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Resumo 

Com o objetivo de listar as ideias de David Tall que vêm sendo abordadas por investigadores 
brasileiros, este trabalho traz um mapeamento de artigos publicados em periódicos classificados 
conforme o Qualis da Capes nos níveis A1, A2 e B1. Foram encontrados 19 artigos, dos quais foi 
feita uma síntese e uma análise quantitativa. Concluiu-se que a grande maioria dos artigos são 
relatos parciais de dissertações ou teses, que investigaram, principalmente, conteúdos 
relacionados ao Cálculo Diferencial e Integral, com participação de estudantes de Ensino 
Superior. O mapeamento é proposto como sugestão de novas leituras para os investigadores que 
se dispõem a trabalhar sob a perspectiva teórica de Tall. 

Palavras-chave: Mapeamento; Periódicos Brasileiros; David Tall. 

 

Abstract 

With the objective of listing the ideas of David Tall that are being approached by Brazilian 
researchers, this work brings a mapping of articles published in journals classified according to 
Capes Qualis, at levels A1, A2 and B1. We found 19 articles, of which a synthesis and a 
quantitative analysis were made. It was concluded that the great majority of the articles are partial 
reports of dissertations or theses that investigated, mainly, contents related to Differential and 
Integral Calculus, with participation of students of Higher Education. The mapping is proposed 
as a suggestion of new readings for the researchers who are willing to work under the theoretical 
perspective of Tall. 

Keywords: Mapping; Brazilian Journals; David Tall. 

INTRODUÇÃO 

 Uma das preocupações iniciais de um pesquisador que desenvolve uma 

investigação é revisar o que já foi publicado sobre o tema de sua escolha. Creswell (2010) 

aponta alguns propósitos para a realização de uma revisão de literatura em uma pesquisa: 

compartilhar com o leitor resultados de outros estudos, preencher lacunas de 

investigações, proporcionar referências para comparações de resultados.  
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 Ao planejar uma investigação sobre como o conceito de limite é apresentado em 

cursos de Licenciatura em Matemática, com base na Teoria dos Três Mundos da 

Matemática, de David Tall, os autores deste artigo preocuparam-se, inicialmente, em 

buscar a produção baseada em ideias desse pesquisador inglês, já disponibilizada em 

artigos de periódicos brasileiros.  

 Com grande produção durante sua carreira na Universidade de Warwick, 

Inglaterra, em seus trabalhos individuais ou com outros pesquisadores da área de 

Educação Matemática, Tall tem apresentado conceitos discutidos por investigadores de 

vários países. Alguns pesquisadores brasileiros foram por ele orientados em suas teses ou 

em doutorados-sanduiche e as ideias de Tall foram, aos poucos, sendo usadas por 

orientandos desses docentes e estão sendo disseminadas em dissertações, teses, artigos e 

comunicações. 

 Com o objetivo de listar as ideias de Tall que vêm sendo abordadas por 

investigadores brasileiros, este trabalho traz um mapeamento de artigos publicados em 

periódicos classificados conforme o Qualis da Capes nos níveis A1, A2 e B1, não só sobre 

conteúdos de Cálculo Diferencial e Integral – que foi a disciplina em que Tall inicialmente 

pesquisou - mas sobre qualquer tópico de Matemática que tenha sido abordado pelos 

autores desses artigos. 

 

AS IDEIAS DE TALL E A TEORIA DOS TRÊS MUNDOS DA MATEMÁTICA 

 

 Em sua tese em Educação Matemática, Tall (1986) teve como objetivo construir 

e testar uma teoria de aprendizagem da Matemática em níveis mais avançados, focada no 

Cálculo. Segundo o autor, a tese reflete artigos publicados desde 1977 até 1985. Em sua 

página pessoal1, Tall informa que suas ideias sobre os Três Mundos da Matemática são 

sintetizadas no livro How Humans Learn to Think Mathematically, de 2013. Assim, de 

1977 até hoje, há muitas fontes bibliográficas para buscar as ideias de Tall. No entanto, 

neste trabalho, houve a preocupação em citar artigos de periódicos brasileiros que relatam 

apropriações das concepções de Tall em pesquisas aqui realizadas, originadas, 

principalmente, de dissertações e teses que abordaram conteúdos matemáticos variados.

 Algumas noções teóricas bastante difundidas são as de “imagem de conceito” e 

                                                             
1 http://homepages.warwick.ac.uk/staff/David.Tall/ 
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“definição de conceito” 2 , formuladas em 1980 pelo pesquisador israelense Shlomo 

Vinner e apresentadas em Tall e Vinner (1981). A imagem de conceito  

 
[...] descreve a estrutura cognitiva total que é associada com o conceito, 
que inclui todas as imagens mentais e propriedades e processos 
associados. É construída no decorrer dos anos por meio de experiências 
de todos os tipos, mudando à medida que o indivíduo encontra novos 
estímulos e amadurece (TALL; VINNER, 1981, p. 152). 

 
 Já a definição de conceito é a forma como as palavras são usadas para especificar 

o conceito, aprendida por simples memorização ou de forma mais significativa, e está 

relacionada em menor ou maior grau ao conceito como um todo. “Pode ser também uma 

reconstrução pelo estudante de uma definição. É, então, a forma de palavras que o 

estudante usa para sua própria explanação de sua (evocada) imagem de conceito” (Ibid., 

p. 152). 

 É interessante notar que a expressão “imagem do conceito”, nas produções aqui 

mapeadas ou em outras obras, às vezes é referida como “imagem conceitual” ou como 

“conceito imagem”; da mesma forma, “definição de conceito” é encontrada como 

“definição conceitual” ou “conceito definição”.   

 Dois termos também usados nas publicações de Tall são “já-encontrado” e “a-

encontrar”3. Estes são definidos, respectivamente, como “uma estrutura que temos em 

nossos cérebros agora como resultado de experiências que encontramos anteriormente” 

e “uma experiência encontrada posteriormente que pode afetar a memória de 

conhecimentos anteriores” (LIMA; TALL, 2008, p. 6, grifo do original). 

 Outro termo bastante usado por Tall é “proceito”, definido por Gray e Tall (1994) 

como um amálgama de conceito e processo, representados pelo mesmo símbolo. Por 

exemplo, o símbolo “+3” pode evocar tanto o processo de adicionar 3 quanto o conceito 

do número positivo +3. 

 A Teoria dos Três Mundos da Matemática, apresentada por Tall (2004, 2013), 

baseia-se no reconhecimento de padrões, semelhanças e diferenças, na repetição de 

sequências de ações até que se tornem automáticas e na linguagem para descrever e 

aperfeiçoar a maneira como pensamos sobre as coisas. Essa proposta possibilita a análise 

do desenvolvimento do pensamento matemático desde a sua forma mais básica, no 

                                                             
2 Concept image e concept definition. 
3 Met-before e met-after. 
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Mundo Corporificado, até o pensamento matemático mais completo, no Mundo Formal, 

analisando também os processos de transição para cada um destes mundos. 

 Em uma breve descrição do que são esses Mundos, são destacadas algumas 

transcrições de texto de Tall:  

 a) O Mundo Conceitual Corporificado, ou apenas Mundo Corporificado, “diz 

respeito às percepções acerca do mundo e o pensamento a respeito das coisas que são 

percebidas e sentidas não apenas no mundo físico, mas em um mundo mental de 

significados” (TALL, 2004, p. 285).  

 b) O Mundo Proceitual Simbólico, ou Mundo Simbólico é “o mundo dos símbolos 

que usamos para cálculo e manipulação em Aritmética, Álgebra, Cálculo, etc” (TALL, 

2004, p. 285) e no qual os símbolos são usados também para representar o produto que é 

resultado dessas ações.  

 c) O Mundo Formal Axiomático, ou Mundo Formal, conforme Tall (2004, p. 285) 

“é baseado em propriedades, expressas em termos de definições formais que são usadas 

como axiomas para especificar as estruturas matemáticas (tais como ‘grupo’, ‘campo’, 

‘espaço vetorial’, ‘espaço topológico’ e assim por diante)”.  

 Neste mapeamento, são apresentados artigos que têm empregado essas ideias para 

fundamentar investigações em Educação Matemática, independentemente dos conteúdos 

escolhidos. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A investigação aqui relatada é um estudo documental, em que a coleta de 

informações foi feita por meio de leituras de artigos e mapeamento de seus conteúdos. 

Um mapeamento, segundo o dicionário Aurélio (FERREIRA, 1999, p. 1279), é o ato de 

“fazer ou levantar o mapa de”. Em termos metodológicos, indica um levantamento de 

produções de uma determinada área ou tema, apresentado em uma imagem sintetizada, 

tal como um mapa. 

 Creswell (2010) indica os passos que devem ser seguidos por um pesquisador para 

fazer uma revisão de literatura e, entre eles, cita a montagem de um “mapa da literatura”, 

representado por uma figura, organizado, por exemplo, como um fluxograma. No 

mapeamento aqui apresentado, os dados são organizados em figuras, quadros ou textos, 

conforme critérios de análise explicitados posteriormente. 
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 Para coletar os dados, foi acessada a Plataforma Sucupira e, nela, a classificação 

de periódicos brasileiros referentes ao quadriênio 2013-2016, da área de Ensino, nos 

níveis A1, A2 e B1. Foram encontrados 57 periódicos e, desta lista, foram acessados os 

sites daqueles 44 periódicos que disponibilizam as produções nos sistemas SEER 

(Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas) ou SciELO (Scientific Eletronic Library 

Online), porque neles há o recurso “pesquisa” (ou “busca”), que permite indicar um termo 

e obter todos os artigos que o contém. Assim, para mapear artigos que tratam das ideias 

de David Tall, foram inseridas as palavras “Tall” e “Mundos” (ou Mundos da Matemática, 

quando necessário refinar a busca). Não foi considerado necessário inserir, ainda, 

palavras que evocam outros conceitos, tais como os de imagem ou definição de conceito, 

porque os artigos que os citam trazem, nas referências, algum texto de Tall. 

 A busca resultou em 19 artigos que, após a leitura, foram classificados conforme 

os seguintes critérios: nível de qualificação do periódico, ano de publicação, tipo de artigo 

(teórico ou investigativo); participantes e procedimentos metodológicos (quando for 

relato de pesquisa); conceitos de Tall que foram usados; palavras-chave. 

 

SÍNTESE DOS ARTIGOS 

 

 Os 19 artigos encontrados, referenciados ao final, são indicados e sintetizados a 

seguir, com autoria, data de publicação, periódico e respectivo nível de classificação no 

Qualis: 

1) Almeida e Palharini, 2012 (BOLEMA: A1). 

  Neste artigo, as autoras buscam responder à questão “Por que fazer Modelagem 

Matemática na sala de aula?” e trabalham com alunos de último ano de um curso de 

Licenciatura em Matemática que cursavam a disciplina de Modelagem Matemática. 

Tecem considerações sobre modelagem, pensamento matemático e sobre os Três Mundos 

da Matemática. Em termos metodológicos, as autoras levam para a sala de aula situações-

problema e analisam o desenvolvimento das atividades por uma das alunas da turma. Nas 

considerações finais, as autoras indicam que essa aluna traçou seu caminho pelos Três 

Mundos com “idas e vindas”, atingindo, ao final, o Mundo Axiomático Formal.  

2) Messias e Brandemberg, 2015 (BOLEMA: A1). 

  Neste artigo, os autores buscam investigar as imagens conceituais de alunos de 3º 

e 4º semestres de cursos de Licenciatura em Matemática de duas universidades públicas 
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do Pará. Nos pressupostos teóricos, discutem as contribuições de Tall e Vinner sobre 

imagem conceitual e definição conceitual, trazendo também, citações de outros autores 

que abordaram os mesmos construtos. Foram aplicados questionários sobre os conteúdos 

de limite e continuidade de uma função e, a seguir, foram realizadas entrevistas com os 

participantes, adaptadas ao que cada aluno evocara como imagem conceitual durante as 

resoluções das questões. O autor conclui que as imagens conceituais dos sujeitos 

envolveram, principalmente, a ideia de limite como sendo um valor a ser alcançado pela 

função por meio de constantes aproximações e que, desse modo, deve coincidir com o 

valor da função nesse ponto. Em seguida, no texto, são apresentadas as respostas à 

entrevista realizada com o aluno que melhor abordou o tema em discussão, tendo ele 

evocado a existência de “saltos” ou “buracos” no gráfico para justificar a descontinuidade.  

3) Igliori e Almeida, 2017 (Alexandria: A2). 

  Partindo da questão “Como explorar diferentes representações do conceito de 

solução de equações diferenciais durante o processo de ensino”, os autores trazem um 

recorte de uma pesquisa de mestrado, apresentando duas aplicações, desenvolvidas no 

GeoGebra, para a noção de solução de uma equação diferencial, sob o aporte da noção de 

“retidão local” formulada por Tall. São revisadas várias ideias apresentadas por Tall e, ao 

final, os autores consideram que as aplicações “podem auxiliar o professor a desenvolver, 

no aprendiz, conceitos imagens ricos relativamente ao conceito matemático em questão, 

na medida em que favorece a exploração de outros tipos de representação para as 

equações diferenciais e não apenas o algébrico” (p. 267). 

4) Leão e Bisognin, 2009 (Educação Matemática em Revista-RS: A2). 

  Neste trabalho, os autores têm como objetivo analisar a contribuição da 

metodologia de resolução de problemas para o estudo de funções. Aos participantes, 

alunos da 8ª série do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal do Rio Grande 

do Sul, foram propostas atividades do cotidiano, e suas estratégias de resolução foram 

analisadas juntamente com os dados obtidos pelas observações de sala de aula. Foram 

tecidas considerações sobre as noções de Tall de imagem de conceito e definição de 

conceito, bem como sobre a metodologia de resolução de problemas. Ao final, os autores 

concluem que a metodologia contribuiu de forma positiva para que os alunos 

compreendessem o conceito de função. 

5) Martin e Bisognin, 2012 (Educação Matemática em Revista-RS: A2). 
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  Neste artigo, as autoras propõem-se a analisar as contribuições que a metodologia 

de Resoluções de Problemas proporciona ao ensino e aprendizagem para o conteúdo de 

Equações de Diferenças. Com base nas ideias de imagem de conceito e definição de 

conceito, as autoras trabalham com alunos de terceiro ano de um curso de Licenciatura 

em Matemática, propondo situações-problema que envolvem construção dos conceitos 

relacionados com equações de diferenças lineares de primeira ordem, homogêneas e não 

homogêneas. Ao final, concluem que os alunos apresentaram, inicialmente, sérias 

dificuldades em trabalhar com variáveis discretas e contínuas, mas que, à medida que os 

problemas foram discutidos, a maioria deles conseguiu compreender e formalizar os 

conceitos; assim, a abordagem metodológica escolhida parece ter enriquecido as imagens 

conceituais dos alunos, relacionadas às equações de diferenças. 

6) Barbosa e Ribeiro, 2013 (Educação Matemática Pesquisa: A2). 

  Nesta pesquisa, os autores propõem-se a investigar as imagens de conceito de 

professores de Matemática quanto à forma de ver, interpretar e tratar situações-problema 

que envolvem a ideia de equação. Seus pressupostos teóricos trazem pesquisas sobre a 

aprendizagem de equações algébricas, especialmente a ideia de multissignificados de 

equação, bem como as noções de imagem de conceito e definição de conceito. Foi 

aplicado um instrumento de pesquisa com situações matemáticas que propiciam o 

surgimento dos diferentes significados de equação. Posteriormente, os professores foram 

entrevistados sobre as situações propostas e sobre suas respostas. No final, os autores 

concluem que os professores utilizam corretamente as técnicas de resolução de equações, 

mas sentem dificuldade em explicar os procedimentos, estando o conceito de equação 

muito vinculado a técnicas de resolução e à existência de incógnita. 

