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RESUMO 

 

As olimpíadas de matemática atualmente desempenham um importante papel no despertar da 

curiosidade pelo saber matemático. Contudo, apesar da expressiva participação de estudantes 

nas competições, há uma grande carência de material didático mais atrativo e convergente 

com as tecnologias de informação. Assim, o presente trabalho tem por objetivo oferecer uma 

metodologia de ensino focada na Teoria das Situações Didáticas (TSD) e na metodologia de 

pesquisa Engenharia Didática de Segunda Geração (EDSG). Primeiro, realizamos um 

levantamento bibliográfico de dissertações na área do Ensino de Matemática, especificamente 

as relacionadas a olímpiadas, almejando mapear pesquisas que porventura fornecessem 

subsídios metodológicos para além da convencional resolução de lista de exercícios. Uma vez 

constatada a necessidade de metodologias que ampliem a abordagem da matemática, 

concentramos esforços em elaborar uma série de Situações Didáticas Olímpicas (SDO), com o 

suporte do software GeoGebra, visando a contribuir para a formação de professores de 

matemática no enfoque dos problemas olímpicos da OBMEP, especificamente os 

relacionados ao tema ―funções‖, na segunda fase da OBMEP em seu nível três. 

 

Palavras-chave: Engenharia Didática de Segunda Geração. Teoria das Situações Didáticas. 

Situações Didáticas Olímpicas. Funções. GeoGebra. 
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ABSTRACT 

 

Mathematical Olympiads currently play an important role in arousing curiosity about 

mathematical knowledge. However, despite the significant participation of students in the 

competitions, there is a great lack of didactic material more attractive and convergent with 

information technologies. Thus, the present work aims to offer a teaching methodology 

focused on the Theory of Educational Situations (TSD) and the Second Generation Teaching 

Engineering (EDSG) research methodology. First, we carried out a bibliographical survey of 

dissertations in the area of Mathematics Teaching, specifically those related to olympiads, 

aiming to map researches that might provide methodological subsidies beyond the 

conventional list of exercises. Once the need for methodologies that extend the approach to 

mathematics has been verified, we have concentrated our efforts on elaborating a series of 

Olympic Teaching Situations (SDO), supported by GeoGebra software, in order to contribute 

to the training of mathematics teachers in the approach to Olympic problems of OBMEP, 

specifically those related to the topic "functions", in the second phase of OBMEP in its three 

level. 

 

Keywords: Second Generation Teaching Engineering; Theory of Didactic Situations; 

Olympic Didactic Situations; Functions; GeoGebra. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As competições no meio matemático remontam à renascença europeia, momento 

em que a agitação cultural proporcionava ambiente para tal atividade científica. Nesse período 

havia constantes disputas entre matemáticos que propunham verdadeiros ―duelos‖ entre si. 

Cada um deles delegava uma série de situações matemáticas ao outro, abordando, sobretudo, 

problemas comuns a questões em discussão na época. Foi a partir daí que as competições 

evoluíram e chegaram aos modelos de que temos conhecimento em nossa contemporaneidade.  

No Brasil, atualmente, destacam-se duas competições: a Olimpíada Brasileira de 

Matemática (OBM) e Olimpíada Brasileira da Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). 

Essas competições apresentam como objetivos centrais, dentre outros, promover o 

aperfeiçoamento da cultura matemática e a capacitação dos professores da área, a fim de 

melhorar o ensino desse campo do conhecimento. O engajamento do professor é importante, 

tendo em vista que ele pode estimular nos alunos o interesse pelos estudos na área e, com isso, 

contribuir para revelar talentos nesse campo do conhecimento (BRASIL, 2019). 

Vale ressaltar que esses exames tornaram-se expressivos em virtude do crescente 

número de estudantes da educação básica brasileira que participam deles.  A mais importante 

destas competições, a OBMEP, no ano de 2018 teve exatos 99,44% dos municípios brasileiros 

participando da sua primeira fase, correspondendo a um total de 18.237.996 milhões de 

alunos, distribuídos em 54.498 escolas. Nesse mesmo ano, a segunda fase contou com a 

participação de 98,89% dos municípios brasileiros e 952.782 mil alunos, distribuídos em 

50.183 escolas. Esses índices contribuíram para que a referida competição se tornasse a maior 

olimpíada do país em termos de participação (BRASIL, 2019).  

Inicialmente, a OBMEP, foco desse trabalho, era exclusiva para estudantes das 

escolas públicas. Somente a partir do ano de 2017 é que as instituições particulares foram 

convidadas a participar, se fazendo presentes desde então. Essa competição proporciona aos 

alunos que apresentam melhor desempenho premiações com medalhas, menções honrosas e, 

ainda, cursos de iniciação científica aos que se destacam, com a finalidade de despertar nos 

alunos o gosto pela ciência, bem como ajudá-los na escolha profissional pelas carreiras 

científicas e tecnológicas (BRASIL, 2019).  

Apesar da participação expressiva, o número de premiações ainda é mínimo se 

considerarmos a quantidade de participantes. Podemos observar esse fato pela análise dos 

dados apresentados mais adiante na tabela 1 da seção 2.2. Isso demonstra a necessidade de 

implementar novas metodologias de ensino acessíveis e de suporte tecnológico adequado aos 
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professores, no intuito de possibilitar uma melhor abordagem na preparação dos alunos diante 

das olimpíadas, favorecendo, assim, a possibilidade para resultados ainda mais positivos para 

a educação matemática de todo o país. 

Esse desafio evidencia a importância do conhecimento da matemática, que, 

enquanto ciência, pode ajudar nas mais diversas tarefas da vida humana. Em vista disso, tal 

conhecimento é uma importante aquisição que auxilia no desenvolvimento de outras áreas, 

tendo em vista que proporciona ao educando a capacidade de estruturar o pensamento, tirar 

conclusões, conjecturar, fazer argumentação, construir novos conceitos e aguçar o raciocínio 

dedutivo. Isso faz com que a matemática tenha uma importância ímpar no processo 

educacional (BRASIL, 2006, p. 40). 

Em razão dessa ampla importância associada à matemática e a outras áreas é que 

transitivamente recai sobre o professor dessa disciplina uma efetiva cobrança da inserção da 

preparação para a OBMEP em suas aulas regulares, exigindo dele uma abordagem 

diferenciada que contemple os conteúdos próprios do currículo, bem como a preparação para 

a referida competição. 

Sobre o papel do professor, assim defende Brousseau (2009): 

 

[...] pode e deve garantir as condições didáticas necessárias para que os estudantes 

aprendam. Defendo que o fundamental é entrar na cultura matemática, ou seja, a 

linguagem e o jeito de fazer a disciplina. Isso deve ser feito à moda dos 

matemáticos, que utilizam essa ciência para expressar uma forma de pensar - e não 

apenas uma recitação, como ocorre na escola, por meio da repetição de conteúdos 

que os alunos não entendem. 

 

Nesse posicionamento, o autor confirma a grandiosidade e a importante 

responsabilidade ao lecionarmos os conhecimentos próprios dessa ciência. 

Dessa forma, é importante que o poder público garanta o ambiente favorável para 

o professor, de modo a possibilitar uma aprendizagem na qual o conhecimento seja 

potencializado por meio de elementos e situações reais, com o uso de material concreto e/ou 

de ferramentas tecnológicas, que despertem a curiosidade e ampliem o pensamento 

matemático, gerador de um simulacro contextualizador de problemas matemáticos, em 

especial, os problemas olímpicos. 

Entretanto, o docente depara-se com poucos materiais que abordam a referida 

competição (OBMEP) em sala de aula, mesmo no site da própria olimpíada. Esta plataforma 

disponibiliza aos alunos e aos professores apostilas, cadernos de exercícios com problemas, 

materiais para estudo e videoaulas com resolução de problemas ou explanação de conteúdos. 
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Entretanto, essa resolução de exercícios acontece de maneira convencional, por parte dos 

professores/colaboradores da competição, sem que haja uma metodologia de ensino diferente 

da tradicional ou um suporte tecnológico mais adequado que possibilite uma maior e melhor 

interação da problemática em questão pelo aluno. 

Percebemos a necessidade de metodologias que ampliem a abordagem da 

matemática referente às olimpíadas, especialmente do tema ―funções‖, para ser utilizado pelo 

professor em sua prática diária. Abordagem, aliás, que quando buscada nas mais conceituadas 

plataformas acadêmicas de pesquisa voltadas ao professor da educação básica, como google 

acadêmico, Capes, Profmat e outros, não são encontradas com tanta facilidade. A título de 

exemplo, numa busca mais específica, mesmo no maior programa de Mestrado Profissional 

em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT) há raríssimas dissertações que empregam 

uma metodologia de ensino mais propícia ao melhor aprendizado do aluno. 

A partir desse contexto e relacionando essa necessidade ao nosso tema de 

pesquisa, ―Situações Didáticas Olímpicas para o ensino de funções: o contributo da 

engenharia didática de segunda geração‖, utilizaremos a metodologia de pesquisa denominada 

Engenharia Didática de Segunda Geração (EDSG), uma generalização da Engenharia Didática 

de Primeira Geração (EDPG). Aquela possui as mesmas fases desta, ou seja: Análise 

preliminar, Concepção e Análise a apriori, Experimentação e Análise a posteriori e 

Validação. No entanto, A EDSG também pode ser denominada Engenharia Didática de 

Formação (EDF) ou Engenharia Didática de Desenvolvimento (EDD) (ALVES; CATARINO, 

2017), mas tem seu foco na formação de professores, o ponto chave do nosso trabalho. 

A metodologia de ensino empregada será a Teoria das Situações Didáticas (TSD), 

nas Situações Didáticas (SD) de Brousseau (1986), na qual serão aplicadas suas quatro fases 

(Ação, Formulação, Validação e Institucionalização) na fase da Experimentação da 

metodologia de pesquisa mencionada, tendo como suporte tecnológico o GeoGebra, software 

para o qual serão feitas as transposições didáticas de três Problemas Olímpicos (PO), descritas 

no corpo do texto, e direcionadas didaticamente como recurso de aprendizagem para a 

formação dos futuros docentes da Educação Básica, juntamente com mais oito Situações 

Didáticas Olímpicas (SDO) que comporão nosso Produto Educacional (PE). Vale mencionar 

que, para Brousseau, é imprescindível a elaboração da SD, pois é preciso controlar ―as 

relações do aluno com o meio‖ (Brousseau, 2008, p. 27).  

Brousseau afirma ainda que: 
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―Uma situação didáctica é um conjunto de relações estabelecidas 

explicitamente e ou implicitamente entre um aluno ou um grupo de alunos, 

num certo meio, compreendendo eventualmente instrumentos e objectos, e, 

um sistema educativo (o professor) com a finalidade de possibilitar a estes 

alunos um saber constituído ou em via de constituição (...) o trabalho do 

aluno deveria, pelo menos em parte, reproduzir características do trabalho 

científico propriamente dito, como garantia de uma construção efectiva de 

conhecimentos pertinentes.‖ (1986, p.8). 
 

Assim, o renomado pesquisador nos chama atenção para o fato da intencionalidade 

prévia da construção da situação didática e a importância da delimitação clara dos objetivos 

de sua confecção para que ela possa dar condições à transmissão do saber ao aluno. 

O ideal é que os sujeitos da pesquisa sejam protagonistas do próprio aprendizado, 

realizando suas próprias descobertas, buscando soluções para os problemas encontrados e 

explorando todas as possibilidades de construção de conhecimento por meio de ferramentas 

sólidas que envolvam o conhecimento prévio, o raciocínio, a compreensão, enfim, que 

facilitem as fases dialéticas presentes no que Brousseau (1986) chama de Situação Didática 

Olímpica em cada uma de suas etapas: ação, formulação, validação e institucionalização. 

 Nesse sentido, temos como objetivo geral apresentar a Engenharia Didática, 

associada à TSD, com o suporte do GeoGebra, a fim de contribuir na formação de professores 

na abordagem de Problemas Olímpicos (PO). Nossos objetivos específicos são: 

a) observar a interferência de um potencial metodológico na abordagem dos 

Problemas Olímpicos da OBMEP;  

b) refletir sobre a qualidade do material disponível no site da OBMEP para 

utilização como suporte aos professores no alcance do potencial metodológico; 

c) oferecer uma metodologia de ensino focada na Teoria das Situações Didáticas 

(TSD), com o suporte do software GeoGebra, visando contribuir para a 

formação de professores de matemática na abordagem dos problemas 

olímpicos da OBMEP, especificamente os relacionados ao tema ―funções‖ na 

segunda fase da OBMEP em seu nível três. 

O contexto olímpico exige uma preparação tanto do discente em relação ao 

desenvolvimento da capacidade de interpretação, compreensão e improvisação em tempo 

mínimo, quanto em relação ao professor, que proporcionará um ambiente de construção e 

desenvolvimento dessas habilidades, através da metodologia de ensino TSD, com o auxílio do 

suporte tecnológico já mencionado. 

Além disso, é de fundamental importância a preparação do professor para esse 

tipo de abordagem já nos cursos de licenciaturas. Os cursos de Pós-Graduação latu sensu e 
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strictu sensu, quando bem direcionados, são fundamentais para a atividade do professor em 

sala de aula, em especial, os estudos mais específicos em strictu sensu, ou seja, o Mestrado 

Profissional (MP) ou o Mestrado Acadêmico (MA). Como afirma Bisognin (2013, p. 270), ―o 

mestrado acadêmico tem como propósito a formação de pesquisadores, enquanto o mestrado 

profissional qualifica para o mercado de trabalho‖. Esse aspecto inerente aos dois costuma ser 

arraigado de comparações desnecessárias, muitas vezes em sentido depreciativo do primeiro 

em relação ao segundo, sendo que ambos capacitam o docente para melhor exercer seu 

trabalho.  

Nessa perspectiva, tão importante quanto a valorização salarial do professor –  

medida mais que urgente e incontestável por estudiosos da educação para o reconhecimento 

da profissão, pois traz mais dignidade à categoria – estão as políticas de formação continuada 

do professor, haja vista a necessidade do aprimoramento da sua prática educativa. Nesse 

sentido, há alguns anos tem-se notado o crescimento de políticas voltadas ao Sistema 

Nacional da Pós-Graduação (SNPG) de forma sustentável e contínua, alcançando 25% de 

aumento no número de programas. O avanço do sistema foi de 3.337 para 4.175 programas 

entre 2013 e 2016. O mestrado e o doutorado acadêmico tiveram aumento de 17% e 23%, 

respectivamente (ver figura 1). Ao mesmo tempo, os Mestrados Profissionais (MP) contaram 

com 77% de ampliação no quadriênio citado, de acordo com a CAPES. Porém, embora tenha 

sua importância ao mostrar um norte, ainda está muito aquém do ideal quando comparamos 

ao número de egressos nas instituições públicas de ensino superior no país com referida 

formação.  

Figura 1 – Crescimento dos cursos de pós-graduação 

 

Fonte: AVALIAÇÃO (2017). 
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O senso comum tende a fazer uma série de comparações desnecessárias entre os 

Mestrados Profissionais (MPs) e Mestrados Académicos (MAs) como já mencionado. Em se 

tratando especificamente da modalidade de mestrado relacionada à presente pesquisa, 

Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática – ENCIMA, vem mostrar que tal pensamento 

está extremamente equivocado, na medida em que:  

 

[...] O Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática é uma nova 

proposta de pós-graduação stricto sensu. Não é uma adaptação, ou variante, de 

propostas já existentes. Não é um mestrado mais simples; é diferente, isso sim. 

(MOREIRA; NARDI, 2009, p. 2) 

 

A concepção do MP orientado à capacitação profissional encontra-se expressa no 

Parecer nº 977/65 do Conselho Federal de Educação, que já sugeria a criação de cursos 

voltados à formação profissional. Porém, a predominância do MA na gênese e no 

desenvolvimento da pós-graduação foi justificado pela necessidade de qualificar pessoal para 

o ensino e para institucionalizar a pesquisa (FISCHER, 2005, p. 25). O MP voltado ao ensino 

foi idealizado em 2001, e sua proposta original é essa que conhecemos atualmente. Naquele 

momento pensou-se sua oferta para disciplinas em distintas áreas, mas foram apresentados e 

aprovados projetos em Ensino de Ciências e Matemática, provavelmente por ter maior quadro 

de ensino nessa área (MOREIRA, 2004, p. 135). 

De acordo com Moreira e Nardi (2009), o MP em Ensino de Ciências e 

Matemática tem suas próprias características. São elas:  

a) natureza: é bastante flexível, podendo ser em Ensino de Ciências e Matemática, 

mas também no ensino de uma disciplina específica ou em mais de uma disciplina 

(por exemplo: Ensino de Química, Ensino de Matemática e Física), podendo 

igualmente ser em disciplinas afins (por exemplo: Ensino da Saúde e do Meio 

Ambiente); 

b) localização: também é flexível, em Unidade Acadêmica, Faculdade, Instituto, 

Inter Unidades, Pró- Reitoria e outros; 

c) público-alvo: profissionais da área ou de áreas afins, de preferência em 

exercícios; professores; profissionais que estejam em contexto formais ou não 

formais de ensino (como no caso da Saúde e do Meio Ambiente); 

d) vagas: não há números mínimo e máximo de vagas; porém, o professor 

orientador não poderá ter mais de oito orientandos, para não comprometer a 

qualidade do programa; 
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e) duração: não pode ultrapassar a regulamentação da Portaria Normativa nº 7 do 

MEC de 22/06/2009, que se refere a 24 meses, porém o MP em ensino permite até 

36 meses; 

f) atividades didáticas: de um ou dois dias por semana. Visando a tornar viável a 

participação de professores, os encontros poderão acontecer no período de férias 

com o cuidado de a formação não se caracterizar como aligeirada. Podem incluir 

atividade de ensino à distância; porém, o curso é predominantemente presencial. 

Ao que parece, existe uma tendência para que a modalidade de ensino à distância, 

em nível de mestrado, seja uma realidade no Brasil, como mostra um trabalho 

pioneiro na Universidade Federal de Santa Catarina com o Mestrado Acadêmico 

em Engenharia de Produção à ―distância‖ com um programa contendo 471 alunos 

e 30 professores, já nos anos 2000 (STEIL; BARCIA, 2006); 

g) disciplina de conteúdo: de 30 a 50% da carga horária total do curso deverá ser 

dedicada a disciplinas de conteúdos de Ciências ou Matemática com bibliografia 

atualizada e ementas próprias, dando ênfase à transposição didática. Deve-se ter 

cuidado para que as disciplinas não sejam ministradas de forma genérica com 

―seminários ou debates em particular‖. Disponibilizar esse tipo de mestrado não é 

condição suficiente, é preciso oferecer consistência no que diz respeito aos 

conteúdos e às disciplinas a fim de garantir a qualidade; 

h) acompanhamento da prática profissional: é obrigatório. O orientador deve ir ao 

local de trabalho do orientando a fim conhecer a realidade de trabalho, bem como 

de levantar questões que possam auxiliá-lo a repensar sua prática. Gravações 

podem ajudar, mas não devem substituir totalmente o acompanhamento; 

i) trabalho de conclusão e o produto educacional: o trabalho de conclusão é de 

natureza distinta daquele entregue no mestrado acadêmico. Pode ser o relato de 

uma experiência de implementação de uma estratégia, ou um produto de natureza 

educacional com a finalidade de melhorar o ensino da área específica. 

Desenvolver uma estratégia nova de ensino, uma metodologia para abordar 

determinado conteúdo, um aplicativo, um ambiente virtual, uso de software a ser 

implementado em condições reais de sala de aula por professores, são exemplos. 

j) disciplinas de natureza pedagógica e epistemológica: tem de estar na estrutura 

curricular, não sendo de natureza didática, uma vez que os alunos do programa de 

mestrado já são professores com experiência de sala de aula. Tais disciplinas 

devem ter como foco a aprendizagem, a natureza do conhecimento, as inovações 
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de abordagens, de estratégias do ensino, recursos instrucionais inovadores para 

trazer a reflexão do ensinar ao professor. Tem de haver equilíbrio e integração das 

disciplinas com os conteúdos específicos; 

k) questão da pesquisa: considerada a parte mais delicada, o foco do MP deve ser 

a aplicação do conhecimento em detrimento da produção do conhecimento.  

 

[...] ―no mestrado profissional se espera que ocorra uma imersão na pesquisa (não 

tem cabimento o stricto sensu sem o orientador compartilhando o ambiente de 

pesquisa com o aluno), mas não que o titulado se torne um pesquisador. O que se 

almeja é algo aparentemente simples, mas bastante ambicioso e difícil: que o aluno 

entenda a importância da pesquisa em sua área profissional, que saiba onde 

encontrar a pesquisa ainda não feita mas que se fará no futuro – e, finalmente, que 

seja capaz de incorporá-la em seu exercício da profissão. Este ponto derradeiro é o 

mais difícil‖. (RIBEIRO, 2006, p. 314-315) 

 

O MA demanda dedicação exclusiva, o que exige afastamento integral de 

atividades laborais, com contrato de bolsa dada pelos órgãos de fomento (a exemplo da Capes 

e do CNPq). O modelo e objetivo das disciplinas são muito distintos das que são ofertadas ao 

MP. Talvez a principal diferença esteja no caráter do trabalho de conclusão de curso do MA, 

que é um relatório de pesquisa, enquanto que no MP o trabalho de conclusão tem que gerar 

um Produto Educacional que possa ser usado de forma mais imediata possível em sala de 

aula, a fim de trazer mudanças positivas ao sistema de ensino a que se dirige. (MOREIRA, 

2004, p. 133) 

Finalmente, o diferencial do MP está explícito no caráter de seus objetivos, quais 

sejam: qualificar, desenvolver, produzir, conferir, melhorar, buscar, implementar, oferecer, 

investigar, proporcionar, capacitar e outros. Tais objetivos estão concentrados na qualificação 

profissional do público a que ele se destina, a fim de oferecer pessoas mais aptas a 

implementar novas estratégias para a melhoria do sistema de ensino. É importante deixar 

essas questões muito claras, e enfatizar que é com uma boa formação que os docentes podem 

adquirir condições de oferecer um melhor trabalho intelectual para o ensino. Abordar os 

conteúdos pertinentes às olimpíadas de matemática exige muito do professor. Tais 

competições têm evoluído em muitos aspectos ao longo da história, o que tem mostrado sua 

relevância para o desenvolvimento da matemática, como veremos na seção seguinte. 

