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APRESENTAÇÃO

Dayse Marinho Martins

Yuri Givago Alhadef Sampaio Mateus

 

A obra “Ciência e Inovação: um olhar interdisciplinar” objetiva dar visibilidade 

para o debate em torno da Ciência sob ótica interdisciplinar, isto é, como cada 

área do conhecimento (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, 

Códigos, Matemática e suas Tecnologias) como vem sendo aplicados os resultados 

de suas pesquisas. Buscou-se discutir os entraves que historicamente assolam 

a Ciência, bem como os novos problemas que desafiam os pesquisadores/as no 

cotidiano da pesquisa. 

Chama-se a atenção para o papel da ciência, tecnologia e inovação, na 

pretensão tornar a pesquisa e os dados científicos acessíveis a todos, em que 

se abra oportunidades rigorosas de processos de revisão por pares e combata 

o negacionismo, no tocante os resultados científicos. Além disso, procurou-se 

pesquisas que tratem de novas metodologias, Políticas Públicas destinadas 

à Ciência, a sua função social, história da Ciência, política etc. Foram aceitos 

trabalhos que versem sobre a Ciência em qualquer área do conhecimento, 

experiências pedagógicas, relatos de caso, revisão bibliográficas, pesquisas 

documentais etc.

Caro(a) leitor(a), é com grande satisfação que apresentamos “Ciência e 

Inovação: um olhar interdisciplinar”, com o objetivo de oferecer um espaço de 

discussão para questões pertinentes relacionadas às pesquisas sobre a Ciência 

sob ótica interdisciplinar, em seus múltiplos aspectos. Esperamos que este debate 

interdisciplinar contribua para consultas, discussões e o surgimento de outras 

publicações acerca desta temática tão importante para a educação brasileira. 

Boa leitura a todos/as!!!
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INTRODUÇÃO 

 O contexto de construção da ordem imperial brasileira (1823-41) foi 

marcado por embates que envolveram os mais diversos segmentos da sociedade 

oitocentista, sobretudo aquela população menos favorecida e excluída, isto é, 

homens livres e escravos, brancos, caboclos, pardos e negros, indígenas etc. 

Esses grupos apresentaram as suas pautas sob formas de protestos, o que 

criara um espectro entre as elites da época de que uma revolta escrava, assim 

como ocorrera no Haiti1, tomaria o poder e extinguiria os alicerces de toda a 

ordem social tencionada a beneficiar apenas uma minoria daquela sociedade, 

a qual historicamente se perpetuava no poder. Entre os locais que sediaram 

esses protestos, destaca-se a província do Maranhão com a Balaiada (1838-41), 

movimento popular contestatório ocorridos na primeira metade do século XIX, no 

qual houve a luta por cidadania em meio às disputas políticas e sociais no Brasil 

pós-independente, em que os anseios populares se manifestaram por meio de 

protestos e revoltas diante da exclusão desses segmentos na nova ordem política 

que se estruturava.

Para a historiografia conservadora, que ressaltava os “grandes homens 

e seus grandes feitos”, era inexpressiva participação popular nos processos 

históricos. No entanto, não é tão simples assim, como querem tais interpretações 

conservadoras, que trazem em sua escrita a ausência da participação das 

camadas menos favorecidas, em prol de um discurso pacifista que mascara o 

real embate entre os projetos elaborados por essas elites e as reivindicações 

dos populares em relação a esses projetos, que em seus conteúdos excluíam e 

exploravam esse grupo social. Os chamados anônimos e invisíveis na História, 

quando aparecem são por motivos de revoltas e são condenados aos olhos dos 

contemporâneos da época, os quais relatam seus “desatinos” nos documentos 

1  Segundo Lyra (2012, p. 24), o “que sucedera em 1791 no Haiti – onde os escravos 
embalados pelo ideal de liberdade e igualdade pregado pela Revolução Francesa, se rebela-
ram, conseguiram liberta-se e assumiram o governo da ilha – era um alerta constante sobre os 
“perigos” latentes de uma sociedade escravocrata”.
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oficiais e, como vencedores e senhores da memória, apresentam os vencidos 

como inimigos da ordem.

A Carta Magna definiu como sistema de governo do Brasil uma Monarquia, 

Hereditária, Constitucional e Representativa. Assim, a Constituição Brasileira de 

18242 em seu artigo 5, afirmava que: “A Religião Católica Apostólica Romana 

continuará a ser a religião do império. Todas as outras religiões serão permitidas 

com seu culto doméstico ou particular, em casas para isso destinadas, sem 

forma alguma exterior de templo”. No artigo 95, estabelecia que para ocupar 

cargo eletivo era necessário o candidato professar a religião do Estado (BRASIL, 

1824). Desse modo, a Igreja Católica Romana era unida ao Estado e diversas 

vezes as autoridades, acolhendo a exigências de padres e frades intervieram nas 

atividades de outros grupos religiosos como os Protestantes3.

 Segundo o historiador Guilherme Pereira das Neves (2011, p. 379), existem 

muitas explicações para a seguinte afirmação de que “ao longo dos séculos, 

a Igreja constituiu uma das instituições capitais da civilização ocidental”. Para 

tanto, esse autor admite que, sob uma perspectiva econômica, a Igreja foi um 

empreendimento que acumulou e soube operacionalizar a soma extraordinária 

de recursos. A partir de uma ótica social, essa instituição religiosa foi 

[...] uma organização excepcional de indivíduos, espalhados pelos cinco 
continentes, voltados a uma multiplicidade de tarefas. Do político, uma 
instância que reivindicou para si o papel de supremo árbitro do mundo. Do 
cultural, um agente decisivo tanto na transformação de comportamentos e 
atitudes diante da vida quanto na preservação e geração de conhecimentos 
e obras inestimáveis, que integram o patrimônio da humanidade. Pode 
ainda ser tomada como a responsável por ações que hoje despertam 
repulsa e até condenação, como a Inquisição e a intolerância em relação 
a outras culturas (NEVES, 2011, p. 379).

2  É importante destacar que a Constituição de 1988, a atual Carta Magna do Brasil, em 
seu artigo 5º, assegura que “VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e a suas liturgias” (BRASIL, 1824).
3  Ver: PEREIRA, J. Reis. Breve História dos Batistas. 2 ed. Rio de Janeiro: Casa                
Publicadora Batista, 1979.



11

CIÊNCIA E INOVAÇÃO: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR

 Diante disso, nota-se que a Igreja Católica Apostólica Romana contribuiu 

de forma decisiva para a formação da sociedade brasileira nos tempos imperiais, 

uma vez que essa Igreja permanecia como a religião oficial de um Estado 

Nacional que acabara de nascer. Nesse sentido, a pergunta vital consiste em: 

qual o peso da religião católica nesses movimentos populares do Brasil Imperial? 

Teve um peso fundamental e definidor ou foi sem relevância? Como os religiosos 

viam as manifestações populares? Os segmentos populares faziam as suas 

apropriações do conjunto doutrinário dessa religião romana e resultavam no 

chamado “Catolicismo Popular”4? Ou o uso dessa religião seria um apelo retórico 

para que o movimento apresentasse legitimidade e que estava em consonância 

com os princípios norteadores daquela época? 

 Assim, o presente trabalho pretende refletir sobre o componente da 

religiosidade nas revoltas populares durante a construção da ordem imperial 

brasileira, com destaque para a revolta da Balaiada na província do Maranhão. 

Esse movimento que se caracterizou por ser uma revolta predominantemente 

popular, envolvendo livres pobres e escravos, expressa a luta por cidadania desses 

segmentos populares excluídos na nova ordem política que se estruturava. É 

importante enfatizar que o Brasil imperial conservou, oficialmente, uma identidade 

religiosa legada dos tempos coloniais, tendo o catolicismo como a religião oficial 

desse Estado Nacional. No entanto, quando se trata das práticas religiosas das 

camadas populares, o que se observa é uma heterogeneidade, resultante de um 

sincretismo e de um hibridismo cultural que envolvia os diferentes segmentos 

sociais e étnicos da população.

 O texto está organizado em duas partes: a primeira discute-se, portanto, de 

forma breve o Brasil como um Estado Confessional, no qual os poderes secular 

e espiritual eram separados por uma linha tênue. Na segunda parte, mostrar-se a 

leitura da religiosidade feita pelos rebeldes, quais usos esses rebelados fizeram do 

catolicismo, religião oficial do Estado, para legitimar as suas manifestações, além 

4  Segundo Santirocchi (2015, p. 34), a noção de “catolicismo popular”, tem “um desen-
volvimento próprio”, com os seguintes traços: “de magia, de superstição, de sincretismo, de 
crendices, humanização do divino, entre outras características”.  
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de apontar a desconfiança por parte dos revoltosos de uma suposta conspiração 

maçônica, no movimento da Balaiada, para reescravizar os alforriados, na época, 

denominados “homens de cor”.

O ESTADO E A IGREJA NO BRASIL OITOCENTISTA

 O Brasil Oitocentista foi um Estado Confessional, havendo a junção entre 

os poderes secular e espiritual. Na compreensão de Santirocchi (2013, p. 1), 

o período de construção e legitimação do Estado Nacional, quando observado 

a partir da sua relação com a Igreja Católica, nota-se que na sua gênese a 

administração local alicerçou-se com frequência no aparato da burocracia 

eclesiástica, “o único existente a nível capilar em território nacional nos anos 

imediatamente posteriores à Independência”. Para isso, foi basilar a instalação 

do “Padroado Civil”5, expresso sobretudo nos artigos 5 e 1026 da Constituição 

de 18247, e a “manutenção do regalismo8, utilizados para adequar a estrutura 

eclesiástica a tal situação”.

5  De acordo com Santirocchi (2015, p. 66), o regalismo em Portugal embasava-se suas 
ações na igreja primitiva, “nos antigos imperadores romanos, antigas concessões pontifícias e 
na tradição”, gerando “uma discussão sobre quem cedeu a quem tal ou qual privilégio. Já no 
Brasil o regalismo se justificava, uma vez que “o Imperador tinha direito ao padroado porque foi 
aclamado pelo povo soberano e porque assim determinava a Constituição, ou seja, o padroa-
do era civil”.
6  No artigo 102 da Constituição de 1824, há dois parágrafos que tratam dessa relação 
Estado e Igreja, a saber: “II. Nomear Bispos, e prover os Benefícios Eclesiásticos [...] XIV. Con-
ceder, ou negar o Beneplácito aos Decretos dos Concílios, e Letras Apostólicas, e quaisquer 
outras Constituições Eclesiásticas que se não opuserem à Constituição; e precedendo aprova-
ção da Assembléa, se contiverem disposição geral” (BRASIL, 1824).
7  “As evidencias são obvias: a nova Constituição nasceu em um berço regalista. O direi-
to de no bispo e prover os benefícios eclesiásticos, que eram uma concessão dada pela Sé 
Apostólica, por meio de bulas aos reis portugueses e ao grão-mestrado da Ordem de Cristo, 
passaram a ser considerados como um direito constitucional do Poder Executivo e unilateral-
mente estabelecido, sem prévia discussão ou Concordata com a Santa Sé. Da mesma forma, 
fazia parte da Carta Constitucional o beneplácito, tradição do regalismo português. Somente 
a instituição desse ‘padroado a força’, temperado pelo regalismo do placet, já evidencia uma 
enorme diferença entre as práticas e contexto de formação e estabelecimento do padroado e 
regalismo português e brasileiro” (SANTIROCCHI, 2015, p. 62, grifo do autor).
8  Dilermando Ramos Vieira (2015, p. 14) define regalismo como “um conjunto de práticas 
políticas aplicadas a partir do pressuposto que o soberano, por ser soberano, estava investido 
da ‘natural’ prerrogativa de intervir em vários âmbitos da vida eclesiástica. E ao contrário do 
que era de se supor, esta política não conheceu interrupção após a independência do Brasil.
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 A conservação da unidade política e de um imperador português no Brasil 

depois de 1822, segundo Martha Abreu (2008, p. 126), seguramente provocou 

o reconhecimento da Emancipação pelo papa e a continuidade do padroado, 

concedendo ao Estado a competência das matérias eclesiásticas e religiosas. 

Essa pesquisadora acrescenta que além disso, “o Brasil não conheceu guerras 

civis, como na América Hispânica, que pusessem em xeque os bens da Igreja, a 

questão da liberdade religiosa, autonomia eclesiástica ou autoridade de Roma. A 

tutela imperial” nas questões da Igreja foi facilitada devido à presença dominante 

de uma “elite clerical regalista, formada, juntamente com a liderança política do 

novo país, dentro do espírito das reformas liberais pombalina” (ABREU, 2008, p. 

126). Esse mesmo grupo “participou intensamente da Independência, das lutas 

do Primeiro Reinado e período regencial, apoiando o chefe político em assuntos 

religiosos e a sua aprovação previa para as decisões emanadas de Roma” 

(ABREU, 2008, p. 126).

 Sobre a relação entre Estado e Igreja, conforme Neves (2011, p. 395, grifos 

do autor), houve muitas discussões durante a criação da Constituição brasileira, 

pois a quase totalidade da “elite que elaborou e discutiu o primeiro Projeto de 

Constituição no Brasil” seguia a “partilhar a concepção pombalina de que ‘a 

jurisdição eclesiástica não era própria da Igreja, mas permissão dos soberanos’ e 

de que ‘a Igreja está no Estado’”. E diferente do que “tinha feito prever o debate 

na Constituinte, a ideia de liberdade religiosa desaparecera”.

 Abreu (2008) expõe que o catolicismo no Brasil, bem como em toda a 

América Espanhola recém emancipada, tinha como foco central, no decorrer 

de todo o século XIX, uma sequência de conflitos de ordem política, social, 

econômica e cultural. A autora apresenta três desses impasses:  o primeiro, eram 

“os impasses entre os dirigentes do Estado e da Igreja envolveram a definição de 

suas relações em função da difícil conciliação entre os princípios do liberalismo, 

que em tese” indicavam “a separação entre os poderes laicos e religiosos, e a 
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manutenção do padroado, que garantia a autoridade imperial sobre os assuntos 

eclesiásticos e o caráter privilegiado do catolicismo no novo país” (ABREU, 2008, 

p. 126). 

 O segundo ponto, eram as disputas que os conflitos “envolveram os próprios 

membros da Igreja católica em torno do reconhecimento da autoridade do papa e 

da autonomia dos clérigos ne leigos na vida política e religiosa”. Por fim, afirma-se 

que os conflitos “envolveram a definição do correto sentimento e prática católicos 

de uma população tradicionalmente apegada a uma religiosidade repleta de 

devoções, irmandades, festas e procissões, que muitos viam como superstições 

e crendices” (ABREU, 2008, p. 126). 

 Conforme Santirocchi (2015, p. 31), no Brasil, a união entre o Trono e o Altar 

foi um legado lusitano, que no novo país almejava “que poder espiritual restasse 

de competência do clero, mas permitindo intervenções estatais, e que o poder 

secular fosse conduzido pelas instituições políticas vigentes e pelo Imperador, 

sem, contudo, encontrar pontos de consenso entre ambos”. A consequência disso 

“foi a institucionalização de um restritivo regalismo, que acabaria por se tornar 

uma das notas dominantes do período monárquico”. Além disso, para esse autor, 

em 1821, o retorno de D. João VI a Portugal e por seu primogênito, D. Pedro, ter 

proclamado a Independência no ano seguinte, geraram uma “maior intimidade 

entre parte do clero e o Governo, exacerbando o espírito nacionalista com que os 

negócios eclesiásticos se conduziram”. Mesmo com a Independência, “no quadro 

institucional o poder civil continuou a procurar, de todos os modos possíveis, 

controlar setores estratégicos da Igreja e utilizar a fé como instrumento para 

legitimar-se no poder e manter a ordem social vigente” (SANTIROCCHI, 2015, p. 

58).

  Quando se trata da hierarquia eclesiástica, Santirocchi (2015, p. 58) 

esclarece que exercia “tanto funções civis quanto religiosas, o que favoreceu a 

participação do clero brasileiro em várias áreas da sociedade: na economia, na 

política, na administração pública e nas oligarquias locais”. Isso, explica o porquê, 

“na época da independência, eclesiásticos tenham tomado parte tanto no processo 
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emancipatório quanto na organização administrativa do novo país”. O historiador 

ainda chama atenção para o fato de que o Estado brasileiro em construção, “além 

de instituir o padroado unilateralmente por meio constitucional”, não acatou a 

“concessão desse direito feito pela Santa Sé, que tradicionalmente detinha o 

poder de concedê-lo”. Existiam, no entanto, determinadas “motivações menos 

explicitas para o parecer negativo dos deputados à aprovação do placet à bula 

Praeclara Portugalliae: o conflito entre a Assembleia e o Imperador, as diferentes 

opiniões” acerca da “fonte e os limites da soberania nacional” (SANTIROCCHI, 

2015, p. 65, grifos do autor).

 Por outro lado, entre as ideias de progresso e civilização advogadas pelas 

elites imperiais, no decorrer do século XIX, estava em disputas, o lugar que tomaria 

a religião e o catolicismo, gradualmente apontado por essas próprias elites como 

o culpado pelo retardamento e obscurantismo do Estado Nacional que buscava 

a sua consolidação (ABREU, 2008). Nesse sentido, o Brasil Oitocentista foi palco 

de diversos projetos com interesses antagônicos, mas que não se contradiziam 

em relação as camadas populares.

A RELIGIOSIDADES NO PÓS-INDEPENDÊNCIA – O CASO DA 
BALAIADA (1838-1841)

O Brasil, no século XIX, como um país independente em sua fase de gênese, 

manteve uma identidade religiosa legada dos tempos coloniais. O catolicismo foi 

reconhecido como a religião oficial desse novo país, e teve entre a suas lideranças 

os padres, que participavam da vida política e até mesmo ocuparam cargos 

eletivos9. Por meio da documentação da época, pode-se perceber como esses 

religiosos viam as revoltas populares, sob perspectiva de um conservadorismo 

que norteou todo o processo de construção da ordem imperial, em que as 

manifestações das camadas ditas inferiores eram reprovadas por esses setores 

dominantes. 

9  Ver: SILVA, Joelma Santos da. Por mercê de Deus: Igreja e Política na trajetória de 
Dom Marcos Antônio de Sousa (1820-1842). (Dissertação de Mestrado). São Luís: UFMA, 
2012.
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 Apesar de ocorrer a subordinação em uma sociedade escravocrata na qual 
a hierarquização era rígida, como no Brasil Imperial, isso não impedia que as 
classes consideradas inferiores fizessem as suas próprias leituras dos processos 
em que viviam, interpretassem os acontecimentos nos quais estavam inseridas 
por meio do ponto de vista provido de suas vivências no meio social e lutassem 
para obter algum espaço de participação na nova ordem política do Estado-
nação. Em relação a religiosidade desse contexto, os rebeldes não estavam 
aquém, pois o Brasil desde o seu período colonial apresentava uma diversidade 
religiosa, resultante de um sincretismo. Tal conjuntura derivou da reunião dos 
grupos étnicos que habitaram na América Portuguesa, como os europeus, índios, 
afrodescendentes e outros, os quais se influenciaram culturalmente. Assim, era 
nesse cenário que os rebelados faziam suas opções de confissões de fé.