7) Almeida e Igliori, 2013 (Educação Matemática Pesquisa: A2). 

  Este é um artigo teórico, proveniente da dissertação do primeiro autor, sob 

orientação da segunda autora. Foi traçado um panorama de artigos da autoria de David 

Tall e feita uma revisão bastante detalhada de seus trabalhos e de pesquisas neles 

embasadas, reunindo propostas de abordagens de ensino de conceitos de Cálculo. 

 8) Lima, Tall e Healy, 2011 (Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática: 

A2). 

  Neste artigo, os autores buscam entender como os alunos que desenvolveram 

métodos procedimentais de resolver equações lineares passam a lidar com equações 

quadráticas. No texto, apresentam o construto “corporificação procedimental”, definido 
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como a atribuição de significado corporificado à manipulação simbólica e por eles 

desenvolvido para interpretar as atividades de alunos em situações envolvendo equações 

lineares. Além de considerações sobre esse construto, sobre teorias de desenvolvimento 

cognitivo e sobre os Três Mundos da Matemática, os autores revisam literatura referente 

a pesquisas relacionadas com equações quadráticas. Trabalham com 80 alunos de Ensino 

Médio, de escolas públicas e particulares de São Paulo, e entrevistam um grupo de 20 

estudantes. Discutindo os resultados relacionados às várias equações propostas, os autores 

concluem que os alunos tiveram mais sucesso em lidar com equações lineares do que com 

quadráticas, mas que para as equações lineares, “a manipulação de símbolos é 

(supostamente) direta, e foi traduzida em duas corporificações procedimentais que, de 

alguma forma, ´resolvem o problema` para os alunos” (p. 31).  

9) Lima e Freire, 2014 (Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática: A2). 

  Neste artigo, parte de uma dissertação de mestrado, os autores analisam como o 

mundo formal pode ser um fator decisivo para o aprendizado de números racionais na 

forma fracionária. Baseiam-se na teoria dos Três Mundos da Matemática e revisam, 

também, pesquisas sobre o ensino e aprendizagem de racionais na forma fracionária. A 

pesquisa foi realizada com 41 alunos de 6º ano do Ensino Fundamental e foi usado um 

questionário com problemas que envolvem diferentes representações de racionais, 

aplicando-o antes e depois de os alunos terem sido formalmente apresentados ao assunto. 

Após a análise dos dados iniciais, foram realizadas entrevistas com seis alunos e com os 

professores de Matemática das turmas. Os autores concluem que “características formais 

devem ser familiares a um estudante no subconstruto parte-todo para que ele possa 

entender características do mundo formal em outros subconstrutos” (p. 84). 

10) Freire e Lima, 2014 (Jornal Internacional de Estudos em Educação Matemática: A2). 

  Este artigo relata outra parte da mesma dissertação citada acima; neste, os autores, 

aprofundando os pressupostos teóricos sobre a aprendizagem de números racionais, 

buscam indícios da influência do subconstruto “parte-todo” nessa aprendizagem. A 

pesquisa também é realizada com os mesmos 41 alunos e com os dois questionários. Nas 

conclusões, os autores apontam o fato de que a Teoria dos Três Mundos da Matemática 

lhes permitiu observar características simbólicas e formais particulares a cada 

subconstruto e conjecturar que as características do subconstruto “medida” trazem 

dificuldades para o ensino e a aprendizagem, o que precisa ser investigado em novos 

trabalhos.  
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11) Souza, Galvão e Poggio, 2016 (Jornal Internacional de Estudos em Educação 

Matemática: A2). 

  Neste artigo, os autores relatam uma pesquisa que tem como objetivo investigar 

as definições de conceito e as imagens de conceito de proporcionalidade direta, 

trabalhando com alunos do último ano do Ensino Médio de uma escola pública de São 

Paulo. Fundamentam-se em noções apresentadas por Tall, inclusive na Teoria dos Três 

Mundos da Matemática, revisando, também, estudos sobre proporcionalidade. No texto, 

descrevem dados coletados por meio das seis primeiras questões de um instrumento de 

pesquisa que trata de problemas de proporcionalidade direta e representações gráficas 

associadas.  

12) Robim, Tortola e Almeida, 2014 (REnCiMa: A2).  

  Este artigo discorre sobre a linguagem matemática, as características da 

Modelagem Matemática e a Teoria dos Três Mundos da Matemática. A investigação tem 

como objetivo identificar diferenciações na linguagem nos Três Mundos da Matemática 

durante o desenvolvimento de uma atividade de modelagem matemática desenvolvida por 

três alunos de um curso de Licenciatura em Matemática. Como instrumento de pesquisa, 

foram empregados questionários, observações, anotações em diário de campo, entrevistas 

e gravações em áudio e vídeo. Para os autores, as etapas de uma atividade de Modelagem 

Matemática levam os alunos a “transitar por pelo menos dois dos Três Mundos da 

Matemática: o Mundo Conceitual Corporificado e o Mundo Simbólico Proceitual” (p. 

19). 

13) Broetto e Santos-Wagner, 2017 (REnCiMa: A2). 

  O artigo relata parte de uma pesquisa de doutorado, que se propõe a fazer um 

diagnóstico do conhecimento sobre números racionais e irracionais, trazidos por alunos 

ingressantes em um curso de Licenciatura em Matemática. A fundamentação teórica 

baseia-se também, nas noções de imagem do conceito e definição do conceito. Da 

investigação, fazem parte 33 alunos, sendo que 16 deles integram um estudo exploratório 

e os outros 17, o estudo principal; cada estudo foi dividido em duas partes e foram 

aplicados questionários, uma intervenção pedagógica e entrevistas. No artigo, são 

relatados resultados obtidos de uma aluna, participante da fase de diagnóstico do estudo 

principal que, segundo os autores, não alcançou uma compreensão instrumental, sendo 

sua imagem de conceito compatível com uma compreensão incipiente em relação a 

números racionais e irracionais. 
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14) Messias e Brandemberg, 2014 (REVEMAT: A2). 

  Este artigo relata, também, a pesquisa de mestrado de Messias, à semelhança do 

texto de Messias e Brandemberg (2015), discutindo pressupostos teóricos já citados na 

síntese do outro artigo, mas revisando-os sob novos aspectos. Neste artigo, são 

apresentados resultados de entrevistas realizadas na segunda etapa da pesquisa, 

discutindo dois episódios ocorridos. Nas conclusões, os autores evidenciam o fato de que 

“os estudantes relacionavam o conceito de limite de função com interpretações estáticas 

e/ou dinâmicas que, em alguns momentos, constituíram-se como fatores de conflito 

potencial [...], principalmente no que concerne à possibilidade do valor do limite poder 

ou não ser alcançado”. (p. 207, grifo do original.). 

15) Bisognin, Bisognin e Leivas, 2016 (Zetetiké: A2). 

  Neste artigo, os autores relatam, parcialmente, pesquisa desenvolvida com 15 

alunos de cursos de Licenciatura em Matemática de duas Instituições de Ensino Superior 

do Rio Grande do Sul, com o objetivo de analisar dificuldades encontradas por esses 

licenciandos ao resolver uma questão sobre sequências. Foi aplicado um teste composto 

por uma questão sobre sequências numéricas, sendo as respostas analisadas com base em 

teorizações sobre os Três Mundos da Matemática. Nas conclusões, os autores constatam 

que os participantes apresentam dificuldades, tanto conceituais como procedimentais, 

relacionadas ao conceito de limite de uma sequência e parecem estar, ainda, nos estágios 

da Matemática Prática e Teórica. 

16) Messias e Brandemberg, 2012 (EM TEIA: B1). 

  Apresentando novos aspectos da fundamentação teórica empregada na pesquisa 

já mencionada em Messias e Brandemberg (2014, 2015), o artigo apresenta dados da 

primeira etapa da investigação, sobre respostas a quatro questões que permitiram entender 

as evocações dos licenciandos em Matemática quanto ao conceito de limite de função, 

bem como sua relação com a percepção estático/dinâmica e a noção de continuidade de 

funções. Nas considerações finais, após listar as evocações percebidas, os autores 

explicam que os dados subsidiaram a segunda etapa da investigação, cujos resultados 

permitiram analisar os elementos que compõem a imagem conceitual sobre limite de uma 

função. 

17) Müller, Cury e Lima, 2015 (Perspectivas da Educação Matemática: B1). 

  Neste artigo, são apresentados resultados parciais de uma pesquisa de doutorado, 

realizada com o objetivo de analisar dificuldades de aprendizagem apresentadas por 
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alunos de Cálculo Diferencial e testar possibilidades de superá-las por meio de recursos 

tecnológicos. A investigação tem por base noções de Tall, sobre imagem de conceito, 

definição de conceito, já-encontrados e a-encontrar. Tem como instrumento de pesquisa 

um teste sobre derivada de função. Os autores consideram que, a partir da análise, foi 

possível detectar que as maiores dificuldades dos estudantes estão relacionadas à 

propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e, para discutir essas 

dificuldades, foi proposto um fórum no ambiente MOODLE.  

18) Müller, Lima e Cury, 2015 (RENOTE: B1). 

  Novamente relatando parte da investigação de doutorado citada acima, com a 

mesma fundamentação teórica, neste artigo os autores apresentam a discussão do fórum 

relacionado à resolução de inequações, cuja análise demonstrou a dificuldade dos alunos 

em sair do mundo corporificado e entrar nos mundos operacional simbólico e formal 

axiomático. 

19) Bisognin e Fontoura, 2016 (RENOTE: B1). 

 Este artigo relata parcialmente uma pesquisa de mestrado, que buscou investigar 

as contribuições da utilização do software Maple para o ensino e aprendizagem do 

conteúdo de integrais duplas. Participam da pesquisa alunos de um curso de Licenciatura 

em Matemática e o referencial teórico para análise dos resultados baseia-se nas noções de 

imagem de conceito e definição de conceito. Foi aplicado um teste diagnóstico e, em 

seguida, foi elaborada uma sequência didática para construir o conceito de integral dupla, 

utilizando o aplicativo computacional nas aplicações referentes ao cálculo de volume de 

sólidos geométricos. Os resultados mostram que a utilização do aplicativo computacional 

auxiliou na visualização das imagens e na elaboração de simulações para a formação do 

conceito de integral dupla e cálculo do volume dos sólidos geométricos.   

 

DADOS QUANTITATIVOS  

 

 Em termos quantitativos, nota-se que, dos 19 artigos, dois foram publicados em 

periódicos de nível A1, 13 em periódicos de nível A2 e quatro em periódicos de nível B1. 

Em seguida, constata-se que as ideias de Tall têm surgido nos periódicos analisados a 

partir de 2009, sendo a distribuição pelos anos apresentada na Figura 1: 
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Figura 1 – Distribuição dos artigos por ano 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 As pesquisas mapeadas são de caráter qualitativo. Um dos artigos é teórico, outro 

teoriza sobre resultados apresentados em outra investigação e os demais relatam 

pesquisas.  

 Os participantes das investigações relatadas em 17 dos artigos são apresentados 

na Figura 2, em que LM indica Curso de Licenciatura em Matemática, EF indica Ensino 

Fundamental, EM, Ensino Médio e ES, Ensino Superior (em cursos distintos da 

Licenciatura em Matemática). 

 

Figura 2 – Participantes das pesquisas 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 

 Os conteúdos abordados nas pesquisas podem ser englobados nos seguintes 

tópicos: Cálculo Diferencial e Integral (dez trabalhos); equações e inequações (três); 

números racionais ou irracionais (três); funções (um); proporcionalidade (um); 

matemática discreta (um). 

 São encontradas 70 palavras-chave nos 19 artigos, sendo as mais indicadas: 

imagem de conceito (sete ocorrências); definição de conceito (cinco ocorrências); Três 

Mundos da Matemática (cinco ocorrências); limite de uma função (três ocorrências).

 Nos pressupostos teóricos ou revisões de literatura dos artigos analisados, são 
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citados conceitos apresentados por Tall e colaboradores: imagem de conceito (dez 

citações); definição de conceito (dez citações); Três Mundos da Matemática (oito 

citações); já-encontrados (duas citações); a-encontrar (duas citações); organizadores 

genéricos (uma citação). Dois dos artigos fazem, em suas fundamentações teóricas, 

revisão de vários dos conceitos expostos por Tall na sua produção acadêmica. 

 Nos 17 artigos que relatam investigações, foram usados vários instrumentos de 

pesquisa: questionários (em geral com questões de conteúdo para resolução dos 

participantes e, em alguns casos, denominados “testes”), entrevistas, diários de campo, 

gravações em áudio e vídeo, observações do trabalho desenvolvido em sala de aula ou 

em laboratórios, documentos produzidos pelos participantes, mapas conceituais e uso de 

fóruns em ambiente virtual de aprendizagem. Os mais usados são os questionários (em 

15 pesquisas) e as entrevistas (em nove).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pela análise realizada, é possível notar que a grande maioria dos artigos mapeados 

é resultante de pesquisas de mestrado ou doutorado, algumas delas publicadas em mais 

de um periódico, mas com variações sobre os aspectos relatados.  

 Nota-se a predominância de participantes de Ensino Superior, especialmente de 

cursos de Licenciatura em Matemática, e de conteúdos do Cálculo Diferencial e Integral. 

Esses dados vêm ao encontro de muitos trabalhos de Tall e colaboradores, em que foram 

abordados conteúdos de Cálculo, como pode ser confirmado nas produções 

disponibilizadas na homepage desse pesquisador. 

 Um ponto a destacar é a grande quantidade de palavras-chave distintas, sendo 

poucas delas relativas às noções de Tall que foram abordadas. De maneira geral, as noções 

que fundamentam as investigações são as de imagem de conceito, definição de conceito 

e Três Mundos da Matemática.  

 Como sugestão para os pesquisadores que se propõem a trabalhar com as ideias 

de Tall, talvez seja interessante fazer estudos mais aprofundados de sua produção, 

individual ou com seus colaboradores, disponibilizada em sua homepage, bem como dos 

dois livros que trazem muitas das ideias discutidas nos seus artigos e comunicações, a 

saber: Advanced Mathematical Thinking, de 1991, e How Humans Learn to Think 
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Mathematically, de 2013. Este artigo traz uma pequena contribuição para novas 

investigações que abordem as perspectivas de David Tall para a Educação Matemática. 
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Resumo 

Este artigo faz parte de uma pesquisa em fase de conclusão do mestrado acadêmico em Ensino de 
Ciências Naturais e Matemática pela Universidade Federal de Sergipe/UFS e propõe uma discussão 
sobre a relação com o saber do professor de Matemática de três escolas da rede estadual cearense a 
partir dos móbeis que os levaram à escolha pela docência nessa área, implicando no seu “desejo de ser 
professor” e do sentido da formação continuada, para esses sujeitos. O estudo baseia-se na perspectiva 
charlotiana (a relação com o saber) buscando, a partir dos relatos dos sujeitos, compreender a 
relevância que esses professores dão sobre a formação inicial e continuada como parte contributiva 
para a sua atuação docente no Ensino Médio e na área de Matemática. A coleta de dados foi realizada 
com aplicação de questionários aos professores e realização de três encontros de grupo focal. A 
relação com o saber desses professores se apresenta na sua dimensão epistêmica quando, após as 
discussões e debates dos grupos focais, eles demonstram mudar suas compreensões; e nas dimensões 
identitária e social, quando apresentam uma mobilização quanto à formação continuada fora da escola. 

Palavras-chave: Relação com o saber; Formação inicial e continuada; Professor de Matemática. 

