


Programa Cientista-Chefe em Educação Básica

Universidades - FUNCAP - Secretarias.

Fluxo de dados nas Secretarias para avaliação, integração e
proposição de poĺıticas públicas.

Constelação em torno da Central de Dados: Planejamento, Fazenda,
Recursos H́ıdricos, Saúde, Segurança e Educação públicas.



Programa Cientista-Chefe em Educação Básica

Equipe multidisciplinar de 50 pessoas, composta de matemáticos,
educadores (ensino básico e superior), economistas, estat́ısticos,
programadores, gestores, entre outros.

Análise de Dados da Formação Cient́ıfico-Tecnológica nos Ensinos
Médio e Superior.

Programa de Qualificação do Ensino de Matemática.

Est́ımulo à Formação e Divulgação Cient́ıficas (Programa Estadual de
Olimṕıadas Cient́ıficas).

Ambientes de Avaliação Formativa e Aprendizagem Adaptativa.



Um Circuito Integrado

Curŕıculos e itinerários formativos.

Formação de professores.

Materiais e métodos.

Descritores de proficiência.

Avaliações diagnóstico-formativas.

Dados e devolutivas.



Ciência de Dados Educacionais

Sistema de Gestão Escolar.

Avaliações diagnósticas: SISEDU.

Avaliações externas estaduais: SPAECE.

Avaliações externas nacionais: SAEB e ENEM.

Plano Estadual de Olimṕıadas Cient́ıficas.



Descritores de Proficiência em Matemática

D16: Estabelecer relações entre representações fracionárias e decimais
dos números racionais.

D19: Resolver problemas envolvendo juros simples.

D28: Reconhecer a representação algébrica ou gráfica da função
polinomial de primeiro grau.

D55: Determinar uma equação da reta a partir de dois pontos dados
ou de um ponto e sua inclinação.

D58: Interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma
reta.

D56: Reconhecer, dentre as equações do segundo grau com duas
incógnitas, as que representam circunferências.



Ciência de Dados Educacionais



Ciência de Dados Educacionais

(a) Reconhecer, entre as equações de
segundo grau com duas incógnitas, as
que representam circunferências.

(b) Identificar a localização de números
reais na reta numérica.

Fonte: - , C. Azevedo, E. Medeiros, 2019.
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Fonte: - , C. Azevedo, E. Medeiros, 2019.



Resultados do SPAECE
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Resultados da OBMEP 2017

Menções honrosas no ńıvel 1 (sexto e sétimo anos do EF) em 112
munićıpios (cerca de 61% do total)

Menções honrosas no ńıvel 2 (oitavo e nono anos do EF) em 115
munićıpios.

Que competências e habilidades matemáticas estão sendo avaliadas
nesses dois diferentes contextos?



Ciência de Dados Educacionais

Mineração, interpretação e intervenção pedagógicas a partir de
avaliações (bimestrais, diagnósticas ou de larga escala).

Devolutivas pedagógicas imediatas, localizadas e sistêmicas (via
SISEDU).

Articulação entre bases curriculares, materiais estruturados, avaliações
e formação de professores, com a criação de repositórios validados.



Os Dois Polos



Do instituto de pesquisa às escolas

Programas de Olimṕıadas e a Coluna da Matemática.

Projeto Numeratizar: um embrião da OBMEP.

Formação de professores.



Do instituto de pesquisa às escolas

Em 1954, um grupo de entusiastas, dentre os quais Gervásio Colares,
cria, em Fortaleza, o Instituto Cearense de Matemática.

Elon Lages Lima, que já havia passado por Fortaleza (como professor
e aluno!), orientou muitas atividades do Instituto de Matemática.

O Instituto precedeu a universidade, sendo incorporado formalmente
apenas em 1960.

De modo pioneiro, promovia tanto a iniciação cient́ıfica no Ensino
Médio (Curso Mirim) quanto seminários com convidados nacionais e
estrangeiros, além de cursos de formação de professores.



O centro e a periferia



Matemática no Ceará

Criação pioneira do mestrado em 1965.

Criação do doutorado em meados dos 1990.

Importância vital do PRONEX e da FUNCAP.

Conceitos 5, 6 e 7 em três avaliações sucessivas da CAPES.

Composição atual: pessoas oriundas do interior e do exterior, alguns
tendo passado pelas olimṕıadas.



