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RESUMO 

Este artigo objetiva refletir sobre impactos e possibilidades do formato de ensino 

remoto sobre duas turmas dos cursos de Ciências Sociais da UERN, nas disciplinas 

de Antropologia da Educação, oferecida no 4º período, e Teoria Antropológica I, 

oferecida no 2º período, no ano de 2021. Para a coleta dos dados, utilizamo-nos de 

formulários com questões abertas e fechadas e anotações provenientes da observação 

e participação nas aulas das disciplinas supracitadas. Os dados encontrados foram 

analisados a partir do método FOFA, apontando as principais forças, oportunidades, 

fraquezas e ameaças do formato remoto. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Remoto; Ciências Sociais; SWOT; Planejamento 

Estratégico. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Em meados de 2019, a humanidade passa a experienciar uma das maiores epidemias 

globais: a SARS-COV-2 ou COVID-19 - o coronavírus. Derivado de mutações de coronavírus 

já existentes, como o MERS-COV e o SARS-COV, que somente afetavam animais, a COVID-

19 é, atualmente4, a causadora de uma média de 4.034.317 de mortes de humanos no mundo, 

sendo aproximados 532 mil só no Brasil.  

Devido à enorme dualidade de quadros, podendo ocorrer de casos assintomáticos à casos 

graves ou morte em uma mesma casa, por exemplo, a COVID-19 tornou necessária a mais 

ampla política de isolamento social dos últimos anos, senão da história. Em decorrência disso, 

no início de 2020 diversos setores sociais tiveram que, brutalmente, se adaptar com o intuito de 

darem continuidade a seus trabalhos, sobretudo o setor educacional. 

Da educação infantil ao ensino superior, o chamado “ensino remoto”, um modelo que 

aparentemente é semelhante ao EaD, mas difere-se por tornar “necessário, em geral, um envio 

de evidências de desenvolvimento de atividades não avaliativas, que funcionam como uma 

forma de controle do uso do tempo” (SARAIVA, TRAVERSINI E LOCKMANN, 2020, p. 7), 

foi decretado, fazendo com que instituições inteiras, não interessando quais os seus recursos, a 
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formação de seus profissionais ou a possibilidade do corpo discente, tivessem que funcionar 

através de plataformas online. 

No caso das universidades, houve discussões e proposições de diversas alternativas para 

paralisação, rodízio de pessoas, e até mesmo continuar as aulas. No entanto, após breve período 

de paralisações em parte das universidades, foi adotado o modelo remoto de educação, 

semelhante ao home office. Apesar de para a maioria das pessoas “modelo remoto” ser sinônimo 

de educação à distância, os dois são muito diferentes, principalmente no método educacional.  

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), no dia 15 de março do 

2020, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Decreto 

Estadual 29.512, de 13 de março de 2020, oficializa a decisão de encerramento das atividades 

presenciais no Campus, ato documentado na Portaria 346/2020-GP/FUERN. A partir daí, todas 

as aulas do semestre 2019.2, com encerramento marcado para 28 de março de 2020, passam a 

ocorrer de forma remota. 

O ensino à distância (EaD) tem toda uma preparação e métodos específicos para a 

situação, professores e aulas preparadas para tal modelo, alunos que optam por uma educação 

nessa metodologia. Enquanto que no modelo de educação remota, o que houve foi uma 

adequação forçada à realidade contemporânea do mundo como unidade. Os professores não 

foram preparados, os alunos não escolheram, a estrutura na maioria das vezes é inexistente e o 

ensino pode ser muito prejudicado. 

A adequação forçada ao ensino superior se deu por diversos motivos, entre as 

justificativas está a de não atrasar os alunos. Mas será que esse modelo está trazendo mais 

benefícios que prejuízos aos estudantes? 

Com este trabalho objetivamos refletir sobre impactos e possibilidades do formato de 

ensino remoto sobre duas turmas dos cursos de Ciências Sociais da UERN, nas disciplinas de 

Antropologia da Educação, oferecida no 4º período (Turma 2019), e Teoria Antropológica I, 

oferecida no 2º período, no ano de 2021, com a (Turma 2020). 

Inicialmente faremos uma contextualização das turmas, apresentando seus perfis sócio-

culturais e de inserção e permanência na universidade. Em seguida, apresentaremos as 

impressões das alunas e alunos participantes sobre as disciplinas cursadas no modelo remoto. 

Posteriormente, faremos as análises das respostas encontradas através da metodologia FOFA 

(SWOT). Ao final, apresentamos uma proposta metodológica para o ensino remoto, pensada a 

partir da análise dos dados encontrados. Devido a essas características, a pesquisa classifica-se 

como uma pesquisa exploratória, de natureza básica e abordagem quali-quantitativa 

(GERHARDT e SILVEIRA, 2009). 

 

METODOLOGIA 

 

Como parte da coleta de dados, foi pensado e estruturado um questionário na plataforma 

Google Forms contendo 24 perguntas, sendo 10 abertas e 14 fechadas, divididas entre o termo 

de consentimento, a caracterização das pessoas participantes e impressões gerais sobre a 

experiência do ensino remoto nessas disciplinas. Selecionamos, como eixos principais, a 

atuação do corpo docente, os métodos utilizados para avaliação e as impressões gerais sobre o 

modelo remoto. 

As perguntas foram pensadas de modo a contextualizar as alunas e alunos das disciplinas 

em seus âmbitos socioculturais, com algumas questões não mensuráveis, sobretudo, no 

contexto remoto, da observação em sala como, por exemplo, questões referentes à cuidadoria 

familiar, empregabilidade, participação em programas formativos, recebimento de bolsa e 

outros. Os questionários foram liberados para as turmas no dia 25 de maio de 2021 e encerrados 

no dia 15 de junho do mesmo ano, 2021.  



 

  11 

As respostas quanto ao perfil das pessoas participantes foram transformadas em gráficos 

e as respostas quanto suas impressões pessoais com relação a disciplina foram tabuladas e 

submetidas à análise na ferramenta FOFA (SWOT), um mecanismo que permite a apreensão 

das Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças de um determinado contexto (SOUZA, 2020).  

A usabilidade da FOFA (SWOT) como mecanismo para avaliar situações escolares foi 

já apontada por Souza (2020), Fonseca e Nunes (2020), principalmente pois, com ela, 

“oportuniza-se o tempo de forma a corrigir rapidamente os fatores, internos e/ou externos, que 

estejam interferindo na eficiência da aprendizagem dos educandos ou mesmo potencializá-los.” 

(FONSECA e NUNES, 2020, p.7). 

Assim, dado o perfil emergencial do sistema remoto de ensino, a FOFA torna-se uma 

forte aliada no que diz respeito ao diagnóstico das situações que podem ser aproveitadas, 

melhoradas ou descartadas nos processos de ensino e aprendizagem. 

 

SOBRE OS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 Contamos com a participação de 25 pessoas, sendo 10 da turma 2019, na disciplina de 

Antropologia da Educação, e 15 da turma 2020, na disciplina Teoria Antropológica I, dos quais 

5 já haviam cursado uma primeira graduação. A seguir, vemos características gerais sobre os 

perfis que constituem as turmas, adquiridos a partir da utilização do formulário supracitado. 

 A primeira parte do questionário diz respeito ao perfil das pessoas que fazem da 

pesquisa. Alunas e alunos regularmente matriculados dos cursos de Ciências Sociais da UERN. 

A segunda parte do questionário dizia respeito às impressões gerais das pessoas participantes 

de cada turma sobre como ocorreu o desenvolvimento das disciplinas e a desenvoltura da 

professora e dos estagiários. 

 

Caracterização das pessoas participantes 

 

- Identidade de Gênero Autodeclarada (IGA) 

Na primeira pergunta, referente às identidades de gênero presentes nas turmas, observa-

se que há uma leve predominância de participação do gênero feminino na turma 2019 - 6 

feminino e 4 masculino. O mesmo ocorre na turma 2020, com 8 pessoas autodeclaradas do 

gênero feminino e 6 do gênero masculino. Vemos, também, a autoidentificação de uma pessoa 

não binária na turma 2020. Ao total, tivemos participação de 10 pessoas autodeclaradas do 

gênero masculino, 12 pessoas autodeclaradas do gênero feminino e 1 pessoa não binária. 

 

- Faixa Etária (FE) 

 Com relação à faixa etária, observa-se que a maioria das pessoas participantes (12) têm 

idades entre 20 e 25 anos, sendo 8 do gênero autodeclarado feminino. A pessoa mais nova, 

presente na turma 2020, tem 18 anos de idade. A mais velha tem 51 anos de idade; ambas 

também autodeclaradas do gênero feminino. 

 

- Raça/Cor/Etnia autodeclarada (RCE) 

Referente à questão de identificação de raça, cor e etnia, observa-se, na turma 2019, a 

predominância de pessoas autodeclaradas “pardas” (5). Destas, temos 3 pessoas IGA masculina 

e 2 feminino. “Negra” é a categoria com menor número de autoidentificação (2), contando com 

uma pessoa de IGA masculina e uma feminino. Na turma 2020, “branca” é a cor mais 

autodeclarada (9), sendo 5 pessoas IGA feminino e 4 masculina. Ainda na turma 2020, ocorre 

a auto identificação de “mestiça” (1), sendo esta IGA masculina, e “preta” (1), vindo de uma 

IGA não binária, como duas categorias não existentes na turma 2019. 
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- Estado Civil (EC) 

Em ambas as turmas, as pessoas são predominantemente solteiras, tendo somente uma 

casada, uma que colocou como “namorando” e uma em união estável. 

 

- Sobre ter filhas ou filhos pequenos que precisam de cuidado (FPPC) 

Com relação à ter crianças pequenas que precisam de cuidado, somente a turma 2019 

apresentou afirmativa. 

 

- Papel de cuidadoria em casa (PCCA) 

Em ambas as turmas, somente 4 pessoas realizam papel de cuidadoria de familiares, o 

que na turma 2019 representa quase metade. Do total de 8 pessoas, 6 são IGA feminina, sendo 

5 RCE negra ou parda. 

 

- Sobre empregabilidade formal 

 Com relação à empregabilidade formal, a turma 2019 apresenta mais da metade das 

pessoas participantes empregadas, 6, e 4 desempregadas, ao passo que o número de 

desempregados na turma 2020, 11, sobressai-se, em quase três vezes, ao número de 

empregados, 4. 

 

- Participação em Programa Formativo (PPF) 

Referente à participação das pessoas em programas formativos da universidade, 

observa-se que 6 das 10 pessoas da turma 2019 são participantes de programas formativos, das 

quais somente uma não é bolsista, sendo voluntária no Programa de Educação Tutorial de 

Ciências Sociais, o PETCIS. As demais, distribuem-se entre o Residência Pedagógica 

(RESPED), o Núcleo de Políticas Públicas (NPP), Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) e o Mulheres On. 

Na turma 2020, observa-se que 7 das 15 pessoas são bolsistas. Estas, por sua vez, estão 

concentradas quase que totalmente no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência, o PIBID (4) e 1 no Núcleo de Políticas Públicas (NPP). A única pessoa voluntária 

faz parte do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, o NEAB. 