 

Abstract 

This article is part of a research in the final phase of the Master 's Degree in Teaching Natural 
Sciences and Mathematics by the Federal University of Sergipe/UFS and proposes a discussion about 
the relation with the knowledge of the Mathematics teacher of three schools of the state network of 
Ceará From the mobiles that led them to the choice of teaching in this area, implying in their "desire to 
be a teacher" and the sense of continued formation, for these subjects. The study is based on the 
charlotian perspective (the relation with the knowledge) seeking, from the reports of the subjects, to 
understand the relevance that these teachers give about the initial and continued formation as a 
contributive part to their teaching performance in High School and in the area of Mathematics. The 
data collection was carried out with the application of questionnaires to the teachers and three focal 
group meetings. The relation with the knowledge of these teachers presents in their epistemic 
dimension when, after the discussions and debates of the focus groups, they demonstrate to change 
their understandings; And in the identitary and social dimensions, when they present a mobilization 
regarding the continued formation outside the school. 

Keywords: Relation with the knowledge; Initial and continued formation; Mathematics Teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 

A formação inicial é requisito para a prática docente em qualquer área do 

conhecimento, pois o professor precisa saber aquilo que vai ensinar e como ensinar. Por isso, 

nessa formação são desenvolvidos os saberes disciplinares, os da profissão e os curriculares. 

Esses últimos, também são construídos nas escolas com a construção do projeto pedagógico 

da escola. A escola é também o ambiente propício ao desenvolvimento dos saberes 

experienciais por parte do professor. 

Dessa forma, assim, como a formação inicial é relevante para o ingresso na docência, 

a formação continuada é útil para que o professor trabalhe com qualidade, uma vez que pode 

complementar à primeira, atualizando-o quanto às metodologias de ensino, as diretrizes e 

parâmetros educativos etc. Ambas são intrínsecas à relação do professor à sua atividade 

docente, ao desejo de ser professor e ao sentido que dão à própria formação, se constituindo, 

portanto, como campo de conhecimento para o desenvolvimento da relação com o saber. 

Em particular, para os professores de Matemática pesquisados, o ingresso na profissão 

está vinculado a alguns móbeis que se consolidaram ao longo da sua formação inicial, 

alimentando assim, o seu desejo de ser professor nessa área do conhecimento. Ao mesmo 

tempo, a formação continuada confirma esse desejo pelo sentido de ser professor e da 

necessidade de continuar formando-se tanto no âmbito da escola quanto fora dela. 

O presente trabalho faz parte de um projeto de pesquisa em fase de conclusão 

(vinculado ao mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática da Universidade 

Federal de Sergipe-UFS, cujo objeto de investigação foram as práticas educativas do 

professor de Matemática com ênfase à “nova concepção”1 do ENEM) e tem como objetivo 

apresentar os resultados quanto à formação inicial e continuada do professor de Matemática 

do Ensino Médio das escolas pesquisadas, sob a perspectiva da relação com saber, nas 

seguintes dimensões dessa relação: epistêmica, identitária e social. 

Para tanto, este texto compõe-se de três partes. A primeira diz respeito à 

fundamentação teórica com base na relação com o saber; a segunda descreve 

                                                             
1Embora, o objeto da pesquisa tenha buscado retratar uma nova fase do ENEM, à época do projeto, atualmente 
(antes mesmo desta pesquisa ser concluída), o Ministério da Educação já está anunciando novas políticas 
educacionais acerca do Ensino Médio e, por conseguinte, do ENEM. A presente pesquisa tem ênfase nas práticas 
educativas vigentes até ano letivo 2016. 
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metodologicamente como ocorreu a pesquisa e a terceira consiste na análise dos resultados e 

discussões. 

 

A RELAÇÃO COM O SABER, ENQUANTO PERSPECTIVA TEÓRICA 

 

A atividade docente tem a peculiaridade de aglutinar situações de ensino, formação e 

aprendizagem. Para o professor, a formação inicial é importante para obter conhecimento 

teórico-prático nas competências para ensinar. A formação continuada tem igual relevância 

porque na tarefa de ensinar, o professor também aprende (FREIRE, 1996). Ou seja, de um 

lado, o ato de ensinar é intencional e sistemático e exige saberes próprios. As instituições 

formadoras de professor, por meio da formação inicial, cuidam de prepará-lo nos saberes da 

formação profissional, disciplinares e curriculares (TARDIF, 2013). De outro lado, os saberes 

experienciais são desenvolvidos no quotidiano do professor, ao exercer o ofício de ensinar. 

Tais saberes exigem do professor a sua construção e reconstrução por meio da 

ressignificação dos conhecimentos da disciplina que ensina e daqueles que adquire ao longo 

da vida. A escola, por sua vez, é ambiente fértil para essa ressignificação (fruto da sua relação 

com o saber). Os saberes da docência estão, portanto, ligados à prática educativa do professor 

e fazem parte da sua identidade profissional. 

 
Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social 
da profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da 
revisão das tradições. Mas, também da reafirmação de práticas consagradas 
culturalmente e que permanecem significativas (PIMENTA, 2008, p. 19).  
 

A articulação das decisões do professor em sala de aula com a sua própria relação com 

o saber resulta das interações que tem consigo mesmo, com o outro (principalmente, com os 

alunos) e com o mundo (CHARLOT, 2000). Quando usa a relação com o saber em sala, o faz 

por meio do seu discurso pedagógico2 que, por sua vez, não restringe-se à disciplina e à 

escola, mas serve para provocar os processos de ensino e aprendizagem.  

A relação com o saber é, para Charlot (2000, p. 80-81), “a relação com o mundo, com 

o outro, e com ele mesmo, de um sujeito confrontado com a necessidade de aprender; [...] é o 

conjunto (organizado) das relações que um sujeito mantém com tudo que estiver relacionado 

                                                             
2 O discurso pedagógico é um meio de produzir conhecimentos, dar vozes e valorizar as especificidades da 
linguagem na tônica do ensino, promovendo assim, a construção do saber, do desenvolvimento moral e 
intelectual, considerando as infinitas possibilidades discursivas […] (FREITAS; SAMPAIO, 2010, p. 01). 
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com “o aprender” e o saber”. Envolve tudo aquilo que o sujeito se utiliza para aprender. Ele a 

constrói, ao mesmo tempo em que a vivencia na busca pelo saber e pelo aprender. Esse saber 

é amplo, pois ocorre engajado a qualquer atividade, em diferentes dimensões: epistêmica, 

identitária e social (Antunes, 2007).  

A dimensão epistêmica relaciona-se ao saber como experiência do sujeito no que 

concerne ao aspecto intelectual da sua relação com o aprender. Para Ribeiro (2012, p. 24), 

essa dimensão da relação com o saber divide-se em: “relação com um saber-objeto, relação 

com uma atividade executada pelo corpo e a relação com um dispositivo relacional”. Para 

Charlot (2000) a dimensão epistêmica do saber-objeto ocorre na medida em que o sujeito se 

apropria de um saber (representado num objeto) que não possui e passa do estágio de não 

posse ao de posse. Mas, para isso, pode ser na condição de uma linguagem, de uma atividade 

ou da própria relação social que o sujeito tem com o meio em que vive. 

Por exemplo, quando um sujeito passa a se apropriar de um conhecimento matemático, 

a partir da linguagem específica da Matemática (signos, símbolos, sinais, gráficos etc.), ele 

passa a compreender e identificar as diferentes representações, conforme o dado 

conhecimento permita (linguagem numérica, algébrica e/ou geométrica). Nessa situação, ele 

precisa estar em atividades que lhe possibilitem a compreensão de tal conhecimento. Ler um 

texto no livro, resolver problemas com aplicações de conceitos matemáticos, fazer 

experimentos. As atividades da relação saber-objeto não implicam necessariamente em 

atividades corporais, segundo Antunes (2007), elas vão mais além, depende qual relação que 

o sujeito tem com o saber (em questão). 

Há ainda, a dimensão epistêmica como um dispositivo relacional definido por 

sentimentos e emoções em situações e em atos. Ou seja, associa-se ao domínio das formas 

intersubjetivas em uma relação entre os sujeitos (relação com o outro) e consigo mesmo. 

Quando o sujeito passa a comportar-se em função de princípios que aprendeu configura-se um 

exemplo da dimensão epistêmica relacional. Então, apropriar-se da arte de ensinar 

Matemática, são características da dimensão epistêmica, sob as três condições – apropriação 

do conhecimento matemático a ensinar; apropriação da própria atividade de ensinar 

(conhecimentos pedagógicos como a didática entre diferentes metodologias e recursos 

didáticos) e apropriação das intersubjetividades nas relações com o outro (professor e alunos, 

entre seus pares e toda comunidade escolar). 
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A dimensão identitária denota que a aprendizagem ocorre a partir de um sentido na e 

para a vida do aprendiz. Para Ribeiro (2012, p. 26), “a aprendizagem só se realiza quando 

existe um sentido, quando faz sentido por referência à vida do sujeito, suas relações com os 

outros, suas experiências, suas expectativas, a imagem que tem de si e aquela que quer 

transmitir de si aos outros”. Ou seja, o sujeito deve ser compreendido como ocupante de uma 

posição social, com histórias de conquistas e rupturas, de anseios e desilusões, do vir a ser ou 

tornar-se alguém ou de profissionalizar-se. Por outro lado, pelas vias da aprendizagem, tem o 

domínio do saber pela dedicação ou da sua vontade de buscar o saber (CHARLOT, 2000). 

A dimensão social se interconecta às demais abordagens e se articula às relações que o 

sujeito tem com o outro. Começa nas relações familiares e ampliam-se na sociedade, com os 

ciclos de amizades e demais relações sociais, tornando-se reais quando o sujeito as utiliza para 

aprender. Por exemplo, nessas relações, quando a cultura, costumes, funções profissionais, 

etc., possibilitam a construção, pelo sujeito, da sua história profissional e sua própria história 

na família e na sociedade, configura-se aí a dimensão social da relação com o saber 

(ANTUNES, 2007). 

A relação com o saber faz parte da atividade docente e das práticas educativas do 

professor, sendo “matéria-prima” para desenvolver o seu trabalho. Almeida (2012, p. 111) 

reafirma que “o saber é o centro da experiência escolar”.  A centralidade do saber na escola e 

nas suas atividades educativas se vincula à existência de uma função social. 

Dessa forma, o professor precisa construir, fortalecer e diversificar a sua relação com 

o saber (nas dimensões epistêmica, identitária e social) por meio da formação docente no 

âmbito da escola e fora dela. Quando isso ocorre, para Soato (1999, p. 01) “[...] tem-se o saber 

como objeto de desejo”. Isso permite ao professor aprender a utilizar metodologias e 

atividades diversificadas e amplia o leque de possibilidades para a sua prática. 

Nessa prática, o professor aprende pelo domínio das situações contextualizadas e do 

seu planejamento, acionando duas formas de mediação: a prática do saber e o saber da prática. 

O seu entendimento consiste em articular as tensões entre as lógicas dos saberes e das práticas 

nesses níveis mediadores (CHARLOT, 2005). Desde a formação inicial que o professor de 

Matemática confronta-se com essas tensões porque tem de se preparar nos saberes próprios da 

docência (TARDIF, 2013).  

Na Matemática, os saberes dos conhecimentos pedagógicos e dos conteúdos integram 

as discussões sobre a formação do professor. Nesse caso, o licenciando convive com a 
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ambiguidade de desenvolver seus saberes a partir de um discurso pedagógico que não 

responde totalmente às necessidades de formação. Isso pode vincular-se ao fato de que, nessas 

licenciaturas, o conhecimento matemático acadêmico (não didatizado) sobrepõe-se ao escolar 

(MOREIRA; DAVID, 2010). 

Essa lógica não corresponde à realidade exigida pela civilização cognitiva 

contemporânea que fundamenta-se na evolução do saber e do saber-fazer, próprios do 

desenvolvimento de competências e habilidades (CAMPOS, 2013). Dessa forma, é preciso 

que instituições de ensino superior tenham de redirecionar os currículos das licenciaturas em 

Matemática para formar professores sob a perspectiva da Matemática Escolar. 

 

METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa é descritiva quanto ao objetivo porque privilegia descrições de 

experiências por meio de respostas abertas em questionário e em grupo focal; qualitativa com 

abordagem fenomenológica. Suas características, abordagem, técnicas e instrumentais 

correlacionam-se à proposta de investigação e corroboram para coletar os dados necessários 

para responder à necessidade de compreensão da relação com o saber, o desejo de ser 

professor e o sentido da formação para os sujeitos da pesquisa. 

Tais sujeitos são dezessete professores de Matemática de três escolas da Região 

Metropolitana do Cariri (RMC) no Estado do Ceará. Sendo desses profissionais, somente 

treze participaram efetivamente da pesquisa e para preservar as suas identidades foram 

codificados da seguinte forma: PA1, PA2, PA3, PA4, PB1, PB2, PB3, PB4, PB5, PC1, PC2, 

PC3 e PC4. A letra P significa professor, as letras A, B e C identificam cada escola 

pesquisada (também preservando a identidade) e o número, o professor da respectiva escola. 

Assim foram quatro professores da escola A e da escola C, cinco da escola B. 

Os instrumentais e técnicas de pesquisa foram o questionário e os encontros de grupos 

focais. A escolha do questionário se deu por conta da necessidade de obter dados pessoais e 

profissionais a respeito dos sujeitos da pesquisa, bem como em relação à sua formação inicial 

e continuada com ênfase na sua relação com o saber e com a profissão. Os encontros de 

grupos focais foram em número de três e ocorreram de julho a setembro de 2016. Para cada 

encontro, houve o planejamento de um roteiro com base na formação inicial e continuada. 
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Para Gatti (2005, p. 07), “no âmbito das abordagens qualitativas em pesquisa social, a 

técnica do grupo focal vem sendo cada vez mais utilizada”. Nesse caso, foi útil para esclarecer 

algumas questões do quotidiano dos sujeitos (não evidenciadas nas respostas aos 

questionários) que dizem respeito à formação continuada e para mostrar aspectos da formação 

inicial, desvelando também, a sua relação com o saber pelo modo como interagem e retratam 

sobre sua atuação docente. 

Os encontros foram realizados em uma das escolas e, no primeiro, as discussões 

focaram a formação inicial dos sujeitos e suas contribuições para a sua atuação no Ensino 

Médio e sobre os móbeis para a escolha da docência em Matemática; no segundo, o debate 

ampliou-se para o entendimento da formação continuada, suas necessidades no âmbito escolar 

e como algumas delas foram importantes para a atuação em sala; e no terceiro, as discussões 

foram relacionadas aos tipos de pós-graduação que possuem, sua realidade e o entendimento 

dos sujeitos sobre eles. 

 

ANÁLISE DE RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Ao falar sobre a formação inicial e os móbeis para escolher essa área de formação, os 

sujeitos da pesquisa demonstraram “o desejo de ser professor de Matemática”. São motivos 

associados à trajetória de vida de cada um que fomentaram esse desejo, por exemplo, 

“afinidade com a educação e/ou herança, na família, mãe e irmãos trabalham com educação” 

(PA3). Nesse caso, a relação familiar pode fomentar o desejo de tornar-se docente tanto pelo 

ponto de vista identitário, como também, no âmbito social. 

De forma complementar, há também o ponto de vista epistêmico, não podendo 

esquecer que na formação inicial são adquiridos os conhecimentos específicos para atuar 

como professor de Matemática, além dos pedagógicos e curriculares. No entanto, também, a 

partir da formação continuada, principalmente quando ocorre na escola, o professor se 

apropria do discurso pedagógico oficial e constitui o seu discurso próprio. Pelas ações que 

acontecem na escola, por meio das discussões na construção ou (re)elaboração do projeto 

pedagógico, nas reuniões ou formação de curta duração, esse discurso vai sendo instituído ao 

discurso do professor, tornando-se em conhecimento também. 

Por outro lado, fora da escola, a formação continuada em nível de pós-graduação, 

torna-se um complemento dessa dimensão epistêmica, quando o professor busca fazer cursos 
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de lato sensu ou stricto sensu. Nesse sentido, a formação inicial e continuada confirmam o 

“desejo de ser professor” e apontam para o “sentido dos sujeitos em buscar essa formação”. 