Posto isso, retomando a formação de professores e sua importância para o ensino 

de matemática, cabem então, alguns questionamentos: 

a) Qual a interferência de um potencial metodológico na abordagem dos 

Problemas Olímpicos da OBMEP?  
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b) Os recursos disponibilizados no site da OBMEP como suporte para os 

professores são suficientes para o alcance desse potencial metodológico? 

c) Como a Teoria das Situações Didáticas (TSD) pode contribuir para a formação 

de professores de matemática tendo como suporte o software GeoGebra? 

Todavia, é necessário que se consiga um mecanismo ou recurso que desperte a 

curiosidade dos estudantes (ALVES, 2018). Por isso, devido à informatização vivida pela 

sociedade atual, buscaremos fazer, na prática de sala de aula, uso de um recurso tecnológico 

como ferramenta potencialmente facilitadora da aprendizagem. O software GeoGebra cumpre 

bem essa tarefa no ensino dos conteúdos de matemática, uma vez que constitui uma 

ferramenta de melhor percepção dos elementos que podem ser explorados para auxiliar na 

resolução das atividades propostas no contexto das olimpíadas. Assim, nos apoiamos nas 

hipóteses de que: 

a) a interferência de um potencial metodológico na abordagem dos Problemas 

Olímpicos da OBMEP contribui para assimilação dos conceitos;  

b) os recursos disponibilizados no site da OBMEP como suporte para os 

professores são suficientes para o alcance desse potencial metodológico; 

c) a Teoria das Situações Didáticas (TSD) pode contribuir para a formação de 

professores de matemática tendo como suporte o software GeoGebra; 

d) as Situações Didáticas Olímpicas (SDO) são importantes para a formação de 

professores.  

Nessa perspectiva, a estrutura do presente trabalho é a que segue. Neste primeiro 

capítulo introdutório, trouxemos um breve histórico do surgimento das olimpíadas de 

matemática até as competições dos dias atuais, em especial a OBMEP, bem como alguns 

resultados da última edição da mesma. Apresentamos o relevante papel da matemática no 

contexto educacional e social. Em seguida, ressaltamos a necessidade de uma metodologia de 

ensino a ser adotada pelo professor em suas aulas na abordagem dessa competição. Expomos 

também, ainda que de forma breve, nossa metodologia de pesquisa e a metodologia de ensino 

que darão amparo ao nosso trabalho, tendo como suporte o software a ser utilizado.  

Traçamos uma breve discussão acerca do MA e do MP e suas nuanças, a fim de 

sanar algumas dúvidas em relação aos dois, pois o desconhecimento da proposta de ambos 

tem levado a comparações desnecessárias, fato que muitas vezes pode levar alguns 

profissionais a não reconhecer no MP sua devida importância na formação dos mesmos. 
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Finalmente, apresentamos os objetivos específicos e finalizamos com os questionamentos 

para a produção deste trabalho. 

No segundo capítulo, aprofundamos as discussões sobre a história das olimpíadas 

de matemática e os objetivos dessas competições no Brasil. Tratamos da relevância da 

OBMEP, na qual se centra nosso trabalho, e sua importante contribuição para a educação 

matemática. Ressaltamos seu claro objetivo de revelar talentos nessa área para o país. 

Frisamos também os aspectos da premiação com medalhas, bem como o notável número de 

participantes, fato que a torna a maior olimpíada do mundo. Por fim, fizemos um breve 

levantamento das dissertações encontradas no repositório do maior mestrado profissional em 

matemática do país, o PROFMAT, dirigidas ao OBMEP ou outra competição semelhante. 

Nessa sucinta revisão bibliográfica, constatamos que não há uma abordagem que proporcione 

uma interação do leitor com a questão mencionada, ou seja, identificamos apenas a resolução 

de problemas de maneira tradicional, destituída de metodologia de ensino que proporcione 

melhor aproveitamento da aprendizagem. 

No terceiro capítulo, apresentamos as metodologias de pesquisa e de ensino que 

serão utilizadas nesse trabalho, a saber, respectivamente, Engenharia Didática (com breve 

comentário na ED de 1ª Geração) e Teoria das Situações Didáticas (TSD). Em seguida, 

focamos a discussão na Engenharia Didática de Segunda Geração, ponto chave deste trabalho, 

que é uma variação da Engenharia Didática Clássica. Nas discussões acerca dessas 

metodologias, destacamos as características de suas fases/etapas, além de fazermos a 

apresentação do software GeoGebra, suporte tecnológico para metodologia de ensino TSD.  

No quarto capítulo, tratamos com mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa 

utilizada, e na sua fase de Análise Preliminar, destacamos quatro das quarenta e seis 

dissertações encontradas no repositório do PROFMAT, por coincidirem com nosso tema de 

pesquisa (olimpíadas), a fim de encontrar alguma imbricação com nosso trabalho. Faremos 

ainda uma breve análise de um livro didático, representativo dos demais livros de matemática 

usados atualmente no ensino médio público.   

No quinto capítulo, definimos o que vem a ser um Problema Olímpico (PO). 

Apresentamos a equação característica de Alves (2018) com os devidos comentários. 

Finalizamos esse capítulo com três Situações Didáticas Olímpicas e seu respectivo 

enquadramento à metodologia de ensino hora utilizada. Além disso, apresentamos o protocolo 

de construção de cada uma delas no GeoGebra. 

No sexto capítulo nos dedicamos às considerações finais da pesquisa com as 

devidas observações nesse nosso contexto. 
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Em documento à parte, apresentamos nossas considerações acerca do Produto 

Educacional (PE). O PE fruto do presente trabalho é constituído por um caderno de atividades 

com as demais SDOs, ou seja, oito, elaboradas igualmente com as fases dialéticas da TSD e 

também com o protocolo de construção de cada uma delas no GeoGebra. Disponibilizamos o 

link para cada construção pronta para download. Além disso, é sabido que os smartphones são 

bem populares entre alunos e professores e que esses aparelhos podem ser uma ferramenta 

pedagógica de grande utilidade em sala de aula para o aprendizado. Portanto, 

disponibilizamos o endereço das construções também em QR Code, que consiste de um 

gráfico 2D de uma caixa em preto e branco contendo informações pré-estabelecidas como 

textos, páginas da internet, dentre outras. Logo, basta que os interessados ativem a câmera de 

seus smartphones, apontem para o QR Code ou utilizem um aplicativo próprio para a leitura 

desse código disponível na play store de cada aparelho. Desse modo, serão direcionados às 

páginas das respectivas Situações Didáticas Olímpicas que estarão prontas para serem 

manipuladas no seu próprio aparelho celular. A partir de então, fica a critério do professor se 

a atividade será individual, em grupo ou com o uso de um projetor. 
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2 HISTÓRIA DAS OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA 

 

Competições no meio matemático são comuns desde o período do Renascimento, 

na Itália, onde o elevado grau de agitação cultural era próspero para a atividade científica. Por 

essa época, os matemáticos encontravam-se muito entusiasmados para determinar a solução 

para equação do terceiro grau,        . Nesse período, em meados do século XVI, havia 

constantes disputas entre matemáticos que propunham verdadeiros ―duelos‖ uns aos outros. 

Cada uma das partes delegava ao adversário trinta problemas de matemática abordando, 

sobretudo, problemas que recaíam sobre aquele tipo de equação. 

O primeiro que resolvesse as questões propostas ganhava a competição. 

Provavelmente, o embate mais famoso ocorreu entre Nicolo de Brescia (1499-1557), mais 

conhecido como Tartaglia, que dizia conhecer a solução para as cúbicas, e Antonio Maria Del 

Fiore (séc. XV-XVI), ex-aluno de Scipione Del Ferro (1465-1526), que lhe confiou em 

segredo a regra, mas não a prova, da solução das cúbicas. Fiore quis então desafiar Tartaglia 

para um ―duelo‖ de resolução de problemas matemáticos sobre as tais cúbicas. Das trinta 

questões propostas por ambos, Tartaglia resolveu todas que lhe coube, enquanto Fiore não 

resolveu nenhuma do desafiado. No contexto da época, nesse tipo de ―combate‖, buscava-se 

prestígio social e notoriedade, pois os domínios de tais soluções poderiam levar a uma vaga 

na cátedra de uma universidade, bem como a condições econômicas privilegiadas. Assim, 

para muitos historiadores, essas competições foram as precursoras das olimpíadas de 

matemática como as concebemos hoje. (BOYER, 1996; GARBI, 2006; STRUIK, 1997). 

Mais tarde, competições em matemática – que, apesar de não serem nomeadas de 

olimpíadas, eram semelhantes ao modelo que temos na atualidade voltadas para estudantes – 

já ocorriam no âmbito escolar na cidade de Bucareste, na Romênia, em 1885, onde cerca de 

setenta participantes de uma escola primária disputavam onze prêmios, atribuídos a duas 

meninas e a nove meninos (BERINDE, 2004 apud KENDEROV, 2006). No entanto, foi na 

Hungria que se organizou a primeira competição matemática com o nome de olimpíadas, em 

1894, com os alunos do último ano da escola secundária, equivalente ao nosso ensino médio 

atual. Foi, portanto, a partir desse evento que as olimpíadas se disseminaram pela Europa e 

pelo mundo. 

 O evento nesse modelo tinha como parte uma homenagem ao Ministro da 

Educação do país, o professor de matemática do Instituto Politécnico da Universidade de 

Budapeste e membro da Academia de Ciências da Hungria, Loránd Eötvös (EUREKA, 1999). 
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Em razão do nome do homenageado a competição levou seu nome ―Eötvös‖. Como mostra 

Kenderov, os três problemas da primeira delas foram
1
: 

 

―P1. Mostre que {(m, n): 17 divide 2m + 3n} = {(m, n): 17 divide 9m + 5n}. 

 

P2. Dado um círculo C, e dois pontos A, B dentro dele, construa um triângulo de 

ângulo reto P QR com vértices em C e hipotenusa QR, de modo que A esteja no lado 

P Q e B fica no lado P R. Para o qual A, B isso não é possível? 

 

P3. Um triângulo tem o comprimento dos lados a, a + d, a + 2d e a área S. Encontre 

seus lados e ângulos em termos de d e S. Dê respostas numéricas para d = 1, S = 6 

(KENDEROV, 2006, p. 2, tradução nossa). 

 

Levando em consideração como foi estruturado esse tipo de competição, pode-se 

afirmar que ela foi pioneira para o que se conhece como ―Olimpíadas de Matemática‖.  

Em Leningrado cidade da antiga URSS, em 1934, atual São Petersburgo, na 

Rússia, há registro de uma competição do que pode ser considerado a primeira Olimpíada de 

Matemática semelhante às que temos na atualidade (MACIEL; BASSO, 2009). 

 

2.1 Olimpíadas de Matemática Internacional 

 

A Olimpíada Internacional de Matemática (International Mathematical Olympiad 

– IMO) é uma competição mundial de matemática voltada para estudantes que ainda não 

ingressaram no ensino superior. Consta que a primeira edição da IMO ocorreu na Romênia, 

na cidade de Bucareste, em 1959 e contou com a participação de sete países comunistas do 

leste da Europa, ou seja, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia, 

Romênia e União Soviética (SUCUPIRA, 2008). Desde então, o evento foi realizado todos os 

anos (exceto 1980) em um país diferente. 

Atualmente, participam mais de 100 países dos cinco continentes. Cada país pode 

enviar uma equipe de até seis estudantes do ensino médio ou indivíduos que não entraram na 

universidade ou equivalente, a partir da data da celebração da Olimpíada, além de um líder da 

equipe, um vice-líder e observadores, se desejar. De 03 a 14 de julho de 2018, a 59ª edição da 

IMO ocorreu na cidade de Cluj – Napoca, Romênia (IMO, 2018). Além da referida olimpíada 

internacional existem diversas outras de mesma abrangência. As mais conhecidas são: 

Olimpíada Cone Sul, Olimpíada Iberoamericana (desde 1985), Olimpíada Internacional de 

Matemática, Competição Internacional de Matemática (participam apenas universitários), 

                                                 
1
 Toda a coleção de problemas e suas soluções são mantidas por John Scholes em 

<www.kalva.demon.co.uk/eotvos.html>. 
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Asian Pacific Mathematics Olympiad, Middle European Mathematics Olympiad, 

Mathématiques sans Frontières, Canguru Matemático entre outras. 

 

2.2 Olimpíadas de Matemática no Brasil  

 

De acordo com as afirmações das subseções anteriores, pode-se concluir que os 

países que participam de olímpiadas no âmbito internacional tendem a criar suas próprias 

competições, seja ela de nível nacional, regional, estadual ou municipal, como se verifica no 

Brasil. De abrangência nacional, desde 2005 temos a Olimpíada Brasileira das Escolas 

Públicas (OBMEP), maior olimpíada do mundo em relação ao número de participantes e, 

desde 1979, a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). No entanto, a primeira olimpíada 

de matemática no Brasil que se tem registro ocorreu no estado de São Paulo entre agosto e 

outubro de 1967, no ginásio Ibirapuera. Foi aplicada a alunos do ensino secundário daquele 

estado, participando mais de 100.000 estudantes da rede pública e privada. A organização 

ficou por conta do Grupo de Estudos do Ensino da Matemática e pela Secretaria de Educação 

(BURIGO, 1989). A Olimpíada Paulista de Matemática teve duas versões, como parte do 

Movimento Matemática Moderna. O objetivo dessa disputa era favorecer e estimular a 

competição entre os alunos, bem como enaltecer o ensino dessa disciplina. 

Quanto à OBM, trata-se de uma competição de realização conjunta com o 

Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e com a Sociedade Brasileira de Matemática 

(SMB), que é quem coordena a competição com a Comissão Nacional de Olimpíada, 

responsável pela preparação e solução das provas, bem como por definir os critérios de 

correção e de premiação. É destinada a estudantes do Ensino Fundamental (a partir do 6ª ano), 

Ensino Médio e Ensino Universitário das instituições públicas e privadas de todo Brasil. 

Segundo a OBM, seus objetivos são: 

a) interferir decisivamente em prol da melhoria do ensino de Matemática no 

Brasil, estimulando alunos e professores a um aprimoramento maior propiciado 

pela participação em olimpíadas; 

b) descobrir jovens com talento matemático excepcional e colocá-los em contato 

com matemáticos profissionais e instituições de pesquisa de alto nível, 

propiciando condições favoráveis para a formação e o desenvolvimento para uma 

carreira de pesquisa; 
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c) selecionar estudantes que representarão o Brasil em competições internacionais 

de Matemática a partir do seu desempenho na OBM, realizando o seu devido 

treinamento;  

d) apoiar as competições regionais de Matemática em todo o Brasil; 

e) organizar as competições internacionais de matemática, quando realizadas no 

Brasil (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA, 2018). 

Pela necessidade de melhorar a qualidade do ensino, que apresentava índices 

inaceitáveis de educação no Brasil – o que comprometeria o futuro do desenvolvimento do 

país – e em especial o baixo nível em que se encontrava o ensino de matemática, foi que se 

pensou no projeto das olimpíadas, segundo Barbosa (2005).  

As experiências no estado do Ceará a partir de 1981 com a Olimpíada Cearense de 

Matemática (OCM) e com o Projeto Numeratizar e Leituralizar foram as grandes motivadoras 

da idealização da OBMEP. Foi a partir dessa experiência vivenciada pelo professor João 

Lucas Barbosa, do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Ceará, em 2005, 

que o então Vice-Presidente da SBM levou a proposta da OBMEP para o governo Federal. 

Essa olimpíada, implantada pela primeira vez naquele mesmo ano, é uma competição 

realizada pelo IMPA, inicialmente direcionada exclusivamente às escolas públicas, mas a 

partir de 2017 aberta à participação das escolas privadas. O objetivo dessa olimpíada é 

estimular os estudos na matemática e, assim, descobrir novos talentos nessa área. Os alunos 

medalhistas têm a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior 

(PIC) durante um ano, como bolsista do CNPq, realizado nos polos distribuídos nas unidades 

federativas do país com professores altamente qualificados. A OBMEP conta também com 

um fórum virtual que dá maior suporte ao estudante. Vale destacar que essa é a maior 

olimpíada do mundo em termos de participantes: na edição de 2018 foram mais de 18 milhões 

de alunos participantes na primeira fase (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA 

DAS ESCOLAS PÚBLICAS, 2019), número que vem se mantendo há vários anos. 

Desde sua implementação, a OBMEP manteve, portanto, o modelo da OCM com 

―Treinamento e premiação de um número grande de alunos e retornos financeiros para escolas 

da rede municipal de ensino‖ (ELES, 2014), a fim de estimular o aperfeiçoamento. Em 2005 

acontecia a primeira OBMEP, que contou com a participação de muitas escolas (COCCO, 

2013). Foram mais de 10 milhões de participantes na primeira fase e mais de 450 mil na 

segunda fase (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS 

PÚBLICAS, 2019). Esses números expressivos de participação já na primeira edição da 

competição podem estar relacionados à boa divulgação e ao engajamento das escolas, bem 
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como ao modelo dessa nova competição, que promete trazer uma proposta de revelação de 

talentos, abrindo, dessa forma, caminhos nas áreas científicas e tecnológicas. Também 

funcionam como incentivo as premiações destinadas aos alunos com bom desempenho, a seus 

professores, suas escolas, seus municípios e suas coordenadorias. Nesse sentido, Cocco 

ressalta uma característica importante dessa competição: 

 

(...) conseguir captar a atenção e interesse não só dos alunos mais preparados, mas 

fundamentalmente estimular e embasar os que apresentam baixo desempenho, para 

ajudá-los a trilhar um caminho que eles mesmos tentassem construir, fazer 

inferências, levantar hipóteses e tirar suas conclusões de maneira independente, 

interagindo com outros colegas e professores... (COCCO, 2013, p.19). 

 

Essa competição é amplamente divulgada no território nacional. O número de 

participações das escolas e alunos é crescente, fazendo com que essa olimpíada seja a maior 

do mundo. Sua abrangência pode ser justificada também por ser dirigida aos alunos de 6º e 7º 

(nível I), 8º e 9º (nível II) ano do Ensino Fundamental e aos alunos do Ensino Médio (nível 

III), das escolas públicas municipais, estaduais e federais, além das escolas privadas, que 

passaram a ser convidadas a participar a partir da edição de 2017. Quanto aos alunos da 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, os do 6º ou 7º ano do Ensino Fundamental são inscritos 

para prova de nível I, os do 8º ou 9º para a prova de nível II e os do Ensino Médio para as 

provas de nível III. Seu custeio é de responsabilidade do Ministério da Educação e Cultura – 

MEC e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação – MCTIC e é 

realizada pelo IMPA e pela SBM. São objetivos da OBMEP: 

 

a) estimular e promover o estudo da Matemática no Brasil; 

b) contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que o 

maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de 

qualidade; 

 c) promover a difusão da cultura matemática; 

d) identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades nas áreas 

científicas e tecnológicas;  

 e) incentivar o aperfeiçoamento dos professores das escolas públicas, contribuindo 

para a sua valorização profissional; 

f) contribuir para a integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, 

com os institutos de pesquisa e com as sociedades científicas; 

g) promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento (OLIMPÍADA 

BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS, 2019). 
 

Podemos observar na tabela a seguir a OBMEP em todas as suas versões até o ano 

de 2018 em números.  
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Tabela 1 – Número de escolas, alunos, municípios e premiações dos participantes 

na OBMEP até 2018. 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do site da OBMEP-2019. 
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Podemos inferir da tabela que, desde a primeira edição, o número de municípios 

participantes, alunos e premiações têm aumentado consideravelmente, exceto no ano de 2011. 

No entanto, o aumento mais expressivo ocorreu no ano de 2017, pois, nessa ocasião, as 

escolas da rede privada foram convidadas a participar da competição – antes era restrita aos 

alunos da rede pública de ensino. A razão dessa abrangência também talvez se deva às 

campanhas sempre muito criativas de divulgação da OBMEP nos meios de comunicação 

brasileiros em horários nobres e engajamento das escolas para as inscrições dos seus alunos. 

Além disso, a premiação dos estudantes com medalhas e menções honrosas, as bolsas de 

estudos em universidades pelo Programa de Iniciação Científica Júnior (PIC-Jr) em 

matemática – nas quais o aluno tem a oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos 

matemáticos com profissionais altamente capacitados da área, a fim de preparar o estudante 

para um futuro profissional e acadêmico, são outros fatores que também motivam os 

estudantes. 

As olimpíadas de matemática acontecem também em nível regional (ver tabela 2), 

com objetivos semelhantes às competições já discutidas: o incentivo da cultura matemática, 

visando melhorar o aprendizado dessa disciplina e, quem sabe, descobrir novos talentos.  

 

Tabela 2 – Olimpíadas regionais de matemática por unidade federativa 

Estado Competição 

AL Olimpíada Alagoana de Matemática e Matfest 

AM Olimpíada Parintinense de Matemática 

BA 
Olimpíada de Matemática do Estado da Bahia 

Olimpíada de Matemática – Fase Regional Bahia 

CE Olimpíada Cearense de Matemática  

ES Olimpíada Capixaba de Matemática 

GO Olimpíada de Matemática do Estado de Goiás 

MG 
Olimpíada Mineira de Matemática 

Olimpíada Lavrense de Matemática 

MS Olimpíada Sul Matogrossense de Matemática 

MT Olimpíada Regional de Matemática de Barra do Bugres 

PB 
Olimpíada Pessoense de Matemática 

Olimpíada Campinense de Matemática Professor José Vieira Alves 

PE Olimpíada Pernambucana de Matemática 

PR 

Olimpíada Pontagrossense de Matemática 

Olimpíada Paranaense de Matemática 

Olimpíada de Matemática de Maringá e Região 

RJ Olimpíada de Matemática do Estado do Rio de Janeiro 

RN Olimpíada de Matemática do Rio Grande do Norte 
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RS 
Olimpíada de Matemática UNIVATES 

Olimpíada de Matemática da Grande Porto Alegre 

SC 
Olimpíada Regional de Matemática 

Olimpíada Regional de Matemática da Unochapecó 

SE Olimpíadas Sergipanas de Matemática 

SP 

Olimpíada Paulista de Matemática 

Olimpíada de Matemática do Grande ABC 

Olimpíada Regional de Matemática de Rio Preto 

Olimpíada São Carlense de Matemática 

DF Olimpíada de Matemática do Distrito Federal  

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do site da OBM-2019. 