 

IMPRESSÕES GERAIS SOBRE A EXPERIÊNCIA DE ENSINO REMOTO, PELA 

PERSPECTIVA DAS ALUNAS E ALUNOS 

 

 Para a segunda parte do questionário, sobre as impressões gerais das pessoas 

participantes, utilizou-se um sistema de avaliação pautado numa escala de 1 a 5 sendo: 1 - muito 

insatisfeita(o);  2 - insatisfeita(o); 3 - indiferente; 4 - satisfeita(o);  5 - muito satisfeita(o); 

 

- Considerações quanto ao desenvolvimento da disciplina 

 Com relação ao desenvolvimento da disciplina, observa-se que, em ambas as turmas, as 

pessoas declararam, majoritariamente uma nota 4, satisfação (13 pessoas). Na turma 2019, 2 

pessoas declararam muita insatisfação com a forma como a disciplina foi desenvolvida; na 

turma 2020, 1. Um total de 5 pessoas declararam muita satisfação com a forma como as 

disciplinas foram desenvolvidas. 3 pessoas declararam-se totalmente insatisfeitas com relação 

ao desenvolvimento da disciplina, sendo duas na turma 2019. 2 pessoas se declararam 

indiferentes quanto a isso. 

- Considerações sobre as discussões teóricas em sala 

Com relação às discussões teóricas em sala, a turma 2019 apresentou os mesmos 

números de satisfação (4) e muita satisfação (4), ao passo que a turma 2020, em sua maioria, 

apresentou maiores taxas de satisfação (12). 2 pessoas demonstraram, na turma 2019, muita 
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insatisfação com as discussões teóricas apresentadas em sala. Na turma 2020, o grau de 

insatisfação foi apresentado por 2 pessoas, enquanto 1 delas manteve-se indiferente a isso. 

 

- Uso de Seminários Online como Método Avaliativo 

Referente ao uso de seminários como métodos avaliativos, tanto a turma 2019 quanto a 

2020 apresentaram bons índices de aprovação, contabilizando, ao todo, 10 notas de satisfação 

e 6 de muita satisfação, ao passo que 3 pessoas ficaram insatisfeitas e 3 muito insatisfeitas 

com o uso do mesmo método. 3 pessoas se mantiveram indiferentes ao uso de seminários. 

 

- Uso de Textos Escritos como Método Avaliativo 

Com relação ao uso de textos escritos como método avaliativo a situação é semelhante, 

apresentando uma aprovação geral de 17 pessoas que avaliam o método com satisfação (11) 

ou muita satisfação (6). Os níveis de insatisfação (3) e muita insatisfação (1), quando 

referentes aos seminários, gerais caem de 6 para 4. 4 pessoas se mantiveram indiferentes 

quanto ao uso de textos escritos como método avaliativo. 

 

- Considerações sobre a adequação da professora ao formato remoto 

Quanto à adaptação da professora ao formato remoto, houve um total de 18 pessoas 

apresentando níveis de satisfação (11) ou muita satisfação (7). Na turma 2020, 3 pessoas 

apresentaram indiferença quanto a essa categoria. Os níveis de insatisfação (1) e muita 

insatisfação (2) totalizam 3. 

 

- Considerações sobre a participação do estagiário nas disciplinas 

Referente a atuação dos estagiários, a turma 2019 apresenta níveis de muita 

insatisfação, 2 pessoas, ao passo que a turma 2020 apresenta níveis de indiferença (2) e 

insatisfação (1), totalizando 3 impressões. Contudo, os níveis de satisfação (12) e muita 

satisfação  (8) sobressaem-se, somando 18 impressões no total. 

 

- Grau de satisfação com a disciplina 

Por fim, questionamo-nos a respeito de seus graus de satisfação com a disciplina, vendo 

suas perspectivas gerais sobre todos os pontos citados anteriormente. Na turma 2019, 3 pessoas 

ficaram muito satisfeitas, 5 ficaram satisfeitas e 2 muito insatisfeitas. Na turma 2020, 3 

pessoas ficaram muito satisfeitas, 8 ficaram satisfeitas, 3 ficaram indiferentes quanto a 

mesma e 2 ficaram insatisfeitas. 

 A seguir, referente a última questão apresentada, veremos o quadro de respostas das 

alunas e alunos sobre suas experiências em relação à disciplina realizada na categoria remota. 

 

TURMA 2019 

 

Aluna(o) Resposta 

19A1 Algumas dificuldades, mas a disciplina foi ótima. 

 

 

19A2 

Muito gratificante, pois as temáticas abordadas são de total relevância para a 

nossa formação como futuros professores, mesmo sendo de forma remota, a 

experiência é satisfatória ao trazer questões sociais tão importantes, como 

intolerância religiosa, racismo e outros preconceitos, a disciplina aborda temas 

importante para a sociedade. 

19A3 A aula remota te permite assistir às aulas, mas não te deixa absorver o 
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conteúdo tão bem quanto assistir aula de maneira presencial. 

 

 

19A4 

Uma das únicas que salvou esse semestre altamente atrapalhado. A forma como 

a disciplina foi desenvolvida, o acolhimento de Eliane com os alunos e seu jeito 

todo carismático e meigo de ser, faz com que as suas aulas, em meio ao contexto 

que estamos vivendo tornem-se magníficas.  

19A5 A disciplina, teoricamente falando, está sendo realizada de forma objetiva e 

clara, seguindo os conteúdos programados. O que infelizmente faltou foi a aula 

prática, a aula de campo, que ajudaria mais para o enriquecimento do 

assunto tratado.  

 

 

 

19A6 

Entre todas as disciplinas que tive nesse semestre de modo remoto,  essa foi a 

mais prazerosa de participar. Tivemos diferentes dinâmicas na aula - como a 

participação de convidados. Além disso, a possibilidade de debate com o 

professor é ótima. Porque motiva bastante a fazer a leitura dos textos. Mesmo 

com a dificuldade de não poder fazer as aulas de campo acredito que a 

disciplina conseguiu cumprir o propósito de mostrar o olhar antropológico na 

educação, e a importância das leis que fomentam a educação de base.  

19A7 Muita dificuldade na adequação de estudo.  

19A8 Apesar das dificuldades que todos tiveram, todos se esforçaram para ter um 

aproveitamento melhor que o semestre passado!  

19A9 Apesar de proveitosa, os defeitos do ensino remoto fazem o rendimento ser 

menor. 

 

19A10 

Foi muito fantástica, mesmo sem o contato e sem a aula de campo, mas foi 

trazido pra gente várias formas para que possamos sentir um pouco dessa 

experiências tanto com culturas e com os alunos também.  

 

TURMA 2020 

 

Aluna(o) Respostas 

20A1 Atende a demanda, dentro do possível.  

20A2 Estou aproveitando bastante mas, sem dúvidas, seria muito melhor presencial.  

 

 

 

20A3 

Particularmente, estou tendo uma experiência extremamente frustrante em 

relação ao EaD. Não consigo me concentrar da forma que deveria nas aulas, 

sinto muitas vezes que não estou conseguindo aprender. Os seminários que 

são passados me deixam nervosa e paralisada por dias, sempre fui introvertida 

e esse formato digital mexeu enormemente com minhas emoções, estou 

lutando para terminar o semestre e passar em todas as matérias. No geral, para 

mim não está sendo produtivo e têm tirado um pouco da minha paixão pelo 

curso. 

20A4 Boa. 

20A5 Totalmente satisfeito. 

 Apesar de estarmos inseridos nesse contexto pandêmico, consigo aprender e 
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20A6 desenvolver sobre o que é discutido nas aulas, devido a acessibilidade da 

professora, bem como a didática usada para as aulas. 

 

 

 

 

20A7 

A grade da disciplina é fantástica, mas o modelo remoto nos priva do processo 

de aprendizagem total. Além do contexto atual que vivemos, temos que lidar 

com as inseguranças e o processo de cobrança que nos é imposto tanto pela 

faculdade, de nos formamos profissionais excelentes, quando pela sociedade. 

O remoto, além de nós causar doenças mentais, não é de total eficiência como 

supracitado. 

O professora tenta nos dar o seu melhor, mas é interferido por enes motivos. 

Enfim, Fora Bolsonaro. 

20A8 Pela minha percepção, as disciplinas são ótimas. Porém, por ser remoto, acaba 

que não nos é dado uma compreensão são boa quanto seria presencial. (Pelo 

ambiente, problemas de rede, etc) 

20A9 Considero a disciplina como experiência positiva. Nas aulas remotas temos uma 

perda na vivência da Universidade. Muito do conhecimento que seria 

produzido com a convivência entre alunos e professores se perde. Por outro 

lado, também existe uma certa praticidade no ensino remoto. Provavelmente, 

teria faltado em algumas aulas, caso fosse necessário comparecer 

presencialmente à UERN. De toda forma, julgo a experiência como satisfatória. 

20A10 Apesar dos problemas causados pelo ensino remoto, a matéria me satisfez muito 

em todos os sentidos. Agradeço muito aos envolvidos  

20A11 Mesmo não gostando muito dessa categoria remota, achei muito bom e 

importante para a formação académica  

 

20A12 

A disciplina tem sido bem desenvolvida. Tanto a Professora, quanto o estagiário 

são dinâmicos, apresentam os conteúdos com bastante qualidade. Apesar das 

dificuldades e imprevistos do ensino remoto, o semestre tem sido satisfatório.  

 

20A13 

Muito ruim, pois é muito tempo em frente a uma tela. e isso causa muito 

cansaço visual, psicológico e mental. Ainda tem alguns professores que 

passam muitos textos para serem lidos. 

20A14 É bem complicado o ensino remoto, porém a flexibilidade de alguns professores 

ajuda bastante. 

 

 

20A15 

A disciplina está sendo boa, tranquila até, o que dificulta meu aprendizado é a 

minha enorme capacidade de perder o foco com tudo e acredito que no ensino 

remoto eu não sou a única que tá encontrando dificuldade em se concentrar, 

então, fora isso, as coisas estão até indo bem. 

 

ANÁLISE DOS DADOS 

 

Quanto ao corpo docente 

 

Análise das FORÇAS: Os maiores destaques apresentados pelas alunas e alunos foram 

atitudes referentes ao carisma, acolhimento, acessibilidade, flexibilidade, didática utilizada, 

dinamicidade, objetividade e clareza do corpo docente. Segundo o relato de uma pessoa 

participante: “A disciplina tem sido bem desenvolvida. Tanto a Professora, quanto os 

estagiários, são dinâmicos, apresentam os conteúdos com bastante qualidade.” (20A12). 
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Dessa forma, infere-se que atitudes empáticas tornam-se benéficas para uma boa relação em 

aula. 

Análise das OPORTUNIDADES: Segundo as respostas, observou-se que o corpo 

docente se torna mais acessível pois as interações online possibilitam tirar dúvidas a qualquer 

momento, auxiliando aquelas e aqueles que somente tinham poucas horas do dia para realizar 

as atividades. 

Análise das FRAQUEZAS: Observou-se que fatores como a imprevisibilidade nos 

cancelamentos das aulas, a quantidade de textos passados para leitura e a falta de domínio para 

com as ferramentas virtuais e suas usabilidades destacaram-se como mais reincidentes nas 

respostas. Desse modo, vemos que, para além da empatia citada acima, é preciso que haja uma 

preparação maior referente a organização de alternativas para as aulas síncronas, quando estas 

não vierem a acontecer. 

Análise das AMEAÇAS: Não foram identificadas. 

 

Quanto aos modelos avaliativos 

 

Análise das FORÇAS: Com relação aos modelos de avaliação, observou-se uma maior 

flexibilidade nos prazos o que, por sua vez, tinha ligação direta também com as forças empáticas 

apresentadas pelo corpo docente. 

Análise das OPORTUNIDADES: Os modelos avaliativos utilizados no contexto 

remoto possibilitam o auxílio de pesquisa e leituras simultâneas na resolução de provas escritas, 

coisas que dificilmente ocorriam nas aulas presenciais, o que incentiva a maior leitura e 

interpretação dos textos discutidos. 