Nesse contexto, outra revolta que contou com liderança popular foi a Ba-

laiada (1838-1841), segundo Claudete Dias (1995, p. 73), foi um movimento so-

cial que aconteceu no Maranhão, Piauí e Ceará, envolvendo de um lado “grandes 

proprietários de terra e de escravos, autoridades provinciais e comerciantes; de 

outro, vaqueiros, artesãos, lavradores, escravos e pequenos fazendeiros (mes-

tiços, mulatos, sertanejos, índios e negros) ”. A historiadora Engel (2008, p. 72) 

destaca que o “conflito no seio das elites regionais deflagrou o movimento, opon-

do os bem-te-vis aos cabanos – denominação dada aos conservadores na re-

gião”. Esse conflito se agravou com as leis dos prefeitos (1838)10, que limitou 

a atuação dos juízes de paz e acirrou ainda mais os ânimos entre Bem-te-vis 

e Cabanos11. Os três principais líderes da revolta (Raimundo Gomes, Manuel 

10  “No Maranhão, antecipando-se às medidas que iriam cercear o “avanço liberal”, os de-
putados aprovam uma lei de autoria do presidente, chamada “Lei dos Prefeitos”. Pretende-se 
com a criação dos cargos de Prefeitos e Subprefeitos, centralizar a administração do município 
e retirar o poder das mãos dos Juízes de Paz” (ABRANTES, 1996, p. 26, grifos da autora).
11  De acordo com Iamashita (2010, p. 207), não “respeitar as leis significava para os re-
beldes não respeitar a Constituição, que teria sido desrespeitada com a criação da lei das pre-
feituras, que feria o funcionamento dos poderes estabelecidos pela lei maior da nação. Nesse 
sentido, quem cometia tal ilegalidade, a de desrespeitar a lei eram os cabanos, os criadores 
da lei provincial das prefeituras que, segundo os Bemtevis, feria a Constituição. As queixas, 
representações, protestos que chegaram ao nível do conflito armado da Balaiada nos revelam 
que estava bem interiorizada na sociedade maranhense do período regencial o entendimento 
da concepção da representação política e, por conta disso, externaram sua indignação com o 
não acatamento da Lei das Prefeituras”.
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Francisco dos Anjos, o “Balaio”; Cosme Bento das Chagas, o “Negro Cosme”) e 

suas motivações para a participação no movimento, segundo a historiografia, são 

apontados pela autora:

O episódio que desencadeou as lutas armadas deu-se em 13 de dezembro 
de 1838, na vila da Manga no Maranhão. Raimundo Gomes, vaqueiro 
que administrava a fazenda do padre Inácio Mendes – alinhado aos bem-
te-vis -, [...] quando alguns de seus homens, inclusive seu irmão, foram 
recrutados por ordem do subprefeito José Egito – cabano e adversário 
do seu patrão. [...] pouco depois, emergiu outro líder do movimento 
popular, [...] fabricante de cestos Manuel dos Anjos Ferreira; daí a sua 
alcunha de balaio. Aderiu a causa rebelde para vingarse do estupro das 
suas filhas por um oficial das forças da repressão, afirma a maior parte 
da historiografia, ou para reagir ao recrutamento de seus filhos. [...] em 
novembro de 1839, somou-se uma insurreição de escravos, atingindo 
várias fazendas da região de Itapecuru-Mirim no Maranhão. [...] liderados 
pelo liberto Cosme Bento das Chagas – conhecido como Preto Cosme -, 
integrava as lutas contra a escravidão que marcaram profundamente a 
História do Maranhão (ENGEL, 2008, p. 72).

Conforme Iamashita (2010, p. 205), os rebeldes estavam “preocupados em 

serem reconhecidos como cidadãos dignos e patriotas, e não identificados como 

bandidos, bárbaros ou aproveitadores”, apresentavam-se como “cidadãos bem-

conceituados nas comunidades para serem emissários de suas correspondências 

às autoridades”. Além de buscar “respaldo legal para a luta armada contra as 

autoridades, esclarecendo em várias proclamações e ofícios que não lutavam 

contra a lei, mas contra os abusos praticados em nome da lei”. Essa autora ainda 

destaca que os rebeldes não aceitavam as autoridades regenciais e provinciais, 

contudo, não rejeitavam o monarca. “Pelo contrário, era forte a representação de 

súditos do rei, simbolicamente pesava muito a “união em torno do rei”, ao qual 

se devia obedecer por serem os súditos obedientes a Deus e à religião católica 

(IAMASHITA, 2010, p. 207). A insatisfação era de fato “contra os poderosos 

cabanos12. Estes, na visão dos rebelados, eram autoridades ilegítimas, por 

12  Durante o período desse conflito, os bem-te-vis e cabanos se atacavam na tribuna jor-
nalística com acusações recíprocas sobre a responsabilidade pela revolta e seu crescimento, 
a exemplo do argumento dos bem-te-vis destacado por Janotti (1987, p. 53), que durante todo 
o período inicial da Balaiada, os bem-te-vis “não cansaram de responsabilizar os cabanos pelo 
crescimento da revolta, pela ineficiência da administração, pela corrupção da Guarda Nacional 
e, aproveitando-se da insegurança geral, vaticinar um grande derramamento de sangue na 
província”.
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serem injustas e por não acatarem a lei, e que insistiam em não lhes conceder 

a cidadania a que tinham direito pela Constituição” (IAMASHITA, 2010, p. 215).

O catolicismo na sua forma de devoção popular estava presente no coti-

diano dos populares, embora o Domingos Gonçalves de Magalhães (1848), que 

atuou como secretário do governo da Província do Maranhão de 1838 a 1841, 

diga que seja falta de Deus e da religião as causas das rebeldias no Maranhão:

Em remate deste artigo de costumes, direi que de todos os povos que 
visitei, de todas as províncias do Império em que estive, a do Maranhão, 
excetuando a sua capital, é onde menos se acata a religião. As luzes do 
cristianismo parece que ainda não penetraram essas vilas de tetos de 
palha e choupanas esgarradas em tão vasto território: pobres pardiei-
ros com o nome de igrejas, ermas de fiéis, apenas aninham as corujas, 
morcegos e mais aves noturnas, cujas imundícies cobrem o chão sem 
assoalho, e até mesmo os altares; um vapor pútrido, como o hálito da 
peste se exala do santuário deserto, e tão miserável é o seu aspecto, que 
parecem monumentos de zombaria ao mais sublime dos sentimentos 
humanos. Nós vimos e lastimamos o que escrevemos! O que se pode 
esperar de homens não domados por nenhum freio? A província do Ma-
ranhão tem sido por vezes teatro de rebeldes e testemunha de outras 
nas províncias limítrofes, e não são poucas as que precederam a esta 
(MAGALHÃES, 1848, p. 17-18).  

Em algumas proclamações dos rebeldes, verifica-se que em suas 

reivindicações usavam expressões que afirmavam as suas fidelidades ao 

imperador do Pedro I, à Constituição, ao catolicismo e a pátria brasileira. 

Comumente, esses manifestos encerravam-se com declarações de “vivas” a 

essas quatro expressões, bem como davam “vivas” as Tropas Bemtivis. Isso, fica 

evidente na documentação, a seguir: 

Em virtude da Coroa e do Trono de sua Majestade Imperial, o Senhor 
D. Pedro Segundo a quem Deus Guarde etc. E a Constituição me acho 
neste acampamento com as minhas tropas em armas para bem do 
Brasil, e sossego público como consta dos artigos seguintes. O 1º que 
seja sustentada a Constituição, e a garantia dos cidadãos. 2º Que sejam 
abolidos os prefeitos subprefeitos, comissários, ficando somente em 
vigor as leis gerais, e as que não forem de encontro a Constituição: por 
várias leis que se tem formado na Província não serem legais; e contra a 
Constituição, e não foram sancionadas na Assembleia Geral, Legislativa. 
3° Que sejam expulsado dos empregos os portugueses, e despejarem a 
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Província dentro em vinte cinco dias a exceção dos casado com famílias 
brasileiras, e os velhos de sessenta anos para cima, e aqueles que estejam 
justificados que não se opuseram contra a Constituição do Império, estes 
são nossos irmãos, nossos amigos, e darmos a vida por eles, porém 
aqueles que pegarão em armas, a armou ideais contra o Brasil, estes 
são nossos inimigos. 4° Aquele que procurar os braços, e a proteção das 
Tropas Bem ti vis que são defensoras de Nosso Imperador do Senhor D. 
Pedro 2° a quem Deus Guarde: serão bem aceitos, e bem tratados que 
as Tropas Bem-te-vis são humanas. E havemos gritar com gosto. Viva a 
Religião Católica. Viva o Senhor D. Pedro 2º. Viva Constituição. Viva as 
tropas Bem-te-vis etc. (s/d).13

Em outra proclamação dos rebelados, demonstra o uso de termos religiosos 

por esses segmentos, os quais pedem em nome de Deus, da Pátria e do Imperador 

para pegarem em armas e lutar para o bem dos brasileiros, e pedem respeito as 

autoridades, a saber:

Irmãos Brasileiros Patrícios e Amigos: Em nome de Deus, da Pátria, e do 
Imperador venho de novo convida-vos: para empunharem as armas, a 
benefício da nossa cara Pátria pois se acha em perigo a nossa sagrada 
causa e vós brasileiros, não impugneis o amor próprio que deveis aos 
vossos concidadãos: empunhai, empunhai, as armas, reverti-vos de 
novas forças, recobrai nova coragem, dobrai os vossos valores, bronzeai 
os vossos corações emcruhey os vossos ímpetos, sustentai os vossos 
caracteres, que então por estes meios salvaremos as nossas vidas, 
hõrra e fazendas; e não perderemos os avantajados passos que temos 
dado; e terreno que com tantos trabalhos temos ganhado. Oh, céus! Não 
permitais que os malvados se apuderem dos nossos domínios; porque 
então ficaremos de uma vez desgraçados! Ó... Brasileiros! Lastimosas 
as aflições! Que flagelos! Que angustias! Que afeto a consternação! 
Que cimivivo coração! Não ficarão os nossos! Quando vimos famílias, 
como pinhoures das honras nas mãos dos despidas! Ou brasileiros que 
vergonha! Que dores que tormento! Tudo por causa do nosso desleixo! 
Não, não Brasileiros! Eu vos peço por amor de Deus, e da Pátria, que 
sigamos a boa ordem, haja união, deixemos os abusos, e ambição, 
obediência a Deus, e as autoridades, e nos mostremos no serviço 
vantajosos e obremos genéricas ações, que ganharemos a vitória, e 
então vereis os vossos nomes escritos com letras de ouro. Viva a Santa 
Religião Católica, Viva D. Pedro Segundo Viva os brasileiros amante da 
causa bemtivi.14

 Desse modo, em documentos como esses, sugerem os seguintes 

questionamentos: os rebeldes ao citarem essas expressões buscavam legitimar 

13  Proclamação dos Rebeldes, sem data. APEM, Documentos para a História da                    
Balaiada, p. 234, grifos nossos.
14  Proclamação dos Rebeldes, sem data. APEM, Documentos para a História da Ba-
laiada, p. 235.
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seus atos ousados de levantar as armas para contestar as bases de uma ordem 

excludente? Ou de fato eram leais ao Imperador? Eram adeptos do catolicismo 

ou sincréticos? Ou utilizavam o catolicismo para legitimar as suas ações? Uma 

vez que essa religião era a oficial do Império fincada na Constituição, assim, 

ao negarem o catolicismo deslegitimariam a revolta. É importante ressaltar que 

mesmo buscando bases legais para as suas reivindicações, os rebelados foram 

duramente reprimidos pelas autoridades da época.

 Sobre isso, Matthias de Assunção (2011, p. 308) diz que o ideário dos 

“balaios” “se desenvolveu a partir da interação do catolicismo popular com o 

constitucionalismo liberal e das experiências políticas dos rebeldes desde a 

Independência. Sintetizou-se nas medidas que, a seu ver, solucionariam seus 

problemas mais graves”. E o destaque na “religião católica era complementada 

pela acusação de que os cabanos formavam sociedades secretas, por meio das 

quais haviam conseguido usurpar o poder na província”. Para esse autor, aqui “se 

expressava o receio das sociedades restauradoras que – como no resto do Brasil 

– se destacaram no Maranhão depois de 1831, mas também a desconfiança 

católica da maçonaria15, mencionada em textos rebeldes” (ASSUNÇÃO, 2011, p. 

309). 

 Os rebelados também apresentavam suas desconfianças quanto a 

maçonaria, segundo Assunção (2011, p. 311), “Gomes acreditava que havia uma 

conspiração maçônica pretendendo reescravizar os homens de cor como ele e 

15  Para Barata (2008, p. 312), a Maçonaria é baseada “no caráter associativo voluntário 
e livre, a sociedade maçônica assumiu suas feições modernas na Escócia e na Inglaterra na 
virada do século XVII para o século XVIII, tendo rapidamente se expandido para o restante da 
Europa e para a América. No decorrer do século XVIII, as Lojas Maçônicas foram um impor-
tante espaço de circulação de ideias ilustradas, bem como de aprendizado de novas práticas 
políticas: o debate entre os pares, a escolha dos associados, a crença de que o mérito e não o 
nascimento constituía o fundamento para a ordem social. Embora rápida, essa expansão ocor-
reu num ritmo irregular em função das tentativas tanto de alguns governos seculares quanto 
da Igreja Católica de coibi-la, motivadas, sobretudo, pelo seu caráter fechado e secreto [...] No 
decorrer do ano de 1822, as Lojas Maçônicas foram um espaço privilegiado de discussão e de 
articulação política sobre o futuro do império português, mas também um espaço do confronto 
entre os diferentes projetos políticos em disputa”. 
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seus companheiros”. Nas palavras desse balaio: “[...] nós não estávamos a fato 

o como foi tramado este negócio por meio do segredo da Sociedade Maçônica 

que sejam Cidadãos os Brancos Ricos e que todo o povo de Cor que esteja no 

hábito de desprezar que sofra o pesado jugo do absolutismo e da escravidão”16. 

A respeito disso, Iamashita (2010, p. 244) diz que “além de desqualificar os 

maçons porque ‘tramam segredos’, Raimundo Gomes acusa-os de difundirem na 

sociedade a ideia de que” apenas deviam “ser considerados cidadãos as pessoas 

ricas e brancas, portanto, indiretamente, acusa-os de defenderem privilégios que 

vigoravam na situação anterior à Independência e à ideia de cidadania”. E os 

portugueses eram acusados de construir ou fomentar 

[...] em sociedades secretas a ideia de divisão social, que excluía o povo 
de cor, os brasileiros e os pobres da categoria de cidadão. Os portugueses 
são definidos como “os outros”, os que não são brasileiros, os déspotas 
e tiranos, que continuavam a impor aos brasileiros (aqui definidos não 
como os nascidos no Brasil, mas como as pessoas de cor), o “pezado 
jugo do absolutismo” e da “escravidão”, termo aqui usado no sentido de 
escravidão política, condição na qual o cidadão está destituído de suas 
liberdades e de seus direitos (IAMASHITA, 2010, p. 244).

Para Assunção (2011, p. 312), Raimundo Gomes “talvez fosse um visio-

nário excepcional”, contudo, acredita “que não deixa de ser representativo da 

consciência emergente do ‘povo de cor’ na província, enquanto força econômica, 

social e, nessa conjuntura, mesmo política”. Nesse sentido, a participação popu-

lar nesses movimentos de contestação a ordem vigente buscava forma de legi-

timar os seus atos, que sejam se fundamentando na Constituição ou se apoiado 

na religião oficial para alcançar a cidadania que era restrita a um pequeno grupo 

daquela sociedade.

16  (Ofício de Raimundo Gomes Vieira Jutahy ao Major da tropa legalista, Feliciano Falcão, 
em 10/07/1840.
AN – Coleção Duque de Caxias, Cx. 808, pasta 1, doc. 45, 5 fls apud IAMASHITA, 2010, p. 
243).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema desta pesquisa está vinculado à preocupação de analisar a 

participação das camadas populares nos movimentos políticos e na conjuntura 

da construção do Estado Nacional brasileiro, com enfoque nas lutas políticas que 

se seguiram à adesão da Independência no Maranhão, com destaque para a 

Balaiada. Nesse sentido, esse artigo teve por finalidade discutir a a religiosidade 

na revolta popular da Balaiada, no qual existiu a luta por cidadania em meios 

às disputas políticas e sociais desse pais recém independente, em que as 

insatisfações dos populares se revelaram por meio de protestos e rebeliões 

devido a exclusão nessa nova ordem que se organizava. 
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INTRODUÇÃO

Os anos de 2020 e 2021 ficarão marcados, na história da humanidade, pela 

pandemia causada pelo novo coronavírus. Essa nova pandemia se originou a 

partir de um surto de pneumonia de etiologia desconhecida na cidade de Wuhan, 

na China, em dezembro de 2019. Um coronavírus foi identificado como agente 

causador e, posteriormente, a pandemia foi denominada de COVID-19 pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS). O agente causador é semelhante ao da 

síndrome respiratória aguda grave (SARS) e da síndrome respiratória do Oriente 

Médio (MERS), a COVID-19 é causado por um coronavírus denominado SARS-

CoV-2, que afeta o trato respiratório inferior e se manifesta como pneumonia em 

humanos (SOHRABI et al., 2020; ROMERO et al., 2020a).

Impactos socioeconômicos negativos têm sido observados nas diferentes 

esferas da sociedade, tornando um desafio para as nações e chefes de estado no 

controle da pandemia, especialmente as famílias em situação de vulnerabilidade 

social são as mais afetadas no período (NASSIF-PIRES, 2020). Definido como 

contexto daqueles que estão expostos a diversos fatores de risco físico, psicológico 

e social (AMARAL, 2020), tal termo se estende às “fragilidades de vínculos afetivo-

relacionais e desigualdade de acesso a bens e serviços públicos” (CARMO, 2018, 

p. 2). Essas fragilidades são, em certa medida, intensificadas nesse momento 

pandêmico, diversas famílias que já se encontravam ou começaram a se encontrar 

nessa situação dependem do serviço público de sua região para mudança da sua 

condição (MACHADO et al., 2021).

