo. 

Tanto a evolução biológica quanto os Algoritmos Genéticos binários começam com uma 
população inicial constituída por membros gerados randomicamente. As características desses 
melhores indivíduos são codificadas em uma sequência de números binários a eles associados. 
Desta população, dois são randomicamente selecionados para criar dois novos filhotes. A 
nova sequência binária dos descendentes contém porções das sequências binárias dos dois 
indivíduos anteriormente selecionados. Estes novos indivíduos substituem os que não foram 
selecionados e, por isso, descartados. Novos descendentes são reproduzidos até que se tenha 
uma população com o tamanho da original. O processo iterativo garante que a cada iteração 
melhores soluções sejam obtidas. 

2.2 Algoritmos Genéticos com parâmetros Contínuos 

A característica principal desse AG é que os parâmetros são representados por números 
reais e, todavia deve-se ter um cuidado relativamente meticuloso ao usar essa técnica, 
particularmente nas operações de cruzamento e mutação. 

Possui o mesmo feeling operacional que a versão binária, com alterações nas formas e 
padrões de cruzamento, bem como na mutação. O fluxograma abaixo elucida as etapas dos 
AGs com parâmetros contínuos, iniciando-se pela definição dos parâmetros, função objetivo, 
seguido da criação da população e dos procedimentos padrões de avaliação do custo, seleção, 
cruzamento, mutação e teste de convergência. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Definição: parâmetros, 
função custo, custo 

Cria-se a população 

Avalia-se o custo 

Seleciona-se os casais 

Cruzamento 

Mutação 

Testa-se a convergência PARE 
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Figura 1. Fluxograma para os Algoritmos Genéticos com Parâmetros Contínuos 

 

2.3. Parâmetros Contínuos e Função Custo 
 

O foco está na busca de uma solução ótima em termos dos parâmetros do problema. 
Começa-se o processo ajustando o algoritmo genético para colocar os cromossomos na ordem 
de acordo com os valores dos parâmetros a serem otimizados. Se um cromossomo de Np 
parâmetros é dado por !", !$,⋯ , !&', então ele pode ser escrito como um vetor de 1 ×
*'+,+- elementos como: 

./01022010 = [!", !$,⋯ , !&'] (1) 
 

Neste caso os parâmetros são representados como números flutuantes. O custo de cada 
cromossomo é encontrado através da avaliação da função custo 6, nos parâmetros 
!", !$,⋯ , !&', segundo: 

.7280 = 69./01022010: = 69!", !$,⋯ , !&': (2) 
 

Estas duas equações, juntamente com as equações de restrição, compõem o problema de 
otimização a ser solucionado. 

 

2.4 . Codificação de Parâmetros, Precisão e Valores de Fronteira 
 

No caso dos AG continuo a codificação de um parâmetro com precisão: x e y são 
codificados através de números reais que obedece as fronteiras estabelecidas pelas restrições, 
o que no computador, será representado por um número finito de bits. O computador usa sua 
precisão interna e arredondamento para definir a precisão dos parâmetros contínuos, limitando 
o algoritmo ao se considerar a margem de erro do computador. 

O AG é uma técnica de busca limitada a uma região razoável do espaço de parâmetros. 
Isto é feito impondo restrições ao problema. Recomenda-se explorar um espaço de parâmetros 
razoável antes de enfocar as regiões mais promissoras. 

 

2.5 .  População inicial 
 

O AG inicia-se primeiramente definindo uma população inicial de *;<'=' cromossomos. 
Esta matriz de parâmetros contínuos é da ordem1 × *'. Dada uma população inicial de 
cromossomos, a matriz randômica completa *;<'=' × *' é gerada pela seguinte expressão, 
dada por: 

>?@? = 9ℎB − D0: × /EFG01H*;<'=',*'I + D0 (3) 
 
onde:  

/EFG01H*;<'=',*'Ié uma função que gera a matriz *;<'=' × *' de números randômicos 
entre 0 e 1; 
ℎBé o maior valor do espaço de parâmetros; 
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!"é o menor valor do espaço de parâmetros. 
 

2.6 . Seleção natural 
 

Etapa da decisão de quais cromossomos da população inicial serão selecionados para 
futuro cruzamento, a população inicial e os cromossomos associados são ordenados pelos 
seus custos e organizados em ordem crescente. Para a próxima iteração do algoritmo irão 
permanecer somente os melhores membros da população. Este processo de seleção natural 
ocorre a cada iteração do algoritmo, permitindo que a população de cromossomos evolua de 
acordo com sua geração, ajustando os membros conforme sua função custo. Daí em diante, o 
tamanho da população é #$%$. Nem todos vão ser selecionados para cruzar, desses só os 
melhores, os quais denominados de #&%%'serão selecionados e, os piores (#()'), serão 
descartados para dar lugar aos descendentes. 

2.7.  Emparelhamento  e Cruzamento 

Dentre os melhores cromossomos, suponha-se que #&%%'é o total de cromossomos que 
proporcionarão a função objetivo o melhor valor para a iteração. Desse total são selecionados 
50% para o cruzamento, dando origem a dois novos descendentes por casal, que apresentarão 
as características genéticas de cada um dos pais. 

O cruzamento no caso de parâmetros contínuos pode ocorrer de várias maneiras. O 
método mais simples é o de escolher um ou mais pontos no cromossomo e indicá-los como 
pontos de cruzamento, como exposto a seguir: 

 
                     

*ã, = ./01, /03, /04, /05, /06, /07,⋯ , /09:; 
(4) 

/<= = ./$1, /$3, /$4, /$5, /$6, /$7,⋯ , /$9:; (5) 

 
Os pontos onde deve ocorrer o cruzamento são randomicamente selecionados e nas 

equações a seguir, evidencia-se que os descendentes possuem parâmetros combinados de 
ambos os pais: 

 

>,?@,A>,AB,1 = C/01, /03DEFEG , /$4, /$5DEFEG , /06, /07,⋯ , /09:HIJ (6) 

>,?@,A>,AB,3 = C/$1, /$3DEFEG , /04, /05DEFEG , /$6, /$7,⋯ , /$9:HIJ (7) 

 
No caso extremo são selecionados pontos e randomicamente se escolhe quais dos dois 

indivíduos selecionados contribuirão com os parâmetros em cada posição. Este método é de 
chamado de cruzamento uniforme e funciona da seguinte forma: 