 

2.3 Abordagem de Olimpíadas de Matemática em Dissertações no PROFMAT 

 

O início de uma pesquisa/produção acadêmica traz uma série de dificuldades em 

razão da tendência que temos à subjetividade, de forma consciente ou inconsciente. Para 

vencer essa dificuldade inicial, é importante sabermos o que já tem sido produzido no campo 

acadêmico semelhante ao tema do trabalho escolhido em uma pesquisa.  

Dessa maneira, o pesquisador pode ter uma noção do número de produções afins 

ao seu trabalho, para daí ter condições de valorar a relevância da pesquisa em construção, bem 

como sondar quais direcionamentos estão sendo dados dentro de determinada linha de estudos 

por outros pesquisadores.  

Portanto, na busca pelo alcance desse objetivo, o pesquisador pode empreender 

um rigoroso levantamento bibliográfico nos bancos de dissertações e teses das várias 

instituições de pesquisa, nas plataformas acadêmicas, na base de dados ou repositórios, como 

CAPES, Scielo, Thomson, WilsonWeb, Ilumina, PROFMAT e outros, fazendo o uso de 

palavras-chave que sejam comuns ao tema de sua pesquisa. De posse desse método, 

investigamos estudos nesse sentido, porém com pouquíssimos achados. Optamos por focar 

nossa verificação no portal de repositórios do PROFMAT por ser o maior mestrado 

profissional do país, esperando encontrar mais materiais relacionados. 

Assim, essa subseção busca de maneira rigorosa apresentar as dissertações dos 

programas de mestrado profissional mais abrangente do Brasil na atualidade, o Mestrado 

Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT).  

O PROFMAT consiste em um programa de mestrado semipresencial na área de 

Matemática com oferta nacional, formado por uma rede de Instituições de Ensino Superior, no 

contexto da Universidade Aberta do Brasil/Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de 
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Nível Superior – CAPES, e coordenado pela Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), com 

apoio do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). O PROFMAT surgiu 

mediante uma ação induzida pela CAPES junto à comunidade científica da área de 

Matemática, representada e coordenada pela SBM. Seu objetivo é atender prioritariamente aos 

professores de Matemática em exercício na Educação Básica, especialmente de escolas 

públicas, que busquem aprimoramento em sua formação profissional, com ênfase no domínio 

aprofundado de conteúdo matemático relevante para sua docência. São realizadas seleções 

anuais, regulamentadas em edital que descrevem orientações e informações necessárias para a 

realização do Exame Nacional de Acesso (ENA) ao programa. 

O referido programa é recomendado pela Coordenação e Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior, reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

validado pelo Ministério da Educação com nota 5 (nota máxima para programas de mestrado). 

Esse mestrado vem ao encontro do Plano Nacional de Educação – PNE pela Lei nº 13.005, de 

25 junho de 2014, que coloca em sua Meta 16 formar, em nível de pós-graduação, 50% 

(cinquenta por cento) dos professores da Educação Básica, até o último ano de vigência deste 

PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da Educação Básica formação continuada em 

sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. Além disso, o PROFMAT também atende as metas 14, 17 e 18, que 

tratam respectivamente, elevar o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu; 

valorização do professor; e plano de carreira (MESTRADO PROFISSIONAL EM 

MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL, 2018). 

Com essa perspectiva, o levantamento consiste em garimpar dissertações do 

PROFMAT, programa oferecido por 71 instituições de ensino superior, distribuído entre 

universidades e institutos, em 100 campi entre os 26 estados e Distrito Federal. Tal programa 

fornece um treinamento aprofundado de matemática para professores de escolas, desde o 

ensino fundamental até o ensino médio (MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA 

EM REDE NACIONAL, 2018). Seguindo nessa perspectiva, nosso intuito é encontrar 

trabalhos que se debrucem sobre as olimpíadas de matemática no Brasil e, além disso, que 

possam de alguma forma dar um suporte para que o professor da Educação Básica trabalhar as 

competições matemáticas nas suas aulas – sobretudo, os trabalhos que tiveram um 

direcionamento maior para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

atualmente a maior olimpíada do mundo em número de participantes. Feito isso, os trabalhos 

encontrados serão analisados criticamente no intuito de examinar o real potencial deles como 

ferramenta diferenciada para o professor de matemática trabalhar em suas aulas regulares, 
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situação na qual o professor corre o risco de lidar com estudantes desinteressados em 

participar da referida competição. 

Nossa proposta de investigação desenvolveu-se ao longo dos estudos no programa 

do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática (ENCIMA) do Programa da 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do Centro de Ciências da Universidade Federal do 

Ceará. Desse modo, buscamos por qualquer dissertação que abordasse o tema olimpíadas; em 

seguida, analisamos qual metodologia de ensino foi abordada. Investigamos, ainda, dentre as 

dissertações do PROFMAT, quais trouxeram a possibilidade para a formação do professor da 

Educação Básica trabalhar os temas constantes nas olimpíadas de matemática em suas aulas 

convencionais, além de pensar qual o impacto dessa produção para aproximar o aluno do 

aprendizado de matemática. Também nos questionamos se o material produzido permite uma 

melhor interação do aluno com os Problemas Olímpicos (PO). Dessa forma, no sítio do 

referido programa de mestrado os achados foram: 

 

Tabela 3 – Primeiros contatos com os achados 

Total de 

Dissertações 

Olimpíadas de 

Matemática 

Percentual Data da Pesquisa 

3552 46 1,29% 03 a 26/12/2017 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir do site do PROFMAT-2017. 

 

Assim, podemos concluir pela tabela acima que existe um número diminuto de 

trabalhos relacionados às olimpíadas – o que é lamentável, pois, sendo o PROFMAT o 

mestrado de maior abrangência do país, seria importante abordar assuntos relacionados às 

vivências de sala de aula do professor da educação básica com o referido tema, neste caso a 

OBMEP.  

Organizamos as dissertações encontradas em dois quadros que estão nos 

apêndices A e B. No primeiro, organizamos os trabalhos pelo nome do autor, título, 

instituição e data da defesa. Assim podemos perceber que a maioria dos trabalhos encontrados 

tem como foco a OBMEP. No segundo, organizamos pelo nome do autor, ano da defesa, 

local, temática, metodologia de pesquisa utilizada e objetivo(s). Destacamos quatro 

dissertações, tendo em vista que elas usaram a metodologia de pesquisa ED. 

Com respeito ao ensino de funções nas olimpíadas, tema de fundamental interesse 

para o presente trabalho, sublinhamos a relevância da nossa pesquisa, que visa justamente 

trabalhar de forma integrada a temática das olimpíadas com a metodologia de pesquisa ED e a 
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metodologia de ensino TSD na SDO, tendo como suporte o software GeoGebra.  

Encontramos poucos trabalhos com essa abordagem – nenhum no repositório do PROFMAT.   

Portanto, podemos concluir dos achados nessa pesquisa que nas dissertações 

encontradas não há metodologia de pesquisa ou de ensino empregada diferente da 

convencional. O foco das dissertações encontradas recai sobre a resolução de questões de 

olimpíadas pelo método tradicional já conhecido, ou seja, elaborar lista de exercícios, usar 

videoaulas, lousa e pincel, entre outros procedimentos nos quais o aluno não participa do 

processo de construção do raciocínio para solucionar o problema. A exceção foi uma 

dissertação em que, segundo o autor, a resolução das questões se deu pelos próprios alunos, 

em grupo, auxiliados pelo docente, como veremos adiante na breve análise das dissertações 

do PROFMAT relacionadas à temática da pesquisa (subseção 4.1.1). Acreditamos ser possível 

desenvolver um trabalho amparado por uma metodologia de pesquisa e de ensino em que o 

aluno seja o sujeito autônomo da sua própria aprendizagem, com a interferência mínima do 

professor. 

É sobre esse aspecto que se estrutura a proposta do presente trabalho, como 

veremos nas seções seguintes, nas quais trataremos sobre a nossa metodologia de pesquisa e 

de ensino, centradas no software educacional GeoGebra como recurso auxiliar. 
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3 ENGENHARIA DIDÁTICA, TEORIA DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS E O 

SOFTWARE GEOGEBRA 

 

Nesta seção, dedicamo-nos à contextualização do surgimento da metodologia de 

pesquisa Engenharia Didática de Artigue (1988). Apresentamos, ainda, a formalização das 

etapas inerentes à mesma, bem como a metodologia de ensino empregada, denominada Teoria 

das Situações Didáticas, de Brousseau (1988), e descrevemos suas respectivas fases. 

Finalizamos essa seção com a exposição do software GeoGebra, nosso suporte tecnológico. 

 

3.1 Pressupostos metodológicos da Engenharia Didática 

 

Em razão de uma crise muito forte em torno da matemática nos anos 60 e 70 em 

vários países, incluindo a França, o ensino da matemática e sua relação com a aprendizagem 

exigiu a necessidade de uma aproximação científica dos problemas que advinham da 

comunicação com o saber matemático no aspecto global da classe, sua interação e 

interdependência entre os polos professor, estudante e saber. Assim, impôs-se a necessidade 

de organizar projetos de investigação de ordem experimental, nos quais seriam formuladas as 

hipóteses, as experiências que os poria nesse jogo, as ferramentas necessárias para o 

tratamento dos dados colhidos ou recorrer a áreas como a Estatística e a Psicologia Cognitiva 

para se realizar tratamento dessas informações, bem como os métodos para refinar os 

resultados tratados.  

Nesse contexto, nascem os Institutos de Pesquisa em Ensino de Matemática 

(IREM, na sigla em francês), nos quais trabalhavam profissionais das mais diversas áreas 

ligadas direta ou indiretamente à educação, em prol dela. As duas principais características 

dos IREM: primeiro, possibilitar as pessoas com formações diferentes (professores do ensino 

primário, secundário, universitário, matemáticos, físicos, psicólogos, sociólogos, dentre outros 

profissionais) trabalhar em conjunto; segundo, organizar uma rede nacional desses institutos 

com missões específicas, tarefas e funções cujo objetivo era participar da formação inicial e 

permanente dos docentes, desenvolver pesquisas oriundas das investigações dos fenômenos 

didáticos sobre o ensino de matemática, bem como produzir e difundir o produto inovador das 

pesquisas para esses professores. As escolas passaram a ser os próprios laboratórios de 

pesquisa, pensamento que era partilhado pelo Ministério da Educação Nacional da França. 

Então, a partir de 1977, o Ministério da Educação daquele país deixa de investir nessa 
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política, por exemplo, retirando a carga horária dos professores cursistas dos IREM, uns dos 

fins para os quais esses institutos foram concebidos.  

Essa postura do Ministério gerou um grande clima de incerteza por parte dos 

professores sobre o que se devia ensinar e que grau de liberdade deveriam dar aos discentes 

nas suas aulas. Outro efeito foi que, devido às mudanças no ensino, muitos alunos passaram a 

ver a matemática como algo puramente mecânico. Diante disso, equipes dos institutos 

mencionados, os IREM, reformulam seu trabalho, em acordo com a orientação do Ministério. 

Porém, ficou-se diante de um novo impasse com respeito à aprendizagem, pois a ênfase é 

dada ao significado e, portanto, à fonte de problemas de aprendizagem e de desequilíbrio 

diante dos quais os alunos tinham dificuldade. 

Alguns investigadores da didática passam a refletir bastante sobre esse dilema. 

Surgem, assim as seguintes indagações: quais os meios necessários para que os alunos 

alcancem um novo equilíbrio a partir dos problemas que enfrentam? Qual o papel do 

professor dentro desse novo esquema? Como seria a criação de um saber comum na classe 

que seja usado em outras situações, que poderia ser transformado em um saber cultural? A 

explicação dos erros persiste tanto nos alunos como na distância entre a expectativa do 

professor e dos feitos observados? Instigados por essas indagações, os professores dos 

Institutos de Pesquisa em Ensino de Matemática decidem preparar suas classes com uma certa 

intenção de aprendizagem: fazer observações mútuas da classe, analisar as observações 

coletadas e tomar novas decisões.  

É nesse momento que a Didática como campo científico se define e entra em 

pleno auge. Desenvolvem-se metodologias de investigação própria da tradição francesa, como 

é o caso da Engenharia Didática, cujos maiores expoentes são os pesquisadores G. Brousseau, 

M. Artigue, R. Douady, M.R. Perrin e J. Robinet, com vastos trabalhos que fundamentam 

seus estudos. Em razão dessa tomada da posição, percebe-se um caráter mais histórico e 

didático da matemática, que dá uma dimensão humanizada a essa área, além de destacar a 

evolução de alguns conhecimentos da matemática (DOUADY, 1993). 

A proposta metodológica da Engenharia Didática foi delineada por Brousseau 

(1996) e estruturada nos trabalhos de Artigue, assim denominada por ser uma 

 

forma de trabalho didático comparável ao trabalho do engenheiro que, para realizar 

um projeto determinado, é baseado no conhecimento científico de seu domínio e 

concorda em submeter-se ao controle científico. No entanto, no mesmo tempo, ele é 

forçado a trabalhar com muito mais objetos complexos do que os objetos purgados 

da ciência e, portanto, tem que praticamente abordar, com todos os meios 
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disponíveis, problemas do qual a ciência não quer ou não pode tomar conta 

(ARTIGUE, 1996, p. 41-42).  

 

3.2 Engenharia Didática de Primeira Geração 

 

Logo no início, a Engenharia Didática foi associada a uma metodologia para a 

análise de situações didáticas, de modo semelhante ao  

 

―[...] ofício do engenheiro que, para realizar um projeto preciso, se apoia sobre 

conhecimentos científicos de seu domínio, aceita submeter-se a um controle de tipo 

científico, mas ao mesmo tempo, se vê obrigado a trabalhar sobre objetos bem mais 

complexos que os objetos depurados na ciência e, portanto, a enfrentar [...] 

problemas que a ciência não quer ou não pode levar em conta‖ (ARTIGUE, 1996, p. 

193). 

 

Caracterizada como processo empírico, a Engenharia Didática tem como objetivo 

conceber, realizar, observar e analisar as situações didáticas. Segundo Artigue (1996), a 

Engenharia Didática possui função dupla, podendo ser compreendida como produção para o 

ensino ou ainda como metodologia de pesquisa qualitativa. Para Douady, em sala de aula a 

Engenharia Didática permite seguir: 

 

[...] uma sequência de aula(s) concebida(s), organizada(s) e articulada(s) no tempo, 

de forma constante, por um professor-engenheiro, para realizar um projeto de 

aprendizagem para certa população de alunos. No decurso das trocas entre professor 

e alunos, o projeto evolui sob as reações dos alunos e em função das escolhas e 

decisões do professor (DOUADY, 1993, p. 2). 

 

A metodologia de pesquisa Engenharia Didática constitui-se de quatro fases que 

serão descritas a seguir. 

 

3.2.1 Fases ou Etapas da Engenharia Didática 

 

A metodologia de pesquisa ED possui quatro fases detalhadas e definidas na 

sequência como: análise preliminar; concepção e análise a priori; experimentação; análise a 

posteriori e validação. 

 

3.2.1.1 Análise preliminar 
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Nessa fase, se realiza uma análise geral dos aspectos histórico-epistemológicos 

dos assuntos que se pretende trabalhar e dos efeitos provocados por ele, da concepção, das 

dificuldades e obstáculos encontrados pelos alunos – ou, no caso do nosso trabalho, pelo 

professor. Além disso, é o momento em que também são feitas ponderações envolvendo o 

quadro teórico didático mais geral e os conhecimentos mais específicos envolvendo o tema da 

pesquisa. Artigue (1995, p. 38) relata que os mais frequentes são: 

 

 El análisis epistemológico de los contenidos contemplados en la enseñanza; 

 El análisis de la enseñanza tradicional y sus efectos; 

 El análisis de las concepciones de los estudiantes, de las dificultades y 

obstáculos que determinan su evolución; 

 El análisis del campo de restricciones donde se va a situar la realización 

didáctica efectiva; 

 Y, por supuesto, todo lo anterior se realiza teniendo em cuenta los objetivos 

específicos de la investigación.  

 

3.2.1.2 Concepção e análise a priori 

 

Nesta fase, é preciso delimitar a variável de comando, que pode ser microdidática 

(ou local) e macrodidática (ou global), relevante ao sistema didático que relaciona professor, 

aluno e saber. Desse modo, o professor, na situação de pesquisador, pode abordar as várias 

fases de uma Engenharia Didática de acordo com o interesse da pesquisa. Vale ressaltar que 

se entende por variáveis aquelas cuja escolha dos valores modifica as estratégias de resolução 

de problemas e traz contribuição ao desempenho do aluno. O conhecimento desejado para o 

aluno depende das escolhas dessas variáveis, segundo Gálvez (1996). 

Há dois tipos de variáveis de comando a serem consideradas nessa fase: 

 

 Las variables macro-didácticas o globales, concernientes a la organización 

global de la ingeniería; 

 Y las variables micro-didácticas o locales, concernientes a la organización 

local de la ingeniería, es decir, la organización de una secuencia o de una 

fase (ARTIGUE, 1995, p. 42). 

 

Nesta pesquisa, optamos pela variável microdidática. Essas duas variáveis são 

independentes; porém, a escolha das variáveis globais é anterior à escolha das variáveis mais 

microdidáticas, em razão dessa ser mais específica e ser responsável pela gestão e 

organização de cada sessão. Portanto, na segunda fase da Engenharia Didática: 
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Este análisis a priori se debe concebir como un análisis de control de significado. 

Esto quiere decir, de forma muy esquemática, que si la teoría constructivista sienta 

el principio de la participación del estudiante en la construcción de sus 

conocimientos a través de la interacción con un medio determinado, la teoría de las 

situaciones didácticas que sirve de referencia a la metodología de la ingeniería ha 

pretendido, desde su origen, constituirse en una teoría de control de las relaciones 

entre el significado y las situaciones. (ARTIGUE, 1995, p. 44-45) 

 

Artigue observa ainda que o objetivo da análise a priori é: 

 

[...] determinar en qué las selecciones hechas permiten controlar los 

comportamientos de los estudiantes y su significado. Por lo anterior, este análisis se 

basa en un conjunto de hipótesis. La validación de estas hipótesis está, en principio, 

indirectamente en juego en la confrontación que se lleva a cabo en la cuarta fase 

entre el análisis a priori y el análisis a posteriori. (ARTIGUE, 1995, p. 45) 

  

3.2.1.3 Experimentação 

 

É aqui que se tem o desenvolvimento da aplicação da Engenharia Didática. Nessa 

fase, os alunos têm contato com a situação didática produzida e interagem com ela. É nessa 

fase que iremos empregar a metodologia de ensino Teoria das Situações Didáticas, de 

Brousseau, aplicada à Situação Didática Olímpica elaborada. De acordo com Almouloud e 

Coutinho: 

 

[...] é o momento de se colocar em funcionamento todo o dispositivo construído, 

corrigindo-o se necessário, quando as análises locais do desenvolvimento 

experimental identificam essa necessidade, o que implica em um retorno à análise a 

priori, em um processo de complementação. (ALMOULOUD; COUTINHO, 2008, 

p. 6-7) 

 

 É a ocasião de aplicar os instrumentos da pesquisa. Vale ressaltar, ainda, que 

nessa fase é possível realizar alguns ajustes nos instrumentos didáticos elaborados, a fim de 

obter o máximo de dados a serem tratados na próxima fase da pesquisa.  

 

3.2.1.4 Análise a posteriori e validação 

 

Nesta última fase da pesquisa, o pesquisador irá analisar minuciosamente todo o 

material coletado dentro desse trabalho realizado na terceira fase, ou seja, na experimentação, 

quais sejam: as anotações, as análises audiovisuais, as interações com os instrumentos 

didáticos criados, se atingiu ou não o conhecimento em jogo. Além disso, o pesquisador pode 

usar elementos externos à pesquisa como suporte para suas conclusões, como questionários, 



39 

 

 

 

entrevistas individuais ou em pequenos grupos, realizadas em diversos momentos do ensino. 

No nosso trabalho usaremos o software GeoGebra. 

Nessa etapa, de acordo com Almouloud e Coutinho (2008, p.7): 

 

[...] análise feita à luz da análise a priori, dos fundamentos teóricos, das hipóteses e 

da problemática da pesquisa, supondo que: a observação foi preparada por uma 

análise a priori conhecida do observador, os objetivos da observação foram 

delimitados por ferramentas apropriadas, e estruturados também pela análise a 

priori. 

 

Dessa forma, feita a análise desses dados, o pesquisador irá confrontá-los com as hipóteses 

alçadas na análise a priori a fim de validar ou refutar os objetivos e as eventuais hipóteses 

aventadas nas fases anteriores. Na subseção seguinte, trataremos da metodologia de ensino 

Teoria das Situações Didáticas, que entrará na terceira fase da metodologia de pesquisa, a 

Fase da Experimentação. 

 

3.3 Teoria das Situações Didáticas 

 

A origem da Teoria das Situações Didáticas (TSD) remonta aos estudos 

desenvolvidos no Instituto de Investigação do Ensino de Matemática – IREM, na França, na 

segunda metade da década de 1960, associada ao movimento ―Matemática Moderna‖. Nesse 

movimento destacaram-se diversos pesquisadores da área como Yves Chevallard, Règine 

Douady, Raymond Duval, Gérard Vergnaud, e outros. Os trabalhos desses pesquisadores 

foram extremamente relevantes para que mais tarde o pesquisador Guy Brousseau (1986) 

desenvolvesse sua Teoria das Situações Didáticas. 