Nesse contexto pandêmico e de vulnerabilidade social, e considerando o 

papel da Universidade no estabelecimento de ações de extensão universitária 

em demandas reais e significativas da (e para a) sociedade, foi elaborado e 

desenvolvido o projeto de extensão “Implementação de uma planta piloto para 

fabricação e transferência de tecnologia relacionada à produtos saneantes 

domissanitários”, financiado pela UTFPR e MEC, que teve como objetivo contribuir 
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para a diminuição da disseminação da COVID-19 por meio da fabricação e doação 

de produtos de limpeza e desinfecção para famílias em situação de vulnerabilidade 

social, SUS e entidades beneficentes de quatro municípios paranaense: Campo 

Mourão, Roncador, Quarto Centenário e Rancho Alegre d’Oeste (Figura 1). 

Figura 1 - Localização dos municípios parceiros no projeto: Campo Mourão 
(vermelho), Quarto Centenário (amarelo), Rancho Alegre d’Oeste (azul) e 
Roncador (verde).

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregiões_e_microrregiões_do_Paraná 

No presente capítulo apresentamos alguns dos resultados obtidos, e 

socializados em diferentes trabalhos pelo grupo, ao longo dos anos de 2020 e 

2021 com olhar para os aspectos de vulnerabilidade social.

DESENVOLVIMENTO

 Apresentamos, nas quatro seções a seguir, um olhar para a situação da 

vulnerabilidade social nos municípios parceiros do projeto, uma breve descrição 

do projeto Planta Piloto para Fabricação de Produtos Domissanitários, impactos 

quantitativos e qualitativos do projeto e reflexões para um cenário pós-pandêmico.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_mesorregiões_e_microrregiões_do_Paraná
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Municípios parceiros e vulnerabilidade social

Devido ao contexto pandêmico que estamos vivenciando, a OMS aconse-

lhou cuidado especial a parcela mais vulnerável da população, principalmente a 

que sofre vulnerabilidade social, que tem menos acesso à informação, saúde e 

educação. No Brasil, uma forma de verificar essa necessidade de atenção é le-

vando em consideração o Índice de Desenvolvimento Humano - Municipal (IDH-

-M), um número que varia entre 0 e 1, que é calculado a partir de três dimensões: 

renda (IDH-R), longevidade (IDH-L), e educação (IDH-E). Quanto mais próxi-

mo de 1, maior o desenvolvimento humano de um município (MACHADO et al., 

2021). Para os municípios de Campo Mourão, Quarto Centenário, Rancho Alegre 

d’Oeste e Roncador (parceiros no projeto ora relatado) podemos observar que, 

apesar dos valores de IDH-M serem considerados médios ou altos, a componen-

te IDH-E é relativamente baixa (Tabela 1) e a taxa de pobreza é relativamente 

alta.

Tabela 1 - Indicadores de Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios 
parceiros no projeto.

Município População IDM-M IDM-R IDH-L IDH-E

Campo Mourão 94.859 0,757 0,749 0,841 0,689

Quarto Centenário 4.512 0,710 0,724 0,819 0,603

Rancho Alegre d’Oeste 2.655 0,704 0,673 0,831 0,625

Roncador 9.849 0,681 0,665 0,797 0,595

Fonte: Compilado a partir de informações do Atlas do Desenvolvimento do Brasil.

Observa-se que a taxa de pobreza - proporção de famílias com renda 

mensal per capita até ½ salário mínimo sobre o total de famílias - nas comarcas 

de Campo Mourão (que compreende as cidades de Campo Mourão, Farol, 
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Janiópolis e Luiziana), de Goioerê (que compreende as cidades de Goioerê, 

Quarto Centenário, Moreira Sales e Rancho Alegre d’Oeste), e Iretama (que 

compreende as cidades de Iretama e Roncador) é relativamente alta 20,74, 

27,69, 43,50%, respectivamente. 

No indicador IDH-M, o cálculo é feito numa média geométrica entre: 

Dimensão Longevidade que mede a esperança de vida ao nascer em um único 

número por técnicas e funções indiretas adequadas. Dimensão Educação com 

média geométrica de percentual de escolaridade da população de 18 anos ou 

mais com ensino fundamental completo e uma média aritmética ponderada dos 

percentuais de diversas idades e suas mínimas formações básicas. E por fim, a 

dimensão Renda é aplicado uma fórmula específica com valores logarítmicos na 

renda per capita do município e um local de referência (MACHADO et al., 2021).

Outro índice a ser considerado é o IPDM (Índice IPARDES de Desempenho 

Municipal) criado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 

e Social (IPARDES), que considera que esse índice apresenta uma melhor 

realidade dos municípios do Paraná nos aspectos econômicos e sociais do estado 

nas dimensões educação, saúde e renda. O valor entre 0 e 1 é calculado onde 

mais próximo de 1, maior o desenvolvimento do município naquela dimensão 

(IPARDES, 2018). A Tabela 2 apresenta os dados referentes ao índice IPARDES 

dos quatro municípios parceiros do projeto.

Tabela 2 - Índice IPARDES dos municípios parceiros no projeto.

Município IPDM 
Geral

IPDM 
Renda

IPDM  
Educação

IPDM 
Saúde

Campo Mourão 0,7934 0,6030 0,8822 0,8949

Quarto Centenário 0,6931 0,4495 0,8562 0,7735

Rancho Alegre d’Oeste 0,6798 0,4672 0,8350 0,7372

Roncador 0,6903 0,4177 0,8317 0,8214

Fonte: Índice IPARDES de Desenvolvimento Municipal (2018).
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Apesar de considerar dimensões semelhantes ao IDHM, o IPDM leva em 

consideração algumas variáveis diferentes: a dimensão Saúde leva em conta, 

com pesos distribuídos, consultas pré-natais, óbitos por causas mal definidas 

e causas evitáveis por nascidos; a dimensão Educação considera, com pesos 

distintos, taxa de não abandono, percentual de docentes com curso superior, 

atendimento à educação infantil, taxa de não distorção e outros; a dimensão 

Renda leva em consideração pesos distintos de percentuais de remuneração 

média, emprego formal e produção agropecuária (IPARDES, 2018).

Diante do quadro apresentado, observa-se que os valores de IDH-M dos 

municípios é consideravelmente médio ou alto, entretanto o IDH-E é relativamente 

baixo. Considera-se que o IDH-E é importante (STEINER, 2006), entre outros, 

no contexto da saúde, uma vez que, “[...] de maneira geral, os indivíduos com 

maior escolaridade apresentaram maior sensibilidade e conscientização sobre 

sua saúde; portanto, realizaram mais ações para melhorar a quantidade e a 

qualidade de sua saúde” (BAYATI; AKBARIAN; KAVOSI, 2013, p. 60, tradução 

nossa). Esse indicador é uma das diversas formas de observar numericamente o 

nível do desenvolvimento dos municípios, mas por conta da forma que é calculado 

apresenta diversas limitações na “[...] estimação apenas para áreas geográficas 

e dificuldades que colocam para a agregação” (BRAMBILLA, 2015, p. 84).

Analisando o outro indicador, observa-se que os valores de IPDM - 

Educação e IPDM - Saúde são consideravelmente médios ou altos, entretanto o 

IPDM - renda é relativamente baixo. Observa-se que o índice, apesar de abranger 

aspectos econômicos e sociais dos municípios no estado do Paraná (DUBIEL; 

RAIHER, 2013), por conta da seleção arbitrária de indicadores e pesos utilizados, 

tem suas limitações. Essas limitações, por exemplo, gera um conflito aparente 

entre os dois indicadores (IPDM e IDH-M), nos quais as componentes IPDM - 

Educação e IPDM - Saúde parecem não representar a totalidade da situação. 
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Projeto Planta Piloto para fabricação de produtos domissanitários

Como exposto anteriormente, o contexto pandêmico e de vulnerabilidade 

social motivou a elaboração e desenvolvimento do projeto “Implementação de 

uma planta piloto para fabricação e transferência de tecnologia relacionada à pro-

dutos saneantes domissanitários”. A etapa determinante para o desenvolvimento 

do projeto foi a implementação da planta piloto que permitiu, além da fabricação 

de produtos domissanitários para doação, a criação de um espaço adequado 

para atividades de ensino, pesquisa e extensão.

Planta piloto é o termo usado para escala de produção menor que a indus-

trial, mas que represente de forma consistente os processos produtivos indus-

triais e de laboratório. Assim, os custos de produção envolvidos nos processos 

e produtos podem ser reduzidos, frente aos processos industriais. Possibilitando 

a ampliação do conhecimento, integrando a teoria com a prática, melhorando o 

desenvolvimento cognitivo dos estudantes envolvidos no projeto, sendo um im-

portante instrumento para ensino, pesquisa e extensão.

Experimentos práticos em laboratório oferecem uma alternativa de intro-

duzir maior realismo na educação. A utilização de uma planta piloto como pla-

taforma para implementação de aulas práticas e estudo, bem como produção 

de produtos, representa uma boa maneira de superar dificuldades existentes no 

combate a pandemia, permitindo a compreensão de vários conceitos relativos 

aos processos e produtos, favorecendo a aprendizagem, uma vez que o estudan-

te é colocado em contato com diversas situações encontradas pelos profissionais 

no setor industrial (ROCHA et al., 2004).

A construção de planta piloto como elemento didático, tem por propósito 

demonstrar conceitos e ideias importantes, tais como técnicas de projeto e imple-

mentação processos em tempo real. Deste modo, uma planta piloto deve apre-

sentar as seguintes características como: i) consistir de uma aplicação industrial 

que reflita problemas práticos relevantes; ii) ser um processo de fácil utilização e 
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aplicação; iii) possuir escalas de tempo convenientes; iv) não representar risco 

aos experimentadores; v) apresentar um baixo custo operacional; vi) ser versátil, 

permitindo a produção de diversos processos industriais, de forma simples e ba-

rata para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógica (ROCHA et al., 

2004).

A implementação de uma planta piloto que possibilita ações de ensino, 

pesquisa e extensão relacionados à fabricação de produtos saneantes domis-

sanitários, que segundo a Lei nº. 6.360/1976 são “substâncias ou preparações 

destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar, em ambien-

tes coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água” 

(BRASIL, 1976, on-line) foi de grande valia para o campus Campo Mourão da 

UTFPR, que atualmente oferta dois cursos na área de Química: Licenciatura em 

Química e Engenharia Química.

A implementação da planta piloto permitiu a fabricação de variados pro-

dutos, que atuam na higienização e desinfecção de diferentes superfícies, tais 

como: água sanitária, desinfetante de uso geral, álcool glicerinado 80%, sabone-

te líquido, sabão líquido e sabão em barra. Devido à alta demanda de produtos 

domissanitários, os esforços e recursos financeiros alocados ao projeto foram 

focados para a fabricação de produtos saneantes de menor custo, tais como o 

sabão em barra, sabão líquido, água sanitária e desinfetante de uso geral que 

foram entregues, por meio de parceria, para os municípios de Campo Mourão, 

Quarto Centenário, Rancho Alegre d’Oeste e Roncador que realizaram as doa-

ções para famílias em situação de vulnerabilidade social, entidades beneficentes 

e Sistema Único de Saúde.

A fabricação dos produtos saneantes foi feita em unidades de produção 

(Figura 2), que consiste em um tanque acoplado a um agitador mecânico (um 

misturador de tintas e argamassa). Nesse processo, a agitação é uma etapa im-

portante para permitir a mistura completa dos ingredientes, garantindo a homo-

geneidade e continuidade do processo da reação.
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Figura 2 - Diagrama esquemático das unidades de produção {(1) Adição dos 
ingredientes; (2) tanque de mistura/reação; (3) agitador} e foto de duas unidades 
de produção utilizadas.

Fonte: Autoria própria (2021).

Justificamos, como produtos principais da planta piloto, a escolha de 

produção de sabões (líquido e em barra) devido a facilidade de conseguir uma 

das matérias-primas para sua produção: o óleo vegetal residual. O óleo é um 

produto bastante consumido, devido as questões ambientais e necessidade de 

produtos sustentáveis, torna-se necessário dar destino ao óleo vegetal residual, 

sendo a utilização do mesmo para fabricação de sabão uma alternativa viável. O 

sabão é capaz de promover a limpeza de superfícies. A atuação do sabão está 

relacionada às forças de atração e repulsão entre as moléculas. As moléculas 

que compõem o sabão, possuem características polares e apolares, quando em 

contato com líquidos, dissolvem-se, interagindo com as moléculas desse líquido, 

reduzindo a tensão superficial existente. Os sabões alcalinos são mais eficientes 

que sabões neutros, pois há um maior aumento de interações realizadas com 

as sujidades, entretanto, o excesso de alcalinidade torna o produto corrosivo. O 

sabão produzido a partir do óleo vegetal residual, possui uma característica iônica, 

portanto, polar. Essa polaridade, possibilita a dissolução de substâncias polares 

e apolares, até mesmo ambas simultaneamente, propriedade esta que atribui 

poder de limpeza ao sabão. Dessa forma, o sabão produzido com óleo vegetal 
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residual pode ser amplamente utilizado como agente de limpeza e sanitização, 

como ainda traz benefícios ao meio ambiente por ser um produto biodegradável 

(FERNANDES, 2009).

Produção de sabão em barra: Para a produção de 15 litros de sabão em 

barra foi utilizado 6 litros de óleo utilizado para a fritura, 500 mL de água sanitária, 

4 litros de álcool etílico 96%, 1 kg de soda cáustica 99% e 5 litros de água. Em 

um reator com agitação mecânica foi adicionado o óleo de fritura usado para 

fritura previamente filtrado e clareado com a água sanitária, álcool etílico e a 

soda cáustica dissolvida na água. Após o período de reação dentro do reator, 

a mistura foi separada em moldes e armazenada por 24 horas onde foi retirado 

para o processo de cura a temperatura ambiente. Passados 15 dias, as barras 

foram reunidas em kits, rotulados e armazenados até o momento da doação 

(MACHADO et al., 2021).

Produção de sabão líquido: Para produção de 50 litros de sabão líquido 

foi utilizado 5 litros de óleo utilizado para fritura filtrado e clareado com 500 mL de 

água sanitária, 2,5 litros de álcool etílico 96%, 850 gramas de soda cáustica em 

escama e água até completar o volume. Em um reator com agitação mecânica 

foi adicionado o óleo utilizado para fritura filtrado clareado, álcool etílico e 

soda cáustica previamente dissolvida em água. A adição de água aconteceu 

gradualmente durante a reação de saponificação. Ao final, ao produto resultante 

foi adicionado corante e essência. O produto obtido foi envasado, rotulado e 

armazenado até o momento da doação (MACHADO et al., 2021).

O óleo vegetal residual necessário para a produção dos sabões líquido e 

em barra foram arrecadados por meio de uma campanha promovida pela Secre-

taria de Agricultura e Meio Ambiente de Quarto Centenário. A campanha, reali-

zada nas escolas do município, teve como objetivo conscientizar os estudantes 

sobre o descarte inadequado de óleo vegetal residual. Por meio dessa campanha 

o município arrecadou, em aproximadamente um mês, cerca de 1800 litros de 

óleo (MACHADO et al., 2021). 
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Impactos quantitativos e qualitativos do projeto

O óleo vegetal residual arrecadado foi utilizado para fabricação de mais de 

21 mil litros de sabão líquido e 3200 barras de sabão (Tabela 3), que foram doados 

para famílias em situação de vulnerabilidade social e entidades beneficentes de 

quatro municípios parceiros do projeto. As doações dos produtos fabricados para 

as famílias em situação de vulnerabilidade social foram realizadas, periodicamente, 

por meio de ações divulgadas em redes sociais, informando datas/locais/horários 

e necessidade de trazer recipientes para as doações. As doações, registros e 

avaliações das ações, foram conduzidas por servidores das Secretarias do Meio 

Ambiente e da Ação Social dos municípios parceiros.

Tabela 3 - Quantitativo de sabões doados em 2020.

Município
Sabão em barra 

(unidades de 125 g)
Sabão líquido (L)

Campo Mourão 780 7630

Quarto Centenário 772 8000

Rancho Alegre d’Oeste 1490 4000

Roncador 200 1685

Total 3242 21315

Fonte: Autoria própria (2021).

Entre os produtos fabricados, o sabão em barra foi um dos mais solicitados 

pela população em situação de vulnerabilidade social e pelas entidades 

beneficentes. No entanto, o tempo de cura e a necessidade de espaços arejados 

para esse processo tornaram inviáveis a produção em larga escala desse produto. 

A produção de sabão líquido, em contrapartida, foi mais adequada à realidade do 

projeto, por ser possível seu uso logo após a fabricação e por não demandar de 

amplo espaço físico.
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Além das vantagens apontadas acima, o sabão líquido possui baixo valor 

de produção e apresenta uma diversidade de uso. Além disso, para a fabricação 

do quantitativo de sabão líquido indicado na Tabela 3 foram utilizados cerca 

de 1,8 mil litros de óleo vegetal residual. Essa ação representou uma grande 

contribuição ao meio ambiente, pois, ainda hoje, boa parte do óleo de cozinha 

usado é descartado de forma inadequada e contribui para a poluição do meio 

ambiente.

A partir dos dados apresentados, é possível observar que o desenvolvimen-

to de projetos de extensão relacionados à fabricação e doação de sabões (líquido 

e em barra), por ser um produto fácil de ser fabricado e com custo relativamente 

baixo, possui diferentes beneficiários: (i) municípios, ao contribuir para a recicla-

gem do óleo vegetal residual coletado no âmbito de municípios, principalmente 

nos menores, que não possuem processo de logística reversa implementado; (iii) 

pessoas em situação de vulnerabilidade social, que podem ser beneficiadas com 

os sabões produzidos; (iv) sociedade em geral, uma vez que o descarte inade-

quado de óleo vegetal residual no meio ambiente polui o solo, corpos hídricos e 

até mesmo bacias hidrográficas, impactando nossa vida, de outras espécies, e 

até mesmo das futuras gerações.

A aceitação dos sabões em barra e líquido foi realizada, de forma anônima, 

com parte das famílias que receberam os produtos, utilizando formulário constituído 

por cinco elementos avaliativos (cor, odor, contato com a mão, consistência do 

produto e poder de limpeza). Os avaliadores foram orientados a atribuir notas, 

de 0 (ruim) a 10 (ótimo), para cada um dos cinco itens avaliativos. Além disso, 

no formulário haviam duas questões abertas: (i) Na sua opinião quais aspectos 

do sabão em barra/sabão líquido poderiam melhorados? (ii) Indique abaixo 

outras observações que julgar necessário sobre o sabão em barra/sabão líquido 

(ROMERO et al., 2020b).
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Quanto a aceitação dos sabões em barra e líquido, observou-se que todas 

as pessoas que realizaram a avaliação dos produtos indicaram nota 9 ou 10 

para os cinco itens avaliados. Tais resultados indicam que os produtos fabricados 

tiveram uma ótima aceitação por parte das famílias que receberam as doações, 

assim como sugerem que as formulações utilizadas resultaram em características 

satisfatórias dos produtos fabricados.