 

>,?@,A>,AB,1 = ./01, /$3, /$4, /$5, /$6, /$7,⋯ , /$9:; (8) 

>,?@,A>,AB,3 = ./$1, /03, /04, /05, /06, /07,⋯ , /09:; (9) 
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O problema destes métodos é que nenhuma nova informação é introduzida. Cada 

parâmetro contínuo que foi utilizado randomicamente na população inicial é utilizado na 
próxima geração em diferentes combinações. Embora essa estratégia seja muito boa para se 
trabalhar na representação binária, este procedimento fica comprometido no caso de 
parâmetros contínuos. Para solucionar esta dificuldade, um único valor de parâmetro, !"#$, é 
obtido de acordo com: 

 
!"#$ = &!'" + )1 − &,!-" (10) 

 
 
onde:  
&é um número randômico entre 0 e 1; 
!'"é o n-ésimo parâmetro do cromossomo mãe ; 
!-"é o n-ésimo parâmetro do cromossomo pai. 

O parâmetro do segundo descendente é o complemento do primeiro, representado na 
equação acima por & e (1 − &,. Se & = 1, então os cromossomos !'" sobrevivem e !-" 
morrem. Ao contrário, se & = 0.5 o resultado é uma média dos parâmetros dos dois pais. 
Escolher quais parâmetros combinar é o próximo passo. Algumas vezes este processo de 
combinação linear é realizado para todos os parâmetros à direita ou à esquerda de algum 
ponto de cruzamento. Qualquer número de pontos pode ser escolhido, até um número máximo 
1-23, onde todos os parâmetros são combinações lineares dos parâmetros dos pais. Os 
parâmetros podem ser escolhidos usando o mesmo & para todos os parâmetros ou escolhendo 
diferentes valores de &, um para cada parâmetro. Estes métodos fazem, portanto, uma 
combinação das informações genéticas dos pais. Todavia não é permitida a introdução de 
valores, além dos já representados na população. Para introduzir novos valores, faz-se uma 
extrapolação do método. A forma mais simples é a do cruzamento linear. As equações a 
seguir mostram a forma pela qual, três descendentes são gerados a partir dos pais: 

 
!"#$4 = 0,5	!'" + 0,5!-" 

(11) !"#$7 = 1,5	!'" − 0,5!-" 
!"#$8 = −0,5	!'" + 1,5!-" 

 
Qualquer parâmetro fora da fronteira é descartado e trocado por outros dois. Os melhores 

dois descendentes são escolhidos para procriarem. O fator 0,5 não é o único que pode ser 
usado para este método. O cruzamento heurístico [3] (apud [6]) é uma variação onde alguns 
números randômicos são escolhidos no intervalo [0,1] e os parâmetros dos descendentes são 
dados pela equação seguinte: 

 

!"#$ = &;!'" − !-"< + !'" 
 

(12) 

  
Variações neste tema incluem a escolha de um número de parâmetros para modificar e 

gerar diferentes valores de & para cada parâmetro. Este método também permite a geração de 
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descendentes fora dos valores dos parâmetros dos dois pais. Às vezes os valores são gerados 
fora do alcance permitido. Se isso acontece, o descendente é descartado e o algoritmo testa 
outra possibilidade. Muitos códigos combinam vários métodos, usando o que cada um tem de 
melhor.  

 

2.8.  Mutações  

 

O Algoritmo Genético pode convergir muito depressa para uma região da superfície 
definida pela função custo. O ideal seria que essa convergência coincidisse com a região do 
ótimo global, todavia algumas funções possuem vários mínimos locais. Se nada é feito, a 
tendência é a convergência prematura para um mínimo local. Afim de se evitar esse problema, 
força-se o algoritmo a explorar outras áreas do espaço de busca por meio de mutações 
efetuadas em alguns parâmetros. Para o algoritmo binário, é feita uma mudança nos bits de 
zero para um e vice-versa. Quando se trata de pontos flutuantes, a taxa de mutação entre 
1e	20% é adequada. Se a taxa de mutação for maior que 20%, parâmetros muito bons sofrem 
mutação e o algoritmo perde eficiência. Multiplicando a taxa de mutação pelo número total de 
parâmetros, tem-se o número de parâmetros que devem sofrer mutação. Logo, números 
randômicos são escolhidos para selecionar as linhas e colunas dos parâmetros onde vão 
ocorrer mutações. O parâmetro que sofre mutação é substituído por um novo parâmetro 
gerado randomicamente. 

 

3.  Estudo de Caso e Análise de resultados 
 

Faz-se a seguir um estudo de casos envolvendo algumas funções matemáticas com a 
finalidade verificar a robustez do método dos Algoritmos Genéticos que serão analisados a 
partir dos resultados obtidos com uma técnica clássica de Otimização (Método de Newton). 
As funções a serem tratadas são funções que possuem apenas restrições laterais, ou seja, os 
valores que as variáveis de projeto podem assumir estão limitados a um intervalo com um 
limite inferior e um superior, podendo o valor ótimo destas variáveis se encontrar somente 
dentro destes limites. Os métodos apresentados foram implementados em MatLab® e, na 
técnica Algoritmos Genéticos, em todos os casos foram considerados uma população de 100 
indivíduos com 25 gerações e uma taxa de mutação de 15%.  

 Inicia-se pela minimização da função matemática ([3] ; [7]) com apenas uma variável de 
projeto, dada pela equação abaixo. 

 

'( = *+,-./ + *+, 1103 .3 + ln-./ − 0,84. + 3,				2,7 < . < 7,5 (13) 

  
A Tabela 2 traz o valor ótimo da variável de projeto e da função objetivo, usando os dois 

métodos de otimização considerados e, os respectivos gráficos ilustram o funcionamento dos 
métodos. 

Tabela 2.Valores ótimos da variável de projeto e da função objetivo para '(. 
 Otimização Clássica Algoritmos Genéticos 
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Variável de projeto 5.1902 5.1894 
Função objetivo -1.6008 -1.6007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Gráficos com o ponto ótimo e valor ótimo obtidos, respectivamente, com otimização 
clássica e AGs. 