 

O desejo de ser professor de matemática 

 

A formação inicial do professor é um indicativo do seu desejo de ser professor de 

Matemática. Assim, a formação apontada pelos sujeitos demonstra esse desejo, pois 88,24% 

deles têm habilitação em Matemática, enquanto que os demais têm licenciatura em Ciências 

(curta duração) e Ciências Biológicas (áreas afins). Para atuar na docência, o professor precisa 

saber o que e como ensinar. Assim, pela formação inicial (formação na área, ou afim), 

percebe-se nos sujeitos pesquisados a aspiração e o “querer” ser professor de Matemática. 

Sobre a relevância da formação inicial para o sucesso da sua atuação no Ensino 

Médio, os sujeitos evidenciaram que a formação na área de atuação contribui para uma prática 

educativa com qualidade, logo, é essencial, significativa e norteadora ao trabalho docente. 

Dentre os sujeitos, 62% enfatizaram-na como importante para a formação teórico/prática, 

reafirmando assim, o desejo de ser professor de Matemática nos seguintes relatos: 

 
PA2 – “Importante, afinal é condição para um bom desempenho 
profissional”; 
PA3 – “É importante para o conhecimento específico (matemática), mas 
também a formação da metodologia e didática”; 
PB1 – “Muito importante, pois foi na graduação que tive a oportunidade, nos 
estágios, de conhecer a prática de sala de aula”; 
PC4 – “A formação inicial é a base para começarmos a edificar uma 
formação sólida, mas, é extremamente importante que teoria e prática 
sempre lado a lado”. 
 

Essa ênfase dada à licenciatura aponta que precisam contemplar os aspectos teóricos e 

práticos da formação. A sua qualidade, por outro lado, pode contribuir para despertar o 

significado que o licenciando dá a essa formação; implicando ainda, na sua relação com o 

saber e na construção da sua identidade profissional, podendo ingressar, ou não, na carreira 

docente. Para retratá-la, chamam à atenção as seguintes respostas: 

 
PB5 – “Foi de fundamental relevância, pois nesse contexto surgiu o desejo 
de lecionar a disciplina”; 
PC2 – “[...] busquei exemplos na minha formação que me inspiraram a ser a 
profissional que sou hoje. Os melhores métodos, organização, postura, 
domínio de conteúdos, estratégias de aprendizagem e relação com os alunos 
são em parte, reflexo de todos que me ensinaram”. 
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Esses relatos mostram que nem sempre o ingresso na licenciatura em Matemática 

ocorre pela decisão de ser professor. Essa formação pode ter outros significados, contudo, 

pode ser nela, que o sujeito encontre o sentido e passe a ter o desejo de ser professor de 

Matemática. Nas suas respostas, os móbeis apresentados pelos sujeitos mostram com clareza, 

os fatores que determinaram as suas opções por se tornarem professores de Matemática.  

Na análise dos dados, ao falar na relação do sujeito com a disciplina, se diz respeito à 

afinidade que se tem com ela. Pode ter sido estabelecida a partir das habilidades adquiridas ao 

longo da sua vida escolar; na construção da identidade do sujeito na sua relação consigo 

mesmo, com o outro e com o mundo; ou ainda, pode ser entendida como resultado do sucesso 

escolar, a partir do êxito na aprendizagem de conteúdos/saberes da disciplina de Matemática. 

Alguns sujeitos tornaram-se professores de Matemática, a partir da relação com a 

disciplina e/ou respondendo a um chamado da profissão, incluindo aí, a convivência com 

outras pessoas que já atuavam na área. Isso se explicita nos seguintes relatos: 

 
PA2 – “Vocação, pois tive oportunidade de exercer outras funções e em 
outras áreas”; 
PA3 – “Afinidade com a educação e/ou herança. Na família, mãe e irmãos 
trabalham com educação”; 
PA4 – “Professora por vocação. Matemática, por afinidade com a 
disciplina”; 
PC2 – “Afinidade com a disciplina, o gosto pelo desafio ou Resolução de 
Problemas e a habilidade em transmitir o conhecimento para outros, quando 
ainda era aluna no Ensino Médio”; 
PB5 – “A satisfação, a afinidade e reconhecimento dos discentes”. 
(negritos meus). 
 

Por outro lado, escolher e ingressar em uma profissão, também implica conhecer 

mercado de trabalho. As respostas dos sujeitos articulam-se “ao espaço no mercado de 

trabalho” e à “possibilidade de crescimento profissional”. Esses móbeis demonstram que 

escolheram a área de Matemática visando se posicionar em uma atividade que necessitava de 

profissionais, mas que, talvez por essa carência, também, possibilita sucesso na atividade. 

A opção por uma carreira profissional está ligada às vivências e decisões pessoais. 

Alguns sujeitos optaram pela docência em Matemática, orientados por desejos pessoais. Por 

exemplo, “satisfação pessoal e reconhecimento” (PB5); nesse caso, o sujeito vislumbra se 

posicionar como sujeito social a partir da sua profissão. Essa perspectiva se materializa nas 

respostas ligadas à “possibilidade de crescimento profissional”, explícita nos relatos a seguir: 
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PB1 – “O fato de gostar da disciplina de Matemática; e a demanda de 
profissionais que era muito”; 
PB3 – “Gosto pela Matemática e amplo mercado de trabalho”; 
PB4 – “Sempre gostei de Matemática; e tinha bastante vaga para 
professor de Matemática no mercado”; 
PC3 – “O espaço no mercado de trabalho e a afinidade com a área de 
atuação”; 
PC4 – “Primeiro por identificar-me, segundo por crescer 
profissionalmente, e terceiro, para contribuir com o ensino e a 
aprendizagem do próximo”. (negritos meus). 
 

Os relatos desses sujeitos encaminham para o entendimento de que, para eles, na área 

de Matemática, parece certo, ante o ingresso, o crescimento na carreira docente. As 

motivações pessoais e profissionais desses sujeitos são imbricadas e, em sentido duplo, são 

interdependentes. Essas imbricações parecem ser o cerne dos seus desejos de continuar 

buscando a formação, tanto no âmbito da escola, quanto em cursos de pós-graduação. 

 

O sentido de buscar a formação continuada dos sujeitos 

 

A formação continuada, tanto em nível de pós-graduação (especialização, mestrado e 

doutorado) quanto nos cursos de curta duração e aperfeiçoamento, é relevante para a ação 

docente. As reuniões para estudos de diretrizes educacionais e análises de indicadores de 

resultados, bem como para a elaboração de planos de ação, também fazem parte desse tipo de 

formação. A formação no âmbito da escola faz parte do quotidiano dos sujeitos e são ligadas 

às suas atividades docentes. Os cursos promovidos pela escola ou sistema de ensino são úteis 

para a atualização das práticas educativas, por exemplo. Todos os sujeitos responderam que 

participaram de cursos de formação sobre o Ensino Médio nos últimos seis anos. 

Essa referência cronológica é destacada pelo fato de que em 2009 houve 

reformulações no ENEM3 e, para tanto, o professor precisou fazer formação voltada para esse 

aspecto. Para os sujeitos da pesquisa, esses cursos são para o Ensino Médio, mas também 

voltados para cada área do conhecimento, incluindo a Matemática. São ofertados, por 

exemplo, cursos ligados ao Projeto Jovem do Futuro (PJF), Programa de Aperfeiçoamento 

para Professores de Matemática do Ensino Médio (PAPMEM) e Pacto para o Fortalecimento 

do Ensino Médio (PACTO). Tais cursos são contributivos para melhorar a prática educativa 

do professor. Essa perspectiva de melhoria é observada nos seguintes relatos: 
                                                             
3 Exame Nacional do Ensino Médio, criado pela Portaria do Ministério da Educação (MEC) Nº 438, de 28 de 
maio de 1998. 
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PA1 – “Contribuiu no reger da linguagem matemática apresentada ao 
aluno (livre de vícios da linguagem convencional)”; 
PA2 – “Refleti sobre minha prática de ensino”; 
PA3 – “Curso fornecido pela escola; sempre tiramos algo, por menos 
que seja, para melhorar”; 
PA4 – “Auxilia no planejamento das aulas”; 
PB1 – “O curso me alertou para conhecer melhor os alunos”; 
PB2 – “Contribuiu em aperfeiçoar técnicas de aprendizagem e rever 
nossa prática em sala de aula”; 
PB3/PB5 – “Fortaleceram minha fundamentação teórica, didático e 
pedagogicamente”; 
PC1 – “desenvolver maior interação com o programa e planos”; 
PC2 – “Contribuiu no sentido de abordar temas em sala de aula sob 
outra perspectiva”; 
PC3/PB4 – “O PACTO contribuiu para atualizar conteúdos e discutir 
a respeito de práticas de ensino. Melhorou minha prática pedagógica”; 
PC4 – “Para desenvolver melhor minhas habilidades e tornar-me um 
profissional competente em matemática”. 
 

Essas respostas destacam a relevância da formação continuada para a prática do 

professor. Na resposta do sujeito PC1, nota-se que o curso do qual participou, foi voltado para 

a interação do professor com os programas e planos de ensino. A formação continuada com 

essa ênfase revela-se tão necessária quanto os cursos focados nos conteúdos, métodos e 

práticas de ensino. Entende-se ser necessário que o professor conheça quais programas e 

planos são propostos e implementados no sistema de ensino e na escola. 

Sobre como a formação continuada contribuiu para a atuação do professor no Ensino 

Médio, os sujeitos evidenciaram que, esse tipo de formação lhes possibilita aperfeiçoamento e 

mudança na prática educativa. Por exemplo, quando o professor responde: “o curso me 

alertou para conhecer e conhecer melhor os alunos” (PB1) e “me forneceu fundamentação 

teórica (didática, pedagógica e psicológica) para lidar com rotina de sala de aula” (PB3), são 

respostas que apontam para a relação com o saber do professor, em sua dimensão epistêmica, 

pois envolve as relações de apropriação do saber-objeto; do saber-fazer (a própria atividade 

docente na rotina da sala de aula) e da subjetividade e intersubjetividade enquanto sujeito 

social (relação com os alunos e seus pares). 

Isso se reafirma ao relatarem: “aprofunda o conhecimento no Ensino Médio” (PA4) e 

“contribuiu no sentido de abordar temas em sala de aula sob outra perspectiva” (PC2). Por 

outro lado, a ênfase na reflexão sobre a prática pedagógica revela-se em respostas como: 

“melhorar rendimento e assunto específico junto à aprendizagem” (PA3); “metodologias, 
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práticas inovadoras, reflexão sobre a função social da disciplina e a transdisciplinaridade” 

(PB5) e “esses cursos me dão uma base mais sólida para a minha prática” (PC3).  

Quanto aos cursos de pós-graduação, embora, todos os sujeitos que responderam a 

essa questão tenham especialização, somente seis deles ressaltaram sobre as contribuições 

desses cursos para a atuação, como professor de Matemática. Suas respostas apontam para a 

melhoria dos saberes disciplinares (PB4 e PC2); para o fortalecimento dos conhecimentos 

profissionais (PB1, PB3, PC1 e PC2) e um deles (PC4) respondeu que contribuiu para “saber 

dimensionar um trabalho de pesquisa, especificamente dentro da prática de ensino”. Dessa 

forma, entende-se que todas essas respostas dizem respeito ao que se espera em um curso de 

Especialização e estão ligadas à necessidade de qualificação constante dos professores. 

Esses cursos de pós-graduação possibilitam qualificação ao professor no sentido de 

atender às demandas contemporâneas da atividade educativa. Uma característica, em 

particular, é que a participação do professor nesses cursos vincula-se à sua decisão, mesmo 

que, em alguns casos, seja motivada por fatores externos. Alguns professores podem enxergar 

a ascensão funcional como uma motivação. Outros móbeis podem ser a busca pelo 

conhecimento, a partir de uma visão prática, aprofundando a sua relação com o saber e a 

reflexão sobre o saber-fazer. Na perspectiva pedagógica, as práticas, métodos e inovações do 

ensino fazem parte dos estudos de pós-graduação. Sobre esses estudos apresenta-se o gráfico. 
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Fonte: Questionário de pesquisa (Ano: 2016) 

 
Os dados do gráfico também revelam que esses sujeitos estão buscando a formação 

continuada em pós-graduação, no sentido de aperfeiçoar-se profissionalmente, embora um 

deles ainda esteja apenas em nível de graduação, um tem especialização fora da área de 

educação e um deles não declarou a área da sua especialização. 



Clemente, C. M.; Souza, D. S. 

   29 

ReviSeM, Ano 2017, N°. 1, p. 17  33 

 

 

Um dado relevante confirma que, para 70,59% desses sujeitos, essa tendência ao curso 

de pós-graduação (concluído ou cursando) é na área de Matemática, sendo metade desses em 

Educação Matemática. Na outra metade, encontram-se aqueles que têm especialização em 

Matemática e Física, Matemática Aplicada e que tem mestrado no PROFMAT (um concluído 

e dois cursando), sendo 17,65% com especialização e igual percentual com mestrado.  

Os cursos de pós-graduação na área de atuação são indícios no desejo dos professores 

pesquisados continuarem no exercício da docência. Todos os participantes do grupo focal 

informaram sobre o desejo de ingressarem em um curso de Mestrado na área de Matemática 

ou em Educação.  Afirmaram também, exceto um deles, que já participaram das edições do 

Exame Nacional de Acesso (ENA) ao PROFMAT. Isso, portanto, reafirma o desejo de ser e 

continuar sendo professor de Matemática. 

Ainda em relação à formação continuada, chamam a atenção, os dados relacionados a 

aproximadamente 30% dos sujeitos pesquisados que têm especialização em Educação 

Matemática. Tais sujeitos estão buscando a formação na perspectiva contemporânea do ensino 

de Matemática. Esse campo do conhecimento tem como premissa, práticas educativas que 

valorizam a aprendizagem na perspectiva da contextualização, transdisciplinaridade e 

interdisciplinaridade. O ensino de Matemática sob esse foco faz parte do discurso pedagógico 

dos PCNEM, DCNEM e diretrizes para o ENEM com suas reformulações desde 2009. 

Para perceber como a formação continuada é refletida nas práticas educativas do 

professor de Matemática, se questionou como a Educação Matemática se traduz no seu 

trabalho no Ensino Médio, no desejo de saber qual entendimento dos sujeitos. Suas respostas 

focaram as práticas educativas e a aprendizagem do aluno.  

Ao falar da associação da Matemática ao dia a dia, da interdisciplinaridade e 

contextualização, da aproximação do conhecimento científico e a prática em sala de aula, da 

melhoria da comunicação com o aluno, da melhoria da prática de ensino e do despertar o 

educando para o ingresso na universidade, de certa forma, o professor está articulando a 

Educação Matemática à sua prática. Os relatos demonstram o entendimento dos sujeitos. 

 
PA3 – “Tentando relacionar o assunto estudado na sala com está presente na 
vivência do dia a dia”; 
PA4 – “Educação Matemática se materializa através da aplicação de 
atividades e práticas fundamentadas na modelagem matemática, história da 
matemática, resolução de problemas, etc.”; 
PB1 – “Quando tentamos associar a matemática ao dia a dia, percebendo 
para que ela serve”; 
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PB4 – “Na interdisciplinaridade com as outras áreas, nas questões 
contextualizadas voltada para a vida prática dos alunos”; 
PC1 – “Melhorando minha prática – na utilização de meios e tecnologias que 
facilitam o processo de ensino – aprendizagem”; 
PC3 – “Entendo que a Educação Matemática possibilita uma aproximação 
entre o conhecimento científico e a prática em sala de aula”. 
 