Nenhuma sugestão para melhoria dos produtos dos sabões foi registrada, 

mas, vários comentários de como os produtos têm sido utilizados foram feitos, 

assim como elogios acerca do odor dos produtos e eficiência para lavar louças 

do tipo alumínio.

Reflexões para um cenário pós-pandêmico

Os indicadores sintéticos são uma das formas de reunir dados colhidos e, 

diante de mecanismos estatísticos, representar uma realidade social específica. 

São, portanto, valores indispensáveis na definição de implementações de políticas 

públicas no estabelecimento de processos de superação de desigualdades 

sociais. Tais dados, por conta das metodologias utilizadas, possuem limitações, 

tal como representar uma realidade contextual pré-pandêmica, por isso a 

necessidade de observar outros fatores para melhor caracterizar a realidade 

social dos municípios. Tendo isso em vista, analisando informações fornecidas 

por órgãos governamentais, a Tabela 4 apresenta outros dados relevantes acerca 

dos municípios parceiros.
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Tabela 4 - Dados sobre bolsa família e renda familiar até ½ salário mínimo nos 
municípios parceiros do projeto.

Município

Bolsa família Famílias com renda 
até ½ salário mínimo

Famílias 
(pessoas)*

Famílias 
(pessoas)** 03/2020 08/2021

Campo Mourão 2.826 (9.578)
3.484 

(10.249)
8.433 9.445

Quarto Centenário 187 (571) 192 (623) 423 472

Rancho Alegre d’Oeste 116 (299) 202 (616) 260 301

Roncador 618 (1.692) 643 (1.893) 1.449 1.530

Legenda: *dados de março de 2020, **dados de agosto de 2021.
Fonte: Compilado a partir de informações do Relatório do Bolsa Família e Cadastro Único 

(acessível em https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/).

O aumento do número de famílias atendidas pelo bolsa-família e de 

famílias com até ½ salário mínimo representa, em certa medida, o agravamento 

da situação de vulnerabilidade social da população. A partir da análise desses 

índices podemos fazer generalizações para um contexto pandêmico, no qual a 

demanda por produtos saneantes domissanitários, como uma forma de combater 

microrganismos (tais como vírus e bactérias) aumenta. Dessa forma, defendemos 

a importância da implementação da planta-piloto ora relatada, que permitiu a 

fabricação de produtos saneantes domissanitários e doações para entidades 

beneficentes, famílias em situação de vulnerabilidade social e SUS de quatro 

municípios paranaenses.

Ao refletir sobre um cenário pós-pandêmico, entendemos que a continuidade 

de fabricação e doação de produtos saneantes contribuirá para que não haja 

https://aplicacoes.mds.gov.br/sagirmps/bolsafamilia/
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aumento da incidência de doenças causadas por microrganismos. Tal ação se faz 

necessária principalmente para famílias em situação de vulnerabilidade social, 

cuja parcela da sociedade aumentou consideravelmente durante o período de 

pandemia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Várias ações para doação de produtos de limpeza e desinfecção foram 

realizadas nos municípios parceiros, que mobilizaram servidores de várias 

secretarias municipais (Saúde, Ação Social e Meio Ambiente) para destinar, de 

forma ética e responsável, produtos saneantes para famílias em situação de 

vulnerabilidade social, assim como para o Sistema Único de Saúde. Apenas 

os quatro municípios parceiros possuem mais de 4 mil famílias em situação 

de vulnerabilidade social. Desta forma, o recebimento de produtos de limpeza 

e desinfecção que contribuem para a diminuição da disseminação de doenças 

causadas por microrganismos - tal como o novo coronavírus - representa um 

grande impacto social, uma vez que, geralmente, esses tipos de produtos não 

são a prioridade em termos de aquisição por essa parcela da população.

Destacamos a importância das Universidades, ao elaborarem projetos de 

extensão, verificarem as demandas reais e significativas da (e para a) sociedade, 

levando em consideração, por exemplo, aspectos de vulnerabilidade social dos 

municípios nos quais se pretende estabelecer parcerias. Ao se avaliar os diferentes 

índices que medem o desenvolvimento de municípios, tal como apresentado no 

presente capítulo, é possível observar lacunas/necessidades, seja no âmbito 

educacional ou da saúde, nas quais diferentes projetos de extensão podem 

ser desenvolvidos. Dessa forma, os projetos a serem desenvolvidos, além de 

contribuírem efetivamente para necessidades reais e significativas da população, 

contribuirão para a curricularização da extensão em cursos de graduação, com 

temas que partem da(s) necessidade(s) do público-alvo e que retroalimentem o 

ensino e a pesquisa.
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Resumo: O presente trabalho é uma pesquisa teórica e investigativa construída 
em aulas-remotas com 11 estudantes do curso superior de Licenciatura em 
Matemática do IFRS – Campus Osório, em 2020-1, a partir da disciplina 
denominada de Concepções em Educação Matemática. Ele objetiva compartilhar 
reflexões e possíveis ações docentes, desde planejar até construir atividades 
na escola com os estudantes, além de meios e formas para promover o 
processo de ensino e da aprendizagem de Matemática, sob a perspectiva da 
autonomia do estudante, sendo esse aspecto um dos critérios de aprendizagem. 
O olhar docente em relação à complexidade dos contextos atuais da escola, 
que influenciam/modificam as tendências em educação matemática, carece de 
momentos constantes de formação e espaço de pensar coletivo. Um resultado é a 
verificação de que é possível a personalização do ensino, assim como a promoção 
da aprendizagem de Matemática segundo meios e formas não previstos pelos 
professores, mas viabilizados pela estratégia da paridade entre os estudantes, 
sejam eles estudantes da Escola Básica e/ou Licenciandos de Matemática.

Palavras-Chave: Disciplina de Matemática. Concepções de Ensino. 
Aprendizagem. Escola Básica. Métodos e Meios. Personalização do Ensino.

1. INTRODUÇÃO

 Atualmente é comum escutar e ler em diferentes meios que a Matemática da 

escola precisa mudar, que a sala de aula de Matemática não pode continuar ser 

a mesma do século passado, que existe uma defasagem na educação, segundo 

afirmam Nunes, Bona (2021). Mas essa mudança se dará através do emprego 

de qual metodologia? Existe uma única forma de mudar? Será que todos os 

envolvidos desejam tal mudança? E quem forma os professores em conteúdos 

curriculares está atualizado sobre a necessidade dessa mudança metodológica? 

Além disso, um licenciando vivenciando as metodologias do século passado 

conseguirá sozinho fazer a transposição necessária entre teoria e prática para 

mudar a metodologia da escola e das aulas de Matemática quando for professor? 

Na verdade, o questionamento mais pertinente é como o licenciando fará a 

mudança se estágios/práticas de docência continuam seguindo os exemplos 

antigos?
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 Para que exista uma mudança significativa do ensino de Matemática, são 

muitas as inquietações e problemáticas que precisam ser estudadas e refletidas, 

desde o curso superior em licenciatura até as formações continuadas para 

docentes de Matemática. Diante disso, a disciplina, denominada Concepções em 

Educação Matemática, prevista no Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC)17 

de Licenciatura em Matemática no IFRS – Campus Osório, planejada para ser 

cursada no sétimo semestre do curso, pretende colaborar com a formação reflexiva. 

O objetivo geral da disciplina é o de “conhecer a história da Educação Matemática 

no Brasil, compreendendo os usos das diferentes tendências em Educação 

Matemática no cotidiano escolar, avaliando e propondo melhorias em livros e 

aulas tendo como referência as tendências em Educação Matemática” (BRASIL, 

p.84).  Além disso, constituir que a Matemática e a Educação Matemática enquanto 

áreas de conhecimento, paralelamente, trabalhar com seminários pesquisas 

brasileiras, desde a etnomatemática, resolução de problemas, modelagem, jogos 

e a metodologia por projetos (D´AMBRÓSIO, 1990; FIORENTINI, 1999). 

 A disciplina é construída a partir da perspectiva de conhecer os estudantes, 

futuros professores, isto é, o eu estudante e eu-logo professor. Esse processo 

dialógico e dialético contribui para que o licenciando perceba os dois lados do 

processo e as diferentes leituras do que é ensino e o que é aprendizagem, ade-

mais, de forma paralela, ele cosnegue diferenciar o que é Ensino de Matemática 

e o que é Aprendizagem de Matemática. Em seguida, o professor precisa se 

entender como um pesquisador (BONA, OLIVEIRA, 2020). Essa compreensão 

surge da premissa de que o conhecimento serve para mudar e melhorar a vida 

das pessoas (D´AMBROSIO, 1996), e a ciência é o meio para mudar a socieda-

de, logo , o professor/pesquisador de sala de aula  - seja da escola básica ou do 

curso superior de licenciatura - precisa entender sua prática como uma eterna 

pesquisa em construção (BONA, 2016).

17 Link do PPC do Curso de Licenciatura em Matemática: https://ifrs.edu.br/osorio/wp-con-
tent/uploads/sites/9/2019/06/PPC-Mat-Os%C3%B3rio-Atual-Resolu%C3%A7%C3%A3o-n%-
C2%BA-15-de-2019.pdf. 
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 Seguindo essa lógica, cada dupla ou trio de estudantes pesquisará uma 

tendência clássica da Educação Matemática, construirão uma pesquisa escrita 

e apresentarão em defesa com os colegas, através do GoogleMeet. Depois, 

em uma segunda rodada, a partir das tendências mais atuais, seguirá a mesma 

metodologia: um trabalho escrito e uma defesa, com apontamentos dos estudantes 

a respeito de eventuais dificuldades. Cada trabalho de pesquisa por tendência 

exige um “mini” plano de ensino de uso em sala de aula que contemple no mínimo 

a tendência estudada/pesquisada no momento. Desse modo, é tecido o conflito 

entre o antigo e o novo (em alguns casos, não tão novo), uma leitura da “Matemática 

da sala de aula” versus a legislação, exemplos desse tipo de documento são os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC). Através desses diálogos, é proporcionado ao estudante a oportunidade 

criar um texto de autoria própria, construindo concepções sobre que tipo de 

professor deseja ser, levando em consideração o contexto de HOJE que melhor 

se aplica em SUA sala de aula. Com isso, o estudante percebe se existe uma 

metodologia do século passado ou não e o que fazer com essa informação,  e 

através deste PENSAR buscar mais pesquisas sobre Educação Matemática 

além das sugeridas da disciplina e pesquisadas para avaliações. Acredita-se que 

é através dessas práticas que ocorre o despertar a curiosidade sobre o que você, 

professor, com seu olhar único, pensa que deve ser mudado e/ou descoberto, 

para então modificar a “Matemática da sala de aula”.

 Diante dessa lógica, este artigo visa contribuir com a reflexão sobre as 

tendências em Educação Matemática focadas para a sala de aula em tempos 

complexos, como este que é vivido atualmente, e não somente por questões 

pandêmicas, mas também com a intenção de desmistificar a Matemática, e sua 

funcionalidade na vida de todos. Para tanto, é essencial reconhecer, destacar 

e fomentar o trabalho docente, desde sua formação básica (superior) até a 

continuada, pois dela depende o essencial fator para a educação de qualidade.
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2. O COMEÇO DA REFLEXÃO ATÉ AS REPRESENTAÇÕES 
COLETIVAS

 Primeiro dia de aula, em sexta-feira, de calendário de 2021-1, que ocorre 

a noite, na modalidade remota, através da plataforma Moodle, tendo encontros 

síncronos através do Google Meet, às 19h, com duração mínima de uma hora 

por semana, sendo que durante o dia ocorre interação através do grupo da turma 

da disciplina no Whatsapp. A professora ministrante da disciplina solicita aos 

estudantes para refletirem e comentarem a partir da seguinte colocação: O que 

são tendências? E o que são concepções? E o que isso se relaciona com a sala 

de aula? E cada disciplina tem as suas? Ou só a Matemática tem? 

 A maioria das respostas sintetizam a ideia geral de que tendências são 

“jeitos” de dar aula, desde o passado até hoje. Além disso, o termo também está 

relacionado com a personalidade do professor de Matemática, além da cultura 

de que esta disciplina é a mais difícil da escola. Casos isolados citaram que: (1) 

tendências e concepções são pesquisas de Matemática para serem seguidas 

pelos professores, e que estão na lei; (2) serão formas de explicar e ensinar na 

escola Matemática?; (3) é uma disciplina com teorias novas para a gente ensinar 

melhor na escola? Pois a aprendizagem é um problema do aluno, e o ensino é 

do professor - transcrições literais a partir da aula síncrona.

 A turma era composta por 11 estudantes, alguns no semestre em que a 

disciplina está planejada, estando com o curso em dia. Outros estudantes estavam 

no início do curso, mas solicitaram quebra de pré-requisito para cursar a disciplina 

Ainda havia alunos que estavam fora da grade curricular do curso. Logo, percebe-

se que foi uma turma bem diversificada. Todos eles eram bastante participativos 

e dedicados para com a disciplina, comprometidos com o aprendizado curricular 

do curso, segundo aponta Tardif (2002).

 Numa dinâmica de seminário a cada aula, com leituras de pesquisas 

completas, artigos científicos e livros, além de muitas exemplificações propostas 

pela professora, a disciplina “aconteceu” através de conceituações importantes, 
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desde o saber propriamente pedagógico até o conhecimento matemático. Esses 

aspectos explorados eram releituras do que são práticas de disciplina e estágios, 

e delineamentos sobre a modalidade de ensino versus concepção de Educação 

Matemática. Aspectos esses que serão possíveis verificar nas diferentes 

representações que os estudantes construíram de forma coletiva com a turma 

e a professora, como as duas que seguem, e, na seção seguinte, um texto de 

autoria de cada dupla ou trio sobre as tendências que pesquisou/aprofundou.

 Na aula do dia 20 de agosto de 2021, através do recurso CmpTools, com 

compartilhamento de tela no GoogleMeet, se construiu o mapa conceitual da 

Figura 1, de modo a resumir e destacar os principais elementos de cada tendência, 

além de articular os mesmos, assim como citar os conceitos que constroem esse 

cenário – sala de aula – escola.

Figura 1: Mapa conceitual da turma sobre as Tendências de Educação Matemática.

Fonte: os autores.

 Além da complexidade e clareza de ideias apresentada no mapa acima, 

um apontamento quanto ao uso da expressão “concepção” como tendo valor 

semântico diferente do termo “tendência” foi abordado na turma. A reflexão dos 

estudantes sobre essa distinção pode ser lida abaixo:
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Estudante A: “Concepção é algo mais construído e adotado, enquanto que 

tendência é um indicativo com o tempo e coletivo. Assim, eu professora X adoto 

esta concepção por contemplar as tendências que acredito (…)”.

Estudante B: “(…) a tendência da informática na educação atualmente tem 

um forte influência da ciência da computação, e que pode ser recurso ou método, 

então o professor terá a sua concepção de escolha se usará o software como 

recurso somente ou como atrelado a um método colaborativo de construção em 

sala de aula, ou ambos (…)”. 

Estudante C: “(…) a disciplina tem o nome perfeito, vamos construir nossa 

concepção como futuro professora na disciplina com as proposições da professora 

quanto as tendências da educação matemática (…)”.

Estudante D: “(…) foi encantador a professora mostrar pesquisas das 

tendências internacionais e comparar com as nossas brasileiras, e olhar a nossa 

legislação – BNCC – para além do Brasil, e pensar, construir e refletir como 

podemos mudar nossa sala de aula de matemática e o olhar sobre a matemática, 

segundo a concepção que eu professor levo cada dia, em cada período de 45 

minutos para a sala de aula, (…)”.

Com as falas transcritas acima, retirada da conversa em Whatsapp em 

formato de áudio e ou do fórum do Moodle da disciplina, além de sala de aula, 

torna-se clara a apropriação dos estudantes. Cada um da sua forma, baseados 

nas próprias referências e parâmetros se apropriou do conteúdo. Além disso, 

os estudos sobre as tendências internacionais não eram objetivos da disciplina, 

conforme citado na introdução, mas foram uma solicitação dos estudante, pedido 

esse que se configura como o pedido de um professor-pesquisador em processo 

de construção, característica essa fundamental para provocar mudanças nas 

metodologias de sala de aula de Matemática, consequentemente, percebe-se 

que não existe somente uma forma de transformar a educação!

 A Figura 2 é uma nuvem de palavras, construída no dia 31 de agosto de 

2021, durante o dia e no grupo de Whastapp da turma. Para esta prática, a 
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professora solicitou que os estudantes respondessem a questão: O que são as 

Tendências em Educação Matemática? Através do recurso dinâmico e digital do 

Menti18, como forma de encerrar a disciplina, em um processo de autoavaliação 

coletiva. Todos responderam a pergunta e na aula finalizaram com a palavra 

metodologia e palavras conceituais sinônimas ou atreladas.

Figura 2: Nuvem de Palavras da turma de 2021-1 de Concepções sobre o que 
são Tendências em Educação Matemática.

 
Fonte: os autores.

3. A ESCRITA DOS ESTUDANTES 

 No meio da disciplina, após a primeira parte dos trabalhos escritos e 

apresentados, a professora fez um convite aos estudantes para que escrevessem 

compartilhando ideias e articulando tendências, como se desejassem criar novas 

concepções, os estudantes toparam a proposta. Depois do segundo trabalho 

escrito e apresentado, os estudantes construíram o texto para cada dupla ou 

trio na seção a seguir, como uma conclusão científica das suas pesquisas na 

18 Recurso Digital para construir Nuvem de Palavras coletivo, sem identificação: www.
menti.com.br
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disciplina, tendo como finalidade compartilhar reflexões quanto a metodologias 

de Educação Matemática para a sala de aula no mundo complexo de hoje.

 O título de cada subseção terá os nomes das tendências pesquisadas por 

dupla ou trio para auxiliar o leitor a ler segundo sua ordem, curiosidade e interesse. 

Além das reflexões quanto às tendências e análise conjunta delas, a critério dos 

estudantes, e das referências principais citadas, apresenta-se um ou mais “mini” 

plano de ensino criado pelos autores (dupla ou trio). Compartilhando com o leito 

uma reflexão, como o texto objetiva, conceitual e prática no olhar dos estudantes de 

licenciatura, ou seja, professores que são pesquisadores em processo, segundo 

a nomenclatura. Os estudantes que por algum motivo não puderam participar 

não tiveram problemas no encerramento das notas da disciplina, pois sabe-se 

que vive-se um período pandêmico de diversas dificuldades, não cabendo ao 

professor ou instituição de ensino julgar ou até mesmo solicitar atividades extras.

 Ressalta-se que manteve-se as referências escolhidas e pesquisadas pelos 

estudantes em cada tendência para fins de orientar a busca individualizada por 

tendência, e também para evidenciar a apropriação dos licenciandos diante do 

vasto universo de publicações que existem atualmente. Ao escolher um referencial 

fica evidente o perfil do professor em formação.