 

Observando os valores da variável de projeto listados na tabela 2, percebe-se que as duas 
técnicas se mostraram eficientes na busca do ponto ótimo, o que se torna ainda mais evidente, 
visto que os dois gráficos trazem a curva para esta função e o respectivo mínimo global, sendo 
que para o AG, a minimização é feita sobre a maximização de −"#.  

A equação (14) mostra a seguir, uma função com duas variáveis de projeto, que dever ser 
minimizada.  Os valores ótimos são mostrados na Tabela 3, a seguir. 

"$%&#, &$( =*+	cos	%%+ + 1(&# + +(
2

34#
*cos5%+ + 1(&$ + +6 + %%&# + 1,42513($ + %&$ + 0,80032($(
2

34#
 (14) 

Com −10 < &3 < 10. 
 

Tabela 3.Valores ótimos das variáveis de projeto e função objetivo para "$. 

 

O
ti
m
i
z
a
ç
ã
o 
C
l
á
s
si
c
a 

A
l
g
o
ri
t
m
o
s 
G
e
n
é
ti
c
o

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

 

 

função objetivo

solução ótima

3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5
-3

-2

-1

0

1

2

3

 

 

função objetivo

população de soluções

solução ótima



 
 
 

Anais do IV Simpósio de Matemática e Matemática Industrial - SIMMI'2012, Vol. 1, ISSN 2175-7828 120

 

s 
V
a
r
i
á
v
e
l 
1 

7
.
5
1
8
9 

7
.
0
6
0
6 

V
a
r
i
á
v
e
l 
2 

7
.
5
8
0
3 

9
.
0
3
2
6 

F
u
n
ç
ã
o 
O
b
j
e
t
i
v
o 

-
1
4
1
.
2
8
1
5 

-
1
4
1
.
2
9
1
1 

 
Percebe-se novamente que ambos os métodos se mostraram bastante eficientes, sendo que 

o método dos Algoritmos Genéticos forneceu melhores valores para as variáveis de projeto e, 
consequentemente, um melhor valor para a função objetivo. 

Seja agora a função com três variáveis de projeto, dada pela equação (15): 

!"#$%, $', $() =+##$% − $-')' + #$- − 1)')
(

-0%
 (15) 

Com −5 < $- < 5. 
Pode-se observar na tabela 4 os valores da função objetivo, bem como das suas respectivas 
variáveis de projeto: 

Tabela 4. Valores ótimos das variáveis de projeto e função objetivo para !". 
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 Otimização Clássica Algoritmos Genéticos 
Variável 1 1.000 1.000 
Variável 2 1.000 1.000 
Variável 3 1.000 1.000 

Função Objetivo 0.000 0.000 
 

Pela tabela 4 evidencia-se que os dois métodos fornecem os mesmos valores mínimos 
para !", o que nos leva a concluir que para esta função, o desempenho dos dois métodos foi 
igualmente satisfatório. 

Consideremos agora a função apresentada pela equação (16): 

!#$%&, %(, %)* =,-.exp 2− 4%&107 − exp 2−
4%(
107 − 2exp 2−

4%(
107 − exp$−4*7 %)89

(&:

;<&
 (16) 

 
Com −5 < %; < 5. 

Pode-se observar na tabela 5, que os valores ótimos da função objetivo foram iguais para 
os respectivos métodos, mesmo que notadamente os valores das variáveis de projeto sejam 
relativamente distintos. 

 
Tabela 5. Valores ótimos das variáveis de projeto e da função objetivo para !#. 

 Otimização Clássica Algoritmos Genéticos 
Variável 1 1.054 3.344 
Variável 2 1.103 3.345 
Variável 3 0.025 0.000 

Função Objetivo 0.000 0.000 
 

Notoriamente, percebe-se que o método dos Algoritmos Genéticos é um método 
evolutivo de relativa eficiência, robusto, que fornece resultados satisfatoriamente bons, sendo 
que na maior parte dos casos melhores do que o método de otimização clássica, ressaltando 
também que, para as funções com maior grau de complexidade o custo computacional exigido 
pelo AG se fez relativamente em maior escala se comparado ao método clássico. 

4.  Conclusões 
 

Este trabalho voltou-se ao estudo do método evolutivo de otimização Algoritmos 
Genéticos, no intuito de estabelecer uma comparação com o método de otimização clássica, 
onde se procurou apresentar uma abordagem simplificada desta técnica, suas particularidades 
e aspectos essenciais que a diferencia dos métodos clássicos. Foi analisado o processo de 
seleção, emparelhamento, cruzamento e mutação e, a possibilidade viável do uso dos AGs 
tanto para números flutuantes quanto para o uso a partir da codificação binária de parâmetros. 
O critério de comparação entre os métodos clássico e evolutivo fundamentou-se na 
minimização das funções matemáticas recolhidas na bibliografia, tornando assim, possível a 
avaliação do funcionamento do AG e seus resultados. Ao final, a constatação da eficácia do 
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método, que se apresentou robusto, pela qualidade dos valores obtidos em relação aos 
decorrentes do método clássico, na maioria das funções testes minimizadas. 
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 Resumo. A falta de conhecimentos e habilidades matemáticas por parte dos alunos tem 
sido motivo de preocupação entre os educadores. No contexto internacional da educação 
básica o Brasil se encontra numa posição preocupante, pois as avaliações aplicadas para 
averiguar o conhecimento em matemática resultam em índices medíocres (OECD, 2010). A 
falta de habilidades lógico - matemáticas prejudica a adaptação dos indivíduos às novas 
tecnologias. Com o objetivo de atrair o interesse dos alunos do ensino básico pelos 
conteúdos matemáticos propusemos uma série de oficinas destinadas a crianças do ensino 
fundamental e seus professores. Nesse trabalho relatamos sobre as atividades 
desenvolvidas e sobre a opinião dos participantes a respeito do projeto e seus impactos. 
 
Palavras-chave: Educação; Matemática; Oficinas; Laboratório. 