Análise das FRAQUEZAS: O ponto mais comentado foi referente à falta de aplicação 

prática das teorias abordadas em aula, devido a impossibilidade de realização de aulas de 

campo. O que se mostrou muito prejudicial, principalmente, na turma 2020 (Teoria 

Antropológica I), na realização da atividade “Pequena experiência etnográfica”, a qual foi, 

segundo as alunas e alunos, muito complicada de realizar ou compreender. 

Análises das AMEAÇAS: Foi apresentado o fato de que a realização dos seminários 

deixavam as pessoas nervosas, o que pode ser entendido pelo fato das câmeras estarem sempre 

desligadas e o que se encara é a própria tela. 

 

Quanto ao modelo remoto 

 

Análise das FORÇAS: O modelo permite, segundo apresentado pelas respostas, uma 

maior assiduidade às aulas, uma vez que não é necessário se deslocar até a universidade. 

Análise das OPORTUNIDADES: O modelo permite que as aulas aconteçam e 

ofereçam uma maior possibilidade na participação de convidados e eventos externos por meio 

das plataformas virtuais. 

Análise das FRAQUEZAS: O número de fraquezas apontadas se sobressai ao número 

de forças, destacando aspectos como a baixa absorção dos conteúdos, menor interação entre os 

colegas, impossibilidade de realizar aulas de campo, falta de um ambiente propício para os 

estudos e muito tempo em frente ao computador. Esses fatores desenvolvem-se, principalmente, 

com uma das fraquezas apresentadas pelo corpo docente: a enorme quantidade de textos para 

leitura durante o semestre. 

Análise das AMEAÇAS: Quanto às ameaças, observa-se fatores como a instabilidade 

das redes de internet, a frustração que o modelo desperta nas pessoas, problemas de saúde física 

e mental ocasionados pelo tempo sentado à frente do computador, sentimento de perda de 

qualidade em relação à formação. 
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CONCLUSÕES 

 

 Observou-se que fatores como a flexibilidade dos docentes, a empatia e a paciência para 

com as alunas e alunos, quando somadas à possibilidade de participação em demais atividades 

externas à Universidade, são primordiais para um bom desenvolvimento das disciplinas em 

formato remoto, pois agora, mais que antes, questões familiares, como a cuidadoria de parentes, 

de filhos pequenos e a relação com o trabalho misturam-se com o ambiente de estudos, nas telas 

de celulares e computadores em casa, muitas vezes num universo abstrato, solitário, instável e 

dissociado da realidade oferecida pela a academia. 

 Vemos que a instabilidade das redes de internet são, ainda em 2021, um problema para 

as alunas e alunos da UERN, o que lhes impede de assistir as aulas plenamente, para além de 

outras problemáticas como a imprevisibilidade de cancelamentos de aulas, a não participação 

em aulas de campo, e a exaustão física e mental que desenvolvem-se pela constante exposição 

às telas. 

Observamos, durante essa pesquisa, que as turmas apresentaram baixos níveis de 

interação nas aulas, o que pode vir a refletir em suas formações pois subentende-se que estes 

não estão imersos nas discussões das aulas. Dessa forma faz-se necessário que haja uma 

intervenção da parte da equipe docente para diagnosticar eventuais problemas que interfiram 

no processo de ensino-aprendizagem de cada turma. A FOFA apresenta-se como um bom 

instrumento de obtenção desse cenário, uma vez que a mesma possibilitou um panorama geral 

em pouco tempo. 
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RESUMO 

Encontramos a matemática em todos os ambientes escolares, universitários e no dia a 

dia. Porém, são evidenciados os cálculos, as fórmulas, as figuras geométricas e o 

raciocínio matemático através de resoluções de problemas. Sabemos que poucos 

chegam a se questionar como se obteve tais raciocínios, fórmulas e maneiras de 

resolução de problemas. Diante desse contexto, neste trabalho, temos o objetivo de 

mostrar, através da história da matemática, as curiosidades que levaram as descobertas 

das fórmulas, símbolos e teoremas, que até os dias atuais proporcionam muitas 

discussões e embates sobre problemas matemáticos e estatísticos. A metodologia que 

foi utilizada para a realização do referido trabalho foi a revisão bibliográfica, pois 

através dela facilitou o amplo conhecimento da história da matemática e da estatística 

com suas fórmulas e conjecturas. Portanto, esperamos que o trabalho consiga 

proporcionar satisfação aos leitores em conhecer os episódios marcantes das 

curiosidades históricas matemática e da estatística que contribuíram para o 

desenvolvimento das mesmas influenciando nos dias atuais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizado. História da Matemática. Curiosidades. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Ao longo da história, a Matemática foi sendo construída e aperfeiçoada, se consolidando 

e estabelecendo relações com o nosso cotidiano e com outras disciplinas. Segundo grande 

filósofo René Descartes “A Matemática apresenta invenções tão sutis que poderão servir não 

só para satisfazer os curiosos como, também para auxiliar as artes e poupar trabalho aos 

homens.” Nota-se que tal pensamento é válido até os dias de hoje, sobre a matemática poupar 

o trabalho do homem, vemos a matemática se relaciona com diversas áreas do conhecimento, 

ela está definitivamente presente no nosso dia a dia, quando negociamos, construímos ou 

reformamos.  

Conforme o Parâmetro Curricular Nacional do Ensino Médio: “A Matemática no Ensino 

médio tem um valor formativo, que ajuda a estruturar o pensamento e o raciocínio dedutivo, 

porém também desempenha um papel instrumental, pois é uma ferramenta que serve para a 

vida cotidiana e para muitas tarefas específicas em quase todas as atividades humanas ”. O que 

nos mostra que com a matemática tomamos decisões mais assertivas durante nossa vida, 

consequentemente também na nossa vida profissional.  

Pensando nesses fatores, que impressionam, não somente matemáticos, mas também os 

leigos no assunto, neste trabalho reunimos alguns fatos históricos e descobertas interessantes 

que se manifestam ao longo da história, durante o estudo de alguns conceitos da matemática. 
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Com o objetivo de mostrar que a matemática não é somente uma disciplina cheia de regras e 

fórmulas a serem decoradas, muito mais do que isso, em verdade, nada na Matemática foi 

pensado apenas para resolver uma equação. Este trabalho está dividido em duas partes, sendo a 

primeira destinada às discussões em torno do uso e da criação de alguns símbolos matemáticos, 

e como algumas cobertas desencadearam curiosidades interessantes que se aplicam em diversas 

áreas do conhecimento.  Na segunda parte falamos um pouco sobre a história da probabilidade, 

como a estatística se torna algo muito importante na coleta e organização da informação, como 

também no estudo de dados. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Na antiguidade a matemática que conhecemos hoje era muito diferente, pois num 

passado distante a humanidade não sabia contar, porém com o passar dos tempos e com várias 

descobertas realizadas por inúmeros estudiosos e pessoas comuns foram sendo criados métodos 

de contagem, simbologias e registos da matemática que temos até hoje, contudo esses passos 

dados foram feitos no decorrer de muitas civilizações para encontrar as estruturas que temos na 

matemática e na estatística. 

Eves (2011) vem nos disser que houve na matemática antiga o esforço de direcionar a 

ideia de encontrar grandezas, formas e os números pelos primeiros homens que habitaram a 

terra, assim organizar a ideia de contar e dos números. Os números, vem de acordo com 

registros históricos que o homem a mais de 50000 anos já tinha noção deles e da contagem, 

onde não é difícil de se imaginar como isso tudo aconteceu, pois mesmo nos tempos mais 

longínquo o homem primitivo tinha o senso numérico, assim identificando o mais básico que 

era o mais e o menos diante de populações onde ele conseguia observar em agrupamentos 

pequenos quando se acrescia ou retirava uma certa quantidade do todo, senso quantitativo esse 

que também é identificado em alguns animais, portanto com o passar dos tempos foram criando 

uma sistemática de contagem simples. 

Com essa possível evolução as civilizações começaram aos poucos se diferenciando 

na escrita, na fala e também nas descobertas dos números e associação entre eles como nos 

informa Eves (2011, p. 26) nos mais remotos estágios do período de contagem vocal, usavam-

se sons (palavras) diferentes para, por exemplo, dois carneiros e dois homens. (Considere, por 

exemplo, em português: parelha de cavalos, junta de bois, par de sapatos, casal de coelhos). 

Então a medida que o tempo foi passando foram surgindo os sistemas de numeração, 

e em especial o nosso que é o indo-arábico tem esse nome devido aos hindus, que o inventaram, 

e devido aos árabes, que o transmitiram para a Europa Ocidental. E conforme Eves (2011) a 

palavra algoritmo que significa “arte de calcular de uma maneira particular” e álgebra sinônimo 

de ciência das equações vem do matemático hindu Al-Khowarizmi. 

Um ponto importante que temos que ressaltar aqui é a descoberta de onde veio a 

palavra digito que é do “dedo”, pois era o instrumento que os povos antigos começaram a fazer 

as primeiras contas matemáticas, utilizando a contagem de 1 até 9 inicialmente.  

Assim os homens utilizando os dedos como meio convenientemente não é de estranhar 

que o 10 acabasse sendo escolhido frequentemente o número b da base. Considerem-se, por 

exemplo, as palavras-números atuais na língua inglesa, formadas tomando-se 10 como base. Há 

os nomes especiais one (um), two (dois), ..., ten (dez) para os números 1, 2, 10. Quando se 

chega a 11 a palavra usada é eleven, que, segundo os filólogos, deriva de ein lifon,cujo 

significado é “um acima de dez”. Analogamente, twelve (doze) provém de twe lif (“dois acima 

de dez”). Depois se tem thirteen (“três e dez”) para 13, fourteen (“quatro e dez”) para 14, até 

nineteen (“nove e dez”) para 19. Chega-se então a twenty (twe-tig, ou “dois dez”), twenty-one 

(“dois dez e um”) e assim por diante de acordo com Eves (2011). 
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Conforme Boyer (1974) que nos diz que Heródoto mantinha que a geometria se 

originava no Egito, pois acreditava que tinha surgido da necessidade prática de fazer novas 

medidas de terra após cada inundação anual no vale do rio. 

Chegando agora na civilização grega com sua numeração cifrada, conhecida como 

jônico ou alfabético composta por 24 letras, observa-se que há algumas mais utilizadas até hoje, 

com uma sequência de importância 1º alpha (alfa), 2º beta, 3º gamma (gama), 4º delta, 5º 

épsilon, e assim por diante, e com essa sequência de chegou a creditar a alguns matemáticos 

essas nomenclaturas, que foram o caso de Eratostenes (beta), pois era sempre o segundo em 

relação a Platão, e a Apolônio de Perga, com a nomenclatura de Epsilon por estudar a lua onde 

tem o símbolo “ɛ” (Epsilon). 

Segundo Eves (2011) a respeito das cônicas 

 
Os nomes elipse, parábola e hipérbole foram introduzidos por Apolônio e 

foram tomados da terminologia pitagórica antiga referente a aplicação de 

áreas. Quando os pitagóricos aplicavam um retângulo a um segmento de reta 

(isto e, colocavam a base do retângulo ao longo do segmento de reta, com um 

vértice do retângulo sobre uma extremidade do segmento), eles diziam que se 

tinha um caso de “ellipsis”, “parabole” ou “hyperbole”, conforme a base do 

retângulo ficava aquém do segmento de reta, coincidia com ele ou o excedia. 

(EVES, 2011, p. 

 

Então no decorrer dos tempos vemos alguns matemáticos se destacando com 

contribuições numerosas e bem relevantes como é o caso Euler que deu implantação a algumas 

notações tais como: 

 

f(x) para funções; 

e para a base dos logaritmos naturais; 

a, b, c para os lados de um triangulo ABC; 

s para o semiperimetro do triangulo ABC; 

r para o enraio do triangulo ABC; 

R para o circunraio do triangulo ABC; 

∑ para somatórios.  
 