A TSD descrita por Brousseau (1986) são formas de elaboração e apresentação do 

saber escolar, ou seja, configuram um quadro de aprendizagem significativa em sala de aula, 

(PAIS, 2011). A referida metodologia está assim dividida em quatro fases: Ação, 

Formulação, Validação e Institucionalização. Assim, estas etapas são descritas por 

Almouloud como: 

 

I. Ação - deve permitir ao aluno julgar o resultado de sua ação e ajustá-lo, se 

necessário, sem a intervenção do mestre [...] exprimir suas escolhas e decisões por 

ações sobre o milieu. Nela as interações estão centralizadas na tomada de decisões. 

[...] 

II. Formulação - consiste em proporcionar ao aluno condições para que este 

construa, progressivamente, uma linguagem compreensível por todos. [...] 
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III. Validação - o aprendiz deve mostrar a validade do modelo por ele criado, 

submetendo a mensagem matemática (modelo da situação) ao julgamento de um 

interlocutor. [...] 

IV. Institucionalização - o professor fixa convencionalmente e explicitamente o 

estatuto cognitivo do saber. (ALMOULOUD, 2007, p. 37-40). 

 

Na subseção seguinte, faremos uma breve apresentação do GeoGebra e sua 

importância no contexto do ensino de matemática. Ele será nosso recurso tecnológico auxiliar 

na etapa da metodologia de ensino TSD, quando transpormos cada Problema Olímpico (PO) 

da OBMEP escolhido de acordo com nosso tema (Funções) para o software. Nessa ocasião, o 

PO ao passar pelo tratamento dialético previsto pela TDS, tornara-se uma Situação Didática 

Olímpica (SDO) e, estará pronto para ser aplicado na pesquisa com o objetivo de proporcionar 

a formação do professor de matemática. 

 

3.4 Software GeoGebra 

 

As novas tecnologias e seus avanços já são uma realidade no sistema educacional 

brasileiro. Os métodos tradicionais de ensino vêm sendo reestruturados em razão disso com as 

tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). ―A proposta do uso de softwares de 

geometria dinâmica, no processo de ensino-aprendizagem em geometria, pode contribuir em 

muitos fatores, especificamente no que tange à visualização geométrica‖ (NASCIMENTO, 

2012).  

A Base Nacional Curricular Comum – BNCC, documento que define o conjunto 

de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 

modalidades da Educação Básica mostra que já no ensino fundamental uma de suas 

competências é possibilitar ao aluno  

 

―Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais 

disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas 

de conhecimento, validando estratégias e resultados.‖ (BNCC, 2019, p. 267) 

 

Isso nos mostra a preocupação para que o aluno se aproprie desses novos 

conhecimentos a fim de obter a formação necessária do estudante também para a inserção no 

mundo tecnológico e para a assimilação de habilidades para uso potencial na vida social. 

O ensino médio é a etapa em que o aluno busca consolidar e ampliar os 

conhecimentos obtidos no ensino fundamental, permitindo com que os jovem explorem as 

diversas linguagens e reflexões sobre elas, tais como: a visual, a sonora, a verbal e a corporal, 
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incorporando diferentes sistemas de signos (BNCC, 2019). Desse modo, nessa nova fase, com 

respeito às novas Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação- TDIC espera-se 

 

que potencializem aos estudantes o acesso a saberes sobre o mundo digital e as 

práticas da cultura digital devem também ser priorizadas, já que, direta ou 

indiretamente, impactam seu dia a dia nos vários campos de atuação social e 

despertam seu interesse e sua identificação com as TDIC. Sua utilização na escola 

não só possibilita maior apropriação técnica e crítica desses recursos, como também 

é determinante para uma aprendizagem significativa e autônoma pelos estudantes. 

(BNCC, 2019, p.487) 

 

Assim, para além do conteúdo próprio a cada disciplina, é importante considerar a 

cultura digital para a vida do estudante, para que todos possam, quem sabe, serem produtores 

do seu próprio conhecimento. 

No que concerne aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, eles são bastante 

claros nesse sentido ao afirmar que 

 

as calculadoras e o computador ganham importância como instrumentos que 

permitem a abordagem de problemas com dados reais ao mesmo tempo em que o 

aluno pode ter a oportunidade de se familiarizar com as máquinas e os softwares. 

(BRASIL, 2018, p. 124) 

 

Ainda que muitas escolas não disponham de espaços próprios, como laboratórios 

de informática, e apesar de muitos professores não serem tão familiarizados com o 

conhecimento em informática e o uso de softwares, dentre outras situações adversas, é 

possível a utilização de softwares que permitam fácil manuseio e versatilidade para diversos 

aparelhos tecnológicos. Nesse contexto, elegemos como software a ser utilizado o GeoGebra, 

pois se adequa melhor aos nossos anseios e ao propósito dessa pesquisa. Além disso, nós 

disponibilizamos um material preparado didaticamente para a manipulação em sala de aula. 

Os alunos, considerados atualmente nativos digitais, e também diversos professores, têm se 

mostrado bastante atualizados com esses avanços tecnológicos, o que nos permite concluir 

que podemos atingir um público muito amplo. 

Portanto, o GeoGebra irá nos auxiliar na abordagem dos problemas olímpicos. O 

software em questão foi criado por Markus Hohenwarter, da Universidade de Salzburgo, na 

Áustria. O programa opera off-line, é gratuito e compatível com os diversos sistemas 

operacionais, tais como: Windows, Linux e Mac OS X. Além disso, seus aplicativos para 

smartphones também são compatíveis para os sistemas iOS, Android, Windows, Mac, 

Chromebook e Linux. O software possui dinamismo vinculado a Geometria e Álgebra, realiza 

diversos tipos de cálculos e possui várias janelas de visualizações que facilitam aplicação dos 
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comandos e ferramentas, que serão bem explorados nas construções da nossa pesquisa. 

Ressaltamos que a versão utilizada para as construções presentes nesse trabalho foi a 5.0. O 

manual de utilização do software pode ser encontrado no sítio oficial ―geogebra.org‖. 

Segundo consta no sítio oficial, o software tem grande potencial e proporciona ao usuário uma 

infinidade de recursos, pois: 

 

GeoGebra é um software de matemática dinâmica para todos os níveis de ensino que 

reúne geometria, álgebra, folhas de cálculo, gráficos, estatística e cálculo numa 

aplicação fácil de utilizar. GeoGebra é uma comunidade em rápida expansão de 

milhões de utilizadores localizados em praticamente todos os países. GeoGebra 

tornou-se líder no fornecimento de software de matemática dinâmica, apoiando a 

ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) educação e inovações no 

ensino e aprendizagem em todo o mundo.‖ (GEOGEBRA, 2017). 

 

Figura 2 – Interface do GeoGebra 

 

Fonte: Print screen do GeoGebra (2019). 

 

Esse software dá a possibilidade de um mesmo objeto matemático ser 

representado, interpretado de diferentes maneiras e manipulado de forma dinâmica. Enquanto 

a Janela de Visualização, à direita, apresenta a forma geométrica, a Janela de Álgebra, à 

esquerda, simultaneamente, apresenta os objetos algébricos digitados na Caixa de Entrada ou 

definidos previamente pela ferramenta selecionada na Barra de Ferramentas, imediatamente 

acima das duas janelas mencionadas. Mais acima da Barra de Ferramenta, temos a Barra de 

Menus, que nos permite Arquivar as construções, por exemplo, Editar o que foi realizado, 

dentre outras possibilidades. Portanto, diante de todas as alternativas oferecidas pelo 

programa e sua fácil manipulação, o escolhemos como ferramenta auxiliar nesse trabalho. 
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No próximo capítulo, nos debruçamos sobre os pormenores da metodologia de 

pesquisa escolhida para esse trabalho, a Engenharia Didática de Segunda Geração, de 

Desenvolvimento ou de Formação, tendo em vista que o nosso foco é a formação do 

professor.  
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4 ENGENHARIA DIDÁTICA DE FORMAÇÃO, DE DESENVOLVIMENTO OU 

ENGENHARIA DE SEGUNDA GERAÇÃO 

 

No processo formal de educação, em relação ao tripé professor-estudante-saber, o 

primeiro ente dessa tríade ocupa singular importância nesse processo. De acordo com Alves e 

Catarino: 

 

Podemos depreender que, de certa forma, o principal agente social, catalisador 

inicial e, também, operacionalizador de um rico espectro de teorias e de modelos 

visando à transposição didática em sala de aula, indicada no trinômio anterior, é o 

professor. (ALVES; CATARINO, 2017, p. 2) 

 

Em razão disso, é preciso que o professor tenha uma sólida formação acadêmica 

na sua área. No entanto, pelo fato de a educação ser um campo extremamente complexo e 

dinâmico, muitas vezes, somente a formação obtida na graduação não credencia o docente 

como um profissional completo ao final dessa etapa dos estudos. Por vezes, exigem-se certas 

habilidades desse profissional para além do que foi aprendido no curto espaço de tempo que 

esteve na universidade. Além disso, tais habilidades exigidas podem ou não estar estritamente 

ligadas à sua área de formação específica. Há ainda determinadas exigências específicas da 

área do saber, adversas das suas, que podem se tornar muito úteis em sua atuação profissional. 

São exemplos disso a necessidade do domínio de uma determinada metodologia de ensino, o 

conhecimento de uma tecnologia nova ou software, entre outras. É justamente nesse sentido 

que se inserem, sobretudo, os cursos de Pós-Graduação em lato sensu e stricto sensu. É 

principalmente por esses meios que o profissional procura se aperfeiçoar a fim de 

desempenhar um trabalho mais completo e eficiente. 

Especificamente para a formação do professor de matemática,  

 

poderemos compreender que os elementos que concorrem para um certo viés de 

ineficacidade, lentidão e inércia da repercussão esperada dos esforços científicos 

empregados por vários especialistas do território brasileiro, preservam grande 

dependência da qualidade determinada na formação inicial e continuada dos 

professores de Matemática. (ALVES; CATARINO, 2017, p. 2) 

   
Essa confirmação traz à tona a necessidade urgente da reflexão sobre o modo 

como está sendo formado o professor de matemática e como está sendo realizada sua 

formação continuada, quando ela ocorre. 

Portanto, ciente de que uma boa formação pode trazer reflexos positivos em sala 

de aula, na perspectiva discutida ao longo dessa seção queremos propor nesse trabalho, cujo 
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foco é o professor de matemática, uma forma diferente de abordagem direcionada às questões 

da OBMEP. Nossa pesquisa tem por objetivo central oferecer um suporte para que o professor 

de matemática possa potencializar o processo de ensino-aprendizagem, notadamente na 

preparação dos alunos para a OBMEP, ou na abordagem dessas questões em suas aulas 

regulares. Assim, pretendemos criar uma série de Situações Didáticas com as questões dessa 

olimpíada, fazendo sua transposição didática para o GeoGebra. As sugestões se direcionam 

em especial para os docentes de matemática que não estão habituados a trabalhar com 

olimpíadas dessa área. A ideia é incentivar a interação desses sujeitos com a Situação Didática 

e investigar, por meio da metodologia de ensino Teoria das Situações Didáticas, a existência 

de indícios do potencial de aprendizagem nesse contexto, metodologia essa que permite a 

participação do aluno como sujeito da sua aprendizagem. 

Durante a pesquisa, na fase das análises preliminares, procedemos da seguinte 

forma exposta na subseção 4.1 e 4.1.1. Investigamos se nossa abordagem é comumente 

utilizada noutros programas, e verificamos que não.  

  

4.1 Análises preliminares 

 

Nessa fase, procuramos verificar como se deu o início de trabalho na abordagem 

das olimpíadas de matemática, sobretudo da OBMEP, nas dissertações do Mestrado 

Profissional em Matemática em Rede Nacional do país, o PROFMAT. Procuramos dar ênfase 

à metodologia empregada nessa abordagem e quais os possíveis impactos para a atividade 

docente em termos de práticas metodológicas, dentre outros. 

 

4.1.1 Breve Análise das Dissertações do PROFMAT relacionadas à temática da pesquisa  

 

Nessa subseção do nosso trabalho, vamos apresentar os objetivos centrais das 

dissertações encontradas no repositório do PROFMAT que estão organizadas no apêndice A 

por autor, título/instituição e data da aprovação da defesa, e no apêndice B por autor, ano, 

estado, temática, metodologia de pesquisa utilizada e objetivo(s). Nessa perspectiva, com o 

tema olimpíadas, encontramos quarenta e seis dissertações. Um número que consideramos 

pequeno, tendo em vista que, no período pesquisado, constava no repositório três mil 

quinhentas e cinquenta e duas dissertações, ou seja, as dissertações com o referido tema 

(olimpíadas) representava pouco mais de um por cento em relação ao total.  Verificaremos, 

ainda, se alguma delas faz qualquer conexão com nosso mote de pesquisa, ou seja, se 
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abordam as olimpíadas com alguma metodologia de ensino voltada para o tema das funções 

matemáticas.  

Os objetivos de cada um dos trabalhos são os mais diversos; por isso, destacamos 

aqueles mais centrais. Márcio Carvalho propôs compreender a aritmética modular para 

solucionar problemas olímpicos usando a relação de congruência no conjunto dos inteiros 

(CARVALHO, M., 2013). Gilvan Souza teve como meta apresentar as questões do tema 

aritmética, constante na OBMEP desde o ensino fundamental ao médio, e suas soluções 

lógicas e dedutivas a fim de dar suporte aos alunos interessados nessa olimpíada (SOUZA, G., 

2013). Valessa Carvalho apresenta uma proposta voltada para o ensino superior, de forma 

muito analítica e arraigada de demonstrações nas quais ela objetiva usar os conceitos de 

funções convexas a fim de mostrar resultados importantes de desigualdades, médias e normas, 

como por exemplo: Desigualdade de Jensen, Generalização da Desigualdade das Médias, 

Desigualdade de Minkowski, Desigualdade de Young e Desigualdade de Hölder 

(CARVALHO, V., 2013). A autora pretende deixar esse trabalho disponível para alunos que 

tenham interesse por problemas de olimpíadas.  

Já Américo (2013) nos mostra em seu trabalho como resolver trinta questões de 

análise combinatória de forma simples, destacando o raciocínio lógico dedutivo. Victor 

(2013) resolve problemas da OBMEP visando a minimizar o distanciamento da educação 

básica de matemática e a olimpíada matemática durante a preparação do discente para a 

mesma. O pesquisador comenta as estratégias de resolução para elucidar as possíveis 

dificuldades de professores e alunos nas questões. O autor ainda objetiva discutir livros ou 

textos usados na preparação para diversas competições olímpicas. Finaliza seu trabalho 

resolvendo a coletânea de questões selecionadas. Por sua vez, Bonfim (2013) pretende 

justificar a construção de um material didático, uma coletânea de questões de olimpíadas de 

tal modo que o professor possa usar teoria de Vygotsky (Zona de Desenvolvimento Proximal) 

a fim de contemplar alunos da rede pública e particular para iniciar a preparação para as 

Olimpíadas de Matemática. Ele afirma que será usada uma técnica didática no curso em uma 

instituição de ensino básico, porém não deixa claro qual foi a técnica. Pontes (2013), Silva, 

M. (2013) e Carvalho Júnior (2013) apresentam propostas semelhantes: cada autor aborda 

respectivamente os níveis um, dois e três da OBMEP. Eles têm por meta mostrar a 

importância dos aspectos audiovisuais na resolução de problemas de geometria pertinentes 

nas oito primeiras versões da OBMEP apresentadas através do software Camtasia Studio com 

a narração em vídeo.  
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Já Castro (2013) afirma que vai usar uma sequência didática a fim de levar os 

alunos a resolver situações, comunicar-se matematicamente, gerar segurança e interagir com 

seus pares para o treinamento em olimpíadas de matemática no ensino médio. Porém ele não 

deixa claro qual sequência didática foi usada. Em suma, o autor selecionou vários problemas, 

resolveu e propôs outros em seu trabalho. A dissertação de Pinheiro (2013) pretende 

apresentar soluções alternativas para os problemas da OBMEP, envolvendo sequências 

recursivas a fim de encorajar e motivar o professor do ensino médio a abordar e utilizar esse 

conhecimento como uma ferramenta na construção de modelos e soluções gerais para 

problemas matemáticos.  

Há um grupo de autores com trabalhos muito semelhantes (SILVA, Clayton, 

2013; SOUZA, C., 2013; SILVA, Josimar, 2013; MATTA, 2013; ALBUQUERQUE, 2013; 

ARAÚJO, 2013). Eles se voltam para os diferentes níveis da OBMEP e tem como objetivo 

propor uma análise crítica das questões dessa competição. Para tanto, comparam o resultado 

dessa análise dos diferentes níveis da referida olimpíada com os dados recebidos da Fundação 

Carlos Chagas (FCC) a fim de propor um questionário eletrônico que servirá de base para 

dirigir considerações e recomendações destinadas aos professores em exercício na rede 

pública e à OBMEP. 

Outro trabalho tem o objetivo de resolver de uma forma analítica, ou seja, 

tradicionalmente, questões de geometria constantes na OBMEP nos níveis um, dois e três 

(SILVA, Claudia, 2013). Já Bragança (2013) vai propor em seu trabalho o passo a passo 

necessário à construção e promoção de uma olimpíada de matemática com o viés educacional. 

Visa também falar sobre a história de algumas das principais olimpíadas internacionais, 

nacionais e regionais. A dissertação de Uchôa (2014), por sua vez, aplica os conhecimentos 

básicos de vetores a fim de mostrá-los como um recurso mais potente para a resolução de 

algumas questões de geometria plana, focando as turmas olímpicas que estão saindo do ensino 

fundamental para o ensino médio. 

O trabalho de Docarmo Neto (2014) versa sobre o tema ―Teorema de Pitágoras e 

Áreas‖, conteúdo da Geometria. O autor apresenta resoluções das questões de uma apostila de 

um renomado professor voltada para a OBMEP, na qual constam problemas do tema 

escolhido. Calazans (2014) descreve a importância e as etapas para a implantação do Centro 

de Estudo, Pesquisa e Preparação para Olimpíadas de Matemática, no município de Porto 

Seguro-BA, com foco no atendimento de alunos interessados em participar da OBMEP e nos 

professores das escolas públicas municipais e estaduais. Fideles (2014) propõe analisar a 

OBMEP como uma iniciativa que visa à melhoria do ensino de matemática, bem como 
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desenvolver habilidade para a resolução de problemas. Discute o engajamento nessa 

olimpíada com respeito ao aspecto competitivo como uma reflexão pedagógica a fim de 

aprofundar métodos e estratégias para a resolução de problemas e ainda orientar o professor 

no uso da internet, a fim de criar ambientes de discussão para troca de experiências. Já Pena 

(2014) vem relatar uma experiência docente focada na resolução de problemas da OBMEP no 

2º e 3º ano do ensino médio numa escola de Uberlândia-MG, motivando os alunos para a 

olimpíada em questão. 

Nesse apanhado, encontramos ainda o trabalho de Gonçalves (2014), que aborda 

alguns Teoremas ligados aos pontos notáveis do triângulo, apresentando resultados que 

podem auxiliar alunos do ensino médio na resolução de problemas em olimpíadas. Azevedo 

(2014) visa preparar alunos de Turmas Multisseriadas para competições de matemática por 

meio de um Treinamento Olímpico em Matemática. Com isso, almeja relatar essas 

experiências, descobrir alunos em potencial, despertar o lado criativo e oportunizar o 

desenvolvimento dos alunos. Vilarinho (2015) pretende compreender, por meio de uma 

amostragem de 534 estudantes de 8º e 9º séries de uma escola pública de uma cidade satélite 

do DF que fizeram a primeira fase desta olimpíada em 2014, em que medida a prova de 

primeira fase da OBMEP pode servir de instrumento para dar um feedback aos estudantes e 

docentes, em termos da aprendizagem de Matemática, e aos elaboradores da prova, acerca da 

qualidade do instrumento de avaliação aplicada. Andrade (2015) vem discutir as olimpíadas 

de matemática pelo prisma do participante. Através de entrevistas e questionários, sonda suas 

angústias, algumas de suas impressões, as suas orientações; além disso, fala sobre os 

problemas olímpicos que despertam interesse do aluno e mostra algumas estratégias de 

resolução de questões. 

Machado (2015) faz uma análise da prova de segunda fase da OBMEP de 2014 a 

respeito dos conteúdos abordados e resultados retirados de uma determinada amostra. 

Apresenta algumas possibilidades de exploração das questões da OBMEP em turmas 

regulares do ensino fundamental II e do ensino médio. Araújo, O. (2015) pretende determinar 

em que medida a prova da OBMEP induz mudanças na prática pedagógica do professor de 

matemática pelo uso do banco de questões e pela própria vivência com a olimpíada, 

questionando também de que forma isso ocorre. Sua investigação se deu com professores de 

escolas que tiveram destaque na OBMEP. Os dados foram obtidos por meio de instrumento de 

coleta com 261 professores em quase todas as unidades da federação, visando a auferir como 

essa indução ocorre. Araújo, R. (2015) vem mostrar o desempenho dos alunos, contabilizando 

os acertos deles em cada uma das questões. O público-alvo da pesquisa são estudantes do 
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ensino médio da Unidade Integrada Henrique Rocha, povoado de Barro Duro, Tutóia-MA, 

que realizaram pela primeira vez as provas da OBMEP, a fim de avaliar o interesse pelo 

desafio. Badaró (2015) nos apresenta um material de apoio para os professores e para os 

gestores que desejam organizar cursos preparatórios a fim de direcionar os alunos para a 

OBM no sentido de orientações burocráticas, sugestão de livros para estudo, de proposta de 

planos de aula para esse tipo de curso. Neves (2016) em seu trabalho analisa questões de 

níveis 1 e 2 constantes na OBMEP e aponta possíveis interlocuções e mudanças de 

paradigmas a fim de potencializar o aprendizado do discente. Além disso, coleta a opinião de 

professores de matemática sobre as questões abordadas pelo autor da dissertação.  