 

1 Introdução 

 Uma boa formação no ensino fundamental é responsável pela chegada de indivíduos 
preparados para enfrentar desafios posteriores e o ingresso em uma universidade. No Brasil, 
dos concluintes do ensino médio propedêutico, apenas um percentual de 20% ingressam no 
ensino superior. No entanto, alguns indicadores que medem a qualidade no ensino 
fundamental não têm mostrado resultados animadores. Um destes indicadores é o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) que é medido a partir do 5o ano do ensino 
fundamental e é apresentado numa escala de zero a dez. Em 2009, a média brasileira dos anos 
iniciais do ensino fundamental foi 4,6 e para os anos finais do ensino fundamental foi 4,0. A 
prova ABC aplicada no ano de 2011 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e por ONGs em alunos do 3o ano, mostrou que quase 
60% dos estudantes não aprenderam o mínimo esperado para essa série em matemática e 
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quase 45% em leitura. O exame, feito pela Organização para a Cooperação e o 
Desenvolvimento Econômico (OCDE), avaliou em 2009 o conhecimento de cerca de 470 mil 
estudantes em leitura, ciências e matemática de 65 países. O Brasil atingiu neste exame a 
colocação de 57o em matemática.   

 Educadores que lecionam a disciplina de matemática relatam a grande dificuldade nesta 
disciplina, da maioria dos alunos, desde as séries iniciais. Essa situação pode gerar um 
“bloqueio” que dificulta o processo de ensino-aprendizagem. Com o intuito de dar suporte a 
pesquisas e, a partir delas, promover atividades que motivem os alunos a estudar matemática, 
minimizando os efeitos desse “bloqueio”, foi implantado o Laboratório de Educação 
Matemática (MATEMATECA) do Campus Catalão (CAC) da Universidade Federal de 
Goiás.  

 No MATEMATECA ocorrem diversas discussões relativas ao ensino e a aprendizagem 
de matemática, propiciando um desenvolvimento crítico-reflexivo a respeito das 
competências matemáticas, enriquecendo a formação dos futuros licenciados. É nesse 
ambiente, dentre as diversas ações propostas, que se desenvolve o projeto de extensão 
“Integrar – Escola e Matemática”.  

 Por meio deste projeto pretende-se incentivar a inserção de novas práticas docentes 
dentro das escolas de educação básica e promover uma interação entre os alunos e professores 
de matemática da escola básica com professores e alunos do Departamento de Matemática do 
Campus Catalão.  

 O projeto consiste de um ciclo de visitas das turmas do ensino básico de escolas de 
Catalão e região ao MATEMATECA. Em cada oficina são propostas várias atividades 
adequadas à realidade e ao nível cognitivo do público presente. Nessa oportunidade os 
professores que acompanham as turmas presenciam o entusiasmo dos participantes pela 
matemática apresentada de forma diferenciada e têm o acesso aos recursos disponibilizados 
no MATEMATECA. No ambiente do laboratório, a integração se dá de forma natural, por 
meio da construção de um saber matemático contextualizado e significativo. 

 Em parte das atividades propostas promovem-se desafios entre os alunos abordando 
conteúdos matemáticos e fomentando a cooperação e o respeito mútuo. São atividades que, se 
bem aplicadas, transformam-se em recursos pedagógicos eficazes para a construção do 
conhecimento matemático. Propiciam uma aprendizagem em um ambiente divertido, 
contribuindo para amenizar o medo de errar e os “bloqueios psicológicos” que os alunos 
apresentam em relação a alguns conteúdos matemáticos específicos. 

 Com as atividades propostas pretende-se: relacionar conteúdos matemáticos, cotidiano e 
outras disciplinas; desconstruir a ideia de que as fórmulas e expressões ensinadas na escola 
não são úteis; mostrar que a matemática pode ser compreendida mais facilmente; promover o 
desenvolvimento de competências matemáticas; propiciar a aprendizagem de conteúdos por 
meio de atividades que apresentam, de forma contextualizada, uma matemática viva e 
prazerosa; incrementar a capacidade de resolver problemas dos participantes cumprindo 
assim, uma das diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais, que é levar os alunos a 

 
identificar os conhecimentos matemáticos como meios para 

compreender e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter 
de jogo intelectual, característico da Matemática, como aspecto que 
estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o 
desenvolvimento da capacidade para resolver problemas. (BRASIL, 
1997, p. 37) 
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2 Metodologia 

 O Projeto “Integrar – Escola e Matemática” é dividido, essencialmente, em duas etapas. 
A primeira consiste na preparação e experimentação das atividades dirigidas que são 
desenvolvidas em cada visita ao Laboratório. Para a preparação destas atividades considera-se 
a divisão de conteúdos matemáticos, por série, proposta para as escolas. As atividades são 
direcionadas a alunos do terceiro ao sétimo anos do ensino fundamental. Para a preparação 
das atividades são utilizados alguns recursos didáticos do MATEMATECA e outros são 
construídos com material de baixo custo. Na segunda etapa ocorrem as visitas das turmas de 
ensino básico ao Laboratório, as quais são agendadas pelas escolas mediante prévio contato 
com a equipe organizadora. A cada semana uma turma de trinta alunos é recebida no 
MATEMATECA, momento em que são executadas, pelos participantes, as atividades 
planejadas. Ao final de cada visita são aplicados questionários para que alunos e professores 
visitantes avaliem o projeto. 
 

3 Resultados 

 Durante o ano de 2011 foram recebidas quinze turmas de ensino básico sendo: três de 
terceiro ano, duas de quarto ano, quatro de quinto ano, quatro de sexto ano e duas de sétimo 
ano do ensino fundamental.   
 Nos primeiros meses do ano de 2012 pesquisamos e confeccionamos algumas atividades 
que serão aplicadas nas visitas que receberemos a partir de maio do corrente ano. As oficinas 
foram preparadas respeitando o conteúdo que é abordado em cada série. Os tabuleiros e peças 
são confeccionados com material de baixo custo ou reciclável. Desta forma, além de 
promover a educação ambiental também mostramos aos alunos que é possível a confecção 
das atividades em suas casas, podendo propiciar uma diversão em família. Com os materiais 
construídos e alguns jogos industrializados que compõem o acervo do laboratório de 
Educação Matemática organizamos as atividades que serão propostas para turmas do terceiro 
ao sétimo ano do ensino fundamental que participarão das oficinas. 
 As atividades propostas para as turmas do terceiro ano do ensino fundamental foram: 

• Caminho dos Pares - aborda operações de adição e subtração e o conceito de 
números pares e ímpares.  