3.1 Etnomatemática e Educação Matemática Crítica

Caroline de Souza Vargas; Kevyn K. Fernandes

Etnomatemática

A partir da afirmação de que a disciplina de Matemática na escola básica 

desenvolve um padrão tradicional de ensino - visto que são ensinados conteúdos 

com base no tecnicismo - a adequação advinda da Etnomatemática demonstra 

resultados expressivos no campo de Educação Matemática de diferentes 

povos em diferentes contextos. A concepção de ensinar Matemática utilizando 

conhecimentos não-formais para se alcançar níveis avançados do Pensamento 
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Matemático é um diferencial que dá à Etnomatemática uma posição de destaque 

entre as demais tendências de Ensino de Matemática. Existe na atualidade a 

necessidade de inclusão de diversas etnias no meio educacional, objetivando a 

propagação de saberes, difundindo o conhecimento.

Diante disso, não há como deixar de fora a citação de Ubiratan D’Ambrósio 

(2005, p.99): “(...) através de maneiras, de modos, de técnicas, de artes (techné 

ou ‘ticas’) de explicar, de conhecer, de entender, de lidar com, de conviver com 

(mátema) a realidade natural e sociocultural (etno) na qual ele, homem, está 

inserido”. O autor considerado internacionalmente o “pai da Etnomatemática”, 

apresenta uma maneira simplificada de compreensão de uma das concepções 

que surgem ao se estudar a Etnomatemática.

Um diferencial interessante da Etnomatemática é a maneira como a ten-

dência se adequa a linguagem em qualquer situação. Este fator permite a comu-

nicação entre diferentes culturas, povos, etnias, classes sociais, que por sua vez 

permite a continuidade dessas sociedades. “Conhecimentos e comportamentos, 

quando compartilhados e compatibilizados, possibilitaram a continuidade dessas 

sociedades” (D’AMBRÓSIO, 2005, p. 22). Partilhar conhecimentos possibilita a 

integração de diferentes indivíduos em diversas comunidades, o que gera um 

impacto social em larga escala.

Para concluir a reflexão tecida, a Etnomatemática exibe a forma ideal 

de como deve acontecer o ensino de Matemática em diferentes lugares, 

comunidades e povos, contribuindo para que a Educação Matemática atinja 

um nível de reconhecimento social e econômico em múltiplos contextos. Tal 

reconhecimento gera cada vez mais oportunidades de contribuição das sociedades 

subdesenvolvidas para as inovações tecnológicas, econômicas e sustentáveis. 

A tentativa de abordar essa reflexão em um “mini plano de aula está presente 

no Anexo I, no qual, através da ideia de ensinar os conteúdos “matemáticos” 

de área da circunferência e trigonometria, surge com base nas turbinas eólicas, 

características da cidade de Osório, no Rio Grande do Sul.
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Educação Matemática Crítica

 A Educação Matemática Crítica surge para colocar em devida posição 

de destaque o conhecimento matemático, visto por diversos autores ela é o 

conhecimento que molda a sociedade moderna. O saber matemático tem o poder 

de oferecer inovações boas e ruins. Considerando a história da humanidade, 

é possível afirmar que este saber matemático impacta de diferentes formas 

o mundo político, econômico e social. Para Daniela Soares (2008, p. 13) “na 

Educação Matemática Crítica, os conteúdos não são considerados neutros [...] 

todo e qualquer conhecimento tem uma história, uma razão de ser, e atende a 

determinados interesses.”

 Para reforçar a ideia, o objetivo da Educação Matemática Crítica é o 

de oferecer ao indivíduo a oportunidade de ser inserido na sociedade de 

forma simétrica aos demais. Essa força é advinda da equidade, que permite 

principalmente a inclusão de determinados grupos à sociedade, através do poder 

do conhecimento. Em via de análise, o conhecimento matemático, que por meio 

do ajuste social determina a capacidade dos sujeitos exercer tal função e se 

encaixar nos trabalhos de sua comunidade.

 É importante destacar que dentro da Educação Matemática Crítica, a 

cooperação tem um papel fundamental, visto que é através da propagação 

da cultura do diálogo que são transmitidas as informações que darão início a 

um determinado debate. Esses momentos de difusão do conhecimento são 

essenciais no desenvolvimento educacional. Paulo Freire aponta que “desta 

maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, 

é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa.” 

(FREIRE, 1970, p 68).

Trazer temas que sejam do interesse dos estudantes é uma compreensão 

indispensável para a Educação Matemática Crítica, visto que cada vez mais os 

estudantes buscam pelo conhecimento através das informações atuais que os 
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cercam, determinando seus caminhos no presente e visando seu futuro. Em geral, 

disseminar abordagens que incluam a democracia, injustiças sociais e inclusão, 

demonstram cada vez mais pertinentes em sala de aula, pois possibilitam um 

bom aproveitamento no ensino de matemática. 

Em termos simples, a Educação Matemática Crítica é a tendência da 

liberdade. Liberdade de pensamentos que possibilitem a junção da democracia 

com a inclusão social que afeta diversos grupos sub-representados que lutam 

diariamente por seu espaço na sociedade moderna atual. A pretensão de 

colocar em prática os conceitos fundamentais da Educação Matemática Crítica 

foi abordada no Anexo II, no qual, através da ideia de ensinar o conteúdo de 

estatística, a concepção parte da disparidade salarial entre homens e mulheres 

da cidade de Osório, no Rio Grande do Sul.

Análise Conjunta

Com base na pesquisa realizada sobre Etnomatemática e Educação 

Matemática Crítica, é possível destacar o quanto cada tendência, de sua própria 

maneira, defende a inclusão dentro do Ensino Matemático. A Etnomatemática é 

uma das bases para a Matemática crítica, possuindo muitas ideias semelhantes 

como a construção de um processo dialógico e o aspecto de trabalhar temas 

específicos para se ensinar Matemática dentro de diferentes contextos. Mesmo 

sendo tendências individuais, as duas apresentam bases que promovem a 

equidade no ensino.  

O jeito que a Etnomatemática busca a inclusão é através da fuga de um 

currículo já estabelecido, incluindo diferentes realidades ao ministrar as aulas. 

Para Ubiratan D’Ambrósio (1996, p.44), “contextualizar a matemática é essencial 

para todos”. O contexto cultural e social do aluno passa a ser a base, fazendo-

os entender que se não usam a Matemática, podem usá-la agora. A Matemática 

é uma ciência viva e que faz parte da vida das pessoas, ao observar esse fato, 

os estudantes se tornam parte de uma Matemática humanizada e viva, o que 

contribui para sua formação como cidadãos críticos, conscientes e interessados. 
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Para a Educação Matemática Crítica, o conhecimento traz o poder para 

todos, principalmente aos grupos sub-representados ao longo da história (como 

negros, lgbt+, mulheres e índigenas). Isso acontece através da equidade, que 

diferente da igualdade, proporciona aos indivíduos diferentes pontos de partida 

diferentes para que possam adentrar na sociedade com o mesmo nível de 

capacidades. Os estudantes são protagonistas do seu desenvolvimento e devem 

fugir de um padrão de aceitação e repasse de conteúdo (muitas vezes vistas 

como verdades incontestáveis), sendo um cidadão ativo e crítico na sociedade 

democrática na qual está inserido. “Se uma educação pretende desenvolver 

uma competência crítica, tal competência não pode ser imposta aos estudantes” 

(SKOVSMOSE, 2001, p.18).
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MINI PLANO DE AULA: ETNOMATEMÁTICA

1-  IDENTIFICAÇÃO:

●       CURSO: Ensino Médio

●       TURMA: 2° ano do Ensino Médio

●       PROFESSORES: os Autores da seção 3.1

●       DISCIPLINA: Matemática.

●       DURAÇÃO ESTIMADA: 4 Períodos. 

2- OBJETO DE ESTUDO:

Como objeto de estudo será abordado a área da circunferência/trigonometria, 
com foco no sistema de energia eólica presente na cidade de Osório.

Figura 1: Geradores Eólicos com circunferências desenhadas.

Fonte: https://david.guimaraes.eng.br/o-ventilador-e-o-gerador-eolico/

3- OBJETIVOS:

● OBJETIVO GERAL:

Trazer o conteúdo da área de circunferência/trigonometria para cenários e 

situações que os estudantes estão habituados a ver no seu dia a dia e em um 

dos pontos mais conhecidos da sua cidade. 

● OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

*Problematizar o sistema de energia eólica presente na cidade de Osório, criando 

situações-problema acerca de quanta energia a turbina eólica produz a cada giro, 

completando uma circunferência. 
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*A partir disso criar concepções sobre como a velocidade pode impactar a 

produção, e quantas casas a energia transformada pode sustentar. 

4- PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO:

Em trios (inspirados na hélice da turbina) fazer análises sobre a proposta e 
demonstrar o quanto as turbinas sustentam. 

MINI PLANO DE AULA: MATEMÁTICA CRÍTICA

1-  IDENTIFICAÇÃO:

●       CURSO: Ensino Médio

●       TURMA: 2° ano do Ensino Médio

●       PROFESSORES: os Autores da seção 3.1

●       DISCIPLINA: Matemática.

●       DURAÇÃO ESTIMADA: duas aulas. 

2- OBJETO DE ESTUDO:

Como objeto de estudo será abordado a estatística, moda e mediana com foco 
nas disparidades de gênero, idade e etnia dos de homens e mulheres da cidade 
de Osório, no Rio Grande do Sul. 

3- OBJETIVOS:

● OBJETIVO GERAL:

Trazer o conteúdo de estatística, moda e mediana de uma forma crítica, 
chamando atenção para as disparidades presentes no seu grupo de professores. 

● OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

*Após a turma ser dividida em grupos de seis integrantes, eles irão formular 
questionários envolvendo o tema de gênero, idade e etnia, após isso, devem 
aplicar em suas próprias famílias.

*Os alunos irão utilizar o resultado da pesquisa para realizar seus cálculos de 
estatística, moda e mediana.
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*A partir das respostas, cada grupo debaterá sobre seus resultados, realizando 
um processo dialógico de matemática crítica. 

4- PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO:

Os grupos de seis integrantes deverão apresentar seus resultados para estatística, 
moda e mediana da pesquisa, também expondo suas conclusões após os debates 
das disparidades. 

3.2. Filosofia da Educação Matemática e Informática na Educação 
Matemática

Adriano Martins Pereira, Bruna Vitória da Silva, Ronaldo Colombo Flôr

Filosofia da Educação Matemática

 A Filosofia da Educação Matemática tem sua denominação recente, surgiu 

por volta da década de 80, época em que foi feita uma discussão mais específica 

à respeito do tema. Ela contempla elementos da própria Filosofia da Educação e 

da Matemática propriamente dita (BICUDO, GARNICA, 2011).

 Da Filosofia explora-se o pensamento analítico, reflexivo, sistemático e 

universal; questões ontológicas, epistemológicas e axiológicas. Já da Filosofia 

da Educação, as reflexões têm seu foco na educação, ensino, aprendizagem, 

escolarização, avaliação, políticas públicas e os procedimentos assumidos na 

abordagem desses temas, a preocupação em “ouvir o outro”, a partir da visão de 

quem aprende.

 De outra forma, a Filosofia da Matemática, carrega consigo toda a carga de 

uma disciplina extremamente essencial no mundo moderno. Apesar disso, ela é 

muito temida nos currículos escolares, corroborando para uma ampla discussão 

a respeito da mesma, pois as metodologias aplicadas são as que diferem o 

Professor que ensina a pensar do Professor impositor e reprodutor de conceitos 

abstratos e pouco atrativos.
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A Matemática por si consolida-se através de um dos pilares da formação do 

ser. A Filosofia da Educação Matemática tem a intencionalidade de concretizar a 

visualização do tempo e espaço vividos e refletir através do agir e agir através do 

refletir nas formas de como se entende a realidade a partir do momento presente. 

Desse modo, fica compelido à matemática escolar o papel de se fazer sentido no 

mundo-vida do educando, onde a Filosofia da Educação Matemática corrobora 

com essa diligência, pois ao relacionar e discutir a interdisciplinaridade desses 

processos, busca também sentido ao que se ensina, refletindo assim sobre a 

ação e proporcionando um significado mais concreto a essas linguagens.

 Desse modo, através dessas reflexões alcançamos no pensar filosófico 

uma base não só para as condições de inquérito à respeito dos formatos 

eurocêntricos de propagação do conhecimento matemático, mas sim como 

ferramenta na compreensão da realidade e do “fazer sentido” no âmbito por 

exemplo da Etnomatemática e da Matemática Crítica.

Assim sendo, é alcançada uma visão acerca da Filosofia da Educação 

Matemática como sendo toda e qualquer problematização decorrente do ato de 

viver e as suas necessidades, em que a Matemática ou a Educação Matemática 

vem ao encontro dessas indagações do cotidiano. Ela não é apenas uma 

ferramenta de reflexão das concepções em Educação, mas também promove 

a importante reflexão do estudo da Matemática para a formação de um cidadão 

apto e consciente para o convívio social e auspicioso no que se refere às suas 

relações de trabalho.

Informática na Educação Matemática

Perante o advento da Informática, as concepções que concebiam os 

computadores como tendência metodológica para o uso no processo ensino 

aprendizagem foram difundidas. A partir disso surgiram muitas indagações e 

preocupações da comunidade escolar, pois além de ser uma ferramenta que 

substancialmente era cara, a noção de desconhecido e, até mesmo o medo 

do “novo”, eram aspectos que provocavam descontentamentos e aversões as 
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implantações de projetos-piloto nas escolas no final dos anos 80. 

Mas, contrariando àqueles que eram contra e em favor dos que defendiam 

tal uso, aos poucos as salas e laboratórios de informática começaram a serem 

distribuídos nas repartições de ensino de todo o país, em um movimento 

constante entre a “zona de conforto” e a “zona de risco” (PENTEADO, 2011). Tal 

implementação lapidou um novo cenário educacional através das tecnologias 

que se apresentavam como promissoras. Nessa linha, o GPIMEM (Grupo de 

Pesquisa em Informática Outras Mídias e Educação Matemática) desde 1993 

vem agregando conceitos sobre a incorporação da Informática nas práticas 

sociais como um todo.

A partir dos anos 90, somaram-se ao Logo os softwares de Geometria 

Dinâmica, desencadeando e proporcionando uma crescente expansão nos recursos 

atribuídos à tais tecnologias a serem disponibilizadas e posterior, implementadas 

nos processos de ensino aprendizagem. Essas iniciativas reinventaram e 

agregaram os mais diversos recursos até os dias atuais, não cabendo mais em 

si mesmas diante de tantas formas novas de interação Professor-maquina-aluno, 

rompendo, portanto, distâncias e promovendo múltiplas plataformas de geração 

de conhecimento, assim como a grande abrangência das mais novas formas de 

comunicação e produção de conteúdo. 

Assim, com a democratização da Internet, a utilização da mesma começou 

a ser requisitada não apenas como complementar no processo pedagógico, mas 

também como centros de propagação de conhecimento. Corroborando com esse 

processo, as TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) se tornaram tanto 

quanto colaborativas como necessárias para o auxílio do professor no processo 

de ensino, pois tendo um acesso maior a equipamentos com áudio e vídeo de 

qualidade pela população em geral, o ambiente escolar, que por sua vez deveria 

ser fonte primeira de inovação, teve que subitamente acordar de seu sono 

profundo e se reinventar para acompanhar as mudanças que foram relutadas 

outrora.
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O modo de ensinar e aprender compartilha de uma metamorfose que cresce 

de forma exponencial com o uso da Informática na Educação Matemática. Ela 

convida o docente para uma profunda reflexão acerca de como essa tendência 

coparticipa na produção do conhecimento, inferindo sobre suas perspectivas na 

produção de conteúdo para a utilização tanto em sala de aula como no formato 

online.

Quanto aos recursos tecnológicos que englobam toda a estrutura da 

Informática direcionada à educação, não poderia deixar de ser destacado o 

uso de softwares como ferramenta pedagógica, principalmente no ensino da 

Matemática. A utilização de softwares principia com a utilização de simples 

calculadoras e se estende às mais infindas possibilidades, pois os hardwares já 

conseguem processar centenas de  quatrilhões de operações matemáticas por 

segundo, lógico que para o uso educacional não há essa necessidade, mas isso 

só mostra tão vasto ainda é o mundo das aplicações a serem desbravadas.  

Corroborando para um maior aproveitamento dessas ferramentas no 

ensino da Matemática, é possível citar os softwares de geometria dinâmica (como 

Geogebra, Grafequation, Régua e compasso, Tabulae, dentre outros) promovem 

um ambiente de investigação e experimentação na aplicação dos conceitos e 

definições dos conteúdos e suas interpretações. Ademais, tais ferramentas 

proporcionam ao aluno a possibilidade do “erro” e, através da experimentação, vão 

construindo conhecimento, atribuindo significado geométrico às representações 

numéricas e algébricas. Nesse ponto, cabe ao Professor, enquanto organizador 

das tarefas, tutor e mediador, a orientação entre esses diversos “mundos” por 

meio de uma relação dialógica entre o usuário dessas tecnologias e as interações 

com o grupo, pessoa que as produziu ou projetou. 

Uma das principais particularidades dessa tendência na Educação 

Matemática é a sua capacidade de envolver todas as outras. A Informática, em 

sua essência, pode se dispor de caminhos metodológicos dos mais abrangentes 

possíveis, com seu uso na aplicação de outras tendências como Etnomatemática, 

Resolução de Problemas, Jogos, Modelagem Matemática, etc., sendo usado 
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seus vastos recursos na construção dos mais variados projetos educacionais. 

Nesse sentido, é possível afirmar que uma das características que a diferencia 

das outras é o fato de a Informática já estar incorporada no cotidiano da população 

em geral, sendo adaptada para o uso como método de ensino.  

Entende-se que além de prover as condições necessárias com tecnologias 

de ponta, dentro e fora do ambiente escolar, nossos governantes precisam 

valorizar os verdadeiros protagonistas na construção do conhecimento. Nem 

mesmo o distanciamento social fez esmorecer os profissionais da Educação, 

sendo que mesmo aqueles que tanto relutaram contra as tecnologias da 

Informática, perseveraram perante os seus medos e hoje fazem seu trabalho 

muito além de suas atribuições. Enfim, espera-se que essa passagem forçosa do 

analógico para o digital agregue possibilidades e fomente de forma significativa a 

formação de nossos alunos, de modo que a Informática na Educação Matemática 

contribua com formas mais prazerosas aos educandos no desenvolvimento das 

atividades e na construção do conhecimento. 

Análise Conjunta

Sabe-se que desde o surgimento das primeiras formas de escrita até os 

dias atuais, os princípios tecnológicos e filosóficos não são apenas os que regem, 

mas também os que impulsionam o desenvolvimento da sociedade como um 

todo, assim como a própria evolução do ser indivíduo que se diz “humano”.