Moreira (2016) e Cavalcante (2016) nos apresentam trabalhos muito semelhantes. 

O primeiro autor aborda técnicas de resolução de questões envolvendo tabuleiro, com foco 

nos alunos que se preparam para olimpíadas de matemática. Os autores pretendem analisar as 

dificuldades dos alunos com os problemas propostos, apresentando outras estratégias com a 

técnica de tabuleiro que possam chegar à solução dos problemas e, consequentemente, 

preparar os discentes para competições matemáticas que abordam situações nesse sentido. 

Nessa perspectiva, primeiro autor enfatiza que o material é direcionado como guia para 

professores e alunos. O segundo autor aborda técnicas de resolução de exercícios sobre 

tabuleiro nas olimpíadas de matemática e analisa a forma mais vantajosa de resolver o 

problema para o aluno. 

Ferreira (2017) verifica as dificuldades e os principais erros dos alunos do ensino 

médio participantes da OBMEP na segunda fase, nível 3, no estado do Maranhão, em 2015 e 

2016, na resolução de questões de probabilidade por meio de análise e classificação dos erros. 

Goes (2017) enfatiza a importância das Olimpíadas de Matemática, especialmente da 

OBMEP. Ressalta a relevância de um projeto preparatório para OBMEP aplicado nas escolas 

municipais da cidade de Branquinha-AL, a fim de sanar as dificuldades de professores e 

alunos com questões e conteúdos da OBMEP. 

Garcia (2017) vem nos mostrar o funcionamento da olimpíada de matemática e 

como ela pode ser utilizada como fonte de estímulo para o ensino e a aprendizagem dessa 

disciplina. Apresenta-se um material para os professores de matemática de modo que os 

docentes possam organizar grupos de estudos preparatórios para os alunos, direcionando-os à 

competição na expectativa de democratizar a matemática na sociedade. Silva, P. (2017) busca 

compreender a forma como a OBMEP pode ser trabalhada através de uma perspectiva de 

resolução de problemas, bem como avaliar se ela vem cumprindo o seu papel e se os pontos 

nela apresentados se adequam ao nível dos discentes. A fundamentação do trabalho baseia-se 
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principalmente nas produções de George Polya para os métodos de resolução de problemas e 

nos dois primeiros parâmetros da Teoria Clássica dos Testes (TCT), para o levantamento da 

pesquisa. A dissertação analisa dados colhidos e conteúdos abordados. O estudo foi feito 

considerando-se uma amostra de 184 estudantes do sexto ao nono ano de uma escola pública 

de uma cidade interiorana do Estado do Rio Grande do Norte, e trata da análise da Primeira 

Fase da OBMEP de 2016, nos Níveis 1 e 2. 

Santos (2017) analisa a forma de abordagem dos números racionais atualmente, 

analisando também as questões da OBMEP dos anos de 2009 a 2017 que trazem esse tema. O 

autor usa as questões selecionadas desse assunto para compor uma avaliação-teste a ser 

aplicada para os alunos da 6º e 7º série. Ele pretende elaborar um relatório que possa 

identificar as maiores dificuldades apresentadas por esses alunos, verificando se resultados 

podem servir de apoio para a elaboração de um plano de aula sobre os números racionais.  A 

autora Fernandes (2017) examina em que medida as provas da Olimpíada de Matemática da 

UNEMAT, Campus de Sinop-MT podem descrever a proficiência em Geometria de alunos do 

ensino médio da cidade de Sinop-MT por meio da análise das soluções de 1380 provas feitas 

por alunos na segunda fase dessa olimpíada feitas nos anos de 2014, 2015 e 2016. Sua 

conclusão é a de que o aprendizado do conteúdo de geometria é deficitário. Silva, R. (2017) 

vem apresentar algumas concepções sobre a Álgebra e o ensino dela no Ensino Médio. O 

autor salienta a importância do ensino de Álgebra (polinômios e funções polinomiais) devido 

a constante presença do tema no ENEM e na OBMEP. Evidencia algumas questões de tema 

presentes nessas avalições e apresenta a resolução sob a organização baseada no tripé 

fundamental para o ensino de matemática: Conceituação, Manipulação e Aplicação. 

Dando continuidade a nossa discussão, daremos atenção especial a quatro 

dissertações encontradas no referido repositório em razão de elas apresentarem um ponto de 

interseção com o nosso trabalho, qual seja, o uso da mesma metodologia de pesquisa, a saber, 

Engenharia Didática (ED). Nosso foco será, além de descrever como se deu a aplicação da 

ED, verificar se essas dissertações apresentam alguma metodologia de ensino associada à ED. 

Desse modo, temos o trabalho de Dias (2014), aplicado na escola municipal da 

cidade de Dois Córregos-SP, em três grupos compostos de quatro alunos cada, sendo um 

grupo para abordar os níveis 1 ou 2 da OBMEP. O objetivo foi preparar para a 2º fase da 

referida competição por um período de seis semanas, iniciando em agosto e indo até a 

segunda semana de setembro de 2013, semanas que antecediam a prova daquela competição. 

Os próprios alunos faziam a resolução das questões e o trabalho deles era gravado, o que 

possibilitou a confecção de um DVD. A metodologia de pesquisa usada foi a Engenharia 
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Didática. O pesquisador percorreu as quatro fases no decorrer da pesquisa: análises 

preliminares, concepções e análises a priori, experimentação e a análise a posteriori e 

validação. O empreendimento objetivava melhorar a preparação dos alunos para a segunda 

fase da OBMEP. 

No que tange à metodologia de pesquisa empregada, destacou-se a ED, cujos 

princípios teóricos e fases foram descritos no trabalho de forma resumida. Na fase das 

análises preliminares, o autor percebeu as dificuldades dos alunos e da escola em obter bons 

resultados na OBMEP. Viu que a prática de resolução de problemas dessa competição poderia 

trazer mais confiança aos alunos e, consequentemente, eliminar o estigma dos mesmos em 

relação à olimpíada, obtendo bons resultados para escola nesse sentido. Então criou um estudo 

em grupo, no qual os alunos resolviam questões de provas dos anos 2010, 2011 e 2012 nos 

níveis estabelecidos inicialmente, com auxílio do professor. 

Quanto à fase de concepções e análises a priori, o autor não deixa claro o que foi 

feito, mas acreditamos que, pela natureza de seu trabalho, e em conformidade com o que se 

espera dessa fase, ele compilou, preparou a coletânea de questões a serem abordadas e outros 

aparatos que tonassem possíveis a implantação da terceira fase da ED (experimentação). As 

hipóteses perseguidas pelo autor são: 

 
1- O estudo em grupo pode trazer melhorias para os resultados dos alunos na 2ª fase 

da OBMEP?  

2- A resolução da prova feita pelos próprios alunos pode estimular aos demais 

alunos? (DIAS, 2014, p. 26). 

 

Já na fase da experimentação, o autor aplica a coletânea de questões para o grupo 

de estudantes resolverem, momento em que ocorre a troca de experiências e a gravação. 

Podemos constatar, pela leitura do material, que não houve a aplicação de uma metodologia 

de ensino específica. 

Por fim, na fase da análise a posteriori e validação, os resultados do trabalho 

foram demonstrados, fundamentalmente, pelo número de premiações na competição em 2014, 

ano seguinte à implantação da iniciativa. Criou-se também um ―Clube de Matemática‖ na 

referida intuição, além do engajamento de outros professores. O trabalho rendeu a confecção 

de um DVD, como um registro de memória do trabalho dos alunos de cada grupo, 

disponibilizado no blog da instituição de ensino. 

Podemos perceber a importância desse trabalho; porém, não houve uma 

metodologia de ensino específica e o autor acabou se restringindo às abordagens tradicionais 
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de preparação para olimpíadas, ou seja, reunir alunos interessados na competição e 

simplesmente resolver questões dirigidas. 

O segundo trabalho a ser mencionado é o de Luz (2014), que pretende investigar a 

importância do uso de equações Diofantinas lineares na resolução de problemas olímpicos. O 

público-alvo são alunos recém-ingressos no curso de Licenciatura em Matemática do Instituto 

Federal do Piauí, Campus Floriano, e a metodologia de pesquisa usada foi a Engenharia 

Didática, por meio de uma pesquisa quali-quantitativa. O autor realiza a formalização do tema 

e dos requisitos necessários para sua abordagem. Os instrumentos usados foram questionários, 

e a pesquisa transcorreu em três momentos. No primeiro, foi identificado o perfil dos alunos. 

No segundo, foi aplicado um questionário com exercícios do tema proposto. No terceiro, o 

autor relata a oficina com Equações Diofantinas com resolução de questões.  

Apesar de usar a ED, o autor não esmiúça os princípios teóricos da metodologia 

de pesquisa empregada, nem faz um detalhamento das definições sobre as fases da ED no 

trabalho. Já na etapa das análises preliminares, foram feitas a escolha do tema e o perfil dos 

alunos para a realização da pesquisa. Durante a fase de concepções e análises a priori, 

segundo o autor, ocorreu a aplicação do primeiro questionário, uma lista de exercícios cujo 

objetivo foi verificar se os alunos conheciam o tema a ser abordado. No momento da 

experimentação, os alunos são submetidos à oficina de equações Diofantinas, e na fase da 

análise a posteriori e validação, foi aplicado o questionário 2, lista de exercícios semelhantes 

ou igual as do primeiro questionário, e um teste para que os alunos fizessem a avaliação do 

oficina. O autor não apresenta uma metodologia de ensino em seu trabalho, que, novamente se 

limita a resolver questões.  

Nardelli (2015) aborda questões envolvendo transformações geométricas e frisos 

para o estudo de simetrias a uma turma de 9º ano, numa escola do interior de São Paulo. O 

trabalho visa ainda a desenvolver atividades concernentes a movimentos de translação, 

reflexão e rotação no plano, uma vez que esses temas são comuns na OBMEP, bem como 

resolver questões dessa olimpíada envolvendo os assuntos estudados e analisar se houve 

contribuição desse tópico para o aprendizado dos alunos. 

A metodologia de pesquisa empregada, ED, não é detalhada pelo autor em seus 

princípios teóricos nem em suas fases. Na etapa das análises preliminares, o autor 

identificou os desconhecimentos mais aprofundados dos alunos sobre o tema, simetria. A fase 

de concepções e análises a priori foi direcionada para a seleção de questões a serem 

abordadas. A aplicação das questões para os alunos se deu na fase da experimentação, 

momento em que também foi feita uma coleta de algumas impressões dos alunos submetidos 
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aos exercícios. A fase da análise a posteriori e validação foi realizada ao final do contato 

dos alunos com os exercícios, por meio de depoimento escrito feito pelos próprios alunos 

sobre a experiência dos mesmos com as atividades e sobre a percepção do professor em 

relação aos impactos que essas atividades trouxeram para vida dos discentes envolvidos. 

Novamente, essa dissertação não apresentou uma metodologia de ensino. 

Monteiro (2017) tem como objetivo realizar um treinamento olímpico com alunos 

para a OBMEP, a partir da resolução de questões de forma contextualizada e usando uma 

sequência didática de solução de listas de problemas dessa olimpíada, motivando os alunos 

para a matemática e para a participação de competições na área. Quanto à sequência didática, 

o autor propõe contextualizar o material teórico para uma linguagem mais acessível ao 

público-alvo. Os materiais usados são as apostilas do Programa de Iniciação Científica-Jr. 

(PIC), livros da Coleção do Professor de Matemática da SBM e listas de exercícios. O 

trabalho se deu em três momentos. No primeiro, orientações e desenvolvimento teórico; no 

segundo, os alunos resolvem problema individualmente ou em dupla, tendo o professor como 

mediador; e no terceiro, há o compartilhamento de ideias e soluções dos problemas pelos 

alunos, também com a mediação do professor. 

Mais uma vez, a metodologia de pesquisa empregada é a ED, porém, o autor 

não detalha os preceitos dessa metodologia nem faz um detalhamento teórico sobre suas fases 

no trabalho. Na etapa das análises preliminares, realizou-se a escolha dos alunos com 

elevado interesse pela matemática e a seleção do lócus da pesquisa, uma escola da rede 

estadual do estado do Espírito Santo, localizada no município de Serra. A fase de concepções 

e análises a priori: não está clara no trabalho, mas acreditamos que nela ocorreu a 

identificação das dificuldades dos alunos, bem como organização do material a ser utilizado, 

pois seria o esperado nessa fase dentro da perspectiva do trabalho em discussão. Na fase da 

experimentação se deram as aulas do treinamento olímpico e a resolução das questões do 

material escolhido. Na ocasião da análise a posteriori e validação, o autor percebeu a 

evolução de aprendizagem dos alunos por meio da resolução dos exercícios propostos após o 

treinamento. Nesse trabalho o autor não apresenta metodologia de ensino. 

Realizadas essas discussões, verificamos que as dissertações analisadas não 

contemplam nenhuma metodologia de ensino, nem abordam de forma contundente a 

formação de professores. Diante disso, pretendemos, com nossa pesquisa, oferecer uma 

alternativa, a fim de dar condições para o docente abordar o tema funções, presente na 

OBMEP de tal forma que a abordagem desse conteúdo se dê por meio do raciocínio lógico- 

dedutivo, pela capacidade de realizar descobertas a partir de ações bem elaboradas, razão pela 
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qual escolhemos como metodologia de ensino a Teoria das Situações Didáticas do renomado 

pesquisador em educação Guy Brousseau. Assim, apresentamos na seção seguinte, na 

segunda fase da nossa metodologia de pesquisa ED, a análise a priori, a elaboração das 

Situações Didáticas Olímpicas (SDO), previstas para serem aplicadas na terceira fase da ED, 

ou seja, na fase da experimentação. 

 

4.1.2 Breve Análise de um livro do PNLD para o Ensino Médio a ser usado entre 2018- 

2020 

 

O livro didático direciona a atividade pedagógica do docente em sala de aula, 

sendo por isso o instrumento mais usado pelos professores e alunos. A escolha desse material 

precisa ser bem discutida para que atenda, na medida do possível, à realidade de cada região 

brasileira ou, de forma ideal, a realidade de cada escola. A preocupação com o livro didático 

no Brasil remonta à década de 30 (CARVALHO, 2008), porém o modelo atual do Programa 

Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) traz uma série de inovações ao unificar as 

ações de aquisição e distribuição de livros didáticos e literários. Outro aspecto diferente pode 

ser notado em seus objetivos, tendo em vista que o programa é destinado a  

 

avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros 

materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, às 

escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, municipais e distrital 

e também às instituições de educação infantil comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público. (MINISTÉRIO 

DA EDUCAÇÃO, 2019). 

 

Essas escolhas dos livros didáticos ocorrem desde que o material esteja inscrito no 

PNLD, mediante edital regulamentador dos critérios preestabelecidos às editoras, no qual 

esses materiais são aprovados em avaliações técnicas pedagógicas coordenadas pelo 

Ministério da Educação, contando com especialistas das diferentes áreas do conhecimento 

correlatas. Uma vez avaliados e aprovados, é disponibilizado para a escolha do professor nas 

escolas através do Guia do Livro Didático, que é composto, dentre outros conteúdos, por uma 

resenha de cada coleção aprovada, cuja vigência corresponderá ao ciclo de três anos. A 

compra, a logística de distribuição e planejamento dos materiais didáticos é de 

responsabilidade do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2019). 
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Quanto à seleção do livro de matemática, também é importante que ele atenda às 

necessidades básicas curriculares nacionais, estaduais e municipais, bem como a realidade da 

comunidade escolar. Foi pensando nisso que, quando recebemos, na instituição em que 

trabalho, as coleções sugeridas do livro didático de matemática em 2017, eu, juntamente com 

outros cinco professores de matemática, analisamos conjuntamente para podermos chegar à 

escolha de uma das obras dentre as coleções disponíveis, a que mais se adequasse a nossa 

realidade escolar.  

Os principais critérios analisados foram: solidez da teoria, bom número de 

exercícios com grau crescente de dificuldade, aplicação dos exercícios ao cotidiano dos 

alunos, a presença de interdisciplinaridade e transversalidade dos temas abordados e a 

aplicação de tecnologia aos conteúdos de matemática. Não encontramos a coleção ideal à 

nossa realidade, porém, a mais votada, por se adequar melhor às nossas exigências, foi a 

coleção Matemática: Interação e Tecnologia, de Balestri (2016), a qual faremos um breve 

comentário abaixo. 

A sequência didática do referido livro se apresenta nos três volumes de forma 

semelhante: cada capítulo inicia com um problema de contextualização, a fim de motivar o 

aprendizado do conteúdo, seguido de indagações que relacionam o problema motivador ao 

conteúdo a ser abordado. O autor segue apresentando exemplos aplicados ao assunto tratado, 

realizando a formalização matemática do assunto. Em seguida, expõe vários exemplos 

resolvidos, bem como as atividades propostas em nível crescente de dificuldade com 

diferentes sugestões de abordagens, juntamente com algumas atividades de aplicação do 

assunto ao cotidiano. 

Muito raramente, o livro didático apresenta ferramentas tecnológicas como outra 

perspectiva do tema (calculadora científica, excel e outras). Ainda nesse ínterim, a coleção 

sugere também a abordagem de alguns temas no livro pelo GeoGebraprim, versão mais 

limitada do software GeoGebra usado por iniciantes, porém, muito esporadicamente, o que é 

lamentável, dado que o software tem potencial para abordar todos os conteúdos presentes no 

livro didático de matemática. Na seção de atividades, em alguns momentos o livro traz uma 

subseção intitulada Desafio. Geralmente, ela é composta em média de um exercício, cuja 

exigência é relacionar o conteúdo estudado com uma questão um pouco mais elaborada, tendo 

como referência as questões próprias da obra. Fortuitamente, a obra apresenta nessa proposta 

alguma questão da primeira fase da OBMEP. O fato é que, poucas vezes o professor de 

matemática tem chance de explorar esse tipo de exercícios, o que é lamentável. Com respeito 
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à abordagem de questões de olimpíadas, as outras obras que tivemos contato, quando não 

abordam o tema, o fazem muito fortuitamente. Dito isso, finalizamos essa etapa. 

Na seção seguinte, tratamos da temática da pesquisa (funções) e da apresentação 

das definições de Problema Olímpico, de Situação Didática Olímpica (SDO) e da descrição de 

três SDO, em que seu devido tratamento quanto à metodologia de ensino empregada e quanto 

ao passo a passo de cada uma das construções no software GeoGebra constará também nessa 

seção. 
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5 CONCEPÇÃO DAS SITUAÇÕES DIDÁTICAS E ANÁLISE A PRIORI 

 

Com o intuito de tornar mais clara nossa trajetória de pesquisa ao leitor, é 

importante ressaltar que as quatro fases da ED, mostradas anteriormente, foram cumpridas 

resumidamente da seguinte forma: a análise preliminar teve início com a identificação das 

problemáticas enfrentadas pelo professor na abordagem das olimpíadas e com a realização de 

um apanhado de como se dá o processo de preparação dos professores para se trabalhar com 

os alunos recursos didáticos disponíveis no site da OBMEP e dirigidos a essa competição. 

Focamos as dissertações produzidas pelo PROFMAT para preparação de docentes com ênfase 

na própria OBMEP. 

A etapa da concepção e análise a priori, referente à decisão dos problemas e 

conteúdos abordados, em nosso caso, teve como ponto importante as questões da OBMEP 

relacionadas a funções, bem como sua transposição didática. Fizeram parte igualmente as 

hipóteses levantadas de planejamento, isto é, se esse tipo de abordagem pelo professor na 

preparação para a OBMEP atinge seu objetivo. 

No processo da experimentação será aplicado a TSD, cujas quatro fases são: 

ação, formulação, validação e institucionalização. Nessa ocasião, sugerimos realização dos 

registros audiovisuais, coleta de anotações feitas pelos sujeitos da pesquisa e as observações 

feitas durante a aplicação, uma vez que não foi possível aplicação dessa pesquisa. Na última 

fase, a da análise a posteriori e validação, deverá se verificar se as hipóteses levantadas na 

concepção e analise a priori se confirmam, ou seja, se esse tipo de recurso feito para professor 

pode contribuir para uma melhor preparação do professor a fim abordar à OBMEP.  

Na seção a seguir mostramos como se dá o processo da metodologia de ensino. 

Abordamos os Problemas Olímpicos (PO) que foram aplicados em provas de segunda fase, 

nível três, da OBMEP ao longo de suas edições com a temática função. Desenvolvemos os 

passos imprescindíveis para a constituição do produto educacional pretendido. Vale lembrar, 

ainda, que apresentaremos três POs nesta seção; os oito selecionados restantes serão 

apresentados no Produto Educacional, referente à temática já mencionada na competição, ou 

seja, funções. 

A seguir, definiremos o que é um Problema Olímpico e o que vem a ser uma 

Situação Didática Olímpica (SDO). Nosso o objetivo é definirmos a equação característica de 

Alves (2018) que relaciona o TSD com o PO para chegar à SDO. Finalizamos essa seção com 

a descrição das fases dialéticas da TSD de três SDO e seus respectivos passos de construção 

no GeoGebra.  
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SDO = TSD + PO 

5.1 Problema Olímpico (PO) 

 

O professor de matemática comumente se depara com diversos problemas 

constantes nas mais variadas olimpíadas dessa área, mas então o que caracterizaria mesmo um 

PO? De acordo com o pesquisador Alves (2018) a definição de PO é: 

 

Um conjunto de situações problemas de Matemática, abordado em um 

contexto competitivo ou de maratonas, com a participação apenas (e de modo 

restritivo) dos estudantes competidores, cuja abordagem e características de 

ação individual e solitária do estudante envolvem apenas objetivo/escopo de 

se atingir as metas (e medalhas) definidas em cada competição, por 

intermédio do emprego de estratégias, raciocínios e argumentos matemáticos 

eficientes, instrumentalizados previamente por professores de Matemática. 
 