• Só vale 10 - aborda o conteúdo de adição e o conceito de dezena. 
• Dominó da Adição - trabalha operações de adição.  
• Combinações - aborda a ideia de combinação. 
•  Jenga - desenvolve o raciocínio e a coordenação motora. Também ressalta o aspecto 

de trabalho em equipe e de cooperação mútua.  
• Dominó das formas geométricas - trabalha a associação de formas geométricas e 

sua nomenclatura.  
• Cara a Cara - trabalha a concentração e o raciocínio lógico.  
 
As atividades propostas para as turmas do quarto ano do ensino fundamental foram: 
• Dominó da Adição - trabalha operações de adição.  
• Memória com frações - propicia ao aluno a oportunidade de se familiarizar com as 

diversas representações de frações. Por exemplo, associar a representação geométrica 
das frações com os números racionais.  

• Matix - trabalha os conteúdos de adição, subtração, números inteiros. Desenvolve a 
capacidade de percepção.  

• Pega-pega tabuada - aborda operações de multiplicação e agilidade de raciocínio.  
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• 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.  
 

 Para o quinto ano foram propostas as seguintes atividades: 
• Jogo da memória e Jogo do mico - aborda expressões matemáticas envolvendo 

variáveis e figuras geométricas.  
• Dominó da Adição - trabalha operações de adição.  
• Dominó da Subtração - trabalha operações de subtração.  
• Loto Tabuada - aborda operações de multiplicação e exige rapidez de raciocínio.  
• Banco imobiliário - aborda noções de economia trabalhando situações que 

envolvem administração e planejamento financeiro.  
• Jenga - desenvolve o raciocínio, a coordenação motora e o espírito de colaboração 

entre os participantes.  
• Labirinto da tabuada - trabalha a tabuada de multiplicação.  

  
Para o sexto ano foram propostas as seguintes atividades: 

• Estrela - aborda conteúdos de adição, subtração, multiplicação, divisão,  potenciação 
e radiciação.  

• Baralho Tabuada - trabalha o conceito de multiplicação.  
• Dominó Inteiro - trabalha operações de adição.  
• Loto Tabuada - trabalha a tabuada de multiplicação.  
• Banco imobiliário - aborda noções de economia trabalhando situações que 

envolvem administração e planejamento financeiro.  
• Jenga - desenvolve o raciocínio, a coordenação motora e o espírito de colaboração 

entre os participantes.  
• Simon – Rubiks - trabalha a memorização.  
 
As atividades propostas para as turmas do sétimo ano do ensino fundamental foram: 
• Corrida algébrica - aborda expressões matemáticas envolvendo variáveis e números 

negativos.  
• Pega-pega tabuada - aborda operações de multiplicação e exige rapidez de 

raciocínio.  
• Banco imobiliário - aborda noções de economia trabalhando situações que 

envolvem administração e planejamento financeiro.  
• Jogo da senha - trabalha os aspectos de dedução, lógica e o conceito de análise 

combinatória.  
• Palitos ao quadrado - desenvolve o raciocínio lógico–dedutivo. 
• Jogo da Bexiga - atividade que estimula a competição entre os participantes, 

abordando as quatro operações matemáticas, exigindo rapidez de raciocínio. 
 As atividades são desenvolvidas e acompanhadas por monitores, os quais prestam auxílio 
individual aos participantes, dirimindo possíveis dúvidas e incentivando a execução das 
atividades. Os monitores relatam que, apesar das dificuldades encontradas em várias 
atividades, principalmente naquelas que envolvem operações matemáticas mais complexas, os 
participantes mostram disposição em aprender. Os alunos se envolvem nas atividades e 
sentem-se motivados e entusiasmados por estarem vivenciando a matemática de forma lúdica. 
Por meio dessas atividades obtém-se esforço espontâneo e nota-se grande cooperação entre os 
colegas. A inserção de atividades dessa natureza no cotidiano da escola pode propiciar a 
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continuidade do entusiasmo dos participantes, provocando efeitos duradouros. Nesse sentido, 
alguns professores da educação básica estão procurando, no MATEMATECA, atividades 
lúdicas que podem ser desenvolvidas na escola em turno e contra-turno. Nessa perspectiva, a 
disponibilização dos modelos de atividades aplicadas nas oficinas aos professores da escola 
básica contribui para que os mesmos possam desenvolver práticas docentes diferenciadas com 
mais frequência, fazendo com que o projeto atinja, indiretamente, um grande número de 
estudantes.  
 Em cada visita recebemos trinta alunos de uma determinada série. Como são muitas as 
escolas interessadas, não é possível atender, diretamente, por meio do projeto todas as turmas 
cadastradas. Assim, algumas escolas, em parceria com o Laboratório de Educação 
Matemática, estão buscando recursos para implantar seus próprios laboratórios para o 
desenvolvimento de atividades envolvendo matemática com seus alunos. Esse é um dos 
objetivos do projeto que está sendo alcançado.  

 Acredita-se que o projeto tem contribuído no que se refere a despertar a motivação dos 
alunos participantes. É surpreendente a forma com que a curiosidade dos mesmos é aguçada 
durante as oficinas. Nota-se uma grande expectativa quanto à solução dos problemas 
matemáticos propostos nas atividades. Percebe-se uma mobilização de esquemas mentais e o 
desenvolvimento de atitudes sociais tais como: respeito mútuo, cooperação e obediência às 
regras estabelecidas.  

 Por meio da avaliação dos questionários aplicados aos alunos participantes verificamos 
que: a maioria dos participantes tem interesse em frequentar outras oficinas como as 
propostas no projeto; estar na universidade, conhecendo o mundo acadêmico, provoca um 
“encantamento” nas crianças. Esse sentimento e a interação com os acadêmicos fazem com 
que o projeto atinja outro objetivo, o de incentivar os alunos do ensino fundamental em 
continuar os seus estudos visando o ingresso na universidade.  