As Ciências, inclusive a Matemática, não ficam à margem desse processo, 

tendo elas um papel fundamental nesse desenvolvimento. Elas decifram e 

codificam toda a evolução. Concomitantemente a esta marcha, a Educação 

alimenta a propagação desses e de outros saberes, fazendo transpor a cada 

geração um degrau a mais na ascensão da proficiência coletiva. As condições 

que condizem com essa afirmação, assim disserta Maria Aparecida Bicudo:

[...] A tarefa da Filosofia da Educação Matemática é manter vivo 
o movimento de ação/reflexão/ação nas atividades realizadas em 
Educação Matemática, sejam essas as atividades de pesquisa, de ensino 
e de aprendizagem que ocorrem no âmbito escolar, sejam aqueles que 
ocorrem no mundo vida [...]. (BICUDO, 2009, p. 229 -240)
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Por outro lado, é necessário relacionar as tecnologias informáticas (TI) à 

educação de quem ensina e ao mesmo tempo aprende, assim como no processo 

de evolução ao qual o “ser“ Professor está inserido, aponta Miriam Penteado:

[...] Se os professores devem ser capazes de atuar dentro de  uma 
perspectiva de renovação, também devem estar convencidos do valor 
da atuação e relacioná-las a suas experiências enquanto estudantes e 
profissionais [...]. (PENTEADO, 2000, p.33)

A partir dessas considerações, para nós autores, pesquisadores-discentes, 

torna-se claro que tanto a Tendência da Filosofia da Educação Matemática, 

como a de Informática na Educação Matemática, formam a essência de toda 

generalização possível dos projetos educacionais, seja no âmbito acadêmico. 

Assim como para as políticas que subsistem através da Educação, direcionadas  

para a formação de um cidadão ciente de seus direitos e deveres, que elevam-no 

a um ser emancipado capaz de promover a sua própria subsistência.

Dessa maneira, associa-se o uso da Informática à Educação Matemática. 

A partir disso, surge o potencial inimaginável na otimização dos processos de 

ensino e aprendizagem. Porém, será a Filosofia da Educação a bússola que 

definirá o melhor caminho para as soluções necessárias nas problematizações, 

seja especificamente nos campos de Ensino ou como um todo no próprio ato 

de viver em sociedade. Cabe, então, à Filosofia manter-se sóbria perante tanto 

conhecimento e evolução, compondo principalmente através do ensino uma 

coletividade mais complacente com os seus, desenvolvida nos aspectos sociais 

e tecnológicos, dando razão para uma real ascensão do ser que se auto intitula 

“humano”.

REFERÊNCIAS DA SEÇÃO 3.2 (PRIMEIRA TENDÊNCIA)

BICUDO, M. A. V. Filosofia da Educação Matemática segundo uma perspectiva 
fenomenológica. In: Maria Aparecida Viggiani Bicudo. (Org.). Filosofia da 
Educação Matemática: fenomenologia, concepções, possibilidades didático-
pedagógicas. 1ªed.São Paulo: Editora UNESP, 2010, v. 1, p. 23-47.
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MINI PLANO DE AULA: INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

1- IDENTIFICAÇÃO:

• CURSO: Ensino Fundamental

• TURMA: 6º  ano do Ensino Fundamental

• PROFESSORES: os Autores da secção 3.2

• DISCIPLINA: Matemática

• DURAÇÃO ESTIMADA: 2 Períodos

2- OBJETO DE ESTUDO: 

Como objeto de estudo será abordado a multiplicação por números naturais 

utilizando a temática educação financeira.

3- OBJETIVOS:

● OBJETIVO GERAL:

Trabalhar o conteúdo de multiplicação por números naturais utilizando um 

blog construído pelos professores o qual possui como tema principal questões 

ligadas à educação financeira. 

● OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

*Inicialmente, a turma irá ao laboratório de informática, onde se dividirão 

em duplas e acessarão ao blog já criado pelos professores.

*Em uma primeira aba do blog estará uma questão motivadora, interrogando os 

alunos se eles já foram ao mercado sozinhos e se sabem entregar o dinheiro 

correto para o caixa. Após a leitura, a turma fará uma breve discussão sobre o 

assunto.

*Em uma segunda aba do blog, estará um jogo, construído pelos professores 

pelo software Hotpotatoes, o qual em uma coluna estarão perguntas como: 

“Quantas notas de R$5,00 preciso para ter R$20,00?” e na outra coluna estarão 

as respostas em ordem aleatória, tendo os alunos que as relacionar corretamente.
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*Em uma terceira aba do blog, haverá um jogo, desta vez online. No jogo, os 

alunos vão até um açougue e precisam pagar pela carne que pediram. Lá, 

aparecem as notas e os alunos devem clicar nas notas quantas vezes necessário 

para chegarem no valor de seu pedido. 

Link do jogo: https://www.escolagames.com.br/jogos/casaDeCarne/

4- PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO: 

Os alunos serão avaliados individualmente pela sua participação e desempenho 

na atividade com o blog. 

3.3. Resolução de Problemas de Matemática e Leitura e Escrita 
em Educação Matemática

Resolução de Problemas de Matemática

Deborah Lopes Soares Cardoso Perez;Fabiane da Silva Martins Fernandez

 Ao sermos inseridos no ambiente escolar, percebemos que existem 

inúmeras formas de ensinar e de aprender. No campo de ensino de Matemática, 

algumas tendências foram surgindo com o passar dos anos. Dentre as novas 

tendências, uma das mais utilizadas em Educação Matemática, é a Resolução 

de Problemas. Para explicar melhor essa tendência vamos separar em tópicos, 

sendo eles: conceitos, características, particularidades e principais autores. 

 CONCEITOS: Quando o professor entra em sala de aula e começa a 

trabalhar algum conteúdo, ele acaba desenvolvendo uma ideia errada de que 

todos os problemas possuem somente uma única solução. Ao trabalhar situações-

problemas que possuem várias soluções, é possível explorar de forma mais 

ampla os conteúdos e encontrar diferentes formas de interpretá-los (FLEMMING; 

LUZ; MELLO, 2005). 

 É preciso tornar os alunos pessoas capazes de enfrentar situações e 

contextos variáveis, que exijam deles a aprendizagem de novos conhecimentos 
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e habilidades. Um dos veículos mais acessíveis para levar os alunos a aprender 

a aprender é a resolução de problemas (POZO, 1998, p. 9).  Afinal, “É importante 

que o professor tenha em mente que só há problema se o aluno perceber uma 

dificuldade, um obstáculo que pode ser superado” (FLEMMING; LUZ; MELLO, 

2005, p.74). 

 A proposta da resolução de problemas é levar os alunos a pensar e 

interpretar a situação de tal forma que possam encontrar o resultado. Através 

da utilização de situações problemas, o professor faz com que os seus alunos 

pensem e desenvolvam o raciocínio lógico, além de oportunizar um envolvimento 

maior com a Matemática. 

 O termo “problema” é utilizado em vários contextos, com diversos enfoques, 

por diversos autores, apresentando as seguintes definições: 

- Polya (1986) considera um problema quando o aluno se depara com uma 

questão e não pode dar a resposta, ou quando não sabe resolver com os seus 

conhecimentos;

- Mendonça (1993) considera que um problema é uma situação conflitante, 

que não apresenta solução clara e imediata,

- Segundo Pozo (1998), um problema se diferencia de um exercício, pois 

para o segundo dispomos de procedimentos que nos levam imediatamente a 

solução;

- Para Onuchic (1999), o problema é tudo aquilo que não se sabe fazer;

- Nereide Saviani (2000), afirma que um problema não deve ser tratado 

como algo desconhecido pelo homem, para ele um problema é algo que não 

conhecemos, mas que devemos necessariamente conhecer. 

- Segundo Santos e Ponte (2001), um problema é uma dificuldade que se 

pretende ultrapassar; 
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- Para Contreras (1987, p. 71), um problema é “uma situação que não é 

familiar para uma pessoa; quando a novidade é sua característica fundamental e 

quando ela requer um tratamento distinto de uma mera aplicação rotineira”;

- Segundo os PCN’s de Matemática (BRASIL, 1998), a resolução de 

problemas possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos e desenvolver a 

capacidade para gerenciar as informações que estão a seu alcance. 

 CARACTERÍSTICAS: Podemos descrever as principais características do 

método de resolução de problemas de acordo com as idéias de Polya (1986). O 

autor descreve um conjunto de quatro fases que se propõe a resolver problemas 

matemáticos, sendo elas: compreender o problema; elaborar um plano; executar 

o plano e, finalmente, retornar ao problema original, para avaliar a solução 

encontrada. Essas fases se caracterizam pelo aspecto que descrevemos a seguir:  

Compreensão do problema:

1° - É preciso compreender o problema: é necessário que o aluno compreenda 

o problema, descrevendo as relações entre dados e incógnitas, podendo usar 

figuras, diagramas e etc.

Elaboração de um plano:

2° - Encontre a conexão entre os dados e a incógnita: o aluno deve procurar 

encontrar uma conexão imediata com um problema correlato. É preciso chegar a 

um plano de resolução.

Execução do plano:

3° - Execute o seu plano: esta pode ser a parte mais fácil do processo, 

é imprescindível que as fases anteriores estejam corretas. Somente quando o 

aluno executar o plano será possível identificar se são necessárias correções às 

etapas anteriores.

Validar a solução:
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4° - Verifique a solução obtida: nessa fase é possível revisar todo o processo 

e identificar se existe ou não outra forma para solucionar o problema.

 PARTICULARIDADES: Um bom problema deve ser capaz de estimular o 

aluno a resolvê-lo. O problema deve ser interessante, criativo, desenvolver o 

pensamento crítico do e desafiar constantemente o aluno, pois ao contrário o 

mesmo ficará desmotivado. 

 Existem diferenças entre exercícios e problemas. Nos exercícios, o aluno 

não precisa decidir sobre o procedimento a ser utilizado para chegar à solução. 

Pozo (1998, apud, SOARES & PINTO 2001) e Dante (1998) exemplificam que as 

tarefas em que precisa aplicar uma fórmula e depois desta ter sido explicada em 

aula como exemplo, ou após uma lição na qual ela aparece explicitamente, servem 

para consolidar e automatizar certas técnicas, habilidades e procedimentos 

necessários para posterior solução de problemas.

 PRINCIPAIS AUTORES: Percebemos que a Resolução de Problemas no 

ensino têm sido foco de pesquisas na área da Educação Matemática em muitos 

países. É possível notar que o termo “problema” é utilizado em vários contextos, 

com diversos enfoques por diversos autores, apresentando definições variadas. 

Durante a pesquisa sobre o tema “Resolução de Problemas” foi possível identificar 

que os nomes dos seguintes autores aparecem inúmeras vezes, trazendo 

diversas opiniões, sendo eles: Polya (1986); Mendonça (1993); Pozo ( 1998); 

Onuchic (1999); Nereide Saviani (2000); Santos e Ponte (2001) , Dante (1998) 

e por fim Contreras (1987). Percebeu-se durante a pesquisa que a utilização 

da tendência de “Resolução de Problemas” facilita o aprendizado do aluno e 

desenvolve o raciocínio, embora alguns profissionais da área da educação não 

consigam explorar de forma mais ampla os conteúdos através dessa tendência. 

Sem dúvida, ela será utilizada nas salas de aulas dos futuros professores, pois 

esse método, na opinião dos autores, é o mais importante de todos, uma vez que 

o objetivo central da Matemática é desenvolver o raciocínio lógico, e ao utilizar 

essa metodologia o professor consegue fazer com que os alunos obtenham um 

maior aprendizado. Assim, através da prática dessa tendência, é possível cativar 
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os alunos, tornando as aulas menos monótonas e fazendo com que eles passem 

a gostar da Matemática.

 Para que se torne possível a visualização desse método de ensino abordado 

no texto, foi construído um plano de aula, que seria aplicado em uma escola 

estadual de Osório RS, onde os autores estão realizando o estágio do PIBID. 

Este plano tem como metodologia a utilização de problemas matemáticos. Ao 

elaborá-lo, optou-se por não inserir as tecnologias, pois a instituição de ensino 

onde seria aplicado não possui estrutura para a utilização de tecnologias em 

aula. Dentre todos os conteúdos possíveis a serem abordados no ensino da 

Matemática, foi escolhido o conteúdo de frações, em uma turma do 7° ano do 

Ensino Fundamental. Os autores trouxeram para a aula de frações um exercício 

que promove o raciocínio lógico e possibilita aos alunos mobilizar conhecimentos 

e desenvolver a capacidade para gerenciar as informações que estão a seu 

alcance para chegar ao resultado. 

PLANO DE AULA

I - IDENTIFICAÇÃO

● ESCOLA: Escola Estadual de Ensino Médio Albatroz

● TURMA: 7° ano

● PROFESSORAS: Deborah Perez e Fabiane Martins  

● DISCIPLINA: Matemática

● DURAÇÃO ESTIMADA: 4 horas aula

II - OBJETO DE ESTUDO: Operações com frações

III - OBJETIVOS:

● OBJETIVO GERAL: 

Resolver problemas que envolvam adição e subtração com números racionais 

positivos na representação fracionária e levar os alunos a compreenderem a 



70

CIÊNCIA E INOVAÇÃO: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR

Matemática como um conhecimento em construção, sendo que eles próprios 

podem construir de maneira autônoma e significativa.

● OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Reconhecer a necessidade de utilização dos números fracionários em situações 

em que os números naturais não são suficientes para exprimir o resultado; 

b) Calcular operações básicas com frações (adição e subtração); 

c) Interpretar e resolver problemas com frações.

IV - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

● Compreensão do problema:

Às vezes, ao tentar partir algo em pedaços, como, por exemplo, uma pizza, nós 

a cortamos em partes que não são do mesmo tamanho.

Logo isso daria uma grande confusão, pois quem ficaria com a parte maior? Ou 

quem ficaria com a parte menor? É lógico que alguém sairia no prejuízo.

A problematização será abordada para revisar e reforçar a ideia da divisão como 

um inteiro dividido em partes iguais, tudo em prol de evitar erros nas operações 

com frações. Após os estudos deste plano, os alunos serão capazes de resolver 

problemas envolvendo frações.

Exercício: 

Juliana ganhou um saco com 12 balinhas distribuídas igualmente entre 3 sabores 

diferentes: pêssego, morango e laranja. Juliana comeu 2 balinhas de pêssego e 

uma de laranja.

● Elaboração de um plano de solução: 

a) Qual a forma correta de representar a fração das balinhas de Juliana usando 

cores diferentes para sabores diferentes?

b)  Como podemos destacar a fração de balinhas que Juliana comeu?



71

CIÊNCIA E INOVAÇÃO: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR

● Execução do plano:

c) Qual o número racional que representa a fração de balinhas que ela comeu?

d) Que fração do total de balinhas de laranja sobrou na caixa?

e) Que fração do total de balinhas sobrou na caixa?

● Verificação:

f) Compare suas respostas com as dos colegas.

VI - FONTE DE IDÉIA DO CONTEÚDO ABORDADO NO PLANO DE AULA :
Autor desconhecido. O golpe das Frações . Prof Cardy. Disponível em: <http://www.profcardy.
com/logica/raciocinio.php?id=113>. Acesso em: 05 de Julho de 2021.
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Leitura e Escrita em Educação Matemática

Deborah Lopes Soares Cardoso Perez19

Ao sermos inseridos no ambiente escolar, percebemos que a leitura e a 

escrita são algo primordial para o aprendizado de qualquer sujeito. No campo 

de ensino da Matemática, a leitura e a escrita se tornam de suma importância. 

Levando em consideração tal fato, pesquisadores têm procurado estudar  mais 

sobre o tema, os estudos se tornaram tão importantes que chegou a ser criada 

uma tendência sobre o assunto. Para explicar melhor a tendência, vamos separá-

la em tópicos, sendo eles: conceitos, características, particularidades e principais 

autores.

CONCEITOS: Os alunos, ao longo de todo o currículo escolar, se deparam 

com a leitura e escrita na Matemática. Para que o aluno possa compreender os 

conteúdos trabalhados na Matemática é necessário que ele aprenda a interpretar 

a escrita formal da mesma, e isso se torna possível através de uma leitura regular 

e frequente. 

[...] Um leitor competente é aquele que, por estímulo próprio, faz a seleção 
de partes do texto e usa de estratégias para assim facilitar a absorção do 
conteúdo, e ter o melhor aproveitamento. (Freire, 2009, p.67)

19  A dupla decidiu fazer cada uma sua pesquisa devido a organizações de tempo diferen-
tes.
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Na área da Educação é possível encontrar alguns autores que estudaram 

as dificuldades encontradas pelos alunos na hora da leitura e escrita Matemática. 

O termo “leitura e escrita” é utilizado em vários contextos, com diversos enfoques 

e por diferentes autores.

Borasi e Seigel (2000) propõem um ensino colaborativo entre o professor 

de Matemática e da área da Linguagem para utilizar estratégias de leitura de 

textos matemáticos. Desse modo, a leitura é um recurso mais rico e integrado no 

apoio à aprendizagem da Matemática.  

D’ Ambrosio e seus colegas (2007), através de uma análise do National 

Assessment of Educational Progress (NAEP), utilizado nos EUA, chegaram à 

conclusão de que os alunos sentem dificuldades com a linguagem científica e com 

símbolos matemáticos. Por outro lado, quando a linguagem natural é empregada 

os alunos possuem menor dificuldade.

Knijnik (1996), Gutstein (2005), Powell e Frankenstein (1997) consideram 

que a linguagem matemática deve contribuir para a leitura do mundo e a crítica às 

injustiças sociais. Esses autores propõem trabalhar Matemática com os alunos 

através de análise de problemas sociais e levantamentos estatísticos. 

Herbel-Eisenmann e Cirillo (2009) revelam que o estudo sobre a leitura e 

escrita na Matemática está se tornando cada dia mais importante, pois essas 

habilidades possibilitam momentos importantes de interação entre alunos, tendo 

em si o potencial de deixar significativos frutos de aprendizagem para os alunos.

CARACTERÍSTICAS: A escrita matemática tem múltiplos objetivos no 

ensino da Matemática. A escrita serve como uma forma de organizar as idéias 

para comunicar o pensamento matemático utilizado na resolução de um problema 

ou uma tarefa. Existe a escrita matemática e a  escrita simbólica matemática. 

Ambas são extremamente importantes no processo de aprendizagem, uma vez 

que a Matemática não existe  sem a escrita, a escrita matemática, portanto, leva 

o aluno até a escrita simbólica matemática, de modo que sem a compreensão e 
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uma leitura correta torna-se impossível entender a disciplina. 