Com o declínio da matemática grega, a matemática chinesa surgiu com descobertas 

substanciais que provocaram uma evolução no estudo da matemática que temos hoje, pois 

foram eles que primeiro vieram a criar um sistema de numeração posicional decimal, obter 

valores precisos de π, reconhecer os números negativos, desenvolver as frações decimais, 

desenvolver a regra de três. 

 

Os números de Fibonacci  

 

Por volta do século XIII surgiu um dos matemáticos mais importantes da idade média, 

conhecido como Leonardo Fibonacci, nasceu na cidade de Pisa, na Itália por volta do ano de 

1175, conhecido também como Leonardo de Pisa ou Leonardo Pisano Fibonacci era filho de 

Guglielmo dei Bonacci, um próspero mercador. Foi portanto por conta de seu pai que surgiu o 

Leonardo Pisano passou a ser conhecido por Fibonacci o seria a forma reduzida de filius 

Bonacci, ou seja, "filho de Bonacci". 
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Figura - Leonardo Fibonacci 

Fonte: Eves (2011)5 
 

Na época, sua Cidade natal, Pisa, era um centro comercial muito importante e como o 

seu pai era um homem de negócios mercantis, Leonardo fez muitas viagens, das quais acabou 

se interessando pela aritmética, viajando por várias regiões onde estudou outros sistemas 

numéricos, um deles foi o sistema numérico hindu-arábico, que acreditava ser superior ao 

sistema numérico romano.   

Convencido dessa superioridade prática dos métodos indo-arábicos, Fibonacci, em 

1202, retorna a sua terra natal, publica sua obra famosa intitulada Liber abacci. O resumo, livro 

apresenta os algarismos arábicos que utilizamos hoje em dia, mas esse trabalho também 

continha uma vasta coleção de problemas, um deles deu origem ao que hoje conhecemos como 

Sequência de Fibonacci, onde os termos da sequência são chamados números de Fibonacci. 

 O problema que originou a sequência de Fibonacci era o seguinte: Quantos pares de 

coelhos serão produzidos num ano, a partir de um único casal, onde cada casal procria a cada 

mês um novo casal que se torna produtivo apenas no segundo mês? 

Considerando as condições do problema conseguimos chegar no seguinte esquema 

como mostra a figura 2. 

 

Figura - Esquema de reprodução de coelhos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Wikipedia 

 

A partir desse esquema, podemos notar que no primeiro mês temos 1 casal de coelhos 

no segundo mês continuamos com o mesmo casal de coelhos, portanto novamente 1 casal de 

coelhos, no terceiro mês temos 2 casais de coelhos, no quarto mês, 3 casais de coelhos, no 

quinto mês, 5 casais de coelhos e no sexto mês 8 casais de coelhos. Formando assim a sequência 

 
5
 Disponível em: ˂https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Fibonacci˃ acessado em 10/06/2021 às 10h02 
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que leva o nome do seu criador Fibonacci. No qual cada termo seguinte corresponde a soma 

dos dois anteriores. Logo denomina-se sequência de Fibonacci a sequência definida pelos 

números inteiros:  

 

(1, 1, 2, 3, 5, 8...) 

 

O interessante desta sequência é que ela é bastante rica em suas aplicações, possui uma 

relação interessante com o número de ouro, um número considerado por muitos matemáticos 

como um representante da harmonia e perfeição. 

O número de ouro também conhecido como razão Áurea é um número irracional 

representado pela letra grega Φ (phi) cujo valor aproximado 1,61803398874989 e que pode ser 

obtida por meio da divisão de um segmento em média e extrema razão. Se dividirmos um 

número de Fibonacci qualquer F(n) por seu antecessor F(n - 1), para n > 1, o resultado tende a 

Φ à medida que n aumenta.  

Outro ponto interessante onde encontramos a sequência de Fibonacci é no triângulo de 

Pascal, a soma dos números das diagonais é sempre o número de Fibonacci. 
 

Figura - Triângulo de Pascal  

 

 
Fonte: Site Saber matemática6 

 

Se somarmos um número ímpar de produtos de números de Fibonacci sucessivos, então 

essa soma será igual ao quadrado do último número de Fibonacci usado no produto. Por 

exemplo: Utilizamos os quatro primeiros números da sequência 1, 1, 2 e 3 e multiplicamos 1×1 

+ 1×2 + 2×3 = 9, que é igual ao quadrado do último número da sequência é 3, isto é 3² = 9.  

A sequência de Fibonacci também tem uma curiosidade relacionada com o número 11, 

se somarmos 10 números consecutivos quaisquer de Fibonacci o resultado é sempre divisível 

por 11.  Por exemplo: somando os dez primeiros números que são 

1+1+2+3+5+8+13+21+34+55=143 que é divisível por 11 (143 : 11= 13). 

Os números de Fibonacci também se relacionam com as triplas pitagóricas7. Essa 

relação foi descoberta pelo matemático Charles Raine. Tomando quaisquer quatro números 

consecutivos da sequência de Fibonacci, como 1, 2, 3 e 5 o produto dos termos extremos 1×5 

= 5 e duas vezes o produto dos termos internos 2×2×3 = 12, e a soma dos quadrados dos termos 

internos 22+ 32 = 13 forma mais três pernas da tripla pitagórica 5, 12, 13 (52 + 122 = 132). 

 
6
 Disponível em: ˂https://sabermatematica.com.br/sequencia-de-fibonacci.html>   acessado em 10/06/2021 às 

11h15 
7
 triplas pitagóricas são os inteiros que cumprem a equação de Pitágoras a² + b² = c². Por exemplo, os número 3, 

4 e 5. 

https://sabermatematica.com.br/sequencia-de-fibonacci.html
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Probabilidade 

 

A estatística é um ramo muito conhecido da matemática, ela é muito importante na 

coleta, organização e no estudo de dados. Além de ser utilizada em diversas áreas como a 

medicina, biologia e no setor financeiro. A estática é usada para coletas de dados a muitos anos, 

em meados do século 3000 a.c. já existiam sensos em algumas regiões como o Egito, Babilônia 

e principalmente na China onde já eram feitos levantamentos estatísticos.  

Pelo que fala Lopes e Meirelles, (2005) 

 
Em 3000 a.C., já se realizavam censos na Babilônia, China e Egito. Há 

registros de que o rei chinês Yao, nessa época, mandou fazer uma verdadeira 

estatística agrícola e um levantamento comercial do país. (LOPES E 

MEIRELLES, 2005, p.1) 

 

 Outro país que sempre utilizou a estatística para a relação de sensos é a Grécia que em 

meados do ano 3000 a.c. faziam sensos sobre a agricultura da região. Um dos primeiros 

levantamentos estatísticos foi feito na Inglaterra. Esse levantamento foi chamado de 

"Doomsdays Book" e foi criado no século XI com o intuito de organizar as informações do 

território. No Doomsdays Book tinha a informação de todas as terras do país e os seus 

proprietários. Esses documentos também eram usados para calcular os impostos. 

De acordo com Memória (2004) 

 
Os balancetes do império romano, o inventário da posse de Carlos Magno, o 

Doomsdays Book, registro de Guilherme, o conquistador, envasou Normando 

da Inglaterra, no século 11, mandou levantar das propriedades rurais dos 

conquistados anglo-saxões para se inteirar de suas riquezas. (MEMÓRIA, 

2004, p. 11). 

  
No século XIII, a igreja havia introduzido a inscrição obrigatória de matrimônios dos 

nascidos e das mortes. Por isso faziam levantamentos estatísticos frequentemente. 

 No século XVII foram criadas tábuas para contabilizar o número de nascimento e mortes 

na Inglaterra. Essas tábuas eram chamadas de "tábuas de mortalidade" e foram criadas por John 

Graunt. Esses registros foram feitos por conta da peste negra que castigava a Europa na época. 

 
No século XIII, na Itália, registros estatísticos foram realizados com 

frequência, quando a igreja introduziu a inscrição obrigatória dos 

matrimônios, dos nascimentos e das mortes. No século XVII, na Inglaterra, 

por ser uma época de epidemia de pestes, surgiram as Tábuas de Mortalidade, 

desenvolvidas por John Graunt (1620-1674), que consistia em muitas análises 

de nascimentos e mortes, de onde concluiu-se que a porcentagem de 

nascimentos de crianças do sexo masculino era ligeiramente superior à de 

crianças do sexo feminino. Por ter sido a primeira pessoa a fazer inferências 

estatísticas a partir da análise de dados, Graunt tornou-se importante 

referência na história da Estatística. (LOPES E MEIRELLES, 2005, p. 2) 

  
Algumas seguradoras ainda usam o mesmo sistema das tabuas de mortalidade que 

criadas por Graunt para organizar os dados e assim facilitar o seu trabalho, atualmente também 

são conhecidas como tabuas de vida. Essas tabuas são tabelas que são usadas principalmente 

para calcular a probabilidade de um indivíduo de uma certa população morrer. 

 

Figura 1 - Breslaw Table 
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Fonte: https://www.wikiwand.com/pt/T%C3%A1bua_de_mortalidade 

 

A palavra estatística já teve diversos significados teve diversos significados que 

variavam de país pra país. Más a palavra veio ganhar o significado que conhecemos hoje após 

o registro do livro "Introdução à ciência política" que aconteceu entre 1748 e 1749 pelo alemão 

Gottfried Achenwall.  

 
O emprego da palavra estatística, no sentido que ela tem hoje, deve-se ao 

economista alemão Gottfried Achenwall que, entre 1748 e 1749, registrou em 

seu livro “Introdução à ciência política” a palavra alemã “statistik”, que vem 

de “status” que, em latim, significa “estado”. (LOPES E MEIRELLES, 2005, 

p. 2) 

 

O ensino da estatística teve início na Europa em 1660 na disciplina "Estudo da ciência 

do estado" Segundo Lopes e Meirelles (2005, p. 2): " Entendemos melhor essa etimologia ao 

olharmos para a história do ensino da Estatística que começou em 1660, na Alemanha, como 

estudo da ciência do Estado ".  

 Mesmo com toda a importância que a estatística tinha na época ela só começou a 

aparecer em disciplinas dos cursos que existiam na américa séculos depois, quando foi 

introduzido em diversas de disciplinas nos Estados Unidos por conta do seu uso para estudos 

sobre aspectos morais e intelectuais do homem. 

 A primeira disciplina com o nome de estatística surgiu em 1854 na França, Essa 

disciplina fazia parte do curso “Administração e negócios estatísticos”. O que desencadeou no 

surgimento de outro curso na Europa que foi o curso “Ciência Econômica e Estatística” que 

teve início cinco anos depois da disciplina como o nome estatística ter sido colocado na grade 

do curso francês. 
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Na França, em 1854, iniciou-se a primeira disciplina com o nome 

“Estatística”, no curso “Administração e Negócios Estatísticos”. No Reino 

Unido, foi em 1859 que se iniciou o primeiro curso “Ciência Econômica e 

Estatística”. (LOPES E MEIRELLES, 2005, p. 2) 

  

Esse grande avanço se deu em parte por conta da revolução francesa que havia 

acontecido alguns anos antes, como a estatística sempre esteve envolvido com as disciplinas de 

política, a área ficava mais conhecida a cada ano que passava, como ela era utilizada para 

analisar e descrever a situação política dos países. 

A estatística teve um grande destaque no mundo acadêmico entre os anos de 1875 e 

1900, mesmo sendo criticados muitas vezes pelo método que era abordada na faculdade de leis 

pois não existia um aprofundamento na teoria da estatística.  