 
 

  
Figura 1: Visita da Escola Municipal CAIC – São Francisco de Assis.  
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4 Conclusões 

 Percebe-se que a utilização de atividades lúdicas, as quais abordam conteúdos 
matemáticos regularmente vistos nas respectivas turmas de ensino fundamental, leva os 
alunos a desenvolverem uma maior aproximação com a disciplina de matemática. Projetos 
como esse podem contribuir para o processo de ensino-aprendizagem, propiciando aos 
participantes uma aprendizagem mais significativa. A visita a um ambiente distinto da sala de 
aula da escola, com pessoas e atividades diferentes, desperta o interesse e a curiosidade pelas 
ações propostas.  Os materiais utilizados proporcionam momentos de descontração, tornando 
a prática educativa mais relevante para ambas as partes, professor e aluno.  
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 Resumo. A Pesquisa Operacional consiste na descrição de um sistema organizado com o
auxílio  de  um  modelo  e,  através  da  experimentação com  o  modelo,  na  descoberta  da
melhor maneira de operar o sistema. Uma das técnicas mais utilizadas na abordagem de
problemas de Pesquisa Operacional é a Programação Linear.  No caso de um problema de
programação linear o método muito utilizado para obter soluções é o SIMPLEX, a respeito
do qual apresentaremos uma breve introdução neste trabalho.

Palavras-chave: Pesquisa Operacional, Programação Linear, Método SIMPLEX.

1 Introdução
O mundo em que vivemos mergulhou profundamente em uma “Era do Conhecimento”,

graças  à  inteligência,  às  ideias e  à criatividade do ser humano. A elaboração de modelos
matemáticos, indispensáveis às atividades das mais diversas áreas do conhecimento, sempre
foi tida como de difícil e complicado entendimento.

A  Pesquisa Operacional é  um método científico  de tomadas de decisões.  Em poucas
palavras, podemos dizer que consiste na descrição de um sistema organizado com o auxílio de
um modelo e, através da experimentação com o modelo, na descoberta da melhor maneira de
operar o sistema. A Pesquisa Operacional como conhecemos hoje surgiu durante a Segunda
Guerra  Mundial,  como  resultado  de  estudos  realizados  por  equipes  interdisciplinares  de
cientistas contratados para resolver problemas militares de ordem estratégica e tática.

Um  estudo  em  Pesquisa  Operacional  costuma  envolver  seis  fases  que  podem  ser
visualizas no esquema a seguir.
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Pesquisa 
Formulação do Problema 

Construção do Modelo Matemático 

Cálculo da Solução através do Modelo 

Teste do Modelo e da Solução 

Estabelecimento de Controles da Solução 

Implantação e Acompanhamento 
 



Uma das técnicas mais utilizadas na abordagem de problemas de Pesquisa Operacional é a
Programação  Linear.  A  Programação  Linear  é  uma  técnica  de  otimização  largamente
empregada na resolução de problemas que tenham seus modelos representados por expressões
lineares. Os problemas de Programação Linear estão relacionados com a distribuição eficiente
de  recursos  limitados  entre  atividades  competitivas,  com  a  finalidade  de  atender  a  um
determinado objetivo. Por exemplo, maximizar o lucro de certa empresa, minimizar o número
de peças defeituosas em certo processo de fabricação, maximizar as vendas de certo produto.

A tarefa da Programação Linear consiste na maximização ou na minimização de uma
função linear, denominada função objetivo, respeitando-se um sistema linear de igualdades ou
desigualdades  que  recebem o  nome de  restrições  do  modelo.  Tais  restrições  representam
normalmente limitações de recursos disponíveis (capital, mão-de-obra, fatores de produção,
tempo) ou exigências e condições que devem ser cumpridas no problema. 

Em geral, existem diversas maneiras de distribuir os recursos envolvidos satisfazendo as
restrições. Entretanto, deseja-se encontrar aquela distribuição que satisfaça as restrições do
problema, alcançando o objetivo (que é de uma das formas: maximizar ou minimizar). Esta tal
solução  é  chamada  solução  ótima.  As  restrições  determinam  uma  região  de  soluções
(chamadas viáveis), donde determinamos qual é a solução ótima.

Um problema de programação linear é chamado simplesmente um PPL. Duas etapas são
essenciais para a resolução de um PPL: a modelagem do problema e o método de solução do
modelo. No caso de um PPL, o método mais utilizado para obter soluções é o SIMPLEX, do
qual falaremos um pouco nesta apresentação. 

2 Formulação Matemática e Obtenção do Modelo
Em muitos problemas encontrados nas  mais  diversas  áreas do conhecimento,  estamos

interessados em tomar decisões que irão maximizar  ou minimizar  certas quantidades.  Por
exemplo,

o gerente de uma fábrica pode querer determinar a maneira mais econômica de enviar seus
produtos da fábrica para os mercados;

um hospital pode querer produzir uma dieta que satisfaça certas necessidades nutricionais a
um custo mínimo;

um investidor pode querer selecionar investimentos que irão maximizar seus lucros.
Não existem técnicas precisas capazes de permitir o estabelecimento de um modelo. Cada

situação requer análises adequadas de suas características para a formulação de um modelo
matemático adequado e satisfatório.

O “PROBLEMA” DAS NAMORADAS

Um jovem está saindo com duas namoradas: Mariana e Júlia. Ele sabe, por experiência,
que:

Mariana, elegante, gosta de frequentar lugares sofisticados, mais caros, de modo que uma
saída de três horas lhe custa R$ 240,00;

Júlia, mais simples, prefere um divertimento mais popular, de modo que uma saída de três
horas lhe custa R$ 160,00;

O orçamento deste jovem permite dispor no máximo R$ 960,00 mensais para tal diversão;
Seus afazeres com trabalho e faculdade lhe dão liberdade de, no máximo, 18 horas e 
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40 000 calorias de sua energia para tais atividades “sociais”;
Cada saída com Mariana consome 5 000 calorias, mas com Júlia, mais extrovertida, gasta

10 000 calorias;
Ele gosta das duas com a mesma intensidade!!

Pergunta: como ele deve planejar sua vida “social” para obter a máximo de saídas com as
duas namoradas?

FORMULAÇÃO

Sejam  e  o número de saídas com Mariana e Júlia, respectivamente.

(1) Como o máximo de dinheiro disponível é R$ 960,00, temos

.

(2) O jovem pode sair no máximo um total de 18 horas mensais. Assim,

.

(3) Há também um limite para seu gasto de energia: 40 000 calorias. Logo,

.

(4) Também devemos observar que
.