Percebe-se, ante esses relatos, a Educação Matemática “no quotidiano do processo de 

ensino-aprendizagem e nas atividades que interligam os estudos de fenômenos naturais e 

científicos ao aprendizado dos conceitos matemáticos” (PB3), bem como, “através dos 

resultados satisfatórios” (PC4) que o professor de Matemática tem como foco do seu trabalho, 

o aluno como sujeito da aprendizagem, vinculando tais elementos às suas práticas educativas.  

De forma tímida, ou mesmo confusa, há comentários sobre as metodologias da 

Educação Matemática. Elas, por exemplo, a Resolução de Problemas, a Etnomatemática, 

Modelagem Matemática, etc., abordam o ensino tendo como foco, o aluno e sua 

aprendizagem. Assim, ao reconstruir o cenário da sua prática educativa, rever sua práxis e 

reavaliar o processo educativo, o professor pode fazê-lo por meio da Educação Matemática 

como parte do paradigma atual da educação. 

Dessa forma, o sentido de buscar a formação continuada está ligado a sua qualificação 

profissional. Primeiro porque é necessário participar das reuniões, planejamentos e cursos da 

rotina docente. Em um segundo plano, o sentido de buscar a formação continuada presente no 

quotidiano desses profissionais, visto que são pós-graduados em nível de lato sensu, sendo 

um deles (sujeito PA1) tem mestrado concluído, enquanto que outros dois (sujeitos PA4 e 

PB4) estão concluindo.  

Isso caracteriza a dimensão identitária da relação com o saber dos sujeitos porque 

constitui parte da sua identidade profissional. Ou seja, ao buscarem a formação continuada, na 

perspectiva de aprimorar os seus saberes e de refletir sobre as suas práticas de ensino, 

entende-se que estão se constituindo como sujeitos da sua atividade docente que ocupam um 

espaço preocupado em se qualificar para contribuir com a melhoria da qualidade da educação.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES 
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As respostas dos professores contribuíram para compreender como a formação inicial 

(graduação) e continuada (planejamentos, cursos de curta duração e de aperfeiçoamento, 

especialização, mestrado e doutorado) se apresentam como determinante para trabalhar a 

contextualização do ensino de Matemática e como contribuem para formar o professor na 

concepção de Educação Matemática. 

Para atuar na docência, o professor precisa ter domínio da sua atividade e, ao fazer 

isso, estará investindo na aprendizagem da sua profissão, ao mesmo tempo, em que constrói a 

própria identidade profissional. A forma como o professor aprende (o seu ofício), determina a 

sua compreensão da disciplina e norteia as suas práticas educativas. A formação inicial, 

portanto, é responsável por dar competência ao sujeito para atuar na atividade docente, sendo 

essencial à construção e domínio dos saberes docentes.  

A formação inicial dos professores na disciplina que lecionam representa o seu desejo 

de ser professor e aponta que alguns móbeis contribuíram para a opção por ingressar na 

docência nessa disciplina. No caso desta pesquisa, os profissionais têm uma relação com a 

disciplina e associam a ela a possibilidade de sucesso no mercado de trabalho. 

Os sujeitos pesquisados consideram que a formação continuada proposta pela escola é 

relevante porque lhes possibilita participar na construção do seu projeto pedagógico, no 

estudo das diretrizes educacionais, na análise de indicadores de resultados e planejar as 

práticas educativas e a rotina da sala. Portanto, demonstram interesse e sentem a necessidades 

de participar delas.   

A formação em nível de especialização e o interesse em participar em um curso de 

Mestrado denota que os professores veem um sentido nesses tipos de formação. Isso é um 

indicativo de que os sujeitos encaram a formação continuada como um processo que se 

constrói de forma continua e constante, tanto no ambiente escolar quanto fora dele. Também 

representa a relação do sujeito com a profissão porque depende de decisão pessoal; explicita 

ainda, o sentido desse tipo de formação para esses sujeitos e aprofunda seus saberes docentes.  

As discussões e questionamentos realizados na pesquisa, por meio dos grupos focais 

contribuíram para que os professores passassem a perceber que o trabalho coletivo e as 

discussões dos planejamentos, por exemplo, na análise de resultados de aprendizagem, 

também caracterizam-se como formação continuada. Essa mudança de percepção representa a 

relação com o saber desses professores na dimensão epistêmica porque passaram a perceber a 

importância da formação continuada para agregar conhecimento à sua prática educativa.  
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Enfim, o professor de Matemática, quando sabe da incompletude da licenciatura para a 

sua formação e mobiliza-se, assim como tem motivações externas para buscar a formação 

continuada fora da escola denota um sentido para a formação continuada a partir da dimensão 

epistêmica, mas, também, identitária e social da relação com o saber. Eles vislumbram 

crescimento profissional e ascensão no mercado de trabalho. 

A pesquisa está em fase de conclusão, mas os dados revelam novas possibilidades de 

continuar pesquisando, além do que as políticas públicas já anunciam como mudanças nas 

práticas educativas no Ensino Médio, por conseguinte, na ação do professor de Matemática. 
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Resumo 

Este artigo é resultado de uma dissertação de mestrado que teve o propósito de identificar 
as dificuldades dos alunos na resolução de problemas em Matemática Financeira bem 
como, analisar os erros cometidos por eles. O estudo envolveu 39 estudantes do 3º ano 
do Ensino Médio de um colégio estadual do Alto Sertão Sergipano. A coleta de dados 
contou com a aplicação de dois questionários, ambos envolvendo os mesmos assuntos de 
Matemática Financeira. No entanto, este trabalho visa apenas fazer uma análise dos erros 
cometidos no primeiro questionário, cujas questões apresentam os dados explícitos no 
enunciado. Para tanto, foi utilizada a Análise de Erros (Cury 1994) e o Modelo de 
Movshovitz-Hadar, Zaslavsky e Inbar (1986, 1987) citado por Cury (2007), com a 
finalidade de conhecer e categorizar os tipos de erros cometidos na resolução das 
questões. Nessa análise, detectamos que a maior dificuldade enfrentada está relacionada 
a erros técnicos, que envolvem erros de cálculos e manipulações algébricas. Isso nos 
mostrou como o déficit nas operações reflete na aprendizagem dos demais conteúdos 
matemáticos, o que nos faz acreditar que é necessário preparar o aluno para interpretar 
suas estratégias de resoluções, identificar seus próprios erros e superar suas dificuldades 
para não persistir usando estratégias erradas. 

Palavras-chave: Matemática Financeira; Análise de Erros; Ensino Médio. 

Abstract 

This article is the result of a master's thesis that aimed to identify students' difficulties in 
solving problems in Financial Mathematics as well as to analyze the mistakes made by 
them. The study involved 39 students of the 3rd year in high school of a state school at 
the Sergipano High Hinterland. Data collection included the application of two 
questionnaires, both involving the same subjects of Financial Mathematics. However, this 
paper aims only to make an analysis of the errors made in the first questionnaire, whose 
questions present the explicit data in the statement. To do so, we used the Error Analysis 
(Cury 1994) and the Movshovitz-Hadar Model, Zaslavsky and Inbar (1986, 1987) cited 
by Cury (2007), with the purpose of knowing and categorizing the types of errors 
committed in the resolution of the issues. In this analysis, we detected that the greatest 
difficulty is related to technical errors, which involve calculation errors and algebraic 
manipulations. This shows us how the deficit in operations reflects in the learning of other 
mathematical contents, which makes us believe that it is necessary to prepare students to 
interpret their strategies of resolutions, to identify their own mistakes and to overcome 
their difficulties not to persist using wrong strategies. 

Keywords: Financial Mathematics; Error Analysis; High School. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho é um recorte de uma pesquisa desenvolvida para o mestrado que teve 

o propósito de identificar os erros cometidos por alunos do 3º ano do Ensino Médio de 

uma escola estadual de Sergipe ao resolver questões de Matemática Financeira cujos 

dados estavam explícitos no enunciado (questões diretas), bem como as dificuldades 

encontradas por estes alunos ao interpretar e resolver problemas contextualizados 

relacionados ao mesmo conteúdo. Neste artigo, no entanto, apresentamos apenas uma 

análise dos erros cometidos pelos alunos em três questões diretas. 

Partindo do ponto de vista de que o erro pode contribuir para o processo de ensino 

e aprendizagem, é necessário saber utilizá-lo como aliado nesse processo, uma vez que é 

praticamente impossível evitá-lo por completo.  Para Cury (1994), “os erros cometidos 

pelos alunos fazem parte do próprio processo de elaboração do conhecimento e devem 

ser fonte de exploração de novas ideias e novos conteúdos matemáticos.” (p.20).  

 Dessa forma, consideramos importante conhecer, além dos erros dos alunos, as 

suas causas, pois tendo ciência destas, o professor terá ferramentas que o auxiliarão na 

elaboração de uma proposta de intervenção, com a finalidade de sanar as dificuldades 

encontradas pelos discentes na resolução de problemas envolvendo Matemática 

Financeira.  

 

UTILIZAÇÃO DO ERRO COMO FERRAMENTA PARA IDENTIFICAR E 
SUPERAR AS DIFICULDADES DOS ALUNOS 
 

O erro, nada mais é do que uma tentativa de acerto do aluno e, se olhado dessa 

forma, pode ser utilizado como um instrumento no processo de ensino e aprendizagem. 

Sobre isso, os PCN apontam que:  

 
Na aprendizagem escolar o erro é inevitável e, muitas vezes, pode ser 
interpretado como um caminho para buscar o acerto. Quando o aluno ainda 
não sabe como acertar, faz tentativas, à sua maneira, construindo uma lógica 
própria para encontrar a solução. Ao procurar identificar, mediante a 
observação e o diálogo, como o aluno está pensando, o professor obtém as 
pistas do que ele não está compreendendo e pode planejar a intervenção 
adequada para auxiliar o aluno a refazer o caminho. (BRASIL, 1998, p. 55) 
 

Nesta ótica, o erro quando tratado de maneira adequada passa a ser um grande 

aliado na construção do conhecimento do aluno e, consequentemente, na busca por 

melhoria na qualidade do ensino. Porém, “ao levantar indícios sobre o desempenho dos 

alunos, o professor deve ter claro o que pretende obter e que uso fará desses indícios. 
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Nesse sentido, a análise do erro pode ser uma pista interessante e eficaz”. (BRASIL, 1997, 

p. 41). 

Um erro pode ter sua origem em diferentes aspectos e analisar a causa pode não 

ser uma tarefa fácil, principalmente porque o pensar do aluno, muitas vezes, não se mostra 

de forma explícita na sua resolução. A título de exemplo, apresentamos um trecho dos 

PCN que traz uma análise sobre alguns fatores que podem levar um aluno a cometer um 

erro ao realizar uma operação de subtração e a importância do professor realizar essa 

análise.  

 
[...] um aluno que erra o resultado da operação  pode não ter 
estabelecido uma correspondência entre os dígitos ao “armar” a conta; pode ter 

subtraído 6 de 9, apoiado na ideia de que na subtração se retira o número menor 
do número maior; pode ter colocado qualquer número como resposta por não 
ter compreendido o significado da operação; pode ter utilizado um 
procedimento aditivo ou contar errado; pode ter cometido erros de cálculo por 
falta de um repertório básico. Quando o professor consegue identificar a causa 
do erro, ele planeja a intervenção adequada para auxiliar o aluno a avaliar o 
caminho percorrido. Se, por outro lado, todos os erros forem tratados da mesma 
maneira, assinalando-se os erros e explicando-se novamente, poderá ser útil 
para alguns alunos, se a explicação for suficiente para esclarecer algum tipo 
particular de dúvida, mas é bem provável que outros continuarão sem 
compreender e sem condições de reverter a situação. (BRASIL, 1997, p.41) 

 
O professor tomando ciência da causa do erro fica mais fácil planejar uma 

estratégia adequada para auxiliar o discente a repensar a sua maneira de tratar o problema. 

Nesse sentido, Feltes (2007) aborda o importante papel dos erros na construção do 

conhecimento através de uma frase de Piaget ao afirmar que: 

 
"[...] um erro corrigido (por ele mesmo) pode ser mais fecundo do que um 
acerto imediato, porque a comparação de uma hipótese falsa e suas 
consequências fornece novos conhecimentos e a comparação entre dois erros 
dá novas ideias." (PIAGET, apud FELTES, 2007, p.5). 

 
 Nessa perspectiva, um erro abre possibilidades para a construção do 

conhecimento, estimulando a análise, o aprofundamento e a descoberta de novas ideias 

relacionadas a um assunto.  

 
METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Neste trabalho foi utilizada uma análise com abordagens qualitativas e 

quantitativas, com a pretensão de chegar à compreensão dos tipos de erros cometidos e 

suas possíveis causas na resolução das questões.  
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Tendo em vista que a pesquisa foi realizada no local onde ocorrem os problemas, 

ou seja, na sala de aula, trata-se de uma pesquisa de campo. Fiorentini e Lorenzato (2012) 

afirmam que a pesquisa de campo 

 
[...] é aquela modalidade de investigação na qual a coleta de dados é realizada 
diretamente no local em que o problema ou fenômeno acontece e pode se dar 
por amostragem, entrevista, observação participante, pesquisa–ação, aplicação 
de questionário, teste, entre outros. (FIORENTINI; LORENZATO, 2012, p. 
106). 

 

O instrumento de coleta de dados foi um questionário envolvendo conteúdos 

relativos à Matemática Financeira. Além de resolverem as questões, os alunos ainda 

foram orientados a expor suas dificuldades na resolução de alguma questão que, por 

ventura, viesse a ocorrer.  

Participaram da pesquisa 39 alunos do 3° ano do Ensino Médio de uma escola da 

rede estadual de ensino do Alto Sertão Sergipano, na faixa etária entre 16 e 19 anos. Antes 

de fazer a análise dos dados, todos os estudantes foram indicados por uma letra e um 

número, a fim de preservar suas identidades. Dessa forma, as referências aos estudantes 

são feitas por A1, A2,..., A39. Essa indicação não seguiu nenhum critério específico, 

sendo organizado na ordem em que estavam dispostos no momento da análise.  

As resoluções das questões foram analisadas quantificando os acertos, acertos 

parciais, erros e questões em branco, baseados na proposta utilizada por Brum e Cury 

(2013) e, em seguida, utilizamos o modelo de Movshovitz-Hadar, Zaslavsky e Inbar 

(1986, 1987), citado por Cury (2007) para a categorização dos tipos de erros. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS SOB A PERSPECTIVA DA ANÁLISE DE 
ERROS 

 

Apresentamos os resultados e discussões do questionário sob a perspectiva da 

Análise de Erros (Cury, 1994). Inicialmente, quantificamos todos os erros encontrados e 

discutimos os principais apresentados em cada questão contida no questionário a seguir: 

 

1) Jorge fez um empréstimo no Sistema Price, com os seguintes dados: 
Valor do empréstimo: 2500,00; 
Taxa de juros: 3% ao mês 
Número de prestações: 5 
Qual o valor de cada prestação? 
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2) Use os dados de cada item para calcular o que se pede: 
a) Sabendo que ,00, i  e t . Calcule os juros 

simples dessa aplicação. 
b) Sabendo que , i  e C . Quanto tempo deve durar 

tal aplicação a juros simples? 
 

3) Use os dados de cada item para calcular o que se pede: 
a) Sabendo que , i  e t . Calcule o montante 

resultante dessa aplicação a juros compostos. 
b) Quanto rendeu de juros essa aplicação? 

 

 

Quantificação dos erros 

 

A análise das respostas dos alunos objetiva dar suporte ao professor no 

entendimento das estratégias de resolução das questões parcialmente corretas ou 

incorretas. Tais resultados nos fazem refletir sobre como e quais práticas pedagógicas 

podem ser utilizadas em uma intervenção futura, na tentativa de sanar as dificuldades 

apresentadas. 