[...] A leitura é um processo de compreensão de expressões formais e 
simbólicas que se dá a conhecer através de várias linguagens. (ROCHA, 
2012, p.03)

PARTICULARIDADES: O estudo sobre a comunicação na aula de Matemática 

deve incluir muito mais do que a leitura e a escrita. É possível aprender sobre 

os alunos ao fazer uma análise de sua escrita. Durante a comunicação oral, os 

alunos utilizam a linguagem natural, embora a linguagem natural nos forneça 

informações sobre a aprendizagem dos alunos, somente a linguagem formal 

possibilita uma análise mais profunda do entendimento matemático. D’Ambrosio 

e seus colegas estudaram as dificuldades em relação à leitura de questões de 

avaliação do exame (NAEP) utilizado nos EUA. Através da análise de resultados 

foi possível levantar hipóteses sobre as dificuldades dos alunos com a leitura 

científica, dadas duas questões praticamente idênticas, uma com palavras em 

linguagem natural e outra com símbolos matemáticos, o índice de erros na 

simbólica foi expressivamente maior do que na linguagem natural. É importante 

levar em consideração qual aspecto será avaliado, deve-se atentar para o fato 

de que as questões são criadas para avaliar o conceito e não interpretação de 

símbolos.

A produção escrita dos alunos fornece dados ao professor sobre o 

conhecimento que esse aluno está adquirindo, se o processo de aprendizagem 

está ocorrendo de forma correta, e também se há dificuldades. É muito importante 

que o professor possibilite aos alunos a  oportunidade de refletir sobre o fato de 

que é diferente uma leitura científica de uma leitura de literatura. Somente expondo 

essa diferenças é que se torna possível a distinção entre a forma científica e 

natural. A dificuldade de ler e interpretar adequadamente impede os alunos de ter 

sucesso na disciplina de Matemática.

[...] Aquilo que não conhecemos, não vivemos, não experimentamos, o 
que não é objeto do nosso pensar e do nosso sentir não nos pertence.
(ANDRADE, 2005, p.159)
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PRINCIPAIS AUTORES: Observa-se que a Leitura e  Escrita em Educação 
Matemática têm sido foco de pesquisas na área da Educação Matemática em 
muitos países. É possível notar que o termo “leitura e escrita”, é utilizado em 
vários contextos, com diversos enfoques por diversos autores, apresentando 
definições diferentes, durante pesquisa sobre o tema “Leitura e  Escrita em 
Educação Matemática”, os autores deste texto conseguiram identificar que os 
nomes dos autores: Borasi e Seigel (2000), D’Ambrosio, Beatriz, Kastberg, Signe, 
& Lambdin, Diana (2007),Knijnik (1996), Gutstein (2005), Powell e Frankenstein 
(1997), Herbel-Eisenmann e Cirillo (2009) se destacam enquanto produtores de 
textos sobre o tema.

Percebe-se que a utilização da tendência de “Leitura e Escrita em Educação 
Matemática” é de suma importância para a compreensão e aplicação dos conteúdos 
estudados, uma vez que não existe a Matemática sem a escrita, de modo que a 
leitura e a escrita facilitam o aprendizado do aluno e desenvolvem o raciocínio. 
Essa tendência deve ser trabalhada durante todo o ensino da Matemática, pois 
somente com a utilização e aplicação dela é possível explorar de forma mais ampla 
os conteúdos. Essa metodologia se torna significativa durante todo o ensino da 
Matemática, ao passo que se torna inviável a aplicação dessa tendência sem a 
utilização de outras. A metodologia de resolução de problemas, por exemplo, é 
uma tendência que não permite sua aplicação e utilização em sala de aula se os 
alunos não tiverem um bom nível de compreensão de leitura e escrita.

Para que se torne possível a visualização do método de ensino abordado 

pelos autores do texto, foi construído um plano de aula que seria aplicado na 

Escola Estadual Albatroz. Esse plano tem como metodologia a utilização de leitura 

e escrita em Educação Matemática, em sua elaboração não foram inseridas as 

tecnologias, pois a instituição de ensino onde seria aplicado não possui estrutura 

para a utilização de tecnologias em aula. Dentre todos os conteúdos possíveis 

a serem abordados no ensino da Matemática, optou-se por geometria em uma 

turma do 9° ano do Ensino Fundamental. Foi trazido para a aula de geometria 

os números indo-arábicos, com eles será abordado o conteúdo de geometria, de 

modo a desenvolver a leitura e escrita Matemática.
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PLANO DE AULA

I - IDENTIFICAÇÃO

● ESCOLA: Escola Estadual de Ensino Médio Albatroz

● TURMA: 9 Ano

● PROFESSORA: Deborah Perez  

● DISCIPLINA: Matemática

● DURAÇÃO ESTIMADA: 2 horas aula

II - OBJETO DE ESTUDO: Geometria Plana (Ponto, Reta e Ângulos)

III - OBJETIVOS:

● OBJETIVO GERAL: Conhecer os principais elementos da geometria através 
da leitura e escrita, de maneira a favorecer a compreensão do conteúdo.

● OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) Reconhecer e compreender o que é um ponto.

b) Saber diferenciar uma reta concorrente e segmentos consecutivos.

c) Saber identificar um ângulo. 

d) Desenvolver a leitura e escrita matemática.

IV - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS:

OS NÚMEROS NA VISÃO DA GEOMETRIA

Familiarização com o assunto com base nos números indo-arábicos.

Os números que atualmente conhecemos foram criados pelos hindus e 
apresentados ao mundo pelos árabes, por isso, a denominação indo-arábico. A 
praticidade do sistema baseado na utilização de dez dígitos, foi introduzido na 
Europa pelo matemático italiano Fibonacci. Até então os europeus utilizavam o 
sistema de numeração dos romanos, considerado complicado, principalmente 
em relação à efetuação de cálculos matemáticos.



77

CIÊNCIA E INOVAÇÃO: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR

A facilidade em trabalhar com os números indo-arábicos é inquestionável, mas 
o que se torna intrigante em toda essa evolução, é o nome dado aos símbolos. 
Muitos dizem que a nomeação diz respeito a questões relacionadas à Geometria, 
baseando-se no estudo dos ângulos. Os números são considerados símbolos, e 
ao longo da história foram sendo aperfeiçoados, chegando a essa notação visual 
que conhecemos. A escrita de cada número na sua forma padrão, isto é, sem 

implementações gráficas de outros povos, fora associada à Geometria.

● INTRODUÇÃO SOBRE O CONTEÚDO DE GEOMETRIA

Apresentação sobre o conteúdo de ponto, reta e ângulo descritos na geometria. 
Os alunos participarão da aula interagindo com a professora.

● ATIVIDADE SOBRE O CONTEÚDO

a) Os alunos terão que identificar se existem pontos nos números indo-
arábicos e se tiver sinalizar onde estão.

b) Os alunos terão que identificar quais números possuem retas 
concorrentes e segmentos consecutivos.

c) Os alunos terão que identificar quais números é possível encontrar 
ângulos e quais não é possível e por que.

VI - AVALIAÇÃO

Execução das atividades propostas.

V - FONTE DE IDÉIA DO CONTEÚDO ABORDADO NO PLANO DE AULA :
NOÉ, Marcos. Os Números na Visão da Geometria . Brasil Escola. Disponível em: <https://
brasilescola.uol.com.br/matematica/os-numeros-na-visao-geometria.htm>. Acesso em: 30 de 
Julho de 2021.
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3.4 Literatura na educação matemática e a história na educação 
matemática

Fernanda Lopes Rodrigues 
Maristéla Vaz Müller

Literatura na Educação Matemática

A Matemática20 é considerada pelos alunos como sendo uma matéria 

difícil. Por esse motivo, pessoas ligadas à Educação Matemática estão sempre 

estudando, pesquisando e criando condições metodológicas para melhorar 

a relação professor-aluno-Matemática. Ao contrário do que muitos pensam, a  

Matemática não é somente números, regras e definições, ela também se relaciona 

com a  história que através da literatura narra os fatos e acontecimentos que 

ocorreram ao  longo do tempo. A busca por proporcionar espaços e estratégias de 

aprendizagens que sejam relevantes  para o aluno é um desafio, principalmente 

quando se trata da área da Matemática, porque ainda  há muitos professores 

com dificuldades de transformar as vivências do cotidiano em conhecimentos 

sistematizados. Por esse motivo, a Literatura Infantil21 é uma grande  aliada dos 

professores, pois mesmo tendo suas origens em fins pedagógicos, ela é para  as 

20  Sobre a origem da Matemática: <https://pt.slideshare.net/elainerenzo/matemtica-na-in-
dia>. 
21  Sobre a relação entre Literatura e Matemática: <https://www.ensinandomatematica.
com/literatura-infantil-x-matematica/>. 
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crianças uma ferramenta importante para a compreensão do que é real, uma vez 

que cria  uma conexão entre a ficção e a realidade. Este argumento é defendido 

por Zilberman:

A fantasia é um importante subsídio para a compreensão de mundo por 
parte da criança:  ela ocupa lacunas que o indivíduo necessariamente 
tem durante a infância, devido ao seu desconhecimento do real e ajuda-o 
a ordenar suas novas experiências,  frequentemente fornecidas pelos 
próprios livros. (ZILBERMAN, 2003, p.49). 

O ensino da Matemática vem se reformulando. No entanto, muitos 

professores ainda se  mantêm presos ao uso das mesmas atividades já 

sistematizadas e sem qualquer  participação por parte do aluno. Por sua vez, 

Vasconcelos (1992, p. 2) destaca que o conteúdo apresentado pelo professor 

precisa ser trabalhado, refletido e reelaborado pelo aluno, de modo a se  constituir 

em forma de conhecimento, aliás, para que ocorra a  aprendizagem é necessário 

inicialmente provocar o interesse do aluno. Nesse sentido, a Literatura pode ter 

um papel fundamental na significação inicial, pois  conforme afirmam Campos 

e Montoito (2010), ela desperta o interesse dos  alunos, cria expectativas e os 

envolve com a narrativa, permitindo-lhes viver o jogo  ficcional, possibilitando, 

assim, uma aproximação mais harmoniosa e significativa do  aluno com o 

conteúdo a ser desenvolvido. 

Outro ponto  interessante é a necessidade do professor investigar o que 

o aluno pensa a respeito de  determinado conteúdo Isso é fundamental para 

compreender a estratégia a ser utilizada na realização de uma atividade, podendo 

agir de forma adequada para possibilitar o avanço na  aprendizagem do aluno. 

Utilizando a Literatura nas aulas de Matemática, o professor abre 

possibilidades para  trabalhar com diversos conteúdos de maneira contextualizada 

e ampla, com uma  linguagem mais fácil de ser entendida, relacionando os 

conceitos matemáticos à realidade, mostrando de forma prática a utilização da 

Matemática na vida de cada um dos alunos. 
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A Literatura na Educação Matemática22 é uma importante contribuição ao 

processo ensino-aprendizagem. A interpretação está além da mera identificação 

de palavras e decodificação de símbolos, significa compreender com a própria 

vida e sentimentos23.

O que Caracteriza a Literatura na Educação Matemática é a relação 

entre as ideias matemáticas e a realidade, de forma a deixar clara e explícita 

sua participação, presença e utilização nos vários campos da atuação humana, 

valorizando o uso social e cultural da Matemática. 

Principais Autores e Pesquisadores: Nílson José Machado, Kátia Cristina 

Stocco Smole, Adair Mendes Nacarato entre outros.

Obras de Literatura e a Educação Matemática

● O Homem que Calculava, do autor Júlio César de Mello e Souza24.

● A Lenda do livro Lilavati, de Bhaskara25.

● O Menino que Tinha Medo de Errar, da autora Andrea Viviana Taubman

● Os Problemas da Família Gorgonzola, da autora Eva Furnari entre outras.

Particularidades: Estimula a interpretação e a compreensão do mundo e 

da realidade na qual o aluno está inserido. (SMOLE, 1997); Trabalha a Matemática 

de modo que as crianças tenham uma aprendizagem significativa através da 

escrita e da comunicação (BRASIL, 2000, p. 19). Além disso, representa uma 

substancial mudança no ensino tradicional da Matemática, pois, em atividades 

deste tipo, os alunos não aprendem primeiro a Matemática para depois aplicar 

na história, mas exploram a Matemática e a história ao mesmo tempo (SMOLE, 

22  Vídeos sobre a relação entre Matemática e Literatura: <https://www.youtube.com/
watch?v=1PQFId4pEk8>; <https://www.youtube.com/watch?v=pUiQCiTsXqc> . 
23  Obra completa de Malba Tahan: <https://www.malbatahan.com.br/bibliografia/obra-
-completa/>.
24  Resenha disponível em: <http://academialiterariadf.blogspot.com/2017/03/resenha-o-
-homem-que-calculava-malba.html?m=1>. 
25  Resenha do livro: <https://professor-alexandre.blogspot.com/2014/07/lilavati-filha-de-
-bhaskara.html?m=1>. 
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1997, p. 12). Portanto, através dessas práticas há a possibilidade de o aluno 

trazer ideias matemáticas para a sua vida, tendo como resultado a compreensão 

maior da sua realidade da qual faz parte e o uso real e social da  Matemática. 

REFERÊNCIAS (SEÇÃO 3.4 PRIMEIRA TENDÊNCIA):

NOÉ, Marcos. A literatura como metodologia de aprendizado de matemática. Brasil 
Escola. Disponível em:<https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-
ensino/a-literatura-como-metodologia-aprendizado-matematica.htm>. Acesso 
em outubro de 2021. 

ROEDEL, Tatiana. A importância da Leitura e da Literatura no ensino de Matemática. 
IN: XX Encontro Brasileiro de estudantes da Pós-Graduação em Educação 
Matemática - EBRAPEM, 2016. Disponível em: <http://www.ebrapem2016.ufpr.
br/wp-content/uploads/2016/04/gd1_tatiana_roedel.pdf> 

SAVENGO, Rejane; SCHIMITZ, Sérgio. Utilizando a Literatura para ensinar 
Matemática como metodologia de ensino de conteúdo do sexto ano. Os desafios 
da escola pública paranaense na perspectiva do professor PDE, v. 1, 2014. 

VISSICARO, Sueli. A Literatura Infantil no ensino de Matemática. Encontro 
Nacional de Educação Matemática - ENEM, 2016. Disponível em:<https://
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História da Educação Matemática

 A História26 da Matemática27 no processo de ensino-aprendizagem é 

importante para facilitar o entendimento dos conteúdos abordados em sala de 

aula. Por isso, o objetivo é mostrar a relevância da história como uma tendência 

a ser utilizada nas aulas de Matemática, enfatizado dessa maneira o seu papel 

motivador, além de oportunizar a compreensão e construção dos conceitos 

matemáticos, assim como a sua descoberta na sociedade contemporânea. 

26  Apresentação da História da Matemática:< https://youtu.be/r_JdYn1D9jE>; https://you-
tu.be/FI2hFNGuTBU https://youtu.be/MKWlLzgw9PQ. 
27  Revista Brasileira de História da Matemática: https://www.rbhm.org.br/index.php/RBHM/
about/contact. 

https://youtu.be/r_JdYn1D9jE
https://youtu.be/FI2hFNGuTBU
https://youtu.be/FI2hFNGuTBU
https://youtu.be/MKWlLzgw9PQ
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Sabe-se que a Matemática é de fundamental importância para a compreensão 

do mundo e para a participação ativa do ser humano no mundo, entretanto, o 

ensino desta disciplina tem passado por diversos obstáculos por parte de quem 

ensina e de quem aprende: os alunos afirmam que não sabem ou não gostam da 

Matemática e os educadores apontam as condições de trabalho como elemento 

que dificulta o planejamento didático. 

 O que se estuda hoje passou por uma grande transformação histórica até 

chegar aos dias atuais, além disso, há as descobertas feitas há muito tempo, 

que estão sendo utilizadas até hoje. Isso significa que o ensino da Matemática 

vem sendo desenvolvido de forma prática e dinâmica por parte dos professores 

e estudantes, mesmo tendo alguns obstáculos a serem vencidos. Ao ensinar 

Matemática de forma isolada em relação às outras disciplinas existentes, 

não ocorre o favorecimento e a compreensão geral, ademais, explora-se 

conhecimentos matemáticos apenas como um pré-requisito para depois ensinar 

Matemática, sem contribuir de fato para a formação dos alunos. Nesse contexto, 

cabe ao professor a missão de determinar em qual perspectiva esse apoio pode 

ser incorporado à sua prática pedagógica, e ensinar a Matemática utilizando a 

sua história, encarando-a como uma manifestação cultural. 

 É importante ressaltar que não é possível reconstruir um conhecimento 

matemático sem antes explanar o conteúdo histórico que surge como um elemento 

motivador e que provoca a curiosidade dos alunos. Trabalhar com a Matemática 

não é diferente, pois é necessário que voltemos ao passado para mostrar de 

onde ela veio e como surgiram os números que o aluno manipula. 

 A história da Matemática pode ser usada como apoio didático, que age como 

instrumento contextualizando, humanizando, motivando e ajudando a formalizar 

conceitos. Esse trabalho vem para mostrar que precisamos planejar uma 

sequência de ensino que apresente aspectos históricos do conteúdo e atividades 

abordadas em aula, objetivando um ensino mais eficaz e uma aprendizagem mais 
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sólida. Porque, ao trabalhar enfatizando a História da Matemática, se percebe 

que os alunos buscam entender como realmente se processa a introdução aos 

conteúdos matemáticos e como se concretizam seus conhecimentos prévios, 

demonstrando que através desse recurso e com a prática de atividades se torna 

mais fácil assimilar os conteúdos de Matemática. 

 O papel do professor é o de promover uma aprendizagem significativa, 

tendo em vista a construção do conhecimento matemático de forma mais reflexiva 

e crítica, relacionando cada saber construído com as necessidades históricas, 

sociais e culturais existentes nele. 

 Assim, a partir do entendimento da importância da história da Matemática 

no contexto diário do ensino da Matemática, os alunos podem usá-la em diversos 

contextos. Ela deve ser apresentada de maneira lúdica, com problematização e 

como fonte de pesquisa, sendo um instrumento de ensino organizado de forma 

contextualizada e interdisciplinar que permite a participação ativa do aluno 

na construção do seu conhecimento, tendo em vista que ele aprende a partir 

da participação direta da experiência proposta. Finalmente, quando o aluno 

compreende esses outros aspectos da Matemática, há maior possibilidade de 

explorar e levantar hipóteses que conduzem-no a um aprofundamento do conceito 

estudado. 

 Nesse cenário28 o papel do professor é significativo, visto que ele é 

quem deve ter a capacidade de criar e orientar todo o processo de ensino e 

aprendizagem da Matemática. Por isso, entendemos que fazer o uso da História 

da Matemática como recurso pedagógico é mais que uma tendência do ensino 

atual, é de fato uma alternativa metodológica que contribui para a aprendizagem 

com significado29.