Tendo por referência esse conceito é que delineamos as SDO. 

 

5.2 Situação Didática Olímpica (SDO) 

 

O conceito de SDO foi usado pela primeira vez na dissertação de Oliveira (2016), 

e vem sendo usado também em dissertações mais recentes, como a de Andrade (2018), Santos 

(2018) e Andrade, Alves e Alves, (2017). Os três primeiros pesquisadores citados tiveram 

como orientador o professor Dr. Francisco Regis Vieira Alves, com larga experiência nessa 

área, que afirma que o conceito de Problema Olímpico admite uma SDO, definida como: 

 
Um conjunto de relações estabelecidas implicitamente ou explicitamente, 

balizadas por uma metodologia de ensino (TSD), entre um aluno ou grupo (s) de 

alunos, um certo meio (compreendendo ainda o conhecimento matemático 

abordado por intermédio de problemas de competição e de olimpíadas) e um 

sistema educativo, com o objetivo de permitir a apropriação, por parte destes 

alunos um conhecimento constituído ou em vias de constituição, oriundo de um 

ambiente de competição coletiva e debate científico, competição solidária e 

problemas ou conjunto de problemas característicos e abordados nas olimpíadas 

de Matemática (ALVES, 2018). 

 

A partir dessa definição, Alves (2018) determina a equação característica: 

 
 

 

Desse modo, a equação estabelece uma estreita relação entre a metodologia de 

ensino Teoria das Situações Didáticas e o Problema Olímpico escolhido, a fim de se obter a 

Situação Didática Olímpica. Assim, realizamos o tratamento pelas fases dialéticas da TSD, 

que agrega ao problema olímpico PO condicionantes didáticas para que ele se transmute na 
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SDO, de tal forma que este deverá ser capaz de permitir a interação dos sujeitos com a criação 

didática, para que eles cheguem à solução do problema e, portanto, ao aprendizado, de forma 

autônoma ou com interferência mínima do professor. 

 

5.3 Descrição de três Situações Didáticas Olímpicas 

 

Seguem três das onze Situações Didáticas Olímpicas (SDO) escolhidas da 

OBMEP, dentro do contexto estabelecido nessa empreitada: a abordagem dos problemas de 

funções pertinentes na segunda fase dessa competição em seu terceiro nível, à luz da 

Engenharia Didática de Formação, com a Teoria das Situações Didáticas, tendo como suporte 

o GeoGebra. As demais SDO encontram-se no Produto Educacional desse trabalho. É 

importante destacar que todas as SDO aqui apresentadas tiveram como base a resolução 

proposta pela própria OBMEP, em seu sítio eletrônico. 

 

5.3.1 Situação Didática Olímpica 1 

 

Conhecimentos prévios: Perímetro, Área do Triângulo, Área do Trapézio e 

Função do 1º grau. 

Problema (OBMEP – 2014. 2º Fase, Questão 2, Nível 3): Uma formiga anda 

sobre o contorno de um retângulo ABCD. Ela parte do ponto A, anda 20 centímetros até 

chegar em B, depois anda mais 10 centímetros até chegar em C e finaliza seu trajeto em D. 

Após andar x centímetros, a formiga está em um ponto F do contorno. 

 

Figura 3 – Representação do trajeto da formiga 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OBMEP (2014). 

 

a) Quantos centímetros a formiga anda em seu trajeto de A até D? 
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b) Calcule a área do triângulo ADF quando x = 22 centímetros. 

c) Qual é a maior área possível para um triângulo ADF? 

d) Esboce, no plano cartesiano Oxy, o gráfico da função que associa ao comprimento x o 

valor da área do triângulo ADF. 

 

Figura 4 – Plano cartesiano 

 

Fonte: OBMEP (2014). 

 

Dialética da Ação: Nessa etapa, os sujeitos da pesquisa terão contato com o 

enunciado da própria questão e da SDO no GeoGebra. Espera-se que eles desenvolvam uma 

estratégia de resolução de acordo com seus conhecimentos prévios em matemática. Nessa 

etapa, para Almouloud (2007, p. 38), ―as interações estão centralizadas na tomada de 

decisões‖. Acreditamos que os sujeitos, ao animar o ponto F da figura e pela interpretação do 

enunciado, irão elaborar suas hipóteses baseadas na distância percorrida pela formiguinha e na 

área do triângulo formado, bem como realizar a interpretação da área representada no gráfico. 
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Figura 5 – Modelagem da questão no GeoGebra (SDO 1, parte 1) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Dialética da Formulação: Nessa fase, em conformidade com os conhecimentos 

matemáticos e correlatos com a modelagem da questão os sujeitos da pesquisa darão solidez 

as suas hipóteses a cerca da resolução do problema. De acordo com Almouloud (2007), nesta 

etapa acontece a troca de informações com uma ou mais pessoas, de forma escrita ou oral. 

Assim, nessa fase, tem-se também diálogo mais intenso com os sujeitos, buscando 

desenvolver ideias sobre o problema, o que pode ser facilitado pelo movimento do controle 

deslizante da construção, a fim de encontrar um modelo matemático, para chegar à solução do 

problema. Como seguem as observações esperadas. 
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Figura 6 – Modelagem da questão no GeoGebra (SDO 1, parte 2) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Ao animar o ponto   e, consequentemente o ponto   no gráfico da área, na 

segunda janela, que está em função da distância percorrida por esse ponto  , espera-se a 

percepção de que ao longo do segmento   ̅̅ ̅̅ , base do triângulo formado, de comprimento no 

intervalo de 0 a 20 cm, tem-se área crescente. Além disso, é importante que se observe, na 

primeira janela de visualização ou na janela de visualização 3D, que o comprimento altura   ̅̅ ̅̅  

do triângulo em questão é constante, igual a 10 cm. 

Por outro lado, quando o ponto   estiver percorrendo o segmento   ̅̅ ̅̅ , a altura do 

triângulo formado, paralela ao segmento   ̅̅ ̅̅ , será constante e igual a 20 cm. Como o 

segmento   ̅̅ ̅̅ , agora base desse triângulo formado, também é constante, teremos uma área 

constante, razão pela qual o gráfico será uma reta constante, como está indicado no ponto  . 

Como consta na figura seguinte. 
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Figura 7 – Modelagem da questão no GeoGebra (SDO 1, parte 3) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Finalmente, quando o ponto   se deslocar ao longo do segmento   ̅̅ ̅̅  de 

comprimento de 20 a 0 cm, teremos área decrescente, como indica o deslocamento do ponto E 

na segunda janela. 

Dialética da Validação: Espera-se nessa fase que os sujeitos tragam argumentos 

consistentes na resolução do problema elaborados na fase anterior, apresentando as estratégias 

matemáticas utilizadas – que podem ser escritas ou orais, pois o objetivo a ser alcançado 

nessa etapa é ―a validação das asserções que foram formuladas nos momentos de ação e de 

formulação, podendo se referir a diferentes níveis de validade: sintática, semântica ou mesmo 

pragmática (relativa à eficácia do texto)‖ (ALMOULOUD, 2007, p. 40). 

Dialética da Institucionalização: Nesse momento, o professor pesquisador entra 

em cena com a formalização do conhecimento matemático associada à construção, para que 

fique claro o saber em jogo. Segundo Almouloud (2007, p. 40), nessa fase ―o professor fixa 

convencionalmente e explicitamente o estatuto cognitivo do saber‖. Deste modo, cada item da 

referida questão demanda uma determinada percepção do educador. 

No item a, espera-se que o docente compreenda que se trata de uma simples soma 

dada pela distância percorrida pela formiga, ponto  . 

No item b, o futuro docente deve perceber que a maior área está relacionada à 

maior altura do triângulo     , que é assumida quando a formiguinha, ponto  , está 
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caminhando sobre o seguimento   ̅̅ ̅̅ , tendo em vista que a base   ̅̅ ̅̅  do triângulo      não 

varia. 

Sobre o item c, quando o ponto   percorre o segmento   ̅̅ ̅̅ ,        , e o valor 

da área do triângulo       será  
   

 
    cm

2. A área      será constante e igual a 100 

cm
2
, para         , já que a base   ̅̅ ̅̅  não varia nem a altura do triângulo     . Para   

entre         , a expressão para área do triângulo      será 
        

 
         

cm
2. Por fim, basta traçar o gráfico dessas três funções. 

 

Figura 8 – Modelagem da questão no GeoGebra (SDO 1, parte 4) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Descrição dos comandos no GeoGebra: A seguir, temos os comandos para obter 

a construção discutida acima. Assim, abra o GeoGebra e siga os passos abaixo. 

Passo 1: Na caixa de estrada escrever o comando Caminho Poligonal ((0,0),(20,0), 

(20,10),(0,10),(0,0)). 
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Figura 9 – Construção (SDO 1, parte 1) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Passo 2: Marcar primeiramente A (renomear para F, conforme o problema) com a 

ferramenta ponto. Com a ferramenta polígono selecionada, marque os pontos A,B,C, D nos 

vértices da região poligonal conforme o problema olímpico.  

Passo 3: Com a ferramenta polígono selecionada, criar o polígono ADF 

 

Figura 10 – Construção (SDO 1, parte 2) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Passo 4: Vá na opção exibir, peça para exibir uma segunda janela de visualização. 

Com essa janela selecionada, escrever na caixa de entrada o comando condicional:  

Se(y(F) ≤ 0, (x(F), t1), Se(x(F) ≥ 20, (20 + y(F), t1), Se(y(F) ≥ 10, (50 - x(F), t1)))) 

Dê enter. Surgirá o ponto E na segunda janela. Para vê-lo, clicar na ferramenta janela de 

visualização, posicionar o cursor do mouse sobre o eixo x, quando ficar com a seta dupla, 

arrastar o eixo para que fique no espaçamento de 5. Repita o processo para o eixo y para que 

fique o espaçamento de 10. Desse modo, os eixos coordenados ficarão na escala 5:10. Mova o 

ponto F para ver o resultado. 

 

Figura 11 – Construção (SDO 1, parte 3)  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Passo 5: Clique com o botão direito do mouse no ponto  , habilite o rastro. Vá na primeira 

janela visualização, clique com o botão direito do mouse no ponto   e, selecione ―animar‖. O 

efeito é o seguinte: 
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Figura 12 – Construção (SDO 1, parte 4)  

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Passo 6: Dê os efeitos e estilo desejados alterando a cor da construção e vá na ferramenta 

―exibir‖, peça para exibir a janela de visualização 3D, a fim de dar uma perspectiva diferente 

de visualização. 

 

Figura 13 – Construção (SDO 1, parte 5) 

 

 Fonte: elaborado pelo autor. 
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5.3.2 Situação Didática Olímpica 2 

 

Conhecimentos prévios: Área do Triângulo Equilátero, Razões Trigonométricas 

e Função Definida por Sentenças ou Função Modular. 

Problema (OBMEP-2017. 2º Fase, Questão 3, Nível 3 – Modificada): O triângulo 

da figura abaixo é equilátero e seus lados medem 10 cm. Os pontos A, B e C, inicialmente nos 

vértices do triângulo, deslocam-se sobre seus lados, de um vértice a outro, com a mesma 

velocidade. Os pontos A e C deslocam-se no sentido horário, e o ponto B desloca-se no 

sentido anti-horário. Seja x a distância em centímetros percorrida pelos pontos A, B e C, no 

intervalo 0 ≤ x ≤ 10 . Seja f (x) a área do triângulo ABC quando x é tal que A, B e C formam 

um triângulo e f (x) = 0, caso contrário. 

 

Figura 14 – Triângulo equilátero 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OBMEP (2017). 

 

a) Calcule f (2). 

Figura 15 – f(2) 

 

Fonte: OBMEP (2017). 
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b) Para quais valores de x, 0 ≤ x ≤ 10 , tem-se f (x) = 0? 

c) Esboce o gráfico de f (x) para 0 ≤ x ≤ 10 . 

 

Figura 16 – Plano cartesiano para o gráfico 

 

Fonte: OBMEP (2017). 

 

Dialética da Ação: Nessa fase, os sujeitos da pesquisa terão contato com o 

enunciado do problema, bem como com a sua transposição para o software, para que ocorra a 

familiarização com a construção. Espera-se que eles desenvolvam uma estratégia de resolução 

baseada em seus conhecimentos prévios em matemática e na situação didática oferecida, 

como segue, para resolver cada item proposto. 

Dialética da Formulação: Nessa etapa ocorrerão as discussões, a confrontação 

das hipóteses e conjecturas com o que foi escrito ou discutido entre eles sobre o processo de 

resolução da questão. Há também a interação dos sujeitos com a construção realizada no 

GeoGebra. Caso julgue necessário, professor pesquisador poderá ainda instigar os sujeitos 

sobre questionamentos relacionados às percepções no instante da exibição da realização 

didática. 

Ao mover ou animar o deslizante  , os pontos  ,   e   na janela da esquerda, 

bem com o ponto    na janela da direita se moverão. Poderá haver questionamentos sobre a 

correlação entre os movimentos dos pontos e o novo triângulo em cinza formado; esse é um 

bom mote para se iniciar e aprofundar as formas de abordagem da situação didática. 
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Figura 17 – Modelagem da questão no GeoGebra (SDO 2, parte 1) 

 

Fonte: elaborado pelo autor.
2 

  

Espera-se que os sujeitos da pesquisa percebam que no item a, em princípio, 

espera-se que os docentes, usando o dinamismo da situação didática dada pelo deslizante, 

pensem numa estratégia de resolução desse item relacionando os triângulos formados e 

estendam o mesmo raciocínio para os demais itens. Uma forma de abordagem possível é que 

possam verificar que o triângulo      é equilátero, já que seus lados   ̅̅ ̅̅  e   ̅̅ ̅̅  têm mesma 

medida e o ângulo    ̂  mede    . Então, eles deverão perceber que a Área ( ) do triângulo 

     para       será dada pela relação                   . 

A área do triângulo      pode ser obtida pela equação       
  √ 

 
 , pois se 

trata de um triângulo equilátero, e a área do triângulo      pode obtida pela equação 

      
             

 
, na qual a altura do mesmo pode ser determinada usando o ângulo   ̂  

que vale     na razão trigonométrica       . 

No item b, o docente deverá perceber que, quando os pontos  ,   e   se 

deslocarem 5 cm cada,   estará no ponto médio do segmento   ̅̅ ̅̅ , os pontos   e   coincidirão 

e estarão no ponto médio do segmento   ̅̅ ̅̅ , logo, não formando triângulo. Além disso, ele 

deve notar que o ponto    na segunda janela de visualização estará sobre o eixo   e relacionar 

a posição dos pontos da janela de visualização 1. 

                                                 
2
 Essa construção teve como referência fundamental uma modelagem elaborada no Curso de GeoGebra 

promovido pela UNESPAR. 
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Figura 18 – Modelagem da questão no GeoGebra (SDO 2, parte 2) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Do mesmo modo, quando os vértices se deslocarem 10 cm os pontos   e   

coincidirão com o vértice   e, não formará triângulo novamente, portanto não tendo área 

associada a essas duas posições. Desse modo, deverá se concluir que, excluída essas duas 

opções, ou seja,        para     e     , para valores de   entre       , já que 

em     e      não temos área associada e, o ponto    estará novamente sobre o eixo   

ao assumir os valores indicados. 

Figura 19 – Modelagem da questão no GeoGebra (SDO 2, parte 3) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Acerca do item c, sublinhamos que, para fazer o esboço do gráfico, um caminho 

esperado será o de que o aprendiz tenha um raciocínio análogo ao do primeiro item da 

questão, encontrando a função modular que expresse a área triângulo      para valores de   

no intervalo       , separando-o em outros dois:       e       . Dessa forma, 

o docente poderá retomar novamente o raciocínio do primeiro item para encontrar área pedida 

em função de   em cada um desses intervalos. 

Dialética da Validação: Nessa fase, espera-se que haja debate sobre o problema, 

validação das de hipóteses durante sua resolução e, ainda, que seja observado o 

equacionamento do problema, caso haja, com a construção, a fim de investigar a consistência 

dela com a proposta do problema e do conhecimento matemático em jogo. Caso contrário, 

espera-se ainda que a construção possibilite a imbricação do conhecimento matemático 

envolvido na construção com o processo tradicional de resolução, visando a auxiliar na 

argumentação da solução dela. 

Dialética da Institucionalização: Nessa etapa, segundo Almouloud (2007, p. 39), 

―o emissor deve justificar a exatidão e a pertinência de seu modelo e fornecer, se possível, 

uma validação semântica e sintática‖. Ainda segundo o autor, caso o receptor não entenda ou 

discorde do modelo criado, poderá refutá-los e justificar o motivo da rejeição. Nessa fase, o 

professor pesquisador resolverá o problema para os sujeitos da pesquisa, formalizando o 

conhecimento matemático envolvido no intuito de fazer com que o mesmo se torne objeto a 

ser apropriado pelos alunos (futuros docentes) a sua cultura matemática sobre o processo. 

Assim, no item a, Verifica-se que o triângulo      é equilátero, já que seus lados 

  ̅̅ ̅̅  e   ̅̅ ̅̅  têm mesma medida e o ângulo    ̂  mede    . Então, a Área ( ) do triângulo 

     para       será dada relação                   .  
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Figura 20 – Modelagem da questão no GeoGebra (SDO 2, parte 4) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A área do triângulo      pode ser obtida pela equação       
  √ 

 
, pois se 

trata de um triângulo equilátero, assim:       
  √ 

 
  cm

2
. A área do triângulo      pode 

obtida pela equação       
             

 
, na qual a altura do mesmo pode ser determinada 

usando o ângulo   ̂  que vale     pela razão trigonométrica       , assim:       
     √ 

   
 

cm
2
. Finalmente, relação                        

  √ 

 
 

  √ 

 
   √  cm

2
. 

No item b, quando os pontos  ,   e   se deslocarem 5 cm cada,   estará no ponto 

médio do segmento   ̅̅ ̅̅ , os pontos   e   coincidirão e estarão no ponto médio do segmento 

  ̅̅ ̅̅ , logo não formando triângulo. Do mesmo modo, quando os vértices se deslocarem 10 cm 

os pontos   e   coincidirão com o vértice   e, não formará triângulo novamente, portanto não 

tendo área associada a essas duas posições. Desse modo, conclui-se que, excluída essas duas 

opções, ou seja,        para     e     , para valores de   entre       , todas as 

outras formarão triângulo com área associada. 

No item c, para fazer o esboço do gráfico, usaremos a mesma estratégia para 

    , ou seja, raciocínio análogo ao do primeiro item para encontramos a função modular que 

expresse a área do triângulo      para valores de   no intervalo       . Vamos separar 

o intervalo dado em outros dois. No intervalo de      , temos: 
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Figura 21 – Modelagem da questão no GeoGebra (SDO 2, parte 5) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Como   ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅   , o lado do triângulo equilátero       medirá    

 , então:                            
        √ 

 
 

         √ 

 
 

             √ 

 
 cm

2
. 

 

No intervalo de       , temos: 

 

Figura 22 – Modelagem da questão no GeoGebra (SDO 2) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Considerando novamente   ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅   , então o lado segmento   ̅̅̅̅  terá 

comprimento     . Escolhendo   ̅̅ ̅̅  como base desse triângulo e traçando o segmento   ̅̅̅̅  

paralelo ao segmento   ̅̅ ̅̅ , a altura   do       com respeito ao lado   ̅̅ ̅̅  é dado pela diferença 

entre as alturas dos triângulos equiláteros      e     , considerando suas respectivas bases 

como sendo os lados   ̅̅̅̅  e   ̅̅ ̅̅ . Desse modo,   
  √ 

 
  

       √ 

 
       √ . 

Portanto, temos novamente que          
             √ 

 
 cm

2
. Como estamos 

tratando de área, ao esboçar o gráfico devemos notar que a função da área será uma função 

modular          |
             √ 

 
| cm

2,
 no intervalo de       . 

Descrição dos comandos no GeoGebra: A seguir, temos os comandos para obter 

a construção em discussão. É importante ressaltar que todas as construções sejam realizadas 

previamente à apresentação em sala de aula, a fim de evitar possíveis surpresas de 

incompatibilidade de comandos que podem acontecer devido ao uso de versões distintas do 

software ou outros tipos de embaraços, bem como agilizar o tempo de aula. Assim, abra o 

GeoGebra e siga os passos a baixo. 

Passo 1: Digite no campo de entrada os pontos D=(0,0), E=(10,0) e 

F=Girar(E,60º). Como o ponto F fica fora do campo de visão, selecione a ferramenta ―mover 

janela de visualização‖, clique na janela de visualização e arraste-a para baixo. Obtemos a 

figura a seguir. 

 

Figura 23 – Construção (SDO 2, parte 1) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Passo 2: Selecione a ferramenta polígono e clique nos pontos D,E,F e novamente 

em D para obter o polígono t1, nomeado pelo software. Em seguida, selecione a ferramenta 

controle deslizante e clique em qualquer lugar da tela para construir um controle deslizante. 

Nomeie ―n‖, escolha uma variação de 0 ate 10 com incremento de 0,1, clique em ok para 

confirmar. Obtemos a figura a seguir: 

 

Figura 24 – Construção (SDO 2, parte 2)

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Passo 3: Na caixa de entrada, escreva u=vetor(D,F)*n/10, clique em enter. 

Analogamente, para a construção dos demais vetores, digite v=vetor(F,E)*n/10 e 

w=vetor(E,F)*n/10. Por conseguinte, na caixa de entrada escreva A=Transladar(D, u), 

B=Transladar(E, w), C=Transladar(F, v). Na sequência, vá até a janela de álgebra e 

desmarque os vetores u, v e w para ocultá-los. Ao mover o controle deslizante, você perceberá 

que os pontos A, B e C criados se moverão ao longo dos segmentos que foram criados. 