No fim do Século XIX aconteceu uma grande evolução da estatística pois começou a 

ser usado na biologia com algumas aplicações matemáticas.  Segundo Lopes e Meirelles (2005, 

p. 3): “Na última década do século XIX, a evolução da Estatística tomou uma nova direção no 

Reino Unido, pois o conceito dessa ciência proporcionou um uso mais amplo da Matemática e 

sua aplicação para a Biologia.” 

 A estatística evoluiu gradualmente a cada ano que se passava para se torna essa área da 

matemática que conhecemos hoje, más a maior evolução ocorreu na transição que ocorreu entre 

1900 e 1915 que foi quando realmente surgiu uma nova visão estatística, após essa mudança a 

estatística precisava de técnicas de outras áreas da matemática para resolver problemas más 

complicados. 

 

CONCLUSÃO 

 

A matemática tem diversas curiosidades em todas as suas áreas, principalmente na 

história onde ainda existem diversos mistérios ainda não provados. O que pode ser utilizados 

nas aulas para que ela fique más lúdica chamando a atenção dos alunos para a aula. A 

matemática se desenvolveu gradualmente com o passar dos anos e assim foram se 

desenvolvendo fórmulas e terias diferentes que foram sendo estudadas e modeladas para chegar 

na matemática que é conhecida atualmente.   

Essas curiosidades são uma parte importante da matemática, muitas delas são 

desconhecidas por boa parte das pessoas. Na história nós vemos uma infinidade de curiosidades 

na grande maioria das áreas da matemática sejam elas no seu surgimento ou durante os anos 

com novos estudos sobre aquele determinado conteúdo. 
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RESUMO 

Matemática financeira é um dos conteúdos que devem ser ensinados no Ensino Médio, 

última etapa da Educação Básica no Brasil, observando-se que, a matemática 

financeira é um conhecimento necessário para os jovens de 15 a 17, pois é conceituada 

e definida como o estudo do dinheiro ao longo do tempo em operações como 

descontos, empréstimos e pagamentos, assim sendo, tem utilidade na vida prática 

cotidiana de qualquer pessoa. Nesse sentido, objetivamos, nesse trabalho, apresentar 

estudos acerca de matemática financeira direcionados ao Ensino Médio na produção 

acadêmica do país, depositada na Scielo (Scientific Electronic Library Online). Trata-

se de uma pesquisa bibliográfica do tipo estado do conhecimento em um determinado 

espaço de conhecimento (MOROSINI, 2015), que compreende as fases de 

planejamento, pesquisa, triagem e análise, em busca de artigos disponibilizados em 

acesso aberto. A busca foi realizada usando o descritor Matemática Financeira, com 

o qual retornaram 18 artigos. Desses apenas 3 se direcionam ao Ensino Médio, 3 para 

o Ensino fundamental, 1 para o Ensino superior, e 11 não se destinam especificamente 

ao ensino. Observou-se que, entre os trabalhos destinados ao Ensino Médio um se 

destina às demais etapas de ensino da Educação Básica e ao nível superior. Considera-

se, por fim, que a matemática financeira é compreendida nos trabalhos como essencial 

para o desenvolvimento de uma sociedade mais convicta de que as relações entre 

educação e sociedade passam pelos processos financeiros e pela relação do dinheiro 

com o tempo em diversos espaços formativos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Matemática Financeira; Ensino Médio; Educação Básica; 

Produção do Conhecimento. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A matemática financeira é considerada como um dos conteúdos que devem ser 

ensinados no Ensino Médio, última etapa da Educação Básica no Brasil. Com essa perspectiva 

é necessário observar que, a matemática financeira é um conhecimento imprescindível para os 

jovens de 15 a 17, pois é conceituada e definida como o estudo do dinheiro ao longo do tempo  

e pode ser trabalhado por meio de operações como descontos, trocos, empréstimos, juros e 

pagamentos, assim sendo, tem utilidade na vida prática cotidiana de qualquer pessoa.  

Partindo destas considerações iniciais, nos questionamos: quantas e quais são as 

publicações sobre matemática financeira com propostas atuais? E se elas consideram os 

conhecimentos prévios dos discentes e se trazem contribuições teóricas e metodológicas para a 

comunidade docente e discente envolvida no ensino médio? 
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O Ensino Médio é a última etapa da Educação Básica no Brasil e conforme Lima, Silva 

e Silva (2017, p.172) tem “diferentes possibilidades de ofertas permitidas ao Ensino Médio, 

pois, além de garantir a formação geral, preceitua assegurar a formação profissional, 

apresentando, ainda, um novo modelo de educação: Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio.” 

Nesse sentido, objetivamos, nesse trabalho, apresentar estudos acerca de matemática 

financeira direcionados ao Ensino Médio na produção acadêmica do país, depositada na Scielo 

(Scientific Electronic Library Online).  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica do tipo estado do conhecimento em um 

determinado espaço de conhecimento (MOROSINI, 2015), que compreende as fases de 

planejamento, pesquisa, triagem e análise, em busca de artigos disponibilizados em acesso 

aberto. 

Dessa forma, a matemática financeira é um conhecimento necessário, em razão dela ser 

um conteúdo escolar necessário à inserção no mercado de trabalho, em uma sociedade em que 

há constantes alterações em sua forma de agir, devido as demandas sociais e os avanços das 

tecnologias. Em virtude desses pontos é preciso ter novas pesquisas que fortaleçam o estado da 

arte (conhecimento) que pode ser entendido como: “identificação, registro, categorização que 

levem à reflexão e síntese sobre a produção cientifica de uma determinada área, em um 

determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma 

temática específica.” (MOROSINI e FERNANDES, 2014, p. 155). 

Este trabalho foi elaborado por integrantes de um grupo de iniciação científica vinculado 

ao Núcleo de Pesquisa em Educação, Ciência, Tecnologia e Trabalho (NECTTRA), o qual 

colabora para a formação docente no tocante ao processo de formação do professor pesquisador. 

A iniciação à pesquisa está sendo realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Santa Cruz, com o objetivo de melhorar 

a formação em matemática, entendendo como estão as publicações acerca de matemática 

financeira  

Em seguida, o tópico a ser apresentado é A matemática financeira, a sociedade e a 

educação, no qual será exposto alguns aspectos da história e sua evolução na sociedade, 

considerando a sua importância para a formação do cidadão inserido em um meio capitalista. 

Em decorrência desses pontos apresentaremos também a relevância desse conteúdo para 

adolescentes do ensino médio, além de refletir sobre à abordagem desses nos livros didáticos 

dos anos 2000 em comparação com alguns mais atuais, levamos em consideração as habilidades 

e competências exigidas na BNCC (Base Nacional Comum Curricular) para à análise. 

Nos procedimentos metodológicos foi empregada uma pesquisa bibliográfica do tipo 

estado do conhecimento, no qual foi feita uma identificação, registro e categorização, que 

levaram à reflexão sobre o objeto de estudo.  

A internet foi o espaço que possibilitou a pesquisa na Scielo (Scientific Electronic 

Library Online) e permitiu a catalogação das produções encontradas, essa foi a base de estudo 

para a construção do presente artigo.  

 

A MATEMÁTICA FINANCEIRA, A SOCIEDADE E A EDUCAÇÃO 

 

A Matemática Financeira está presente nas interações humanas ao longo da história 

quando o homem percebeu a relação entre o dinheiro e o tempo. A valorização e desvalorização 

da moeda introduziram a ideia de juros devido às mudanças do valor do dinheiro. 

 Documentos por volta de 2000 a.C. mostram a existência de juros e impostos na 

Babilônia. Os primeiros processos realizados nas antigas civilizações foram através de trocas 

de sementes ou bens materiais. O escambo foi o primeiro meio comercial que permitia a troca 

de materiais de grandes necessidades, essas trocas também eram feitas em grupos nos quais não 
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havia relações amistosas, porém, havia uma longa demora, ocasionando a necessidade de 

mudança na forma das trocas. A partir desse momento surgiram as moedas, inicialmente eram 

feitas de pano e foram substituídas por metais, devido a expansão do mercado, foram surgindo 

novas necessidades e um sistema econômico. (PITON-GONÇALVES, 2005). 

Com a expansão do sistema econômico os países desenvolveram suas próprias moedas 

e iniciou-se o câmbio, que era a troca de moedas de países distintos, processo esse que em 

grande parte era realizado pelos comerciantes (cambistas) e pessoas portadoras de grandes 

riquezas. Os cambistas acabaram acumulando muitas moedas estrangeiras e passaram a 

trabalhar com o câmbio de dinheiro: “os cambistas foram se ocupando de uma nova atividade: 

guardar e emprestar dinheiro. Devido à deficiente organização das instituições responsáveis 

pela segurança social das pessoas, não era recomendável que detivessem em suas casas muitas 

moedas de ouro e prata.” (PITON-GONÇALVES, 2005, p.6). 

Nesse contexto surge a ideia pensada pelos cambistas emprestarem grande parte do 

dinheiro guardado com a condição de que seria devolvido em um determinado tempo e com 

acrescimento no valor na data de devolução estipulada. A partir desse período surge o conceito 

de lucro que é usado na contemporaneidade, além do início do crédito, onde aqueles que 

estavam sem dinheiro recorriam aos cambistas para emprestar-lhes dinheiro com juros como 

meio de compensação pelo medo do dinheiro não ser pago. (PITON-GONÇALVES, 2005). 

Entende-se, que a matemática financeira é essencial para a formação do cidadão que 

está inserido em uma sociedade capitalista, onde no dia a dia todos estão sujeitos a precisarem 

de conhecimentos sobre finanças. Procedimentos financeiros como descontos, juros e 

empréstimos estão cada vez mais presentes no cotidiano, e como vimos, desde à antiguidade já 

havia à proximidade com as ideias de empréstimo, crédito e juros, na atualidade as operações 

financeiras se intensificaram de forma que no dia a dia as compras através de crédito 

aumentaram, os jornais falam sobre economia e inflação, e os adolescentes do ensino médio 

estão começando a se inserir nesse meio.  

Os livros didáticos no início dos anos 2000 tinham uma abordagem direta e rasa com 

relação aos conteúdos de matemática financeira. Iniciavam-se com a introdução de problemas 

que eram passados aos alunos sem o conhecimento prévio da matéria, em seguida, os problemas 

seriam resolvidos através dos conteúdos ministrados em sala de aula. Esses problemas eram 

geralmente contextualizados de modo que o aluno pudesse observar à aplicação no seu 

cotidiano, utilizando os conceitos aprendidos no livro. Embora os problemas fossem inseridos 

em situações corriqueiras, a parte dos conceitos não eram abordados de uma forma mais ampla 

onde o alunado pudesse envolver esses conceitos em temas, como: inflação, economia, 

impostos, juros e empréstimos. 

Atualmente, as perspectivas dos livros didáticos, encontram-se orientadas para um 

conteúdo vinculado a cenários da contemporaneidade, além disso, tem por finalidade fornecer 

subsídios que possibilitem aos estudantes uma análise mais crítica de experiencias que 

envolvam: porcentagem, juros, empréstimos e análise econômica. Tais aspectos, encontram-se 

cada dia mais necessários para a inserção na sociedade, visto que, ocorre frequentemente 

ocasiões que exigem qualificações aos jovens do ensino médio que se encontram na transição 

para uma vida mais ativa em relação a finanças, sendo relevante aprendizagens desses 

conceitos, que estão inseridos na matemática financeira.  

Dessa forma, fica clara a importância de publicações acadêmico-científicas que tratem 

de relatos e experiências de ensino com meios mais coerentes com as vivências dos adolescentes 

e que auxiliem professores para a construção de uma aprendizagem significativa, onde os 

estudantes possam aplicá-los em circunstâncias de sua rotina diária. 