Programa de Qualificação do Ensino de Matemática

Pós-Graduação Lato Sensu, seguida de Mestrado Profissional em
elaboração.

Formação de professores como laboratório de inovação, com
planejamento didático compartilhado: 340 + 210 + 90 professores.

Identificação de pontos cŕıticos no conhecimento pedagógico da
matemática e estratégias para superá-los.

Certificação condicionada à aplicação de materiais e abordagens em
ambiente escolar, acompanhada e avaliada pelos tutores e pela equipe.
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r r

Figura 4.9: hexágono inscrito (à esquerda) e quadrado circunscrito (à direita)
a um círculo de raio r. O usamos para verificar que 3 < fi < 4.

do centro do círculo aos seis vértices do hexágono, obtemos seis triângulos
equiláteros, já que o ângulo central vale 360/6 = 60° (veja os segmentos em
azul da Figura 4.10). Sendo assim, ¸6 = r e, portanto, p6 = 6r. Veja que a
circunferência é maior do que esse perímetro, ou seja, C > 6r. Logo,

fi = C

2r >
6r
2r = 3 =∆ fi > 3.

Por outro lado, podemos verificar facilmente que o quadrado circunscrito ao
círculo de raio r tem lado de comprimento L4 = 2r. Dessa forma, seu perímetro
é P4 = 4 · L4 = 8r. Dessa vez, a circunferência do círculo inscrito é menor do
que tal perímetro, ou seja, C < 8r. Logo

fi = C

2r <
8r
2r = 4.

Com isso, podemos concluir que a constante fi é um número maior do que
3 e menor do que 4.

De um modo geral, o perímetro de um polígono inscrito em um círculo
é menor do que a circunferência desse círculo e o perímetro de um polígono
circunscrito ao mesmo círculo é maior do que a circunferência desse círculo,
ou seja, para quaisquer m,n Ø 3 (e nas notações acima), temos pm < C < Pn.
Assim,

pm
2r < fi <

Pn
2r .

Também é aceitável se esperar que, quando o número de lados de um polígono
regular cresce, seja ele inscrito ou circunscrito a um círculo, o perímetro desse
polígono fica cada vez mais próximo do círculo. Isso significa que, uma vez que
se consiga expressar pm e Pn em função do raio r do círculo, pode-se encontrar
aproximações razoáveis para o número fi.

Obs
O motivo pelo qual o perímetro de um polígono inscrito é menor do que a
circunferência do círculo é simples: a menor distância entre dois vértices
é uma linha reta, logo cada lado é menor do que o arco menor que ele
determina. Para o polígono circunscrito o argumento é mais complicado.
De toda forma, usaremos estes fatos aqui sem demonstração.

Essa é a ideia que foi usada pelo sábio grego Arquimedes de Siracusa
(287–212 a.C), sobre o qual escrevemos no Módulo 3.

Na obra Sobre a Medida de um Círculo, Arquimedes encontrou valores
aproximados para fi usando os perímetros de polígonos regulares inscritos e
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circunscritos a um círculo de raio 1. Ele começou com hexágonos regulares,
um inscrito e outro circunscrito a um círculo de raio 1 e, a partir desses
polígonos, construiu outros polígonos regulares com 12, 24, 48 e 96 lados, ou
seja, ele conseguiu melhorar suas aproximações duplicando o número de lados
dos polígonos.

Veja que, para todo n Ø 3, podemos inscrever em um mesmo círculo um
polígono regular de n lados e um de 2n lados de tal forma que todo vértice
do polígono menor também seja vértice do maior. A Figura 4.10 mostra um
exemplo disso com n = 6. Nela, também exibimos os raios que ligam o centro
do círculo aos vértices dos polígonos.

Figura 4.10: duplicando a quantidade de vértices de um polígono regular.

r

an

bn

¸n/2

¸2n

Figura 4.11: parte da Figura 4.10 ampliada. Relação entre ¸n e ¸2n.