Aproveite para selecionar a ferramenta polígonos e clique em A, B, C e novamente em A para 

formar o polígono t2, nomeado pelo software. Ficando assim: 
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Figura 25 – Construção (SDO 2, parte 3)

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Passo 4: Clique na ferramenta exibir. Escolha a opção janela de visualização 2. 

Clique nela para ficar selecionada, de modo que os próximos comandos sejam realizados nela. 

Na caixa de entrada escreva P=(n,t2), tecle enter. t2 é a área do segundo polígono construído. 

Mova livremente o controle deslizante para verificar que o ponto P foi criado com sucesso. 

Ele aparecerá na janela 2. Na sequência, ainda na caixa de entrada, escreva 

LugarGeométrico(P,n). Você irá perceber o gráfico criado na janela 2 em função da área do 

    . Assim, temos: 
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Figura 26 – Construção (SDO 2, parte 4) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Após dar o estilo desejado à construção, basta manipular o controle deslizante n e 

perceber a relação dos movimentos dos objetos nas duas janelas. Finalizada a construção da 

Situação Didática Olímpica com o suporte do GeoGebra, acreditamos que, com os 

conhecimentos prévios em matemática, os futuros professores possam obter aprendizado 

diferenciado dessa nova abordagem dos Problemas Olímpicos, ou seja, com a sequência 

didática da TSD.  

 

5.3.3 Situação Didática Olímpica 3 

 

Conhecimentos prévios: Semelhança de Triângulo, Área do Triângulo e Função 

do 2º grau. 

Problema (OBMEP-2011. 2º Fase, Questão 4, Nível 3): Na figura abaixo, os 

lados do triângulo DEF são paralelos aos lados do triângulo retângulo ABC. Os pontos H, D, 

F e G estão alinhados e 0 ≤ x ≤ 5 .  

 

 



79 

 

 

 

 

Figura 27 – Triângulos com lados paralelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OBMEP (2011). 

 

a) Calcule o comprimento de GH em função de x. 

b) Mostre que CG = FG = 
  

 
 cm. 

c) Faça o gráfico da área A do triângulo DEF em função de x. 

 

Figura 28 – Plano cartesiano para gráfico 

 

Fonte: OBMEP (2011). 
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Dialética da Ação: Nessa etapa, espera-se que os sujeitos tenham suas primeiras 

tomadas de decisões sobre problema, confirmando o que Almouloud (2007, p.38) diz sobre 

essa fase: ―as interações estão centralizadas na tomada de decisões‖. Assim, esperamos que 

eles atentem e analisem cautelosamente o enunciado e a figura disponível para chegar às 

conjecturas e as hipóteses necessárias à solução da questão e, assim, perceber que, como os 

lados do triângulo      são paralelos aos lados do triângulo     , os dois triângulos são 

semelhantes. Portanto, estendendo a relação de semelhança para o triângulo      com o 

triângulo      resolve-se o item a. 

Uma forma de chegar à solução do item b é esperar que os envolvidos na pesquisa 

percebam que o ponto de partida consiste em fazer construções de triângulos retângulos 

auxiliares semelhantes entre si, tendo como vértice comum o ponto   sobre o segmento   ̅̅ ̅̅ . 

Procedendo assim, a partir de   deverá se realizar o prolongamento de um segmento 

perpendicular ao cateto segmento   ̅̅ ̅̅ , daí marcar um ponto de interseção   desse 

prolongamento nesse cateto. 

Analogamente, deverá se fazer outro prolongamento perpendicular à hipotenusa 

  ̅̅ ̅̅  a partir do vértice F do triângulo interno e marcar o  . Assim, determinarão os triângulos 

     e     , retângulos em   e em  , com os catetos   ̅̅ ̅ e   ̅̅ ̅ cujas medidas são variáveis em 

  e, por isso, semelhantes, tendo em vista que os ângulos  ̂ e  ̂ também têm mesma medida. 

Além disso, esperamos que eles concluam que suas hipotenusas são congruentes. Agora, 

deverão escolher um dos triângulos criados e aplicar semelhança de um deles com o triângulo 

    . 

Para o item c, esperamos que os sujeitos retomem as soluções dos itens a e b para que possam 

determinar o cateto   ̅̅ ̅̅ . Para o cateto   ̅̅ ̅̅ , esperamos que eles percebam que poderá ser 

determinado fazendo relação de semelhança com os triângulos      e      para que possa 

determinar a área do triângulo      em função da variável   como é pedido. 
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Figura 29 – Modelagem da questão no GeoGebra (SDO 3, parte 1) 

 Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Com o auxílio do software GeoGebra, podemos ter uma visão mais clara do que se 

espera na descrição dessa fase. 

Dialética da Formulação: Nessa etapa, segundo Almouloud (2007, p. 38), ―o 

aluno troca informações com uma ou várias pessoas, que serão os emissores e receptores, 

trocando mensagens escritas ou orais‖. Assim, pela troca de informações, pelas discussões a 

partir das hipóteses levantadas anteriormente e com o auxílio da construção no GeoGebra, 

software usado como recurso auxiliar, os docentes verão que pelo paralelismo entre catetos 

dos triângulos      e     , pode-se concluir que os dois triângulos são semelhantes.  
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Figura 30 – Modelagem da questão no GeoGebra (SDO 3, parte 2) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Portanto, estendendo a relação de semelhança para os triângulos      e     , 

resolver o primeiro item fazendo razão entre os catetos do mesmo: 

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

    

  
    ̅̅ ̅̅  

 

 
       

Para o item b, uma alternativa de solução se dá pela construção dos triângulos 

auxiliares      e     . Escolhe-se um dos triângulos criados para aplicar semelhança com o 

triângulo     . Deve-se notar, antes de tudo, que os triângulos auxiliares são congruentes, 

pois possuem os catetos   ̅̅ ̅     ̅̅ ̅    e assim os ângulos correspondentes a esses lados têm a 

mesma medida. Além disso, os ângulos   ̂  e   ̂  são retos, por construção; logo, suas 

hipotenusas são congruentes, ou seja,   ̅̅̅̅    ̅̅̅̅ . Então, aplicando semelhança nos triângulos 

     e      , vem: 

  ̅̅ ̅̅

 
 

  ̅̅ ̅̅

  ̅̅ ̅̅
 

  

  
 

 

 
   ̅̅ ̅̅  

 

 
   

Finalmente, para expressar a área do triângulo      em função de  , no item c, 

os docentes deverão obter os catetos desse polígono, pois sua área será dada por      

 

 
   ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅ . Assim, retomando as soluções dos itens a e b para que possam determinar o cateto 

  ̅̅ ̅̅  e o para obter o cateto   ̅̅ ̅̅ . Assim: 

  ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅    ̅̅ ̅̅   →   ̅̅ ̅̅        

Aplicando relação de semelhança nos triângulos      e     , vem: 
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  ̅̅ ̅̅

  
 

  ̅̅ ̅̅

  
 

     

  
   ̅̅ ̅̅  

 
 
        

Portanto, a expressão da área pedida será: 

     
 

 
           

Concluindo, assim, essa etapa. 

Dialética da Validação: É a ―etapa na qual o aprendiz deve mostrar a validade do 

modelo por ele criado, submetendo a mensagem matemática (modelo da situação) ao 

julgamento de um interlocutor‖ (ALMOULOUD, 2007, p.39). Deste modo, espera- se que os 

sujeitos interajam, verificando se suas afirmações estão em conformidade com as dos demais. 

Esse é o momento do debate sobre os argumentos criados. Segundo Oliveira, Alves e Silva 

(2017, p. 6), ―Deseja-se que haja discussões entre os aprendizes quanto à modelagem 

matemática apresentada, pois nesse momento esta deve ser objeto de atenção entre os 

estudantes e as devidas correções que devem ser feitas‖. Dessa forma, procura-se eliminar as 

inconsistências e a contradições dos argumentos matemáticos. 

Dialética da Institucionalização: Nessa fase, deverá acontecer a formalização do 

conhecimento matemático em jogo pelo professor. Nesse sentido, ele é figura indispensável 

no processo. Portanto, ―o saber torna-se oficial e os alunos devem incorporá-lo a seus 

esquemas mentais, tornando assim disponível para utilização na resolução de problemas 

matemáticos‖ (ALMOULOUD, 2007, p. 40). Com a situação dirigida pelo professor, é 

importante que ele faça a formalização na resolução do problema, para que sejam sanadas 

eventuais dúvidas e inconsistências de raciocínio apresentada pelos sujeitos da pesquisa. 

Descrição dos comandos no GeoGebra 

Passo 1: Com a ferramenta ponto, clique nas coordenadas (0,0), (20,0) e (0,15). O 

software irá nomeá-los de A, B, C. Com a ferramenta polígono selecionada, clique nos pontos 

criados anteriormente para criar o polígono t1. Com a ferramenta controle deslizante 

selecionada, clique em qualquer região da tela de visualização, nomeie o deslizante para x’. 

Definir o intervalo de 0 até 5 com incremento 1. Com a ferramenta estilo visual, clicar no 

ponto C, depois no ponto A, por exemplo, a fim de deixar o ponto A com o mesmo estilo 

visual dos demais.  
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Figura 31 – Construção (SDO 3, parte 1) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Passo 2: Na caixa de entrada, crie o ponto D=(x’,x’) em função do deslizante x’. 

Agora, com a ferramenta ―reta paralela‖, crie as retas f e g clicando respectivamente nos eixos 

x e y e no ponto D. Com a ferramenta ―reta mediatriz‖, clique no segmento BC para obter a 

reta h. Em seguida, com a ferramenta ―intersecção entre dois objetos‖, clicar na reta h e no 

segmento BC para obter o ponto E. Com a ferramenta ―círculo‖, dados o centro e o raio, 

clique no ponto E e escolha como raio x’, que ficará em função do deslizante. Com a 

ferramenta ―intersecção entre dois objetos‖, clique na reta h e no círculo d para obter o ponto 

F e G. Finalize o passo clicando na ferramenta, reta perpendicular e dê dois cliques pausados 

no ponto G do círculo d para criar reta i, perpendicular ao círculo nesse ponto. Mova o 

deslizante e veja o resultado. 
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Figura 32 – Construção (SDO 3, parte 2) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Passo 3: Com a ferramenta ―intersecção entre objetos‖, clique nas retas i e g para 

obter o ponto H. Com a mesma ferramenta selecionada, clique na retas i e f para obter o ponto 

I. Da mesma forma, clique na reta g e no segmento AB para obter o ponto J. Com a 

ferramenta ―polígono‖ clique nos ponto D, H, I, D para obter o polígono t2. Finalize essa 

etapa, selecionando a ferramenta ―reta mediatriz‖ e clique no segmento DH para obter a reta j. 

Com o mesmo instrumento, repetir o processo clicando no segmento DI para obter a reta k. 

Idem clicando em HI para obter a reta l. Mova o deslizante e veja o resultado. 
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Figura 33 – Construção (SDO 3, parte 3) 

 

Fonte: elaborado pelo autor.  

 

Passo 4: Com a ferramenta ―interseção entre dois objetos‖, clique na reta j e no 

segmento AC, obtendo o ponto K. Em seguida, clique na reta j novamente e no segmento DH 

para obter o ponto L. Repetindo o processo, clique na reta k e no segmento AB para obter o 

ponto M, clique de novo na reta k e no segmento DI para obter o ponto N. Repita o processo, 

clicando na reta g e no segmento BC para obter o ponto O, clique novamente na reta k e no 

segmento HI para obter o ponto P. Agora clique na reta l e no segmento BC para obter o 

ponto Q. Finalmente, selecione a ferramenta ―segmento‖ e crie os segmentos LK, HO, PQ, 

MN e DJ. Mova o deslizante e veja o resultado. 
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Figura 34 – Construção (SDO 3, parte 4) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Passo 5: A fim de tirar o aspecto ―pesado‖ da visualização, oculte as retas, os 

rótulos dados aos segmentos, o círculo e os pontos que não são importantes para o 

entendimento do problema em questão. Retomando a construção, vá até a barra de menus, 

clique em exibir, escolher a opção janela de visualização 2. Clique com o botão direito do 

mouse na janela de visualização 2, escolha a opção ―janela de visualização‖. Na janela que 

surgir, ponha a visualização dos eixos na escala de 1:10. Feito isso, com a janela de 

visualização 2 selecionada, digite na caixa de entrada o ponto Q_1=(x’,t2). Ainda na segunda 

janela, digite na caixa de entrada ―LugarGeométrico(Q_1, x')‖ para obter o gráfico em função 

da área do triângulo t2. Mova o deslizante e veja o resultado. 
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Figura 35 – Construção (SDO 3, parte 5) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Passo 6: Essa etapa é extremamente básica. Consiste em renomear os pontos dos 

segmentos criados, dando estilo para esses segmentos, modificando as cores dos triângulos, 

inserindo o enunciado do problema na construção, usando a caixa de texto para inserir o 

objeto definido pelo deslizante, para que a construção fique o mais próximo possível da 

situação apresentada no problema proposto pela OBMEP. Fica a critério de cada um. 

Escolhemos a nossa da seguinte forma: 

 

Figura 36 – Construção (SDO 3, parte 6) 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Passo 7: Nessa etapa, daremos os passos para a construção dos triângulos 

auxiliares      e     , importantes para a solução dos itens b e c do problema. Com a 

ferramenta ―reta perpendicular‖, clique no ponto G e no segmento   ̅̅ ̅̅  surgirá a reta f1. 

Depois, clique no ponto F e no segmento   ̅̅ ̅̅ , surgirá a reta g1. Com a ferramenta ―interseção 

entre dois objetos‖, clique em g1 e no semento BC para obter o ponto I. Repita o processo 

clicando na reta f1 e no segmento   ̅̅ ̅̅  para obter o ponto L (renomear para J).  Agora, com a 

ferramenta ―segmento‖, clique nos pontos F, I e L, G para obter os segmentos j1 e k1. Oculte 

essas retas e os rótulos dos segmentos criados. 

Selecione a ferramenta ―ângulo‖, clique nos ponto B, A e C para obter o ângulo  ̂. 

Da mesma forma, clicar nos pontos G, L e C o ângulo  ̂. Repita o processo clicando nos 

pontos G, I e F para obter o ângulo  ̂. Com a mesma ferramenta, clique nos pontos L, C e G 

para obter o ângulo  ̂. Em seguida, clique em F, G e I para obter o ângulo  ̂. Ainda com a 

mesma ferramenta, clique nos pontos C, G e L para obter o ângulo  ̂, clique nos pontos I, F e 

G para obter o ângulo  ̂. Oculte os rótulos dos ângulos. Agora, posicione o cursor do mouse 

sobre os ângulos e modifique suas cores para a cor desejada. Dessa maneira teremos o 

seguinte resultado: 

 

Figura 37 – Construção (SDO 3, parte 7) 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Na exposição desse tratamento dialético das quatro fases da metodologia de 

ensino Teoria das Situações Didáticas - TSD nos três problemas apresentados, deixamos claro 

que trata-se uma previsão do que se pode esperar durante a abordagem em uma futura 

aplicação das Situações Didáticas Olímpicas- SDO por parte dos sujeitos submetidos à 

pesquisa. Vale ressaltar, ainda, que a TSD cumpre muito bem esse papel, pois nos permite tais 

previsões, tendo em vista que as SDO são especialmente pensadas para uma determinada 

abordagem de conteúdos específicos de matemática, em nosso trabalho, na temática funções. 

Além disso, nas três primeiras fases da TSD (ação, formulação e validação) os sujeitos 

dispõem o máximo possível de autonomia durante a interação com as SDO com nenhuma ou 

com a mínima interferência do professor pesquisador, permitindo assim com que os sujeitos 

sejam os próprios construtores da sua aprendizagem pela interação conjuntamente com os 

demais estudantes na SDO transposta para software GeoGebra, nosso suporte tecnológico. 

No próximo capítulo apresentamos as considerações finais, em que tratamos da 

expectativa que esperamos do nosso trabalho para a formação dos professores de matemática. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A necessidade da valorização do docente, sem sombra de dúvidas, é um aspecto 

mais que imprescindível. Em termos de salários, estamos entre as profissões mais mal 

remuneradas do país, com pouco prestígio social e, por vezes, perseguidos injustamente, fato 

notório no atual governo brasileiro. O desestímulo leva, muitas vezes, mesmo os que estão na 

profissão à acomodação ou ao desinteresse. Questões como esta talvez expliquem o porquê do 

abandono da profissão por outras áreas de trabalho. Jovens brasileiros acabam por não 

optarem pela profissão e, quando estão em cursos de licenciaturas, nem sempre querem 

prosseguir na carreira. Tudo isso é extremamente lamentável para um país, sobretudo para 

aquele que objetiva o desenvolvimento científico, tecnológico e social. 

Outro ponto muito importante, e tão necessário quanto o que tratamos 

anteriormente, é o investimento por parte do poder público na formação continuada do 

professor. Em relação à formação desse profissional indispensável ao desenvolvimento 

educacional, o professor de matemática é um dos que ocupam lugar singular. O professor de 

matemática precisa de recursos para exercer melhor suas atividades, já que é tão cobrado em 

avaliações tanto internas à instituição em que trabalha, quanto externas a ela. Esse aspecto 

deve ser levado a debate antes de ser feita a sacal cobrança, muitas vezes, injusta ao 

profissional, já que por vezes ele é taxado injustamente como principal culpado pelos maus 

resultados dos estudantes em exames relacionados ao referido campo do conhecimento. São 

questões que precisam ser colocadas em discussão, pois delas dependem os avanços da 

educação, em especial a educação matemática. 

 Além disso, é importante que sejam oferecidas as condições necessárias para esse 

profissional possa se apropriar de diferentes metodologias de ensino, de diversas ferramentas 

educacionais didáticas que tornem possível a ação de ensinar. Em especial, com o uso de 

tecnologias que, pelo que se sabe, influenciam a sociedade atual em razão de sua imersão no 

mundo digital. Esse aspecto pode tornar a aula mais atrativa para o aluno da 

contemporaneidade. O professor precisa se perceber como um agente de sua formação 

profissional, na busca por situações que permitam sua capacitação. Daí a importância de 

buscar se engajar também na pesquisa educacional, a fim de trazer melhorias ao ensino. 

Porém, essa empreitada precisa de formações voltadas objetivamente para ele e com intuito 

específico. 

Nesse trabalho, pudemos perceber a importância dessa formação. Durante a 

pesquisa bibliográfica, encontramos diversos estudos que podem auxiliar o docente na área do 
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ensino. Contudo, nos centramos naqueles direcionados às olimpíadas. Porém, das dissertações 

encontradas nesse sentido, muitas pecam no direcionamento, pois não apresentaram 

abordagem do assunto com uma metodologia de ensino. Os trabalhos com os quais nos 

deparamos, como constam nos apêndices e na breve análise feita dos mesmos, detiveram-se 

tão somente na resolução de exercícios, em que o aluno, na grande maioria das vezes, é 

colocado como mero espectador do processo de ensino. Mesmo os livros didáticos, quando 

não apresentam abordagem de olimpíadas, muito raramente trazem alguns exercícios nesse 

sentido. 

Desse modo, verificamos a carência de materiais com tratamentos diferentes, que 

possam oferecer ao professor de matemática uma forma alternativa de abordagem das 

olimpíadas de matemática. Assim, decidimos realizar esse trabalho e focar na OBMEP com 

um tema recorrente na competição, funções. Afinal, a prova mobiliza todas as escolas 

públicas brasileiras da educação básica a participar desse grandioso evento educativo, no qual 

o professor é insuflado da responsabilidade de preparar seus alunos que, por sua vez, em sua 

grande maioria, não são competidores afeitos, por assim dizer. No entanto, em tal 

incumbência do educador, é preciso que haja uma formação, preparação para abordar as 

olimpíadas. 

É importante frisar que tal profissional, muitas vezes, não tem qualquer 

experiência com o modelo de questões de competições dessa natureza, mesmo com as da 

OBMEP, que é bem mais popularizada. Isso acaba impossibilitando o trabalho de preparação 

dos alunos. E, quando o docente tem experiência, na grande maioria das vezes, é levado a 

trabalhar com um número muito restrito de alunos com aulas fora do seu tempo pedagógico 

previsto. Frequentemente os alunos são escolhido pelo próprio professor em razão da aptidão 

do discente para a matemática. Isso acaba excluindo os demais. Diante disso, o que foi 

proposto nesse trabalho tem o intuito de oferecer alternativa a fim de quebrar esse paradigma, 

para que o professor se sinta mais capacitado e motivado para abordar as olimpíadas em suas 

aulas convencionais e, assim, atingir o maior número possível de alunos. 

Encontramos alguns trabalhos que utilizaram tanto nossa mesma metodologia de 

pesquisa (ED) e metodologia de ensino (TSD) como o suporte do GeoGebra para a construção 

dos Problemas Olímpicos (PO) em Situações Didáticas Olímpicas (SDO). As dissertações de 

Oliveira (2016), de Santos (2018) têm a Engenharia Didática de Primeira Geração (EDPG) 

como metodologia de pesquisa, voltada aos alunos, e a TSD como metodologia para o ensino 

voltadas a problemas olímpicos de Geometria. A mais recente, em Lima (2019) segue a 

mesma perspectiva, porém, na abordagem de Sequências Numéricas. Ambas direcionadas 
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também para a OBMEP. O único trabalho encontrado nos repositórios procurados que 

apresenta alguns pontos em comum com nosso foi o de Andrade (2018), quando propõe a 

Engenharia Didática de Formação (EDF) como metodologia de pesquisa, ou seja, com 

direcionamento para a formação de professores e com a TSD como metodologia para o ensino 

de problemas olímpicos de Geometria, através de Situações Didáticas Olímpicas (SDO). Seu 

foco também foi a OBMEP. Evidenciamos que não encontramos nessa última dissertação 

pesquisa utilizando SDO, com algum suporte tecnológico ou para o ensino de funções. 