Buscando uma melhor compreensão dos dados obtidos, foram criadas algumas 

tabelas considerando quatro aspectos nas questões: corretas, parcialmente corretas, 

incorretas e em branco que, segundo Brum e Cury (2013), podem abranger sentidos 

amplos, e varia de pesquisador para pesquisador. Dessa forma, achamos por bem, defini-

los usando os critérios que consideramos em cada um desses aspectos: 

 Corretas: consideramos as respostas que chegaram ao resultado esperado usando 

fórmulas adequadas, propriedades matemáticas e/ou raciocínios lógicos corretos.  

 Parcialmente corretas: as resoluções em que o aluno usa a fórmula ou raciocínio 

adequados, mas comete algum tipo de erro relacionado à aplicação de propriedades ou 

operações matemáticas e, por conta disso, não chega ao resultado esperado. 

 Incorretas: foram classificadas as soluções que usavam raciocínios falaciosos, usando 

fórmulas ou propriedades incabíveis na sua resolução.  

 Em branco: foram consideradas aquelas em que o aluno não inicia qualquer tipo de 

resolução.  

A tabela a seguir contém o quantitativo de respostas em cada uma das categorias 

nas três questões, sendo a primeira sobre Sistema Price e as duas seguintes, com itens a 

e b, sobre Juros Simples e Compostos. 
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Tabela 1: Desempenho dos alunos no Questionário 
 

Corretas Parcialmente 
Corretas 

Incorretas Em Branco 

Questão 1 (Sistema Price) 4 15 6 14 
 

Questão 2 (Juros 
Simples) 

a) 20 3 3 13 
b) 16 2 2 19 

 
Questão 3 (Juros 

Compostos) 
a) 15 3 4 17 
b) 14 2 3 20 

Fonte: Acervo da pesquisa 
 

É notório que as questões envolvendo juros simples e compostos apresentaram um 

número significativo de acertos, estes, superando o número de incorretas, o que não 

aconteceu com a questão que trata do Sistema Price. Além disso, em todas as questões 

houve um grande número de alunos que não apresentaram ao menos uma tentativa de 

resolução. 

 Observamos também, que o número de respostas parcialmente corretas se 

apresentam em número significativo, o que nos mostra que os alunos conheciam as 

fórmulas resolutivas, porém apresentaram outros tipos de dificuldades em suas respostas. 

 

 Tipos de erros 
 

A nossa análise seguiu o seguinte percurso: no primeiro momento fomos muito 

minuciosas na análise das resoluções dos alunos e separamos por tipo de erro, por 

exemplo, erros relacionados à adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. 

Depois dessa classificação, reorganizamos os dados de maneira que tivéssemos grandes 

categorias que englobassem erros de mesma natureza e, assim, os erros citados passaram 

a fazer parte de uma mesma categoria, a saber, erros operacionais.  

Na categorização dos erros cometidos, consideramos apenas o primeiro erro, uma 

vez que um mesmo aluno pode ter cometido vários deles durante a sua resolução. Para 

tanto, utilizamos as categorias definidas por Movshovitz-Hadar, Zaslavski e Inbar (1986, 

1987) citado por Cury (2007) e incluímos a categoria VII que denominamos por 

interrupção na resolução. 

 

Categoria I – Uso errado dos dados: são considerados os erros em que os alunos utilizam 

os dados da questão de forma incorreta. 
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Categoria II – Linguagem mal interpretada: consideramos os casos em que os discentes 

traduziram os dados para outra linguagem de forma errada, como, por exemplo, errar uma 

transformação de uma taxa percentual para a forma de número decimal ou uma 

transformação de um tempo em meses para um tempo em anos. 

Categoria III – Definições ou teoremas distorcidos: foram incluídos os casos em que os 

estudantes utilizaram definições e/ou propriedades que não se aplicavam na questão. 

Categoria IV – Erros técnicos: incluímos nesta categoria os erros de manipulação 

algébrica que, nesta pesquisa, são representados por: multiplicação, divisão, adição e 

potenciação. 

Categoria V – Solução não verificada: consideramos os erros na solução, apesar de o 

aluno ter utilizado uma resolução válida. 

Categoria VI – Inferência logicamente inválida: foram considerados os casos em que os 

discentes utilizaram raciocínios falaciosos, como, por exemplo, usar métodos inexistentes 

e sem fundamento. 

Categoria VII – Interrupção na resolução: são considerados os casos em que os alunos 

acertaram a questão até certo ponto, mas pararam de resolver por ter encontrado algum 

tipo de dificuldade. 

A categoria VII, não necessariamente relacionada a erros, foi criada pela 

necessidade de incluir os casos em que houve interrupção da resolução, uma vez que o 

aluno não evidenciou falhas no desenvolvimento da questão. 

A Tabela 2, a seguir, mostra o quantitativo de erros por categoria em cada questão. 
 

Tabela 2: Número de erros cometidos nas questões por categoria  
Categorias    Total 
 1 2.a 2.b 3.a 3.b  

I -- -- -- -- -- -- 
II -- 6 1 -- 1 9 
III 6 -- -- -- -- 7 
IV 11 -- 3 6 1 31 
V -- -- -- -- -- -- 
VI -- -- -- 1 -- 4 
VII 4 -- -- -- -- 4 

Fonte: Acervo da pesquisa 
 

A categoria I não se aplica na nossa pesquisa, pois os dados deste questionário são 

apresentados de forma explícita, ou seja, a identificação dos dados já foi previamente feita 

pelo pesquisador, restando ao aluno apenas utilizá-los. Claramente podemos observar que 

a maior incidência de erros foi na categoria IV (Erros técnicos). Efetivamente, esses erros 
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que envolvem operações básicas e manipulações algébricas são muito frequentes em 

quase todos os conteúdos matemáticos, não especificamente, na Matemática Financeira, 

principalmente no que se refere à divisão. 

Além dos 31 erros desse tipo, vistos na tabela anterior, podemos enquadrar como 

dificuldade nas operações, os quatro discentes incluídos na categoria VII. Apesar de não 

apresentarem erros, os mesmos evidenciaram dificuldades em realizar alguns cálculos, o 

que não deveria se esperar de alunos que estão prestes a concluir o Ensino Médio. 

Duas outras categorias que apresentaram números significativos de erros foram as 

que se referem à má interpretação de linguagens e distorção de definições e teoremas, que 

são as categorias II e III, pois somadas representam 16 erros.  

Alguns estudantes demonstraram não compreender a linguagem matemática 

como, por exemplo, uma representação de um percentual. Isso ocorre pelo fato de o 

alunado não conhecer verdadeiramente o sentido dos símbolos matemáticos.  

Granel (2003) apud Lorensatti (2009, p. 90) comenta: 
 

A linguagem matemática pode ser definida como um sistema simbólico, com 
símbolos próprios que se relacionam segundo determinadas regras. Esse 
conjunto de símbolos e regras deve ser entendido pela comunidade que o 
utiliza. A apropriação desse conhecimento é indissociável do processo de 
construção do conhecimento matemático. Está compreendido, na linguagem 
matemática, um processo de “tradução” da linguagem natural para uma 
linguagem formalizada, específica dessa disciplina. 

 
Dessa forma, não basta conhecer uma notação, por exemplo, “%”. É necessário 

entender o seu significado, o que ele representa matematicamente e usá-lo de forma 

consciente e não decorada, para então, sua aplicabilidade fazer sentido. 

Também foi evidenciado, nas resoluções apresentadas pelos discentes, o uso 

indevido de regras e propriedades matemáticas. Eles usaram fórmulas existentes, mas que 

não se aplicavam à questão proposta. Isso porque muitos foram desatentos na leitura dos 

enunciados ou memorizaram as fórmulas ao invés de entenderem a que se refere cada 

uma delas. 

 Discutiremos a seguir, alguns dos tipos de erros apresentados no questionário 

dessa pesquisa. Para melhor compreensão do leitor, escolhemos fazer uma análise das 

categorias evidenciadas em cada questão, discutindo as possíveis causas dos problemas 

enfrentados pelos estudantes na sua resolução. 

 Pudemos notar pela Tabela 2, que os erros apresentados na primeira questão se 

enquadraram nas categorias III – Definições ou teoremas distorcidos, IV – Erros técnicos 
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e VII – Interrupção na resolução. Sendo que, o maior número de erros cometidos está na 

categoria IV, com uma incidência de 11 casos dentre os 21 notificados. 

 Um erro comum na categoria III relativo a essa questão foi que, equivocadamente, 

os alunos dividiram o valor do empréstimo em 5 prestações iguais e, em seguida, 

calcularam 3% de 2.500, adicionando o valor encontrado a cada parcela. Dessa forma, os 

alunos consideram que os juros mensais são fixos, o que não se aplica no caso do Sistema 

Price.  

Esse erro foi cometido por seis estudantes, pois levaram em conta que os juros 

mensais seriam iguais e equivalentes a 3% do valor do empréstimo. Isso pode ter ocorrido 

pelo fato de os alunos não associarem o tipo de amortização com o comportamento da 

dívida em cada período. Nesse sistema, os juros são cada vez menores, embora as 

prestações sejam fixas. Podemos exemplificar essa ocorrência pela resolução do 

estudante A34: 

Figura 1: Protocolo do aluno A34 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Este caso nos interessou bastante, pelo fato de o aluno resolver de duas maneiras 

diferentes. Observe que ele primeiramente tenta resolver usando a fórmula, que foi posta 

de forma incorreta, e manipulada erroneamente, e se depara com uma solução absurda, já 

que o valor total a ser pago seria inferior ao valor do empréstimo. É possível que ele tenha 

feito a verificação e notado que sua resposta não fazia sentido. Note que ele risca essa 

resolução e parte para outra estratégia. Em seguida, o aluno resolve a questão 

considerando os juros fixos, citados anteriormente. Embora tenha errado novamente, sua 

nova resposta faz mais sentido. 
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É comum ocorrer esse tipo de equívoco, devido à maneira como os alunos 

assimilam o conhecimento. Muitos sabem calcular juros relativos à determinada taxa, 

porém, não compreendem os sistemas de capitalização e de amortização. Apenas 

memorizam fórmulas e aplicam sem compreenderem, de fato, seu significado. 

Os principais erros associados na categoria IV, nessa questão, foram em relação 

às operações básicas. Todos os alunos que apresentaram esse tipo de erro identificaram a 

fórmula corretamente e conseguiram conduzir a questão até se depararem com a subtração 

de um número inteiro por uma fração. Além disso, alguns erraram a potência com 

expoente negativo. Outros, embora tenham aplicado a definição de potenciação de forma 

correta, erraram na multiplicação. Vejamos a seguir, o protocolo do aluno A11: 

 
Figura 2: Protocolo do aluno A11 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 
 Analisando a resolução do discente, percebemos que ele comete vários erros, mas 

o primeiro foi desconsiderar o sinal negativo do expoente. É possível que ele acredite que 

não importa o sinal, e sim o valor numérico. Ou que tenha esquecido por falta de atenção. 

Em seguida, ele aplica a definição correta de potenciação, expressando o produto 

, no entanto, ele resolve, possivelmente, primeiro a 

potência da parte inteira,  e separadamente calculou a potência da parte decimal 

, resultando  Notamos ainda que ele calcula erroneamente a subtração 

. Ele não se dá conta que o resultado é um número negativo e, como a 

diferença entre as partes inteiras é igual a zero, ele desconsidera que é a parte decimal 

do número. 
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 Outro erro que nos deparamos constantemente nas turmas de Ensino Médio é 

quando o aluno, ao resolver uma potência, multiplica a base pelo expoente. Por isso, 

esperávamos grande incidência desse tipo de erro. Todavia, apenas uma ocorrência foi 

registrada. Nessa questão houve casos em que os alunos pararam de resolver porque não 

sabiam mais prosseguir, por isso criamos a categoria VII. Os quatro discentes incluídos 

nessa categoria pararam as suas resoluções no ponto em que, para concluí-las, precisavam 

apenas realizar operações básicas, o que pode ser visto, por exemplo, na resolução do 

estudante A4. 

 
Figura 3: Protocolo do aluno A4 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 
 Observe que o aluno, assim como os demais, teve dificuldade em resolver a 

expressão que continha, além de uma potência, uma fração. Dois tópicos importantes e 

que vêm se apresentando como grandes obstáculos para os discentes. 

É comum os alunos apresentarem esse tipo de dificuldade ao iniciarem os 

trabalhos com frações. Por isso, é necessário ter bastante cuidado ao se ensinar esses 

conteúdos e dar atenção às dificuldades evidenciadas, para que conceitos equivocados 

não se cristalizem, vindo a ser um problema na aprendizagem de outros conteúdos. 

Na questão sobre Juros Simples, os erros foram enquadrados nas categorias II e 

IV, que tratam de tradução incorreta dos dados para outra linguagem e manipulações 

algébricas, respectivamente. 

 No item a, todos os seis erros foram incluídos na categoria II, cujos erros estão 

relacionados à transformação de uma taxa da linguagem percentual para a de número 

decimal. O protocolo do aluno A3 é um exemplo desse tipo de erro. 
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Figura 4: Protocolo do aluno A3 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Note que ao invés de dividir a taxa 2,5 por 100, o aluno faz uma tentativa de dividir 

100 pela taxa 2,5. O que mostra que ele conhece a notação de porcentagem, mas não 

compreende o seu significado. Ele ainda substitui corretamente o valor de “t” na fórmula, 

mas ao efetivar os cálculos usa 32 ao invés de 36.  

 Já no item b, as categorias apresentadas foram II – Linguagem mal interpretada e 

IV – Erros técnicos. Na categoria II, somente o aluno A3 foi incluído, vejamos seu 

protocolo: 

 
Figura 5: Protocolo do aluno A3 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

 Perceba que ele comete o mesmo erro que cometeu no item (a), por não saber 

transformar a taxa percentual, mostrando mais uma vez, que não consegue trabalhar com 

porcentagem. Ele ainda erra a operação de divisão com números decimais.  

A categoria mais representada neste item foi a de Erros técnicos, com incidência 

de três erros. Usaremos o protocolo do discente A18 para exemplificar: 

a) Sabendo que ,00, i  e t . Calcule os 
juros simples dessa aplicação. 

 

b) Sabendo que , i  e C . Quanto tempo 
deve durar tal aplicação a juros simples? 
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Figura 6: Protocolo do aluno A18 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

Observe que ele identifica a fórmula, manipula corretamente, porém resolve uma 

multiplicação errada, pois  e não . Note ainda, que a divisão 

também está calculada errada, uma vez que  e não . Mais uma 

vez, a dificuldade nas operações básicas é determinante no insucesso do desempenho dos 

alunos. 

 A última questão diz respeito à capitalização a juros compostos. Os erros foram 

inseridos nas categorias II, IV e VI, Linguagem mal interpretada, Erros técnicos e 

Inferência logicamente inválida, respectivamente.  

No item a, classificamos os erros nas categorias IV e VI. Para exemplificar os 

erros da categoria IV, vamos usar o protocolo do discente A31: 

 
Figura 7: Protocolo do aluno A31 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

  

Note que ele expressa a fórmula correta, no entanto, no momento da substituição 

dos dados, ele troca o sinal de multiplicação pelo da adição. Mesmo se estivesse correto 

o sinal, ele resolveu a expressão numérica de forma errada, ao desconsiderar que, em uma 

expressão, devemos resolver primeiramente, os parênteses.  

a) Sabendo que , i  e t . Calcule o 
montante resultante dessa aplicação a juros compostos. 

b)  
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 Na categoria VI, nessa questão, foi inserido novamente o erro do estudante A30, 

que utiliza um raciocínio incorreto na resolução, apesar de ter exposto a fórmula correta 

para resolver o problema.  