Resumindo, 
OBJETIVO

Número máximo de saídas Maximizar . (1)

RESTRIÇÕES

       (2) 

Dizemos que temos um PPL com a função objetivo (1) sujeito às restrições (2). 
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FORMA GERAL DE UM PPL 

Encontrar os valores de x1, x2, …, xn  que maximizem (ou minimizem)
  Função Objetivo 

sujeita a

Vínculos ou restrições       (3)

                    Restrições de não-negatividade .   (4)

Observações:
a) Em um PPL qualquer, podem ocorrer os símbolos  ou = no lugar de . No entanto,

sempre vamos procurar escrever o PPL utilizando igualdades e a função objetivo sendo uma
maximização. Esta forma será chamada de forma padrão de um PPL;

b) O termo linear significa que a função objetivo e cada uma das restrições são lineares
nas variáveis ;

c) O  termo  programação  não  deve  ser  confundido  com  seu  uso  na  programação  de
computadores, aqui se refere a aplicações em problemas de planejamento ou alocação;

d) As restrições de um modelo determinam uma região à qual damos o nome de conjunto
de soluções viáveis. A melhor das soluções viáveis, isto é, aquela que maximiza a função
objetivo (na forma padrão de um PPL) denomina-se solução ótima.

SOLUÇÃO GRÁFICA DE UM PPL

Vamos discutir  aqui  um método  geométrico para resolver  problemas  de programação
linear a duas variáveis. Voltemos ao nosso “problema”

Maximizar  sujeito a .

O conjunto dos pontos que satisfazem às  cinco desigualdades acima é formado pelos
pontos  pertencentes  à  interseção  entre  as  regiões  do  plano  determinadas  por  cada
desigualdade.
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Análise dos vértices:

PONTOS Z
A  (0, 0) 0
B  (0, 4) 4
C  (2, 3) 5
D  (4, 0) 4

Considerando os vértices,  a melhor solução (ótima) é sair duas vezes com Mariana e três
vezes com Júlia.

DEFINIÇÕES E RESULTADOS TEÓRICOS

TEOREMA 1: A região viável de um PPL é um conjunto convexo.
                 (Condição necessária em outros resultados teóricos)

Conjuntos convexos podem ser limitados ou ilimitados.

DEFINIÇÃO: Um ponto extremo em um conjunto convexo S é um ponto pertencente a S que
não está no interior de nenhum segmento de reta contido em S.

TEOREMA 2: Seja S a região viável de um PPL.
(a) Se S é limitada, então a função objetivo assume valor máximo e valor mínimo em S.

Ainda, esses valores ocorrem em pontos extremos de S.
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(b) Se S é ilimitada, então a função objetivo pode assumir ou não um valor máximo ou
um valor mínimo em S. Se existir um valor máximo ou um valor mínimo em S, ele ocorre em
um ponto extremo de S.

    Procedimento para resolver geometricamente um PPL a duas variáveis:
             I – Esboce a região viável;
            II – Determine todos os pontos extremos de S;
           III – Calcule a função objetivo em cada ponto extremo;
           IV – Escolha um ponto extremo onde a função objetivo é máxima (estando o PPL 

    na forma padrão).

OBSERVAÇÕES

a) Sabemos do Cálculo que o gradiente de uma função  f   num ponto  x,  ou seja,  o vetor

formado pelas derivadas parciais de f  no ponto x aponta na direção

de máximo crescimento de f .
 

Em nosso caso particular,   e . Assim, o gradiente é o vetor (1, 1).
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b) Se tratarmos de um PPL a três variáveis geometricamente, ainda será possível a discussão,
porém é requerida certa habilidade de desenho e boa visão espacial, o que torna tal discussão
desaconselhável. 

De qualquer forma, o que se faz para duas variáveis é de grande apelo intuitivo e
auxilia no desenvolvimento teórico que tratam de problemas de dimensões maiores.

c)  Em geral, um PPL pode:
(i)   não possuir solução viável;
(ii)  possuir uma única solução ótima;
(iii) possuir mais de uma solução ótima (infinitas);
(iv) não possuir um valor máximo (ou mínimo) na região viável, isto é, pode ser 

      que seja possível escolher um ponto na região viável de tal modo que a função 
        objetivo seja tão grande (ou tão pequena) quanto se queira.

FORMA PADRÃO DE UM PPL

O desenvolvimento de um método ou algoritmo que determine a  solução de um PPL
torna-se necessário a redução do problema a uma forma tal que permita a aplicação direta
desse algoritmo. No caso da programação linear, o algoritmo mais utilizado é o SIMPLEX.
Para conhecê-lo e aplicá-lo é fundamental uma nova definição.

DEFINIÇÃO: Dizemos que um PPL está na forma padrão quando ele está escrito da
seguinte maneira:

Maximizar sujeito a

Observe que é muito fácil colocar um PPL na forma padrão.
(A) Se a função objetivo for do tipo minimizar, basta lembrar que 

mínimo{ } = - máximo{ }.

(B) Se uma restrição for do tipo
,

basta multiplicá-la por -1 para obter
.

(C) Considere um vínculo qualquer
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.

O lado esquerdo da igualdade não é maior que o lado direito e podemos transformar essa
desigualdade em uma equação adicionando uma variável não-negativa u a seu lado esquerdo,
ou seja,

.

A variável u é chamada variável de folga.

COLOCANDO NOSSO “PROBLEMA” NA FORMA PADRÃO

Maximizar  sujeito a .

Maximizar sujeito a .

O MÉTODO SIMPLEX

Aplica-se à forma padrão;
Utiliza, fundamentalmente, a álgebra linear;
É  um algoritmo de  busca,  isto  é,  não  encontra  a  solução  ótima diretamente,  mas

determina  soluções  viáveis,  cada  vez  melhores  até  que,  depois  de  um  certo  número  de
iterações, seja encontrada a solução ótima.

Foi  desenvolvido  por  George  B.  Dantzig  em  conexão  com  seu  trabalho  de
planejamento para o governo federal  americano. Este trabalho, desenvolvido em 1947, foi
uma contribuição primordial na área de pesquisa operacional e permitiu que a indústria e o
governo americanos economizassem bilhões de dólares.
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IDEIA DO MÉTODO

Sabe-se que a solução ótima é uma solução viável que é um ponto extremo. O método
SIMPLEX, para ser iniciado, requer uma solução inicial.