Na BNCC, para atingir as competências específicas do ensino médio, há diversas 

habilidades que o estudante deve formar. Porém, as competências não deixam claro a relação 
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com à matemática financeira, podendo apenas ser identificada ao ler as habilidades, 

ocasionando a dificuldade na associação imediata das competências com as habilidades. 

Há cinco competências específicas, que mencionam de maneira direta e indireta a 

temática estudada neste artigo, com objetivo de aperfeiçoar os estudantes na interpretação de 

situações do cotidiano, tais como questões socioeconômicas ou tecnológicas de diversos meios. 

Além disso, propor ou participar de ações que investigam a contemporaneidade com base na 

análise de problemas sociais, como saúde, sustentabilidade e a decorrência da tecnologia no 

mundo do trabalho, utilizando estratégias e procedimentos matemáticos para interpretar e 

resolver problemas em diversos contextos, além disso, a necessidade de investigar padrões, 

experimentos, identificando uma demonstração cada vez mais formal na validação de 

conjecturas. (BRASIL, 2018) 

Para atingir as competências específicas a BNCC exige dos alunos inúmeras 

habilidades, que devem ser aprimoradas ao decorrer do ensino médio, as principais, são: 

interpretar criticamente situações econômicas pela análise de gráficos de funções com ou sem 

apoio de tecnologias digitais, além de, interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, 

investigando os cálculos desses números e analisando criticamente a realidade, além de criar 

argumentos, aplicar conceitos em planejamento e na análise de ações que possibilitem o 

controle do orçamento familiar e o cálculo de juros simples e composto ao fazerem empréstimos 

ou compras financiadas. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente estudo busca desenvolver o estado do conhecimento acerca da matemática 

financeira inserida no ensino médio, a qual é última etapa da educação básica do Brasil, com o 

objetivo de realizar uma identificação e apontamentos, que levem à reflexão e resumo sobre as 

obras produzidas no meio científico, associadas com a matemática financeira no ensino médio, 

porém, todos os artigos encontrados foram levados em consideração para levantamento e 

catalogação da produção.  

Entende-se, dessa forma, que o presente artigo é fundamentalmente uma pesquisa 

bibliográfica do tipo estado do conhecimento em um determinado espaço de conhecimento, no 

qual é identificada a produção em uma determinada campo de estudo (MOROSINI, 2015). 

Nesse sentido, a internet foi utilizada como espaço possibilitador da pesquisa na Scielo e 

permitiu verificar o panorama de produção sobre a temática, e os artigos encontrados foram 

base para a pesquisa e servem como fonte de estudos para o ensino em matemática no que se 

refere a educação científica, visto que, esses artigos podem auxiliar licenciandos em matemática 

na sua formação científica. 

A listagem dos dados dessa pesquisa teve como base a Scielo (https://www.scielo.br/) e 

foi utilizado para a busca dos artigos de acesso aberto que estavam relacionados com a 

matemática financeira (publicações relacionadas à matemática financeira e reflexões de sua 

aplicabilidade no ensino médio). O descritor utilizado foi o termo: Matemática Financeira, sem 

aspas e os resultados foram filtrados com o critério de ser publicações brasileiras, com o intuito 

de encontrar no primeiro momento resultados quantitativos.  

Essa busca foi realizada em maio de 2021 e iniciou com um retorno de 18 publicações 

e dessas apenas 3 tinham relação direta com o ensino médio, após verificarmos o título, as 

palavras-chaves e os resumos, consideramos esses como os critérios para encontrar a vinculação 

com a temática. 

Dessa forma, a matemática financeira é um conhecimento necessário, em razão dela ser 

relevante para a inserção no mercado de trabalho, em uma sociedade em que há constantes 

alterações em sua forma de agir, devido as demandas sociais e dos avanços das tecnologias. Em 

virtude desses pontos é preciso ter novas pesquisas que fortaleçam o estado da arte 

https://www.scielo.br/
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(conhecimento) que pode ser entendido como: “identificação, registro, categorização que levem 

à reflexão e síntese sobre a produção cientifica de uma determinada área, em um determinado 

espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática 

específica.” (MOROSINI e FERNANDES, 2014, p. 155). 

Esquematicamente podemos mostrar que os procedimentos metodológicos seguiram o 

caminho mostrado na Figura 01.  

 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A busca foi realizada usando o descritor Matemática Financeira, com o qual retornaram 

18 artigos. Desses apenas 3 se direcionam ao Ensino Médio, 3 para o Ensino fundamental, 1 

para o Ensino superior, e 11 não se destinam especificamente ao ensino. Observou-se que, entre 

os trabalhos destinados ao Ensino Médio um se destina às demais etapas de ensino da Educação 

Básica e ao nível superior.  

As publicações encontradas na Scielo mostram que as produções sobre Matemática 

Financeira em grande parte são relacionadas às áreas de matemática aplicada com ligação à 

engenharia agrícola e ao setor industrial. Esses artigos foram descartados por não abordarem os 

critérios da pesquisa em questão, nesse caso, não se relacionavam à educação, porém foram 

selecionados para a identificação quantitativa. No Quadro 01 mostraremos os resultados 

obtidos, como, onde foi publicado, título, modalidade e referência. 

 
Quadro 01: Resultados obtidos na Scielo sobre matemática financeira 
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A produção da temática no Brasil está vinculada, principalmente às regiões Sudeste e 

Sul do país, com 13 e 4 colaborações respectivamente. Em seguida vem a Centro-Oeste e a 

Nordeste com 2 duas publicações cada.  

As instituições com maior número de artigos publicados são a Universidade de São 

Paulo (USP) com 5 publicações e a Universidade Federal de Lavras (UFLA), Universidade 

Nacional de Brasília (UNB), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com dois artigos 

cada. 

As palavras-chaves das publicações encontram-se na Figura 02 em forma de nuvem de 

palavras. Nota-se que as palavras que estão em destaque são, matemática, financeira, educação, 

gestão e análise. Esses dois últimos em evidência se dão por trabalhos envolvidos em 

agropecuária e indústrias, percebe-se que não estão de acordo com a temática do presente artigo. 

Essas palavras-chaves são referentes a estudos que abordam também conhecimentos 

financeiros. 
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Figura 02: Nuvem de palavras-chaves dos artigos resultantes da pesquisa. 

 

 
 

Para à análise utilizamos os três resultados encontrados que fazem referência ao objetivo 

de pesquisa. Os artigos foram selecionados por atenderem os requisitos e tratarem da 

matemática financeira no ensino médio. 

Franzoni e Quartieri (2020) no trabalho intitulado, “Tarefas Investigativas Relacionadas 

à Educação Financeira: possibilidades de conjecturas e estratégias de resolução” relatam a 

importância de utilizar as investigações e permitir ao aluno discutir os resultados obtidos, 

aumentando a criatividade e criticidade, vinculadas à educação financeira, as quais encontram-

se apresentadas na BNCC como competências e habilidades. Assim, podem ser discutidos 

assuntos como taxas de juros, inflação e aplicações financeiras, preparando os indivíduos para 

o mundo, tornando-os capazes de realizarem melhores escolhas, analisar, discutir e interpretar 

diversas situações, se posicionando sobre problemas financeiros.  

O estudo analisado de Franzoni e Quartieri (2020) tem uma abordagem qualitativa, e 

analisa tarefas investigativas, desenvolvidas por alunos licenciandos em matemática de uma 

universidade do Rio Grande do Sul. As tarefas foram aplicadas a oito estudantes no decorrer de 

sua formação docente, durante o sexto semestre, sendo essas atividades pensadas para o ensino 

médio. As tarefas têm como finalidade principal analisar o comportamento do consumidor e 

pensamento do aluno na tomada de decisão em situações-problema para estabelecer relações 

entre matemática financeira e educação financeira através das tarefas. As situações-problema 

produzidas tiveram também o intuito de atender habilidades exigidas e previstas na disciplina 

de Matemática Financeira, contribuindo para à formação docente, e preparando os futuros 

professores para estabelecer relações com Educação Financeira por meio das tarefas 

investigativas. Dessa forma, compreende-se que este trabalho tem relevância para os estudos 
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de futuros docentes que irão lecionar no ensino médio, aliando sua formação e prática ao que é 

colocado pela à BNCC. 

Cunha e Laudares (2017) apresentam como finalidade do artigo intitulado, Resolução 

de Problemas na Matemática Financeira para Tratamento de Questões da Educação Financeira 

no Ensino Médio,  a perspectiva da resolução de problemas ligados à aprendizagem de educação 

financeira utilizando conceitos e cálculos da Matemática Financeira, onde seu referencial 

teórico foram os escritores Polya (2006) um dos pioneiros da construção dessa metodologia de 

ensino e resolução de problemas de Dante (2009) um matemático brasileiro, cujas obras tinham 

como métodos de solução o princípio da resolução de problemas. O foco das questões 

empregadas nas atividades em sala de aula era associar ao contexto econômico, social e político, 

aplicações em assuntos como: funções e progressões, com abordagem interdisciplinar. É 

ressaltado pelos autores que em uma sociedade capitalista tem-se um consumo exacerbado, sem 

qualquer reflexão; um o consumo sem propósito, e apenas com foco no consumismo e acúmulo 

de bens materiais. 

As atividades aplicadas eram sobre cinco temas que nortearam o trabalho, como poupar, 

cálculos trabalhistas, cálculos de prestações, financiamento e aquisições de imóveis. Durante a 

aplicação foram utilizados questionamentos acerca de temas do cotidiano que possivelmente 

são abordados em matemática financeira. Os estudantes foram divididos em duplas, com o 

intuito de ocorrer momentos de discussão, para que os alunos pudessem defender seus pontos 

de vistas, assim vinculando os conceitos matemáticos às suas ideias, construindo, assim, seus 

próprios argumentos, para proporcionar um maior momento de interação em um processo de 

aprendizagem significativo.  

Hofmann (2020) em sua publicação, Os Vieses Cognitivos e suas Implicações para 

Educação Financeira: o caso do “efeito Brumadinho” na construção de gráficos, relata que a 

construção de conceitos econômicos pode ser relevante dentro das implicações da BNCC, onde 

as noções econômicas e financeiras passam a ser abordadas na Educação Básica. A metodologia 

abordada pela autora é a de vieses cognitivos, analisando as interpretações e os julgamentos 

individuais. As atividades foram aplicadas em uma disciplina de economia para à graduação, 

consistindo na identificação de conhecimentos econômico-financeiros prévios dos estudantes 

de engenharia. A autora relata a importância de iniciativas de educação financeira no ensino 

fundamental e média, seguindo a BNCC, na perspectiva de preparar os alunos para conceitos 

financeiros complexos no ensino superior. Esse consiste em identificar como ocorreu o 

aprendizado em matemática financeira e educação financeira no ensino fundamental e médio. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Consideramos, por fim, que a matemática financeira é compreendida nos trabalhos 

como essencial para o desenvolvimento de uma sociedade mais convicta de que as relações 

entre educação e sociedade passam pelos processos financeiros e pela relação do dinheiro com 

o tempo em diversos espaços formativos e sociais, escolares e não escolares. 

Constatamos que, nessa pesquisa, onde tivemos como principal objetivo a matemática 

financeira no ensino médio, os números indicam que há uma quantidade considerada baixa de 

produções sobre essa temática que pode contribuir para uma sociedade mais proativa em relação 

aos aspectos econômicos como taxas de juros, empréstimos e alguns problemas que podem 

acontecer no seu cotidiano. 