Pela simetria da Figura 4.10, temos que os lados do polígono em azul
são perpendiculares aos raios de cor vermelha. Na Figura 4.11 vemos um
trecho ampliado da Figura 4.10. Duas aplicações do Teorema de Pitágoras nos
fornecem

Isso vale para todo n Ø 3,
não apenas para n = 6.
Veremos à frente que an
é que chamamos de apó-
tema do polígono azul.
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Figura 4.12: aproximações de fi obtidas calculando os perímetros de polígonos
inscritos em um círculo de raio 1.

an =

Û

r2 ≠
3

¸n
2

42
(4.1)

e

¸2n =

Û

b2n +
3

¸n
2

42
. (4.2)

Como an + bn = r e r = 1, podemos descobrir a medida, ¸2n, do lado do
polígono regular de 2n lados inscrito no círculo de raio 1, a partir da medida
¸n do lado do polígono regular de n lados, inscrito no mesmo círculo. Para
tanto, basta seguirmos os passos a seguir:

(i) Conhecendo ¸n, calculamos an usando a Equação (4.1);
(ii) com an, calculamos bn = 1 ≠ an;
(iii) com bn, calculamos ¸2n usando a Equação (4.2).

Na Figura 4.12, vemos uma planilha com valores correspondentes ao cál-
culo aproximado de fi usando-se polígonos inscritos em um círculo de raio 1.
Na coluna A temos o número n de lados do polígono. Os valores de n dobram
de uma linha para a seguinte, começando com n = 6. Os demais valores dessa
tabela são calculados linha por linha. Na linha em que n = 6, atribuímos o
valor 1 para o lado (¸). Em seguida, aplicado os passos (i) e (ii) do método
acima, calculamos os valores das colunas C e D, correspondentes às variáveis
an e bn, respectivamente. Na coluna E, denominada “novo lado”, usamos a
Equação 4.2 para calcular a medida do lado do polígono que possui o dobro de
lados do atual. Este valor é copiado para a linha seguinte da coluna B. Na
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Figura 4.13: atividade com barbante e papel quadriculado, proposta no Exercí-
cio 4.11.

Exercício 4.11 Amarre as duas extremidades de um barbante de modo que
ele passe a ser uma curva fechada. Coloque o barbante sobre uma folha de
papel quadriculado (Figura 4.13), fazendo com que ele delimite uma parte
do papel. Marque com uma caneta os quadrados situados dentro da região
delimitada pelo barbante. Conte os quadrados marcados. Faça isso para
várias figuras e compare as quantidades.

O professor pode dividir a
turma em equipes e propor
que cada equipe posicione
o barbante sobre o papel
quadriculado de modo que
sejam formadas diversas fi-
guras diferentes, escolhidas
por ele. A experiência proposta no Exercício 4.11 nos induz à conclusão de que,

quanto mais próximo o barbante estiver da forma circular, maior será a área
da região delimitada por ele. Como a Matemática não é uma ciência empírica,
a evidência experimental não é aceita como uma demonstração.

De qualquer modo, pode ser provado que, dentre todas as figuras de mesmo
perímetro, a que tem a maior área é o círculo, mas a demonstração rigorosa
desse fato não é elementar, ou seja, exige ferramentas mais modernas, que
usualmente só são estudas no Ensino Superior.

Exercício 4.12 Um triângulo equilátero de lado 1 tem perímetro igual a 3.
Calcule as medidas dos lados do quadrado e do hexágono cujos perímetros
também são iguais a 3, encontre as áreas desses polígonos e compare-as
(confira os valores na Figura 4.14).

Assim como no Exercício 4.11, o Exercício 4.12 nos dá uma evidência empí-
rica, neste caso sobre polígonos regulares: fixando um valor para o perímetro,
quanto maior for o número de lados de um polígono regular, maior será sua
área. Novamente, a evidência empírica não é uma demonstração, mas, neste
caso, é possível exibir aqui uma ideia de como é possível demonstrar a validade
do resultado. Essa ideia é devida ao matemático grego Zenodoro (200–140
a.C).
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Exercício 4.13 Considere os três polígonos do Exercício 4.12.

1. Marque seus centros.
2. Encontre as medidas de seus apótemas e compare-as.

4.4 Aprofundamento: a curva de Koch

A Figura 4.17 exibe quatro polígonos planos, cada um construído a partir do
que está imediatamente à sua esquerda da seguinte forma:

(1) Divide-se cada lado do polígono em três partes iguais. A parte do meio
será chamada de terço central.

(2) Substitui-se o terço central por dois segmentos que, junto com esse terço,
formam um triângulo equilátero externo ao polígono.

Um segmento.

Remoção do terço central dele.

Inclusão de 2 lados de igual medida.

Figura 4.16: substituindo o terço central de um segmento por um “triângulo”
equilátero.