28  Sobre o Ensino de Matemática nos dias atuais:<https://www.phylos.net/2017-12-14/
matematica-idade-moderna/ >. 
29  Artigos do autor Ubiratan D’Ambrósio: <https://www.rbhm.org.br/index.php/RBHM/is-
sue/view/42 >. 

https://www.phylos.net/2017-12-14/matematica-idade-moderna/
https://www.phylos.net/2017-12-14/matematica-idade-moderna/
https://youtu.be/r_JdYn1D9jE
https://www.rbhm.org.br/index.php/RBHM/issue/view/42
https://www.rbhm.org.br/index.php/RBHM/issue/view/42
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MINI PLANO DE AULA: LITERATURA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

1-  IDENTIFICAÇÃO:

●       CURSO: Ensino Fundamental

●       TURMA: 9° ano 

●       PROFESSORES: As Autoras da seção 3.4

●       DISCIPLINA: Matemática.

●       DURAÇÃO ESTIMADA: 02 Períodos. 
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2- OBJETO DE ESTUDO: 

A história de Lilavati, Bhaskara e a Equação de 2º Grau .

3- OBJETIVO GERAL:

Conhecer a história de “Lilavati” e sua relação com a fórmula de Bháskara.

4- OBJETIVO ESPECÍFICO:

Resolver problemas com a Equação do 2º Grau ou através de outras estratégias 
de 

resolução.

5-  PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO:

Será feita através da observação dos registros individuais, coletivos e da 
participação oral.

MINI PLANO DE AULA: HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

1-  IDENTIFICAÇÃO:

●       CURSO: Ensino Fundamental

●       TURMA: 6° ano 

●       PROFESSORES: As Autoras da seção 3.4

●       DISCIPLINA: Matemática.

●       DURAÇÃO ESTIMADA: 45min. 

2- OBJETO DE ESTUDO: 

A história do Número.

3- OBJETIVO GERAL:

Conhecer a história do Número nas civilizações antigas.

4-  PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO:

Será feita através da observação dos registros individuais, coletivos e da 
participação oral.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: CERTEZAS E INCERTEZAS?

 Diante da apropriação conceitual dos estudantes, escolhas de referências, 

assim como as fragilidades do processo de ensino e aprendizagem, e a busca 

por entender cada tendência, para daí refletir e pensar em um plano de aula, 

mesmo que pequeno e sem a exigência de aplicar, percebe-se o quanto se faz 

necessário o espaço de formação docente. Considerando as várias formas de ver 

o mundo, a escola, a disciplina de Matemática, a metodologia docente, e o papel 

do professor é fundamental investir na formação docente crítica e consciente. 

Parece, em um primeiro olhar, que o ensino é um emaranhado, sem solução, 

mas estudando, separando, trocando ideias, voltando ao ato de ler aquilo que já 

foi escrito, fica claro que o processo de ser professor como um pesquisador cheio 

de incertezas e com poucas é fundamental, sendo explorado ao longo deste 

artigo. 

 A leitura das diferentes tendências abriu muitas formas de ver a sala de 

aula e de entender como a pesquisa pode ajudar a mudar a metodologia da sala 

de aula, sendo a ciência um aspecto fundamental para melhorar a vida de todos. 

A partir de tal percepção, os estudantes dialogam com a realidade cultural de 

cada um, desde de onde vem e para onde querem ir, o mesmo acontece com 

suas ações docentes.

 As metodologias de sala de aula para ensinar e proporcionar aprendizagem 

de Matemática precisam se adequadas ao tempo e ao espaço atuais. Isso não 

quer dizer mudar tudo, encontrar uma única maneira de ensinar e generalizar 

o processo, mas o contrário, isto é, personalizar cada vez mais o processo de 

aprendizagem, como pode-se verificar na construção do texto de cada licenciando. 

Destaca-se que a superação de escrita, de reflexão teórica, de aplicabilidade da 

tendência em alguma atividade que lhe faz sentido, entender e buscar referências 

e citá-las não foi tarefa fácil, mas produtiva, significativa e essencial ao seguir os 

estudos curriculares do ensino superior.
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 Logo, a autonomia do estudante, seja da escola básica, do ensino superior 

e do professor como pesquisador, que é um eterno estudante, é central no 

“movimento”, no processo, na apropriação, na mudança e na superação das 

complexidades. A autonomia, articulada à personalização, constrói a concepção 

docente de cada um, através do seu olhar de formação, ao delimitar quais objetivos 

escolho trabalhar desta ou daquela forma, sem uma regra, pois o ensino deve 

acima de tudo contemplar a diversidade do ser humano.

 Paralela a autonomia está o respeito em relação ao momento de cada 

estudante. Às vezes, respeitar os limites e disponibilidade de cada aluno significa 

permitir que ele evolua enquanto estudante e, no caso deste artigo, como futuro 

professor. Por exemplo, alguns estudantes afirmaram que não tinham meios 

de participar da escrita deste ensaio, mas isso não impactou sua avaliação do 

semestre. Tal situação é mais um elemento que está implícito na metodologia, 

e que registra a sua não unicidade enquanto processo formativo, não somativo,  

não único e sim acolhedor. O estudante vivencia essas experiências hoje e irá 

utilizá-las para seu futuro docente. Com isso, fica mais uma vez claro que o 

exemplo faz toda a diferença na vida escolar, desde a Educação Básica até o 

Curso Superior para ser professor, no caso.

 Ser professor é transpor do presencial ao remoto, do híbrido ao presencial, 

do livro didático para o papel, do concreto para o simbólico. Isto é, conceber a 

Educação Matemática como um conhecimento possível e necessário a todos, um 

gradual processo de ensino e aprendizagem que proporcionam o desenvolvimento 

cognitivo de cada um, no seu tempo e espaço, pois cada um é único.
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CAPÍTULO 4

DESENVOLVIMENTO 
DE UMA VÁLVULA 

DE CONTROLE PARA 
COMPARTILHAMENTO 

DE VENTILADORES 
MECÂNICOS

Haysler Apolinário Amoroso Lima

10.48209/978-65-89949-62-4



92

CIÊNCIA E INOVAÇÃO: UM OLHAR INTERDISCIPLINAR

INTRODUÇÃO

Este trabalho refere-se ao desenvolvimento de um novo tipo de válvula 

para compartilhamento de ventiladores mecânicos usados para o tratamento de 

insuficiência respiratória, entre eles casos graves do Covid-19. Em função do 

aumento número de casos, e evolução da doença, faz-se necessário o uso de 

ventilador mecânico. Com isso, podemos dobrar a capacidade do ventilador, já 

que a válvula garante um fluxo de ar homogêneo para dois pacientes ao mesmo 

tempo. 

Qual o Problema atual

Devido à falta de ventiladores em função do número de casos do Covid-19, 

busca-se por uma solução que duplica a capacidade do ventilador, atendendo 

dois pacientes ao mesmo tempo. Entretanto, as pesquisas no mundo ainda não 

tiveram êxito. O motivo para isso, é que existe dificuldade de garantir fluxos 

idênticos para dois pacientes com o mesmo ventilador, a razão é que existem 

diferenças fisiológicas entre pacientes (resistência e complacência pulmonar). 

Conceitos fisiológicos relevantes

	A insuficiência respiratória é uma manifestação clínica de condições 

patológicas, prejudicando os pulmões de realizar a respiração de forma 

natural, reduzindo o fornecimento de oxigênio ao sangue arterial e eliminação 

do gás carbônico. 

	Ventilação Pulmonar: Refere-se ao intercâmbio de gases nos alvéolos 

pulmonares. Ou seja, a troca gasosa nos pulmões (Oxigênio/CO2). Em 

adultos (homens) a taxa de respiração é de 5 a 10 litros/minuto. Numa 

frequência média de 12 respirações/minuto. O que dá entre 550 a 600 mL 

de volume de ar. 
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	 Ventilação Mecânica: É um suporte para o tratamento de pacientes com 

insuficiência respiratória aguda ou crônica. Com o objetivo de trocas gasosas 

(hipoxemia e acidose respiratória) e associado a hipercapnia (aliviar o 

trabalho da musculatura respiratória, evitando a fadiga da musculatura. 

Fisiologia Pulmonar

O sistema respiratório é o conjunto de órgãos responsáveis pela troca 

gasosa entre o indivíduo e o meio ambiente (hematose pulmonar). Composto 

por dois pulmões, fossas nasais, boca, faringe, traqueia, brônquios e os alvéolos 

pulmonares, de acordo com a Figura 1, temos uma imagem de cada parte. 

Figura 1 – Sistema respiratório humano 

Fonte: www.infoescola.com.br Acessado 20/04/2020

DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO:

Atualmente não é possível duplicar o ventilador mecânico, pois dois 

pacientes têm capacidades fisiológicas diferentes. Ou seja, resistência da traqueia 

e complacência dos pulmões (elasticidade). Se usarmos um simples T, teríamos 

risco de gerar problemas. Já que na Mecânica dos Fluidos, prediz que se temos 

http://www.infoescola.com.br/
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duas saídas, com resistências diferentes, o fluxo tende a ir pelo sentido de menor 

resistência. Logo teremos um paciente com excesso de ar, gerando Barotrauma 

e outro com falta de ar Hipoventilação.

O presente desenvolvimento refere-se a um novo tipo de válvula controla-

dora de fluxo para duas saídas de forma simultânea, permitindo a distribuição por 

igual através de ajuste regulado via visualização de forma indireta do fluxo. Atra-

vés de uma entrada de fluxo, a mesma permite separar o fluxo em duas saídas 

A e B, que por meio da diferença de resistência entre elas, é possível garantir o 

fluxo por igual. 

Figura 2 – Esquema da válvula bi-direcional.

De acordo com a figura 2, tem-se a vista por cima do controlador bidirecional 

(1), em que internamente tem-se uma borboleta tipo meia-lua (2) a mesma gira 

através de um regulador externo (3), controlando as aberturas de saída de fluxo 

para A e B (4). Internamente nas saídas (4), tem-se um estrangulamento interno 

(5) para induzir o Efeito Venturi, onde o fluido passa mais rápido neste ponto 

reduzindo assim a pressão. Nesta região tem um canal (6) que é interligado no 

manômetro diferencial (7). Na figura 3, temos o protótipo feito na impressora 3D.
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Figura 3 – Protótipo em impressora 3D para testes físicos. 

MATERIAL E MÉTODOS

Para simular um teste piloto em um Ventilador Mecânico (VM), sem envolver 

pacientes (teste físico), propôs inicialmente o circuito abaixo para sopro de ar 

(figura 4), medição de fluxo nos dois pontos de coleta do tubo Venturi (interno). 

Acoplados em um Manômetro U, com líquido manométrico interno (álcool etílico). 

Figura 4 - Esquema de conexão das mangueiras entre válvula e manômetro.

Fonte: Elaboração própria
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Para o circuito para teste em hospital, pretende-se interligar o VM no 

Conjunto de Controle da Válvula. A ideia é conectar a válvula Inspiratória na 

Válvula de Compartilhamento, para distribuir para dois pacientes A e B. Cada um 

ligado com a válvula expiratória, conforme figura 5. 

Figura 5 – Circuito Proposto (Ventilador e Válvula de Compartilhamento). 

Fonte: Elaboração própria

O circuito proposto inicialmente, consiste em conectar a Válvula de Controle 

(VC) na saída de ar do Ventilador (in) na válvula. Em seguida, conectar as 

mangueiras com o filtro nas duas saídas do Y da Válvula. Cada mangueira de ar, 

irá conectar no Y de cada paciente (A e B). No mesmo Y do paciente, temos outra 

saída, que será interligada na válvula de Expiração do Ventilador Mecânico (out). 
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Outro estudo feito, foi a simulação numérica, como forma de complementar 

a análise teórica e avaliar as condições de trabalho. Para isso utilizou o Software 

Ansys CFX versão estudante (livre para estudos acadêmicos). Neste caso o 

modelo desenvolvido, considerou:

- Escoamento incompressível e turbulento;

-Fluido de trabalho é o ar a 25ºC (isotérmico), densidade de 1.185 kg/m^3 

e viscosidade de 1.831e-05  Pa.s;

- Modelo de turbulência é o SST;

- Nível de turbulência desprezível na entrada do sistema;

- Regime transiente;

- Assume-se que o fluido está inicialmente em repouso e que, após 6 tempos 

nominais de residência, ele se desenvolve completamente. Não obstante, os 

resultados continuam a variar com o tempo entorno de seu valor médio;

- Domínio de cálculo foi discretizado por uma malha híbrida composta de 

tetraedros, prismas e hexaedros; 

- Após um estudo de independência de malha, definiu-se uma malha final 

com aproximadamente 1,9E5 nós e 4,9E5 elementos;

Optou-se em três situações, sendo uma condição sem diferença entre 

pacientes, considerando a posição inicial do regulador interno (giro=0). Uma 

segunda condição, simulando uma contrapressão (pacientes diferentes) e uma 

terceira condição, em que se ajusta a reguladora até as vazões fiquem idênticas 

para ambas saídas. A figura 6 representa a discretização da válvula, o qual será 

utilizada nas simulações numéricas.  
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Figura 6 – Malha CFD da válvula (giro=0)

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Teste prático no Hospital 

Após elaboração do circuito de testes, foi feito a montagem na área de 

Manutenção do Hospital A em Belo Horizonte. Utilizando conexões, mangueiras 

de silicone (sanfonadas), pulmões artificiais com complacência (figura 7).  

Figura 7– Montagem do circuito no ventilador mecânico. 

Fonte: Teste realizado pelo autor no hospital
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A saída, foi acoplada pulmões artificiais, feitos de borracha, com capa de 

plástico para simular a complacência de cada paciente. Uma saída, colocou dois 

pulmões em paralelo e a outra saída um pulmão. O objetivo e ver fluxos diferentes, 

simulando uma situação real, figura 8. 

Figura 8 – Teste com pulmões de simulação (Linha A: um Pulmão e B: dois 
Pulmões)

Após os testes, optando pelo uso de volume de ar de 900 mL, mediu-se 

o volume para cada pulmão. O volume foi estimado, através de um teste de 

calibração. Para cada volume injetado, mediu-se a expansão do balão, com uso 

de um paquímetro (figura 9). 

Figura 9 – Medição da Espessura do Pulmão de Simulação
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Com os testes de vazão a 900 mL, mediu-se a espessura de cada Pulmão, 

através de um paquímetro. Em seguida, calculou-se através da regressão linear 

obtida, para estimar o volume de ar. Obtendo o gráfico abaixo (figura 10):

Figura 10– Resultados de volume de ar por paciente.

O resultado Antes do Ajuste, mostra diferença de volume de ar. Sendo a linha 

A com 300 mL e a linha B com 600 mL. Depois do ajuste da válvula, a diferença 

entre os dois reduziram, o que torna viável a ideia de controle simultâneo. Sendo 

que esta simulação, é a de maior dificuldade, pois usamos um paciente normal 

(Pulmão A) e outro com o dobro de capacidade pulmonar (Pulmão B). 

Resultados da Simulação Numérica

Os resultados numéricos, para as três condições propostas, são mostrados 

na tabela 1:
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Tabela 1 – Resumo dos resultados numéricos

# Saída Saída Rotação 
da válvula (°) |Δp|venturi (Pa) psaída (Pa) fsaída

A 0 23,26 0 0,499

B 0 24,57 0 0,501

A 0 21,75 3,83 0,472

B 0 27,35 0 0,528

A 0 11,28 21,42 0,328

B 0 45,44 0 0,672

A 0 1,89 43,06 0,135

B 0 76,00 0 0,865

A 10 28,38 3,83 0,505

B 10 22,50 0 0,495

A 25 22,93 43,06 0,501

B 25 26,79 0 0,499

De acordo com a tabela 1, observa-se que a condição inicial, de não haver 

diferença de contrapressão, obteve uma fração de saída (fsaída), idênticos. Com a 

inserção de contrapressão em A, temos uma variação da fração, o que significa 

que houve mudança de fluxo, distribui de forma desigual, sendo que A, com 

menor vazão e B com maior vazão. 

Com 21,42 Pa de contrapressão, a fração ficou de 1/3 para A e 2/3 para B. 

Aumentando para 43,06 Pa, a diferença foi ainda maior, sendo 0,135 para A e 

0,865 para B. 

Como forma de equilibrar o fluxo de ar, girou o regulador até 25º, neste caso 

o fluxo de ar se equilibrou, mesmo com a contrapressão elevada de 43,06 Pa. 
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O perfil de velocidades para a condição 2, pode ser vista na figura 11, em 

que há contrapressão de 43 Pa. 

Figura 11 – Perfil de velocidade para contrapressão de 43 Pa na saída A.

Fonte: LIMA, H. A. A., BRAGA, B. M., SCARPITE, F., MAIA, B. T. Válvula de Controle para 
Compartilhamento do Ventilador Mecânico, Anais do I CNIPC – Ações durante a Covid-19, 
2020. 

Observa-se fluxo reduzido de ar na saída A. Na legenda (escala de cor), 

tem-se que vermelho (maior velocidade) e azul (menor velocidade). 

Já girando o regulador para 25º, tem-se um equilíbrio do fluxo, figura 12.

Figura 12 – Perfil de velocidade para contrapressão de 43 Pa na saída A, com 
regulagem de 25º.

Fonte: LIMA, H. A. A., BRAGA, B. M., SCARPITE, F., MAIA, B. T. Válvula de Controle para 
Compartilhamento do Ventilador Mecânico, Anais do I CNIPC – Ações durante a Covid-19, 
2020. 
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Simulador Pulmonar

Como forma de avaliar melhor a nova válvula, foi desenvolvido um simulador 

pulmonar para os testes, o qual ficou bem representativo. Com dois foles de PVC 

flexível, acoplados com um pino central para centralização durante o movimento 

de sobe e desce. A estrutura feita em MDF, colados com Cola Quente. 

O teste feito, utilizou complacências diferentes (Elástico rígido e mole). 

Ajudou a ver as diferenças entre pulmões e foi possível controlar pela válvula 

garantindo o fluxo uniforme. 

Figura 13 – Simulador pulmonar, desenvolvido pelo autor.

Fonte: Elaboração própria
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CONCLUSÃO

A proposta de compartilhamento entre pacientes com insuficiência 

respiratória, através de uma válvula de controle em um mesmo ventilador 

mecânico, apresentou alto potencial de uso imediato. Garantido estabilidade no 

fluxo de ar, duplicando assim a capacidade de atendimento aos pacientes do 

covid-19. 

Os testes piloto, com protótipo 3D da válvula em hospital, mostrou 

operacionalmente viável. Bastando treinar a equipe de tratamento intensivo a 

operar a válvula junto com o ventilador mecânico. 

Os resultados numéricos apresentados, validaram a hipótese inicial. Em 

que se mede a diferença de fluxo de ar entre pacientes, e através da regulagem, 

obtém-se fluxos uniformes, mesmo com contrapressões elevadas. 
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