 
Figura 8: Protocolo do aluno A30 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

 

 Perceba que ele soma a taxa à quantia (e soma errado), apresentando uma 

resolução incabível, embora tenha expressado a fórmula correta para a solução do 

problema. Esse fato comprova sua dificuldade em compreender o conteúdo envolvendo 

porcentagem. 

No item b foram categorizados erros do tipo II e IV, Linguagem mal interpretada 

e Erros técnicos, respectivamente. Na categoria II, somente o erro do discente A30 foi 

incluído. O aluno considerou a taxa de juros como sendo o valor dos juros ao invés de 

calculá-lo. 

Outra categoria que teve apenas uma incidência no item b foi a IV. O erro do aluno 

A22 foi inserido nessa categoria, por conta de manipulação algébrica, como pode ser visto 

através do seu protocolo exposto a seguir: 

 
Figura 9: Protocolo do aluno A22 

b) Quanto rendeu de juros essa aplicação? 

 

Fonte: Acervo da pesquisa 

  

O aluno utiliza a fórmula e os dados corretos, mas manipula-os de forma incorreta. 

Ao invés de ele subtrair o capital do montante para obter os juros, ele divide. Mais que 

um erro de manipulação algébrica, ele não entende o conceito de juros, que é a diferença 

entre o montante e o capital. 
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Ainda no item b, vale ressaltar que as três respostas consideradas incorretas (Ver 

Tabela 1), não foram inseridas em nenhuma categoria, uma vez que todos os 

procedimentos foram executados corretamente, exceto pelo uso dos dados encontrados 

erroneamente no item a. 

É importante destacar que além dos erros mencionados em nossa discussão, várias 

respostas poderiam ser enquadradas na categoria V, embora não tenhamos incluído 

nenhum erro nela. Por exemplo, um aluno que fez todos os procedimentos corretos e errou 

o último passo, uma divisão, por exemplo, o primeiro erro cometido foi a falha na 

operação, no entanto, se ele tivesse verificado a solução encontrada, poderia notar 

incoerência, retomar a resolução e, talvez, encontrar o erro cometido. Podemos constatar 

um desses casos no protocolo a seguir. 

 
Figura 10: Protocolo do aluno A3. Questão 3. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa 

  
Neste caso, o estudante encontra um montante menor que o capital investido, o 

que não faz sentido, pois o montante deveria ser maior que o capital aplicado. Se o aluno 

tivesse analisado a resposta encontrada, teria notado que sua solução estava inadequada. 

Daí a importância da verificação.  

Concluímos que grande parte do baixo desempenho nos conteúdos matemáticos é 

proveniente do déficit com os números e suas operações. Diante disso, é importante tentar 

sanar tais dificuldades a fim de obter um bom desempenho na aprendizagem dos 

conteúdos de matemática.  

 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Diante desses resultados e discussões, podemos concluir que os erros mais 

frequentes na resolução das questões estão relacionados a operações básicas e 

manipulações algébricas. Além desses, outro tipo de erro que se apresentou em grande 
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número foi relacionado à interpretação de linguagens. Os discentes demonstraram não 

conhecer alguns conceitos e notações ou utiliza-os de forma incorreta. Outros podem até 

conhecer as fórmulas, mas não sabem como e quando devem usá-las, evidenciando não 

compreenderem os significados e suas aplicações.  

Esses problemas nos preocupam bastante e geram uma sensação de fracasso 

profissional, mesmo entendendo que a matemática admite falhas no processo de 

construção do conhecimento. O déficit apresentado reflete o quanto os estudantes, embora 

no Ensino Médio, não conseguem dominar operações básicas, que deveriam ter aprendido 

no Ensino Fundamental.  

É necessário que os professores busquem alternativas que facilitem a compreensão 

de conteúdos básicos que darão suporte à aprendizagem de conteúdos matemáticos 

futuros. Daí a importância de um planejamento que esteja diretamente relacionado às 

dificuldades dos alunos, ou seja, é interessante que o professor planeje a sua intervenção 

a partir da observação cuidadosa dos alunos a que ela se destina. 

Além das dificuldades apresentadas, notamos que muitos erros poderiam ter sido 

evitados se os alunos fizessem uma revisão da sua resolução e percebessem o erro que 

ocasionou a incoerência da resposta. Isso nos faz acreditar que um trabalho que incentive 

o aluno a refletir sobre a sua solução poderia ser um caminho para evitar tantas respostas 

erradas. 

Dessa forma, é necessário preparar o aluno para interpretar suas estratégias de 

resoluções, identificar seus próprios erros e superar suas dificuldades para não persistir 

usando estratégias erradas. 
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Resumo

Neste trabalho exibiremos algumas relações entre a teoria matemática que abrange
o jogo Sudoku, os quadrados latinos, e a teoria de grupos finitos. Na terceira seção
exibiremos um critério que estabelece se um quadrado latino de ordem n é a tabela de
Cayley de um grupo de igual ordem. Na última seção trabalharemos com o conceito
de ortogonalidade entre quadrados latinos, e utilizando o conceito de grupos finitos,
exibiremos um contra-exemplo para uma famosa conjectura de Euler. Ressaltamos
que o único pré-requisito para o perfeito entendimento deste artigo é o teorema de
Cayley para grupos finitos, de modo que a teoria desenvolvida aqui é aplicável no
ensino universitário.

Palavras-chaves: Sudoku; Quadrados Latinos; Grupos; Teorema de Cayley; Quadra-
dos Latinos Ortogonais.

Abstract

In this work we will show some relationships between the mathematical theory that
covers the Sudoku game, the Latin squares, and finite group theory. In the third
section we will show a criterion that establishes if a Latin square of order n is the
Cayley table of a group of equal order. In the last section we will work with the
concept of orthogonality between Latin squares, and using the concept of finite groups
we will show a counterexample to a famous Euler conjecture. We emphasize that the
only prerequisites for the perfect understanding of this article is Cayley’s theorem for
finite groups, so that the theory developed here is applicable in university teaching.

Keywords: Sudoku; Latin Squares; Groups; Cayley’s Theorem; Orthogonal Latin
Squares.
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1 INTRODUÇÃO

Provavelmente você já jogou, ou ouviu falar de um jogo popularmente chamado Su-
doku1. É um jogo bem simples de racioćınio lógico que trata de organização posicional
de números. No caso, o jogo é disposto em forma de um quadrado 9 × 9 de números
em {1, 2, . . . , 9} com alguns pré-alocados em que o jogador deve completá-los de modo
que um mesmo número não se repita na mesma linha ou coluna. A origem do jogo está
associada ao conceito de quadrados latinos de ordem n, com n = 1, 2, 3, . . .. Neste ar-
tigo exploraremos o conceito de quadrados latinos e relacionaremos esta estrutura com
grupos finitos, de modo a estabelecer um critério para saber se um quadrado latino é
a tabela de Cayley de um grupo. Na última seção trataremos de relações envolvendo
grupos e pares de quadrados latinos mutualmente ortogonais, sendo este assunto im-
portante para aplicações como teoria de códigos corretores de erros, por exemplo. Ao
leitor deste texto é requerido apenas o conhecimento básico de grupos de permutação
e o teorema de Cayley.

2 QUADRADOS LATINOS

A primeira vez de que se tem registro de que alguém pensou em quadrados latinos
foi em 1639 em um jogo de cartas. O primeiro matemático que publicou um texto
sobre quadrados latinos2 foi Leonhard Euler em 1783, texto que se referia à aplicações
à estat́ıstica. Segue a definição matemática de um quadrado latino de ordem n.

Definição 2.1. Um quadrado latino de ordem n é uma quádrupla (R,C, S, L) onde
R,C, S são conjuntos com n elementos e L é uma aplicação L : R × C → S tal que
para cada i de R e j de C, a equação L(i, j) = x tem uma única solução, isto é, fixando
qualquer duas coordenadas de (i, j, x) encontra-se a terceira de forma única.

De maneira informal, um quadrado latino é uma maneira de dispor n×n elementos
onde em uma determinada linha i e coluna j o elemento i, j não se repete nesta mesma
linha e na mesma coluna.

Como R,C, S = X = {1, 2, . . . , n}, abreviaremos a quádrupla (X,X,X, ∗) para
(X, ·). Um exemplo de um quadrado latino de ordem n é:

1A palavra Sudoku é a abreviação para a frase: suuji wa dokushin ni kagiru, que em português
significa: os d́ıgitos devem permanecer únicos.

2 O nome quadrados latinos se dá ao fato de que Euler usou letras latinas para os seus quadrados
nesta obra.
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L =

1 2 · · · n

2 3 · · · 1
...

...
. . .

...
n 1 · · · 2

Notemos que esse quadrado corresponde a tabela de Cayley de (Zn,+), identificando
k com k̄, para 1 ≤ k ≤ n . Tal fato nos leva a pensar em uma posśıvel relação existente
da teoria de quadrados latinos e a teoria dos grupos. Veremos na seção seguinte um
teorema que conecta de maneira técnica estas estruturas.

De fato, quadrados latinos apresentam uma estrutura combinatória muito singular,
e dela derivam-se muitas propriedades e aplicações. Ademais, há resultados que são
influenciados por várias áreas dentro e fora da análise combinatória, como álgebra,
geometria finita, estat́ıstica dentre outras.

Definição 2.2. Dados dois quadrados latinos de ordem n, L1 = (lij) e L2 = (mij),
definimos L1 ⊙ L2 como sendo o quadrado formado pelos pares (lij,mij) na linha i e
coluna j.

Exemplo 2.3. Considere os quadrados latinos L1 e L2 como abaixo.

L1 =
1 2 3
2 3 1
3 1 2

L2 =
1 2 3
3 1 2
2 3 1

L1 ⊙ L2 é dado como a seguir:

L1 ⊙ L2 =
11 22 33
23 31 12
32 13 21

Definição 2.4. Dois quadrados latinos de ordem n, L1 = (lij) e L2 = (mij), são ditos
ortogonais se o par (lij,mij) ocorre apenas uma vez em L1 ⊙ L2.

Os quadrados latinos no exemplo anterior são ortogonais. A importância do estudo
de quadrados latinos mutualmente ortogonais está vinculada ao fato de que com conjun-
tos grandes de quadrados latinos mutualmente ortogonais pode-se obter códigos basea-
dos em quadrados latinos considerados ótimos, em certo sentido (maiores informações
podem ser encontradas em [4] e [1]).

A origem do estudo de quadrados latinos ortogonais vêm da tentativa de solução do
problema dos 36 oficiais de Euler. O problema consiste em encontrar uma tabela 6× 6
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em que se possa distribuir os oficiais em 6 regimentos distintos com 6 patentes distintas
de modo que cada regimento tenha exatamente um oficial de uma das 6 patentes. Por
exemplo, não pode se ter dois tenentes na cavalaria. A solução deste problema requer
dois quadrados latinos de ordem 6 ortogonais, onde, um referente à patentes e outro
referente aos regimentos. Euler conjecturou que não existem tais quadrados e ainda
que não existe um par de quadrados latinos ortogonais de ordem 2(2k − 1), para k

natural. Fora provado em 1900 por Gaston Tarry, que, de fato, não existem quadrados
latinos mutuamente ortogonais de ordem 6, porém a forma mais geral da conjectura foi
refutada na década de 1950 por Bose, Parker e Shrikhande [2].

Definição 2.5. Seja A = {L1, L2, . . . , Lk} um conjunto de quadrados latinos de ordem
n. O conjunto A é dito ser um conjunto mutuamente ortogonal se para cada i 6= j, Li

é ortogonal a Lj, 1 ≤ i, j ≤ k.

Denota-se conjuntos mutuamente ortogonais por M.O.L.S. (sigla em inglês da ex-
pressãoMutually Orthogonal Latin Squares). SejaN(n) o número de M.O.L.S. de ordem
n. A proposição a seguir fornece uma limitação para a função N(n).

Proposição 2.6. Para cada n ≥ 2, N(n) ≤ n− 1

Demonstração: Seja A = {L1, L2, . . . , Lk} um conjunto de quadrados latinos mutua-
mente ortogonais. Dados L1 e L2 em A, os n śımbolos de L1 podem ser permutados de
qualquer maneira sem afetar a sua ortogonalidade com o quadrado L2. Podemos reor-
denar os śımbolos na primeira linha de cada quadrado para ficar na forma:(1, 2..., n).
Sejam L1 e L2, como abaixo, são dois elementos do conjunto A.

L1 =

1 2 · · · n

x − · · · −
...

...
. . .

...
− − · · · −

L2 =

1 2 · · · n

y − · · · −
...

...
. . .

...
− − · · · −

Nem o śımbolo x, nem y podem ser 1, de modo que L1 e L2 são quadrados latinos.
Além do mais x 6= y, pois se x = y = i, o par (i, i) já existe na primeira linha de
L1 ⊙ L2. Então existem no máximo n − 1 śımbolos que podem aparecer na primeira
posição da segunda linha de L1 ⊙ L2. Logo N(n) ≤ n− 1. �

No exemplo abaixo mostraremos um conjunto de 3 M.O.L.S. de ordem 4. Um
conjunto de n− 1 M.O.L.S. de ordem n é chamado de um conjunto completo.

Exemplo 2.7. Considere os quadrados latinos:
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0 1 2 3
1 0 3 2
2 3 0 1
3 2 1 0

0 1 2 3
2 3 0 1
3 2 1 0
1 0 3 2

0 1 2 3
3 2 1 0
1 0 3 2
2 3 0 1

Por simples inspeção, estes quadrados formam um conjunto completo. Há uma
classe infinita onde a cota superior n− 1 é atingida, como descrito na última seção.

3 QUANDO UM QUADRADO LATINO É A TA-

BELA DE UM GRUPO

Nesta seção exibiremos uma condição técnica, que se satisfeita, possa garantir que
quadrados latinos possuam as propriedades de um grupo. Nem sempre um quadrado
latino é a tabela de um grupo com uma certa operação, porém a tabela de um grupo
sempre tem a estrutura de um quadrado latino. Basta notar que os elementos do grupo
nunca se repetem nas mesmas linhas e colunas de um quadrado pois a operação do
grupo é binária, e todo elemento do grupo possui inversa, ou seja a lei do cancelamento
(tanto a direita como a esquerda) está assegurada nesta tabela. Podemos associar um
quadrado latino à uma estrutura mais simples que a de grupos.

Definição 3.1. Dada ∗ uma operação binária em um conjunto Q, o par (Q, ∗) é um
quasigrupo se para todo par a, b ∈ Q, as equações a ∗ x = b e y ∗ a = b são unicamente
solúveis para x e y em Q.

A partir da definição de um quasigrupo, podemos estabelecer que um quadrado
latino L de ordem n é equivalente a uma tabela de um quasigrupo (X = {1, 2, . . . , n}, ∗).

A proposição a seguir nos diz que o que difere um grupo de um quasigrupo é a
associatividade de elementos, ou seja, ”um quasigrupo é um grupo não associativo”.

Proposição 3.2. Seja (Q, ∗) um quasigrupo. Se esta estrutura é associativa então
(Q, ∗) é um grupo.

Demonstração: Primeiramente vamos provar que (Q, ∗) possui identidade. Sejam
e1, e2, x ∈ Q, tais que x ∗ e1 = x = e2 ∗ x. Então x ∗ e21 = x ∗ e1 = x, logo e21 = e1.
Se a ∈ Q é tal que e1 ∗ a = x, então e2 ∗ e1 ∗ a = e2 ∗ x = x = e1 ∗ a, e assim
e2 ∗ e1 = e1 = e21, implicando em e1 = e2. Colocando e = e1, temos que para qualquer
y ∈ Q, e ∗ y = e ∗ y2, implicando que y = e ∗ y e de maneira análoga obtemos y = y ∗ e.
Devido a arbitrariedade das escolhas de x e y, podemos estabelecer que e é a identidade
em Q.

ReviSeM, Ano 2017, No
. 1, p. 51− 63 56



Alegri, M.; Silva, S.B.