A repetição desse processo gera uma sequência de polígonos planos, co-
meçando com um triângulo equilátero. Os quatro primeiros polígonos dessa
sequência são exibidos na Figura 4.17. À medida em que os passos acima são
repetidos, os polígonos se aproximam de uma curva que delimita uma região
do plano similar a um floco de neve. Por isso, essa curva limite é denominada
floco de neve de von Koch, ou curva de Koch, em homenagem ao matemático
sueco Niels Fabian Helge von Koch (1870–1924), pioneiro em seu estudo.

A curva de Koch é um exemplo de fractal (veja o Exercício 1.7 do Módulo 1
para a definição de fractal e um outro exemplo).

Figura 4.17: a partir de um triângulo, podemos gerar polígonos que se aproxi-
mam da curva de Koch.



Competências segundo o PISA



Programa de Qualificação do Ensino de Matemática

Encontros quinzenais na forma de planejamentos didáticos conjuntos,
estruturados em torno de módulos temáticos e metodológicos
preparados por uma equipe de redatores com larga experiência.

Monitoramento e avaliação continuadas da formação, com ajustes
adaptativos de materiais e abordagens.



Programa de Qualificação do Ensino de Matemática

Projetos de prática pedagógica associados à formação.

Construção de diretrizes curriculares comuns (para sincronização
ḿınima), considerando a abordagem proposta nos módulos.

Flexibilidade dos módulos como materiais de revisão, aprofundamento
ou mesmo treinamento “oĺımpico”.

Adaptação a ńıveis (do EF II ao EM) e percursos distintos.

Uso de estratégias baseadas em resolução de problemas, abordagens
históricas dos conceitos e forte interação com STEM.



Conhecimento Pedagógico da Matemática (Holanda, - , da
Ponte, Turaça, Veloso, 2019)

Figure: Avaliação do CMP - UFC/INSPER



Desdobramentos: poĺıticas públicas e reformas sistêmicas

Ambientes de aprendizagem adaptativa em Matemática, com a
“virtualização” dos materiais e percursos pedagógicos.

Expansão das formações e produtos para outras áreas, iniciando por
Ĺıngua Portuguesa e Ciências Naturais.

Plano de Gestão da Secretaria da Educação 2019-2022.

Projeto Ciência na Escola: Rede Cientistas do Amanhã (Ceará,
Alagoas, Piaúı, Maranhão).

Realmente desafiador:

Reestruturação das licenciaturas no Ceará
(UFC e algumas estaduais)!
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A formação como laboratório de inovação

Referenciais para discussão sobre diretrizes curriculares, matrizes de
referência e avaliações formativas de alunos das redes estadual e
municipais.

Estruturação de materiais didáticos e de apoio, articulados à execução
dos curŕıculos e aos boletins personalizados e focados das avaliações
formativas e diagnósticas (SISEDU).

Formação das bases para os ambientes de avaliação diagnóstica e
ferramentas de aprendizagem adaptativas.



Novo formato das avaliações diagnósticas: parceria
CED/Sobral - SEDUC - UFC
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Conclusão: superando lugares-comuns

Utilitarismo excessivo: “para que serve isso”?

Contextualizações forçadas e artificiais.

Exemplos e modelos restritos aos séculos XVII a XIX, particularmente
em F́ısica.

Tentativas ingênuas de um curŕıculo sem temas demasiado
“complexos” ou “abstratos”, fixado exclusivamente no livro-texto.

Modelos e teorias pedagógicas em uso não levam em conta avanços
cient́ıficos recentes (em aspectos cognitivos, neurocient́ıficos, digitais,
econômicos, etc.) sobre o aprendizado.

Viés ideológico sobre o suposto caráter instrumental das Ciências
Exatas e da Matemática.



Cientistas na educação (e da educação)

Diferentemente dos“Tigres Asiáticos”, ainda não temos uma agenda
de ensino cient́ıfico-matemático.

Salvo exceções, cientistas não têm participado do debate educacional:
a analogia de Paul Lockhardt é de que os músicos são impedidos de
ensinar música e de que as crianças devem aprendê-la sem conhecer os
instrumentos, mas apenas lendo partituras sem jamais executá-las!

As exceções têm respondido por melhoras expressivas de proficiência:
vide os casos do PROFMAT e da OBMEP.

Passados 100 anos do eclipse, esperamos ver os Einsteins do Século
XXI felizes nas escolas, de Sobral e do Ceará como um todo!
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Obrigado a Todos!