Observamos as contribuições que os três trabalhos analisados trazem para a sociedade 

e a educação, considerando também a relevância que podem ter para os professores que querem 

se alinhar às propostas da BNCC para contribuir para que os alunos do ensino médio terminem 

esta etapa com conhecimentos que os permita tomar decisões, avaliar e pensar criticamente 

problemas que venham a exigir conhecimentos desenvolvidos durante o ensino médio. 
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Portanto, são necessárias mais publicações que tragam teorias e práticas para serem 

aplicadas em sala de aula visando desenvolver nos alunos a criatividade e criticidade ao 

tomarem decisões que precisam dessas competências, notadamente, em relação ao consumo. 

Esperamos que, este trabalho contribua para uma reflexão sobre a quantidade e a relevância dos 

conhecimentos da matemática financeira, e para que os professores pesquisadores da área de 

matemática contribuam para o desenvolvimento de novas pesquisas, dado que o estado do 

conhecimento sobre o tema é ínfimo. 
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UMA FLOR AZUL NO CAMPO AMPLIADO STEAM 

 

Italo Bruno Alves1 

 
RESUMO 

Este artigo faz uma revisão bibliográfica sobre a metodologia de integração de campos 

de conhecimento das ciências e da arte, crescente entre escolas de ensino médio e 

fundamental e, também, utlizado em universidades, particularmente nos Estados 

Unidos e na Austrália, designado como STEAM, sigla criada pelas iniciais 

science, technology, engineering, arts, and mathematics.. Esta revisão bibliográfica, 

ao ser colocada para conversar com nossas referências de interdisciplinaridade no 

Brasil, da mesma forma, apontados como recomendáveis no ensino fundamentel e 

médio e, como algo importante a ser feito nas universidades evidencia algumas 

semelhanças nos principais entraves mas, também, evidencia um interesse semelhante 

em aproximar o conhecimento da vida, permitindo uma integração plena entre sujeito 

ordinário e sujeito epistemológico. Na segunda parte do artigo, estas idéias são 

dinamizadas por meio de um projeto de extensão criado a partir da Clitoria ternatea, 

uma planta alimentícia não convencional, com uma flor azul saturado, que integra 

uma experiência conjunta entre o Instituto de Biologia e o Instituto de Arte e 

Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Artes visuais; STEAM; Clitoria ternatea. 

 

 

INTERDISCIPLINARIDADE, STEAM E O CONTEXTO BRASILEIRO 

 

Quando Walter Benjamin utiliza como metáfora da invenção impossível no mundo real, 

uma flor azul, nos permite imaginar que as tecnologias podem nos oferecer algo sobre o mundo 

ordinário que seria, simultaneamente, poético e ficcional, artístico e fruto de um trabalho 

tecnológico (BENJAMIN, 1992). Esta flor azul de Benjamin, imaginária, fértil por décadas, 

para tantos artistas e autores, aponta para uma leitura possível, que será inflacionada aqui. Me 

refiro a possibilidade de invenção a partir da convergência entre campos de conhecimento 

diversos, colocados em perspectiva por um interesse comum. Neste exemplo específico, da flor 

azul criada pelo cinema, a partir da união de elementos ordinários da flor, do azul, do tempo, 

das poéticas que se impregnam nesta união entre esforço tecnológico manifestamente legados 

pelo conhecimento científico e de um pensamento imagético. Assim, nossa flor azul neste artigo 

será a metáfora na invenção por meio da convergência. Uma convergência de campos de 

conhecimento, separados desde sua criação, em suas raízes, tal como cada um deles vem 

crescendo e se desenvolvendo, no espaço das universidades. Tal como a flor azul de Benjamin, 

aqui, pesquisamos a flor azul da interdisciplinaridade. Seria, tal como a flor azul de Benjamin, 

a interdisciplinaridade, mais comum como um enunciado ficcional? O campo onde as raízes 

dos campos de conhecimento foram plantadas, "a universidade, em seus departamentos, 

coexistem mas não se comunicam" (MORIN, 2001). Simultaneamente, cada campo de 

conhecimento vem sendo estimulado a uma diferenciação entre sujeito ordinário e sujeito 

epistemológico (BOURDIEU, 2017) 

Neste contexto histórico de compartimentação, da cultura das humanidades e a cultura 

científica (MORIN, 2001) vamos nos deter, particularmente, na metodologia conhecida como 

STEAM (science, technology, engineering, arts, and mathematics) (MACDONALD & WISE, 

2018). Com pouco mais de duas décadas, STEAM  ganha força como uma forma de promover 

um despertar no contra fluxo da hiperespecialização secular e no rumo de um pensamento 
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acadêmico mais próximo do mundo ordinário, de potenciais aprimoramentos da própria 

experiência de mundo, por meio de uma perspectiva proativa e integral: 

 
Importante lembrar que as primeiras universidades consistiam em um 

punhado de disciplinas (na maioria das vezes incluindo teologia, medicina e 

história natural) a partir da qual cresceu a nossa gama atual. Muitas das 

universidades mais jovens estão retornando a esse modelo, como a Aalto 

University na Finlândia, mas também o MIT nos EUA, ambos os quais negam 

explicitamente o binário usual de artes / ciências. (T do A) (MACDONALD 

& WISE, 2018, p. 5) 

 

No trecho acima, podemos observar um núcleo comum, tanto MacDonald, Wise, quanto 

Morin sinalizam para o desmembramento do conhecimento na estrutura das universidades. Em 

comum, ainda, a perspectiva renovadora de possíveis convergências entre os saberes. Onde 

Morin sinaliza para uma inter-poli-transdisciplinaridade (MORIN, 2001), MacDonald e Wise 

apontam para uma reintegração entre mundo epistêmico e mundo ordinário: 

 
O Índice de Criatividade de Harris (2016) enfatiza a importância de permitir 

que os alunos liderem e, por sua vez, exerçam sua agência em torno de como 

a dinâmica da criatividade pode ser executada nas escolas. O que poderia 

acontecer se entregássemos a complicação STEM / STEAM aos alunos, como 

um problema do mundo real e um local de aprendizagem autêntica, para que 

eles se desvendassem e, por sua vez, nos revelassem com o apoio de seus 

professores dentro de suas peculiaridades sociais, culturais e contextos 

ecológicos? (T do A) (MACDONALD & WISE, 2018, p. 19) 

 

Para fazer surgir uma possível convergência entre saberes, seja nos termos de Morin, 

seja na perspectiva do STEAM, tão bem expressa pelos apontamentos acima, de MacDonald e 

Wise, precisamos compreender, primeiramente, qual seriam as habilidades, competências e 

epistemes envolvidas nas ações. O anseio contemporâneo em promover tentativas de romper 

com o legado compartimentado do conhecimento na estrutura das universidades e, 

particularmente, na própria forma de transmissão de conhecimento, fizeram vir a tona uma 

gama rica, complexa e, por vezes, confusa de terminologias tais como interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, interdisciplinaridade quando, na prática, muitas e 

muitas vezes, temos na verdade uma outra forma de trabalho, a sinergia: 

 
A sinergia é gerada quando o todo oferece mais possibilidades do que a soma 

de suas partes. Um aumento no número de opções acima da soma das opções 

em subconjuntos podem ser medidas como redundância; isto é, o número de 

opções ainda não realizadas. O número de opções disponíveis para uma 

inovação sistema de realização pode ser tão decisivo para a sobrevivência do 

sistema quanto o histórico inovações já realizadas. Ao contrário da 

"interdisciplinaridade", "sinergia" pode também pode ser gerado em 

colaborações setoriais ou geográficas. A medida de "sinergia", no entanto, 

requer uma metodologia diferente da medida mento da “interdisciplinaridade” 

(T do A) (LEYDESDORFF & IVANOVA, 2020, p. 08) 

 

Este alerta sobre as possíveis confusões entre sinergia e interdisciplinaridade, levaram 

Leydesdorff e Ivanova a estruturar uma fórmula para quantificar as razões de interação em seu 

artigo "A medição da "interdisciplinaridade" e "sinergia" em colaborações científicas e extra-

científicas" (2020). No contexto brasileiro, na estrutura das nossas universidades, onde 

departamentos se agrupam em centros, em institutos e em escolas, vale observar com certa 
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cautela o que vimos chamando de interdisciplinar. Mesmo sem estabelecer razões lógico-

matemáticas como fizeram Leydesdorff e Ivanova, não seria difícil observar, no nosso contexto 

que, frequentemente, as interações entre áreas ocorrem dentro das grandes áreas de humanas, 

saúde e tecnológicas. Algo que fica expresso, sintomaticamente, na nossa Lei de Diretrizes e 

Bases (1996), no seu capítulo IV, artigo 43, item II, ao tratar do papel da universidade brasileira: 

 
Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua (MEC, 1996, p. 28) 

 

Vale observar que, caso fossem suprimidas as palavras "diferentes" e "áreas de 

conhecimento", poderíamos supor que o foco da formação fosse a "aptidão na inserção 

profissional" ou, ainda, na "sua participação no desenvolvimento social". Antes disso, a frase 

aponta para "diferentes áreas" e assim, expressa seu enraizamento disciplinar elementar, 

transmitido de geração para geração, criando um círculo vicioso, onde o "egocentrismo 

disciplinar descreve a falta de prontidão do aluno para se envolver na educação 

multidisciplinar" (PARETTI, 2011). Pode ser que outros fatores venham colaborando para o 

fortalecimento deste "egocentrismo disciplinar". Quem sabe, aqui no Brasil, fatores culturais, 

sociais, até mesmo econômicos. A este propósito, vale observar no nosso contexto, algo que 

vem sendo diagnosticado como dificultador no caso Australiano: 

 
Uma controvérsia significativa que sustenta os comentários sobre STEM e 

STEAM são as hierarquias disciplinares; perspectivas e / ou preconceitos 

inerentes, muitas vezes binários, que privilegiam uma ou mais disciplinas em 

relação a outra em um contexto de educação interdisciplinar. (T do A) 

(MACDONALD, JUNTER, WISE & FRASER, p. 53) 

 

Esta hierarquia disciplinar, evocada acima, faz pensar no contexto brasileiro, nos nossos 

prédios separados por áreas, na circulação específica, nas (grandes) diferenças de recursos que 

são injetados em algumas áreas e na falta de manutenção de outras. Naturalmente, no dia a dia 

acadêmico, outras barreiras se impõem, além do enraizamento disciplinar, no egocentrismo 

disciplinar cultivado em nossos cursos de graduação. 

Um outro fator dificultador, detectado pelas pesquisadoras austalianas Jennifer 

Fergusson e Wan Ng, da University of Technology de Sydney, Austrália. Segundo elas, em seu 

artigo Engaging High School Girls in Interdisciplinary STEAM (2020), desde o ensino médio, 

as meninas são menos motivadas a se relacionar como conteúdos das ciências exatas e 

tecnológicas que envolvem o STEM, tornando-se "mais motivadas a interagir quando os 

conteúdos de arte e design passar a compor o STEAM" (FERGUSSON & NG, 2020) 

Nossos quantitativos no Brasil permitem observar um desequilíbrio grande entre 

gêneros nas grandes áreas de humanas, de saúde e tecnológicas. Um percentual alto de mulheres 

na primeira, alto de homens nas áreas tecnológicas (MEC, 2018). O acesso a cursos superiores 

e mesmo a escolas com metodologias renovadoras, também, estão fortemente influenciadas por 

classe social e poder econômico. Nossa compartimentação de departamentos, centros de área, 

institutos e escolas, ainda, permanecem firmemente ligados a sua tradição disciplinar. Então, 

pode ser que no Brasil, as práticas interdisciplinares venham a necessitar de uma camada extra 

de inventividade para romper com a inércia. Pode ser que os elementos deflagradores, aqui, não 

sejam as instituições, mas nossa capacidade de reinvenção do real, nossa capacidade de 

antropofagia - legado dos nossos artistas modernistas que pretendiam "devorar e digerir a 

cultura europeia e, assim, se fortalecer e promover invenções com nossa identidade" (ZÍLIO, 

1997).  Ou quem sabe, possamos nos inspirar na nossa vanguarda geométrica do Rio de Janeiro. 