Provaremos agora que todo elemento de Q possui inverso em Q. Para todo x ∈ Q,
existem únicos a, b ∈ Q, tais que x ∗ a = e = b ∗ x. Então a = e ∗ a = (b ∗ x) ∗ a =
b ∗ (x ∗ a) = b ∗ e = b, e deste modo podemos denotar x−1 = a = b. �

Como todo grupo é um quasigrupo, toda tabela de Cayley de um grupo finito é um
quadrado latino, deste modo obtemos o seguinte resultado.

Corolário 3.3. A tabela de multiplicação de um grupo finito de ordem n é um quadrado
latino de ordem n.

Exemplo 3.4. Considere os dois quadrados a seguir.

. 1 2 3 4
1 1 2 3 4
2 2 1 4 3
3 3 4 1 2
4 4 3 2 1

. 1 2 3 4
1 1 4 3 2
2 2 3 4 1
3 3 1 2 4
4 4 2 1 3

O quadrado latino da esquerda representa a tabela do grupo de Klein, V = Z2 ×
Z2, obtida seguindo o isomorfismo entre V e X = {1, 2, 3, 4}, via a associação 1 ↔
(0̄, 0̄), 2 ↔ (0̄, 1̄), 3 ↔ (1̄, 0̄), e 4 ↔ (1̄, 1̄). O quadrado latino da direita não é a tabela
de Cayley de um grupo. Observe que esta estrutura não é associativa, pois (1.2).3 = 1
e 1.(2.3) = 2.

Como vimos no exemplo anterior, a rećıproca do corolário nem sempre é verdadeira.
Utilizando o próximo teorema teremos condições de julgar quando um quadrado latino
tem a estrutura de grupo. O próximo teorema faz uso do famoso teorema de Cayley
que diz que todo grupo finito é isomorfo a um subgrupo do grupo de permutações
Sn, ou seja todo elemento de um grupo finito de n elementos é uma permutação de n

elementos.
Considerando a tabela do grupo de Klein (V ), se tomarmos duas linhas quaisquer

desta e considerarmos estas como permutações, a composição destas linhas será uma
linha da tabela de V . Por exemplo se permutarmos a segunda e quarta linhas, temos

(

1 2 3 4
2 1 4 3

)

◦

(

1 2 3 4
4 3 2 1

)

=

(

1 2 3 4
3 4 1 2

)

que é a terceira linha da tabela do grupo de Klein (V ). Podemos obter esta linha
calculando (2∗4)∗x = 2∗(4∗x), para todo x ∈ X = {1, 2, 3, 4}. De maneira equivalente,
podemos realizar esta tarefa calculando φ2 ◦ φ4(x) = φ2∗4(x), onde φg é a translação,
φg(x) = g ∗ x. Em geral, para todos os quadrados latinos em que a composição de
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duas de suas linhas é uma linha do quadrado, teremos que este quadrado é a tabela
de Cayley de um grupo, resultado que será demonstrado logo a seguir, chamado de
método de Siu. Este método é creditado ao matemático chinês Man-Keung Siu em
seu artigo Which Latin Squares are Cayley Tables?, publicado na revista The American
Mathematical Monthly em 1991. Ver [5].

Teorema 3.5 (Método de Siu). Um quadrado latino é a tabela de um grupo se, e
somente se, a composição de duas linhas é uma linha do quadrado.

Demonstração: Considere L um quadrado latino de ordem n, fechado em relação a
composição de linhas. A fim de demonstrarmos este teorema, precisamos mostrar que a
associatividade está assegurada para os elementos de X = {1, 2, . . . , n} via a operação
∗ explicitada no quadrado latino L. Vamos assumir que 1 seja a unidade de X, e
consideremos a aplicação φ : X → Sn, que associa cada g ∈ X em φg ∈ Sn, onde
φg(x) = g ∗ x, para todo x ∈ X. Primeiramente, φ está bem definida, pois se g = h,
então g∗x = h∗x, implicando em φg(x) = φh(x), para todo x ∈ X. A função é também
injetora, devido ao fato da lei de cancelamento à esquerda, garantindo que φg é de fato
bijetiva, e, por conseguinte, uma permutação de Sn.

Afirmamos que o quasigrupo (X, ∗) é associativo (ou seja (X, ∗) é um grupo), se e
somente se, φ(X) é subgrupo de Sn.

De fato, se assumirmos (X, ∗) associativo, temos φg◦φh(x) = g∗(h∗x) = (g∗h)∗x =
φg∗h(x), para todo x ∈ X, e assim φg ◦ φh = φg∗h, e temos que φ(X) é subgrupo de
Sn. Reciprocamente, sendo φ(X) um subgrupo de Sn, temos (a ∗ b) ∗ c = φa∗b(c) =
φa ◦ φb(c) = φa(b ∗ c) = a ∗ (b ∗ c), para quaisquer a, b e c em X.

Como Sn é um grupo finito, para provarmos que (φ(X), ◦) é subgrupo de Sn, basta
verificarmos que a composição de quaisquer duas permutações de φ(X) está em φ(X),
ou seja, basta provarmos que se a, b ∈ X, então φa ◦ φb = φc. Para tanto, basta
verificarmos se a composição de duas linhas, digamos a e b, é uma linha do quadrado
latino L. De fato, para qualquer x ∈ X, a linha a é (φa(1), φa(2), . . . , φa(n)), e assim a
composição da linha a com a linha b é dada por

La ◦ Lb = (φa(1), φa(2), . . . , φa(n)) ◦ (φb(1), φb(2), . . . , φb(n)).

A composição La ◦Lb é uma linha de L desde que La ◦Lb = (φc(1), φc(2), . . . , φc(n)),
e isso é verdade se, e somente se, φa ◦ φb = φc. �

Pode-se verificar que as linhas da tabela do grupo de Klein satisfazem a condição
do critério de Siu. Na prática, para mostrar que um quadrado latino não é a tabela
de um grupo, basta encontrar duas linhas de modo que a composição delas não é uma
linha do quadrado latino.
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Exemplo 3.6. Consideremos o quadrado latino

1 2 3 4 5
2 5 4 1 3
3 1 2 5 4
4 3 5 2 1
5 4 1 3 2

Calculando a composição da terceira e segunda linhas, obtemos:
(

1 2 3 4 5
3 1 2 5 4

)

◦

(

1 2 3 4 5
2 5 4 1 3

)

=

(

1 2 3 4 5
1 4 5 3 2

)

A permutação resultante não é nenhuma linha do quadrado latino.

Para mostrarmos que um quadrado latino de ordem n tem estrutura de grupo, pelo
teorema anterior, temos que testar as n2 composições posśıveis. Note que isto é muito
mais simples do que testar as n3 equações do tipo: a ∗ (b ∗ c) = (a ∗ b) ∗ c.

4 GRUPOS E M.O.L.S.

Definição 4.1. Um quadrado latino linha é um quadrado de ordem n em que cada
linha é uma permutação de n elementos.

Observemos que um quadrado latino é um quadrado latino linha, mas a rećıproca
nem sempre é verdadeira.

Consideremos agora o quadrado R de ordem 3,

R =
2 1 3
2 3 1
3 1 2

Cada linha de R pode ser vista como a imagem de uma permutação, digamos,

f1 =

(

1 2 3
2 1 3

)

f2 =

(

1 2 3
2 3 1

)

f3 =

(

1 2 3
3 1 2

)

Se as linhas de um quadrado latino linha são dadas por f1, f2, . . . , fn, denotamos
este quadrado por (f1, f2, . . . , fn). O conjunto de todos os quadrados latinos linha de
ordem n é denotado por RLn. Definimos a seguinte operação: ◦ : RLn ×RLn → RLn,
tal que A ◦ B = (h1, ..., hn), onde A = (f1, ..., fn), B = (g1, ..., gn), e hi(x) = fi(gi(x)),
para x ∈ {1, 2, . . . , n}.
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Teorema 4.2. (RLn, .) é um grupo de ordem (n!)n

Demonstração: Sejam:
A = (f1, ..., fn), B = (g1, ..., gn) e C = (h1, ..., hn) elementos em RLn

(i) A operação é associativa, pois, A ◦ (B ◦ C) = A ◦ (h1g1, ..., hngn) =
(f1(h1g1), ..., fn(hngn)) = ((f1h1)g1, ..., (fnhn)gn) = (A ◦B) ◦ C

(ii) Para todo A ∈ RLn existe E ∈ RLn tal que A ◦ E = E ◦A = A, basta tomar a
matriz E = (e, e, ..., e), onde e é a permutação identidade.

(iii) Para qualquer A ∈ RLn existe B ∈ RLn tal que A ◦ B = B ◦ A = E, basta
tomar B = (f−11 , ..., f−1n ). Costuma-se denotar B por A−1.

Por (i), (ii), e (iii), temos que RLn é um grupo com a operação ◦. O número de
elementos de RLn é igual a (n!)n, pois dado A = (f1, ..., fn) têm-se n! possibilidades em
cada entrada de A, e como A tem n entradas, segue o resultado. �

Para os quadrados A e B em RLn, denotaremos, de agora em diante A ◦B por AB.
Provaremos a seguir uma série de teoremas que são úteis na construção de conjuntos
de quadrados latinos mutuamente ortogonais.

Teorema 4.3. Sejam R ∈ RLn e E = (e, ..., e), assim E e R são ortogonais se, e
somente se, R é um quadrado latino.

Demonstração: Como R ∈ RLn, é suficiente provar que as colunas de R são per-
mutações. Fixado j, basta provar que aij 6= akj sempre que i 6= k. No quadrado R⊙E

temos que o par (aij, j) aparece na linha i e coluna j, enquanto o par (aik, j) aparece na
coluna k e linha i. Como R e E são ortogonais e (i, j) 6= (k, j) temos (aij, j) 6= (aik, j)
e assim aij 6= akj, como queŕıamos.

A outra implicação segue do fato de que, sendo R um quadrado latino, tomando o
elemento aij de R, (aij, j) só pode ocorrer uma vez, e portanto R e E são mutuamente
ortogonais.�

Teorema 4.4. Seja {A1, ..., An} um conjunto de quadrados latinos linha mutuamente
ortogonais. Para qualquer quadrado latino linha X, o conjunto {XA1, ..., XAm} é com-
posto de quadrados latinos linha mutuamente ortogonais.

Demonstração: Vamos demonstrar que se A e B então XA e XB são ortogonais.
Suponhamos que o par (u, v) ocorre na linha n e coluna p e também na linha n e coluna
q em XA ⊙ XB. Sendo x(m, p) elemento de X, u = a(m, x(m, p)) = a(n, x(n, q)) e
v = b(m, x(m, p)) = b(n, x(n, q)), temos que o par (a(n, x(n, q)), b(n, x(n, q))) só ocorre
uma vez em XA⊙XB, devido a ortogonalidade de A e B.�

Proposição 4.5. Sejam A e B dois quadrados latinos linha. Os quadrados A e B são
ortogonais se, e somente se, existe um quadrado latino L tal que AL = B
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Demonstração: Considerando L = A−1B, pelo teorema 4.2 , temos que L é um quadrado
latino linha. Como A e B são ortogonais, temos que L = A−1B e A−1A = E são
ortogonais pelo teorema 4.4. Pelo teorema 4.3 podemos concluir que L é um quadrado
latino.

Reciprocamente, seja L um quadrado latino tal que AL = B. Pelo teorema 4.3, L
é ortogonal a E, e assim, pelo teorema 4.4, AL = B e AE = A são ortogonais. �

Proposição 4.6. Seja A um quadrado latino e m o menor inteiro positivo tal que
Am não é latino, assim {A,A2, . . . , Am−1} = B é um conjunto ortogonal de quadrados
latinos linha.

Demonstração: Considerando k, j < m, temos que Aj e Ak são ortogonais, e pela pro-
posição 4.5 existe um quadrado latino L tal que Aj = LAk, sem perda de generalidade,
consideremos j < k, e assim L = Aj−k é um quadrado latino, e pela proposição anterior,
podemos concluir que Ak e Aj são ortogonais. �

Se os quadrados A,A2, ..., Am−1 formam um conjunto de quadrados latinos linha
mutuamente ortogonais, A, Aj são ortogonais (j ≤ n), pela proposição 4.1, existe um
quadrado latino L, tal que Aj = AL o que acarreta L = Aj−1. Deste modo, obtemos o
seguinte resultado.

Corolário 4.7. {A,A2, . . . , Am−1} é um conjunto de quadrados latinos linha mutua-
mente ortogonais se, e somente se, todos são quadrados latinos.

Lema 4.8. Se A é um quadrado latino, então A−1 também é um quadrado latino.

Demonstração: Se A é um quadrado latino, pelo teorema 4.3 A e E são ortogonais.
Pelo teorema 4.4, E = AA−1 e EA−1 = A−1 são ortogonais, implicando que A−1 é um
quadrado latino. �

Pelo corolário 4.7 e lema 4.8, podemos obter o seguinte corolário.

Corolário 4.9. Se A,A2, ..., Am−1 são quadrados latinos, então m− 1 quadrados con-
secutivos da coleção A−m+1, A−m+2, . . . , A, . . . , Am−1 forma um conjunto de M.O.L.S..

Agora vamos provar o principal teorema desta seção:

Teorema 4.10. Se L é um quadrado latino de ordem n, com n = pe11 ...perr , onde
p1 < p2 < ... < pr são primos, então o conjunto

{L,L2, . . . , Lp1−1}

é conjunto de M.O.L.S. de ordem n.
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Demonstração: Observemos que todos os positivos inteiros menores ou iguais a p1 − 1
são relativamente primos com n, temos que L, ..., Lp1−1 são quadrados latinos. Pelo
corolário 4.7, estes quadrados são mutuamente ortogonais. �

Corolário 4.11. Se n é primo, existe um conjunto de potências de quadrados latinos
contendo um conjunto completo de n− 1 M.O.L.S. de ordem n.

Corolário 4.12. Se n é ı́mpar, então existe um conjunto de potências de quadrados
latinos contendo ao menos dois M.O.L.S. de ordem n.

Note que para n primo, o corolário 4.7 garante a existência de um conjunto de n−1
MOLS de ordem n, que de fato, ilustra a eficiência da procura de conjuntos de potências
de quadrados latinos para encontrar conjuntos de M.O.L.S..

Exemplo 4.13. Neste exemplo vamos utilizar o teorema anterior para construir um
conjunto {L,L2} contendo dois MOLS de ordem 10:

L =

1 3 4 2 6 7 5 9 10 8
10 2 5 4 4 8 6 7 1 9
9 10 3 5 8 1 2 4 6 7
7 9 1 4 10 5 3 2 8 6
3 8 10 7 5 2 9 6 4 1
5 1 8 9 2 6 4 10 7 3
8 4 6 10 1 9 7 5 3 2
2 7 9 6 3 10 1 8 5 4
4 6 2 8 7 3 10 1 9 5
6 5 7 1 9 4 8 3 2 10

L2 =

1 4 2 3 7 5 6 10 8 9
9 2 4 5 3 7 8 6 10 1
6 7 3 8 4 9 10 5 1 2
3 8 7 4 6 10 1 9 2 5
10 6 1 9 5 8 4 2 7 3
2 5 10 7 1 6 9 3 4 8
5 10 9 2 8 3 7 1 6 4
7 1 5 10 9 4 2 8 3 6
8 3 6 1 10 2 5 4 9 7
4 9 8 6 2 1 3 7 5 10

Estes quadrados provêm um contra-exemplo para a conjectura de Euler (página
4) sobre a não existência de pares de M.O.L.S. de ordem 10. Como L3 = E e logo,
L2 = L−1 e sabendo que se A é um quadrado latino A−1 (lema 4.8) também o é, pelo
corolário 4.7, temos que L e L2 são ortogonais.
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