Suponha que essa solução inicial é o ponto extremo A. O método SIMPLEX verifica
se a presente solução é ótima. Se sim, o processo está encerrado. Caso contrário, existe um
dos pontos extremos adjacentes ao ponto A que fornece um valor maior que o atual para a
função objetivo.

O  método  faz  a  mudança  do  ponto  A  para  o  ponto  extremo  adjacente  que  mais
aumente o valor da função objetivo (no caso, o ponto B ou o ponto D).

Repete-se todo o processo para o ponto escolhido
O  processo  finaliza-se  quando,  estando  em  um  ponto  extremo,  todos  os  pontos

extremos, adjacentes a ele, fornecem valores menores para a função objetivo.

ESTRUTURA DO MÉTODO SIMPLEX

Observe que um PPL pode ser tratado na forma matricial. O método SIMPLEX é formado
por um grupo de critérios para a escolha de soluções que chamamos  básicas. Para isso, o
problema deve apresentar uma solução básica inicial e soluções subsequentes são calculadas
através da troca de variáveis básicas por variáveis não básicas. A cada etapa, escolhe-se uma
nova base, com e entrada e a saída de variáveis da base anterior. 

Considerações:

1) Se  o  número  total  de  variáveis  no  sistema  linear  obtido  quando  da  inclusão  das
variáveis de folga é , onde n é o número de variáveis originais do problema e m é o
número de restrições (sem contar as restrições de não-negatividade), então e o sistema
linear  será  compatível  indeterminado.  Logo,  existem  m vetores  coluna  linearmente
independentes  que  são  exatamente  referentes  às  variáveis  de  folga  (quando  estudamos
sistemas lineares falamos de variáveis livres).

Veja em nosso “problema”:

Maximizar  sujeito a .

Temos o sistema linear 
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 onde .

2) Para obter uma solução básica, basta atribuir valores arbitrários a  variáveis,
determinando, assim, os valores das variáveis restantes.

O método SIMPLEX realiza exatamente este procedimento para obter uma solução básica
viável. Para isso, deve considerar:

- as  n variáveis arbitrárias serão chamadas variáveis não básicas (VNB-não estão na
base), sendo-lhes atribuído o valor zero. Em geral, tomamos por VNB as n variáveis originais
do problema, pois atribuindo o valor zero a elas, o sistema linear fica na forma escalonada e
teremos uma solução associada às variáveis de folga;

-  as  m  variáveis  restantes,  determinadas  com  o  auxílio  do  sistema  linear  são  as
variáveis básicas (VB-estão na base);

- os vetores coluna associados às VB devem ser linearmente independentes e, assim,
constituem uma base associada à matriz do sistema linear;

- uma solução básica é qualquer solução obtida pelo processo acima.

Aplicando este procedimento ao nosso “problema”:

- fazemos (VNB)

            - VB:  e o sistema linear fica na forma escalonada

 .

- Observe que temos uma solução formada pelas variáveis de folga.

, ou em forma matricial, .

Temos  vetores  coluna  formando  uma  base  de e  a  solução  básica  inicial  é
.
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Base:  .

3) Até então temos , onde  são as VNB e  são
as VB. Portanto, a função objetivo está escrita em termos das VNB. Examinemos a função
objetivo com a solução inicial:

.

Se a variável entrar na base com o valor 1, o valor de Z passa de Z=0 para Z=1 , que é
exatamente o valor do coeficiente de .

Se a variável  entrar na base com o valor 1, o valor de Z passa de Z=0 para Z=1 , que é
exatamente o valor do coeficiente de .

Por outro lado, se o coeficiente de ou  fosse negativo, a entrada dessa variável na
base diminuiria o valor de Z , de acordo com seu coeficiente.

1ª. Conclusão: Enquanto a função objetivo apresentar VNB com coeficientes positivos,
ela poderá ser aumentada, e não temos ainda a solução ótima.

Agora vamos reescrever a função objetivo com todas as variáveis à esquerda:

.

Assim, coeficientes negativos à esquerda indicam que o valor de  Z pode ser aumentado
com a entrada de variáveis na base, proporcionalmente ao seu coeficiente.

Observe .

Se entra na base, .

Escrito dessa forma, temos

2ª. Conclusão: A solução testada será ótima quando as variáveis não básicas na função
objetivo não apresentarem coeficientes negativos.

4) Cálculo da nova solução básica.
Utilizaremos uma estratégia conhecida como solução por quadros.
a) Variável que entra na base
Entra  na  base  a  VNB  com  coeficiente  negativo  de  maior  valor  absoluto  na  função

objetivo. A ideia é melhorar rapidamente o valor de Z.
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Entra (é uma escolha pois seu coeficiente é o mesmo de ) 

b) Variável que sai da base
Sai da base a variável que primeiro se anular com a entrada da variável escolhida no

item  (a).  Para  descobri-la,  dividimos  os  termos  independentes  do  sistema  linear  pelos
coeficientes positivos da variável que entra. O menor quociente indica que a VB dessa linha é
a que primeiro se anula e deve sair da base.
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a) Elemento Pivô
A coluna da variável que entra e a linha da variável que sai identificam um elemento

chamado elemento pivô.

b) Calculando a nova solução
Utilizamos uma técnica conhecida por pivoteamento, que é baseado no método de Gauss-

Jordan.

Observe que agora a função objetivo está escrita em termos das VNB e (não estão na
base). Abaixo, escrevemos a solução obtida.

                        VNB: .

                        VB: 

Relembrando o esboço que fizemos da região viável, estamos no ponto .
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Nova Etapa - Cálculo da nova solução
a) Variável que entra na base: 

b) Variável que sai da base: 

                        

                         

                        

c) Elemento Pivô: ,  4/3

d) Calculando a nova solução

A função objetivo está escrita em termos das VNB  e , pois os coeficientes das VB
são nulos. O valor de Z é:

VNB: = 0, = 0

VB: = 2,  = 1, = 3
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             Z =  +  = 2 + 3 = 5.
Solução: (2, 3).
Essa solução é ótima porque os coeficientes das VNB na função objetivo são positivos. Se

     ou   entrar na base, o valor de Z diminuirá, contrariando o objetivo.
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