O grupo Frente, fortemente signatário dos postulados da vanguarda geométrica européia, 
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Concretistas. Depois de romper com a geometria "fria", deixam para trás o modernismo da 

abstração geométrica e passam a se denominar "Neoconcretistas", onde a "sensualidade e a 

sensorialidade dos cariocas passa a colocar a influência geométrica para conversar com o 

mundo ordinário, com uma relação arte-vida" (BRITO, 1999) 

 

ARTE COMO EPISTÊME E O STEAM 

 

Pode ser que a arte venha a trazer um legado epistemológico fundamental para sua 

inserção como A, nos termos do STEAM. Em arte, o pensamento anacônico é produtivo, 

fortalece a produção presente - e não algo a ser temido como nas ciências, onde o anacronismo 

poderia corromper a história. Ao lidar de forma secular com questões teóricas como a "morte 

da arte" (ARGAN, 1992) e com o fim da história da arte (BELTIN, 1994), arte nos ensina, em 

sua produção de conhecimento atual que a história pode ser lida, mesmo invertendo o vetor 

temporal. "Se a pintura contemporânea rompeu de forma paradigmática com a pintura moderna 

e com a pintura tradição, não deixa de lidar com seu legado" (FOSTER, 1996). Da mesma 

forma, arte contemporânea vem, por meio de muitas operações repensando seu eixo vertical de 

influência, ensino e irradiação. As práticas decoloniais contemporâneas propõe novas 

possibilidades de olhar para o conhecimento acumulado pela tradição européia e buscando, se 

reescrever reintegrando todas as outras artes que "ficaram de fora da grande história da arte, 

dos grandes colecionadores e artistas europeus". (BELTIN, 1994) 

Nos artigos acima, sobre STEAM, nas tentativas institucionais para deflagrar ações 

interdisciplinares, todos os impasses relatados não estão distantes de nossa realidade, 

possivelmente lidaríamos, aqui, no contexto brasileiro, com entraves e dificuldades 

semelhantes, como já acontece, de forma mais sutil, na resistência ao desenraizamento 

disciplinar que poderia ceder espaço para formas de convergência inter ou transdisciplinares. A 

experiência de ensino e aprendizagem em nossas escolas e universidades nos permitem supor 

que seriam análogos. Então, o relato a seguir, sobre o projeto ao redor de uma flor azul, nos 

permitirá colocar em questão um dado que, possivelmente, permita abordar de uma forma 

inversa, menos institucional e mais focada na experiência ordinária, por meio de uma tomada 

de rédeas dos estudantes, deflagrando de forma ativa e tornando esta convergência como um 

fator de solução de problemas da vida, do mundo ordinário.  

 

UMA FLOR AZUL NO JARDIM STEAM 

 

Um grupo de estudantes do Bacharelado em Artes da UFF, convidados por mim, e um 

grupo do curso de Licencitura em Ciências Biológicas/UFF, convidados pela professora 

Gerlinde Teixeira, médica, lotada no Instituto de Biologia. Nesta primeira roda de conversas 

lançamos aos discentes a provocação de encontrar assuntos atuais que pudessem ter alguma 

interface entre artes e biologia. Dentre os assuntos mais relevantes segundo os alunos estariam 

o crescimento do interesse nas plantas alimentícias não tradicionais. Assunto considerado 

altamente relevante para os alunos de biologia, pela ampliação do repertório alimentar. Da 

mesma forma, os estudantes de artes consideraram o assunto relevante porque envolve questões 

relevantes na aproximação das artes visuais com o território, com o espaço real, altamente 

ampliados depois dos anos de 1960, quando, a partir da Land Art, o espaço efetivo e a relação 

arte-vida, aproximando-se, assim, das questões ambientais, passaram a ocupar instigações de 

artistas no Brasil e no mundo. 

Assim, chegamos ao livro de Valdely Ferreira Kinup, o Plantas alimentícias não 

convencionais (PANC) no Brasil (2014), publicado pelo Instituto Plantarum de Estudos da 

Flora, em São Paulo. O livro que teve um efeito deflagrador de muitas ações espontâneas ao 

redor do assunto, nos colocou em suas 761 páginas em contato com um repertório imenso de 
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plantas. Desfolhamos juntos, buscando algo que nos detivesse ou que tornasse a questão comum 

aos dois cursos envolvidos nesta roda de conversa, entre biologia e artes. Passamos a semana 

encontrando curiosidades, potencialidades, em um universo extremamente amplo e que parecia, 

em um primeiro momento, mais afim com biologia. Até que na página 406, uma espécie nos 

chamou atenção. Uma flor azul, um autêntico azul cobalto (PB28) - segundo a catalogação 

universal criada pela American Society for Testing and Materials - ASTM (MAYER, 2006). A 

saturação, ou pureza, do azul nos chamou atenção porque, na maioria das vezes, os azuis na 

natureza, especialmente de origem vegetal, têm algum matiz de magenta, ou seja, na maioria 

das vezes, um violeta azulado é, popularmente, confundido com um azul marinho ou azul royal, 

sendo, tecnicamente, violeta. No caso desta flor, a Clitoria ternatea, seu azul é profundamente 

livre de outros matizes. A história da arte nos apresenta muitas razões para o encantamento 

exercido nos artistas, seja pelas dificuldades técnicas, seja pela sua forte presença na amplidão 

da natureza, em céus e mares, sempre foi uma cor que potencializou as altas habilidades técnicas 

na tradição por meio de tonalismos em claro-escuro, graças a sua chegada triunfal na pintura 

ocidental para dar sensação de tridimensionalidade pelo "método perspectiva aérea" 

(PANOFSKY, 1991) que adiciona azul em objetos mais distantes na paisagem para, simulando 

o efeito atmosférico, criar a ilusão de pintura como janela, uma ilusão naturalista tão cara a 

partir do Renascimento, especialmente por conta dos fundos dourados da arte medieval - do 

qual o olhar renascentista se diferenciava. Na modernidade, o azul atravessa saturado, por ser 

cor primária, permaneceu uma cor de alta relevância na ação de pintores, especialmente para 

Piet Mondrian e Theo Van Doesburg, no movimento artístico Neoplasticismo, onde a pintura, 

fortemente autorreferente, reduz seu repertório "ao plano, as três cores primárias, os valores do 

preto e do branco e aos movimentos lineares geométricos da vertical e da horizontal" (ARGAN, 

1992). Em arte contemporânea, em suas bases da relação arte-vida, Yves Klein.  

Por outro lado, os estudantes de biologia, identificaram na Clitoria ternatea algumas 

características relevantes como planta alimentíca, tanto pelo fato de toda a planta pode ser 

consumida: folhas, flores e os feijões, quanto por suas características nutricionais, vejamos: 

 
Clitoria tenatea L. (Sin.: Ternatea vulgaris Kunth), cunhã, feijão-borboleta, 

ervilha-borboleta, ismênia, palheteira, butterfly pea. Características - 

herbácea, trepadeira, volúvel, perene, totalmente glabra, com ramos fixos 

desprovidos de estruturas de fixação, de 2-3 m de comprimento, nativa na Ásia 

Equatorial, Folhas compostas imparipinadas, pecioladas, com 5-7 folíolos 

cartáceos, elipsoides, levemente discolores, de 3,5-6,0 cm de comprimento. 

Flores curto-pedunculadas axilares, solitárias ou em curtos racemos de 203 

flores, de cor azul-violeta ou com a garganta branca. Frutos do tipo legume 

deiscente, oblongo e quase reto, de 5-10cm de comprimento. As flores tem 

flavonoides e antocianinas, com atividades antioxidantes e hepatoprotetora. 

(KINUPP, 2014, p. 406)  

 

Estas propriedades antioxidantes, seus flavonoides e suas antocianinas, tornou a flor 

azul algo que merecia atenção, segundo os estudantes de biologia. Da mesma forma, o azul 

saturado despertou interesse dos estudantes de artes visuais, sobre a possibilidade de um novo 

pigmento azul, natural, tão raramente encontrado na natureza.  

As demandas da estruturação de um projeto conjunto nos levaram a muitas etapas de 

pesquisa, ora em revisão de livros e disciplinas dos dois cursos, ora na necessidade de buscar 

conhecimento em outras áreas. Esta articulação entre um objeto de estudo que surge a partir de 

um olhar para o mundo ordinário demonstrou uma possibilidade tão ampla de conexão com 

outros campos dentro da universidade que vem, aqui, ser colocado como um potencial elemento 

deflagrador de ações em STEAM. Vejamos, nestas áreas básicas do STEAM: As ciências 

biológicas e as artes visuais, em princípio. As baixas tecnologias, na extração de pigmento - e 
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nas experimentações se tal pigmento seria hidrossolúvel ou lipossolúvel. As altas tecnologias 

que permitem a identificação nutricional relevante dos flavonóides e das antocianinas. Uma 

engenharia específica de estruturas, determinadas por condições de insolação, ventos e 

temperatura, estruturas ideias para suporte de uma planta volúvel. Toda matemática das relações 

proporcionais, entre volume de base - alimentícia ou pictórica - para colorir com o pigmento 

azul PB28, fosse um arroz, fosse papel, quantas flores por mililitro.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Contempladas as áreas STEAM, outras ampliam a compreensão desta flor azul. As 

relações químicas são determinantes para compreender o azul, estimulado pela alcalinidade do 

solo, da mesma forma. A geografia nos ajuda compreender as condições climáticas e de 

insolação para obter mais flores por mais meses no ano. A língua portuguesa nos faz 

compreender por que nomear esta categoria de plantas no singular PANC e não no plural, 

PANC's. A antropologia nos faz compreender que a relação entre arte e meio-ambiente possui 

perspectivas bem diversas na cultura indígena, na cultura portuguesa, na cultura popular, na 

cultura européia. Em futuras oportunidades, um relato de todas estas experiências será 

publicizado. Até o momento, tornar esta articulação entre artes visuais, ciências biológicas e os 

campos STEAM como uma potencialidade bastante plausível e estimulante. O projeto teve, até 

o momento, uma na XIV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia onde foi possível verificar 

o interesse de estudantes de ensino médio que visitaram as atividades no Campus Gragoatá da 

UFF, em Niterói/RJ. Nesta ocasião, tantos estudantes quanto seus professores, se tiveram 

atenciosamente nos experimentos que colocavam os conhecimentos em perspectiva. Em uma 

segunda apresentação, para estudantes de graduação do Bacharelado em Artes e Produção 

Cultural, nosso campo foi ampliado com uma perspectiva ampliada onde apresentamos a 

Clitoria ternatea em uma mesa redonda, onde a professora, médica, Gerlinde Teixeira, a 

professora de Botânica do Instituto de Biologia, Odara Boscolo e eu, colocando a relação da 

arte com o meio-ambiente no contexto brasileiro por meio do interesse dos artistas da fase pau-

brasil do modernismo paulista (ZÍLIO, 1997)  e na Bienal Incerteza Viva (VOLZ, 2016). Assim, 

vimos observando que as características visuais da flor, seu azul altamente saturado promovem 

interesse e, a partir dele, prosseguem as instigações sobre outros campos potenciais de 

convergência, para futuras apresentações e para um amadurecimento sobre uma possível 

implantação STEAM, rumo a um olhar pleno para o mundo, seja em escolas, seja em cursos de 

graduação.  
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