Desse modo, visto que há escassez de pesquisas aplicadas à preparação para as 

olimpíadas como objeto de formação para o professor de matemática, amparada por uma 

metodologia de ensino (TSD) e pelo o uso do software GeoGebra, é que foi desenvolvido 

nosso trabalho. Quanto ao recurso tecnológico, por sua vez, irá permitir a visualização e a 

interação do professor durante essa formação de maneira dinâmica com cada situação 

didática, preparada cuidadosamente com a finalidade de possibilitar a transmissão do 

conhecimento matemático em jogo. Essas duas formas de abordagem faz com que se perceba 

a importância dessa pesquisa, cujo ápice está materializado em nosso Produto Educacional 

(PE). 

Portanto, deixamos em aberto como proposto de aplicação em pesquisas futuras a 

utilização da Engenharia Didática - ED, em suas quatro fases, como metodologia de pesquisa 

em complementaridade com a Teoria das Situações Didáticas- TSD, como metodologia de 

ensino, para a concepção de SDO voltadas para o conteúdo de funções pertinentes à segunda 

fase da OBMEP no nível três, a fim de evidenciar aspectos importantes para a formação 

professores de matemática pela coleta de dados proporcionadas em cada fase/dialética da 

TSD. Tendo em vista que neste trabalho são destacadas previsões acerca dos possíveis 

comportamentos dos docentes, o que dá um norte para a aplicação em pesquisas futuros, 

como foi descrito nas três SDO apresentadas. 

Na perspectiva do nosso trabalho, organizamos as Situações Didáticas Olímpicas 

(SDO) em que os professores em formação poderão verificar todo o potencial da SDO na 

transmissão de conhecimentos matemáticos, uma vez que cada modelagem cumpre 

rigorosamente a ligação do conhecimento matemático analítico com a construção de cada 

Problema Olímpico (PO) na qual estão presentes três SDO no corpo do texto, e outras oito no 

nosso Produto Educacional que se encontra no apêndice desta dissertação. 
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APÊNDICE A - DISSERTAÇÕES DO PROFMAT NA TEMÁTICA “OLIMPÍADAS” 

 

Trabalhos encontrados no portal de dissertações do PROFMAT sobre a temática: 

Dissertações voltadas para as OLIMPÍADAS, em qualquer período. 

AUTOR TÍTULO/INSTITUIÇÃO DATA DA 

APROVAÇÃO DEFESA 

Márcio Miranda 

de Carvalho 

Resolução de Problemas Matemáticos 

Olímpicos: Uma Abordagem 

Aritmética Modular /UNIVASF 

12.07.2013 

Gilvan Lira 

Souza 

Resolução de problemas sobre 

Aritmética para a Olimpíada 

Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas – OBMEP/ UFPA 

28.06.2013 

Valessa Zaigla 

Faustino Sousa 

Carvalho 

Funções Convexas com Aplicações em 

Problemas de Olimpíadas de 

Matemática / UFPI 

??. ??. 2013 

Gilmar 

Virgolino 

Américo 

Resolução de problemas sobre Análise 

Combinatória para as Olimpíadas 

Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas – OBMEP / UFPA 

28.06.2013 

Carlos Alberto 

da Silva Victor 

Olimpíada de Matemática: que 

Preciosidades Envolvem os Problemas 

desta Competição e qual o seu Impacto 

para o Professor de Matemática sem 

Experiência em Olimpíadas e a sua 

Importância para o Estudante? / 

UFRRJ 

14.03.2013 

Adenilson 

Pereira Bonfim  

Produção e Aplicação de Material 

Didático para Estudantes Iniciantes em 

Olimpíadas de Matemática / UFPA 

05.03.2013 

Mário Henrique 

da Silva 

MATERIAL MULTIMÍDIA: 

Resolução comentada de algumas 

questões do nível 2 da OBMEP sobre 

15.04.2013 



104 

 

 

 

geometria / UFPA 

Fidelis Zanetti 

de Castro 

Uma Proposta de Sequência Didática 

para Treinamento Olímpico em 

Matemática / UFES 

09.04.2013 

Tárcius Alievi 

Pinheiro 

Soluções não Clássicas para Problemas 

da OBMEP / UFSM 

15.04.2013 

Ailton Artimos 

da Matta 

Uma análise crítica das provas da 

primeira fase da OBMEP – nível 2 / 

IMPA 

??.02.2013 

Ronildo Lopes 

Pontes 

MATERIAL MULTIMÍDIA: 

Resolução comentada de algumas 

questões do nível 1 da OBMEP sobre 

geometria / UFPA 

15.04.2013 

Josimar José da 

Silva 

Uma análise crítica das provas da 

primeira fase da OBMEP – nível 3 / 

IMPA 

??.02.2013 

Claudia Galvão 

da Silva 

Resolução de problemas sobre 

geometria para as olimpíadas 

brasileira de matemática das escolas 

públicas – OBMEP / UFPA 

28.06.2013 

Bruno Bragança Olimpíada de Matemática para a 

matemática avançar / UFV 

15.03.2013 

Carlo Fabiano 

Maciel de 

Albuquerque 

Uma Análise Crítica das Provas da 

Primeira Fase da OBMEP – nível 2 / 

IMPA 

??.03.2013 

Cláudio Silveira 

de Souza 

Uma Análise Crítica das Provas da 

Primeira Fase da OBMEP – nível 3 / 

IMPA 

??.02.2013 

Sandro Vinicius 

Lopes de Araújo 

Uma Análise Crítica das Provas da 

Primeira Fase da OBMEP – nível 1 / 

??.02.2013 
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IMPA 

Clayton 

Gonçalves Silva 

Uma Análise Crítica das Provas da 

Primeira Fase da OBMEP – nível 1 / 

IMPA 

??.02.2013 

Augusto 

Lacerda Lopes 

de Carvalho 

Júnior 

MATERIAL MULTIMÍDIA: 

Resolução comentada de algumas 

questões do nível 3 da OBMEP sobre 

geometria / UFPA 

15.04.2013 

Crispiano 

Barros Uchôa 

Utilizando Vetores na Resolução de 

Problemas de Geometria Plana nas 

Turmas Olímpicas do Ensino Básico / 

UFC 

26.06.2014 

Veríssimo 

Docarmo Neto 

Teorema de Pitágoras e Áreas: Sua 

Aplicabilidade no Banco de Questões 

da OBMEP/ UFPI 

06.07.2014 

Fábio Pinheiro 

Luz 

O uso de Equações Diofantinas 

Lineares na Resolução de Problemas 

de Preparação Olímpica/UFPI 

29.04.2014 

Marcos Vinícius 

Fernandes 

Calazans 

Proposta de Implantação do Centro 

Preparatório para Olimpíadas de 

Matemática / UESC 

22.02.2014 

Eduardo 

Cordeiro Fideles 

A OBMEP sob uma perspectiva de 

Resolução de Problemas / UnB 

05.06.2014 

Maria Botelho 

Alves Pena 

Experiências Docente Vivenciadas, 

Dentro e Fora da Sala de Aula, em 

Tempos de OBMEP de 2005 a 2013 / 

UFTM 

29.03.2014 
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Edgar Heliodoro 

Vendramelli 

Dias 

O estudo em grupos para a 2ª fase da 

OBMEP 2013 e resoluções de questões 

em vídeo / UFSCar 

??. ?? .2014 

George Wesley 

Barbalho 

Gonçalves 

Geometria do Triângulo: Teoremas, 

Problemas e Aplicações em Olimpíadas 

de Matemática / UnB 

06.06.2014 

Sandro Alves de 

Azevedo 

Treinamento Olímpico em Matemática 

para Turmas Multisseriadas / UFES 

27.03.2014 

Ana Paula Lima 

Vilarinho 

Uma Proposta de Análise de 

Desempenho dos Estudantes e de 

Valorização da Primeira Fase da 

OBMEP / UnB 

30.06.2015 

Francisco 

Pereira de 

Andrade 

As Olimpíadas de Matemática 

ampliando e Fortalecendo o Processo 

de Ensino-Aprendizagem / UFERSA 

02.04.2015 

Leandro da 

Silva Machado 

Uma Análise Crítica das Provas da 

Segunda Fase da OBMEP 2014 / IMPA 

??.04.2015 

Orlando de 

Araújo 

A avaliação da OBMEP como indutor 

de mudanças na prática pedagógica 

dos professores de matemática / UERJ 

09.11.2015 

Renan Eduardo 

Nardelli 

O Estudo de Simetrias com Frisos e 

Questões da OBMEP / UFSCar 

21.08.2015 

Renilson 

Rodrigues 

Araújo 

Perfil de desempenho dos alunos de 

ensino médio da Unidade Integrada 

Henrique Rocha, Tutóia-MA, frente a 

primeira fase da OBMEP / UFPI 

31.08.2015 



107 

 

 

 

Ronei Lima 

Badaró 

Do Zero às Medalhas: Orientações aos 

Professores de Cursos Preparatórios 

para Olimpíadas de Matemática / 

UFBA 

??.02.2015 

Indalécio 

Ferreira das 

Neves 

Banco de Questões OBMEP Níveis I e 

II: Uma Análise Crítico-Construtiva e 

uma Nova Proposta Metodológica / 

UFT 

17.06.2016 

Antonio Marcus 

dias Moreira 

Técnicas de Tabuleiro em Problemas 

Olímpicos: Atividades com Jogos de 

Tabuleiro em Sala de Aula / IMPA 

??.??.2016 

Pedro Paulo 

Cavalcante 

Técnicas de Tabuleiro em Problemas 

Olímpicos: Uma Comparação de 

Soluções / IMPA 

??. ??.2016 

Augusto Cézar 

Tiradentes 

Monteiro 

Introdução ao Treinamento Olímpico: 

uma proposta para os alunos da rede 

pública estadual / UFES 

15.07.2017 

Thyago Araújo 

Ferreira 

RESOLUCÃO DE PROBLEMAS DE 

PROBABILIDADE NO ENSINO 

MÉDIO: uma análise de erros em 

provas da OBMEP no Maranhão / 

UFMA 

??.06.2017 

Cícero Rufino 

de Goes 

Desenvolvendo e aplicando a 

Matemática: Um projeto para 

produzir vencedores na OBMEP e 

elevar os indicadores sociais do 

município de Branquinha-AL / UFAL 

04.04.2017 

Fábio Luiz 

Garcia 

Olimpíadas Matemáticas: um caminho 

para o futuro / UEL  

01.09.2017 
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Paulo Henrique 

das Chagas 

Silva 

Análise e Avaliação das Questões dos 

Níveis 1 e 2 da Primeira Fase da 

OBMEP sob uma Perspectiva de 

Resolução de Problemas / UFERSA  

24.02.2017 

Wagner 

Cardoso Santos 

Números Racionais Fracionários: 

Mesopotâmia à OBMEP / UFSJ 

20.10.2017 

Gracieli 

Aparecida 

Perdomo 

Fernandes 

As olimpíadas de matemática da 

UNEMAT: um olhar da proficiência 

em geometria no ensino médio do 

município de SINOP/MT / UNEMAT 

27.06.2017 

Roney Feliciano 

da Silva 

O ensino de álgebra: algumas questões 

do ENEM e da OBMEP / UFT 

29.04.2017 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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APÊNDICE B - SÍNTESE DAS DISSERTAÇÕES MENCIONADAS 

 

Síntese das dissertações do PROFMAT encontradas relacionadas ao tema olimpíadas 

Autor Ano Estado 

Metodologia 

de Pesquisa 

utilizada 

Objetivo (os) 

Márcio 

Miranda de 

Carvalho 

2013 BA   

Solucionar problemas olímpicos 

usando a aritmética modular na relação 

de congruência no conjunto dos 

inteiros. 

Gilvan Lira 

Souza 
2013 PA   

Apresentar as questões do tema 

aritmética constantes na OBMEP e 

suas soluções lógicas e dedutivas. Dar 

suporte para os alunos interessados 

nessa olimpíada. 

Valessa Zaigla 

Faustino 

Sousa 

Carvalho 

2013 PI   

Usar os conceitos de funções convexas 

a fim de mostrar resultados importantes 

de desigualdades, médias e normas, por 

exemplo: Desigualdade de Jensen, 

Generalização da Desigualdade das 

Médias, Desigualdade de Minkowski, 

Desigualdade de Young e 

Desigualdade de Hölder. Deixar esse 

trabalho disponível para alunos que 

tenha interesse por problemas de 

olimpíadas. 

Gilmar 

Virgolino 

Américo 

2013 PA   

Resolver trinta questões de análise 

combinatória de forma simples 

destacando o raciocínio lógico dedutivo  
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Carlos Alberto 

da Silva 

Victor 

2013 RJ   

Resolver problemas da OBMEP a fim 

de minimizar o distanciamento da 

educação básica de matemática e a 

olimpíada matemática durante a 

preparação do discente para a mesma. 

Comentar as estratégias de resolução 

para elucidar as possíveis dificuldades 

de professores e alunos nas questões e 

ainda discutir livros ou textos usados 

na preparação para diversas 

competições olímpicas. 

Adenilson 

Pereira 

Bonfim  

2013 PA   

Justificar a construção de um material 

didático com questões de olimpíadas de 

tal modo que professor possa usar 

teoria de Vygotsky (Zona de 

Desenvolvimento Proximal) a fim de 

contemplar alunos da rede pública e 

particular para iniciar a preparação para 

as Olimpíadas de Matemática. 

Mário 

Henrique da 

Silva 

2013 PA   

Mostrar a importância dos aspectos 

audiovisuais na resolução de problemas 

de nível dois de geometria pertinentes 

nas oito primeiras versões da OBMEP. 

Fidelis Zanetti 

de Castro 
2013 ES   

Usar uma sequência didática a fim de 

levar os alunos a resolver situações – 

problema, comunicar- se 

matematicamente, gerar segurança e 

interagir com seus pares para o 

treinamento em olimpíadas de 

matemática no ensino médio. 
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Tárcius Alievi 

Pinheiro 
2013 RS   

Apresentar soluções alternativas para 

alguns problemas da OBMEP a fim de 

motivar o professor do ensino médio a 

abordar e utilizar recorrência como 

uma ferramenta na construção de 

modelos e soluções gerais para 

problemas matemáticos da OBMEP. 

Ailton 

Artimos da 

Matta 

2013 RJ   

Analisar criticamente as provas de 

primeira fase de nível 2 da OBMEP 

aplicadas em 2011 e 2012 quanto ao 

seu grau de dificuldade e se o conteúdo 

de cada questão está de acordo com a 

série do aluno. Comparar com dados 

fornecidos pela Fundação Carlos 

Chagas quanto a classificação dos 

níveis de dificuldade de cada questão. 

Ronildo Lopes 

Pontes 
2013 PA   

Mostrar a importância dos aspectos 

visuais na resolução de questões de 

geometria nível 1 constantes na 

OBMEP. Enfatizar a animação de 

algumas questões com os software 

PowerPoint e Camtasia Studio. 

Josimar José 

da Silva 
2013 RJ   

Analisar criticamente as provas de 

primeira fase nível 3 da OBMEP 

aplicadas em 2011 e 2012 quanto ao 

seu grau de dificuldade e se o conteúdo 

de cada questão está de acordo com a 

série do aluno. Comparar com dados 

fornecidos pela Fundação Carlos 

Chagas, sobre essa olimpíada, quanto a 

classificação dos níveis de dificuldade 

de cada questão. 
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Claudia 

Galvão da 

Silva 

2013 PA   

Resolver de uma forma particular, 

segundo a análise e a interpretação da 

autora desse trabalho, questões sobre 

da OBMEP. 

Bruno 

Bragança 
2013 MG   

Propor o passo a passo para a 

elaboração e construção de uma 

olimpíada de matemática com o viés 

educacional e ainda falar sobre a 

história algumas das principais 

olimpíadas internacionais, nacionais e 

regionais. 

Carlo Fabiano 

Maciel de 

Albuquerque 

2013 RJ   

Apresentar uma análise crítica da 

primeira fase da OBMEP nível 2. 

Comparar com percentual de acerto das 

questões desse nível com os dados 

obtidos pela Fundação Carlos Chagas e 

ainda Fornecer um questionário 

eletrônico para conhecer o 

envolvimento dos professores nessa 

olimpíada. 

Cláudio 

Silveira de 

Souza 

2013 RJ   

Analisar as provas da primeira fase da 

OBMEP nível 3 dos anos de 2011 e 

2012. Comparar com percentual de 

acerto das questões desse nível com os 

dados obtidos pela Fundação Carlos 

Chagas sobre essa olimpíada. 

Clayton 

Gonçalves 

Silva 

2013 RJ   

Analisar as provas da primeira fase da 

OBMEP nível 1 dos anos de 2011 e 

2012. Comparar com percentual de 

acerto das questões desse nível com os 

dados obtidos pela Fundação Carlos 

Chagas sobre essa olimpíada. 
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Augusto 

Lacerda Lopes 

de Carvalho 

Júnior 

2013 PA   

Mostrar a importância, principalmente, 

dos aspectos visuais durante a 

resolução de problemas referentes à 

geometria usando a produção de um 

material multimídia com resoluções 

áudio visuais e com animações de 

algumas questões do nível 3 das 

Olimpíadas Brasileira de Matemática 

das Escolas Públicas – OBMEP 

elaboradas no software Power Point a 

fim de possibilitar a inserção de 

construção e animação dos elementos e 

figuras geométricas e apresentar 

através do software Camtasia Studio. 

Sandro 

Vinicius 

Lopes de 

Araújo 

2013 RJ   

Analisar as provas da primeira fase da 

OBMEP nível 1 dos anos de 2011 e 

2012. Comparar com percentual de 

acerto das questões desse nível feita 

pela Fundação Carlos Chagas sobre 

essa olimpíada. 

Crispiano 

Barros Uchôa 
2014 CE   

Usar os conhecimentos básicos de 

vetores a fim de mostrá-los como um 

recurso mais potente para a resolução 

de algumas questões de geometria 

plana nas turmas olímpicas que estão 

saindo do ensino fundamental para o 

ensino médio. 

Veríssimo 

Docarmo Neto 
2014 PI   

Focar o ―Teorema de Pitágoras e 

Áreas‖ como conteúdo da Geometria 

baseado numa apostila voltadas para a 

OBMEP do Professor Eduardo 

Wagner. Resolver algumas questões 

que contemplam o assunto na OBMEP. 
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Fábio Pinheiro 

Luz 
2014 PI 

Engenharia 

Didática  

Investigar a importância o uso de 

Equações Diofantinas Lineares na 

resolução de problemas olímpicos para 

alunos recém ingressos no curso de 

Licenciatura em Matemática do 

Instituto Federal do Piauí, Campus 

Floriano, pela metodologia de pesquisa 

Engenharia Didática. 

Marcos 

Vinícius 

Fernandes 

Calazans 

2014 BA   

Descrever a importância e as etapas 

para a implantação do Centro de 

Estudo, Pesquisa e Preparação para 

Olimpíadas de Matemática, no 

município de Porto Seguro – Bahia, 

com foco no atendimento de alunos 

interessados em participar da OBMEP 

e nos professores das escolas públicas 

municipais e estaduais. 

Eduardo 

Cordeiro 

Fideles 

2014 DF   

Analisar a OBMEP como uma 

iniciativa que visa à melhoria do ensino 

de matemática, bem como desenvolver 

habilidade para a resolução de 

problemas. Discutir o engajamento 

nessa olimpíada com relação ao 

aspecto competitivo como uma 

reflexão pedagógica. Aprofundar 

métodos e estratégias para a resolução 

de problemas. Orientar o professor para 

que possa usar a internet a fim de criar 

ambientes de discussão para troca de 

experiências. 
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Maria Botelho 

Alves Pena 
2014 MG   

Relatar uma experiência docente 

focada na resolução de problemas da 

OBMEP na 2º e 3º do ensino médio 

numa escola de Uberlândia- MG. 

Motivar os alunos para a olimpíada em 

questão. 

Edgar 

Heliodoro 

Vendramelli 

Dias 

2014 SP 
Engenharia 

Didática  

Melhorar a preparação dos alunos de 

uma escola municipal da cidade de 

Dois Córregos- SP para a 2º fase da 

OBMEP utilizando a metodologia de 

pesquisa Engenharia Didática, 

utilizando as suas quatro fases no 

decorrer da pesquisa: análises 

preliminares, concepções e análises a 

priori, experimentação e a análise a 

posteriori e validação. 

George 

Wesley 

Barbalho 

Gonçalves 

2014 DF   

Abordar alguns Teoremas ligados aos 

pontos notáveis do triângulo. 

Apresentar resultados que possam 

auxiliar alunos do ensino médio na 

resolução de problemas em olimpíadas. 

Sandro Alves 

de Azevedo 
2014 ES   

Preparar alunos de Turmas 

Multisseriadas para competições de 

matemática por meio de um 

Treinamento Olímpico em Matemática. 

Relatar essas experiências, descobrir 

alunos em potencial, despertar o lado 

criativo, oportunizar o 

desenvolvimento dos alunos. 

Ana Paula 

Lima 

Vilarinho 

2015 DF   

Compreender, por meio de uma 

amostragem de 534 estudantes de 8º e 

9º séries de uma escola pública de uma 

cidade satélite do DF que fizeram a 
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primeira fase desta olimpíada em 2014,  

em que medida a prova de primeira 

fase da OBMEP pode servir de 

instrumento para dar um feedback aos 

estudantes e docentes, em termos da 

aprendizagem de Matemática, e aos 

elaboradores da prova, acerca da 

qualidade do instrumento de avaliação 

aplicada. 

Francisco 

Pereira de 

Andrade 

2015 RN   

Discutir as olimpíadas de matemática 

pelo prisma do participante através de 

entrevistas e questionário, sondar: suas 

indagações, suas angústias, algumas de 

suas impressões, as suas orientações. 

Falar sobre os problemas olímpicos que 

despertam o interesse do aluno. 

Mostrar algumas estratégias de 

resolução de questões. 

Leandro da 

Silva 

Machado 

2015 RJ   

Analisar a prova de segunda fase da 

OBMEP de 2014 a respeito dos 

conteúdos abordados e resultados 

retirados de uma determinada amostra. 

Apresentar algumas possibilidades de 

exploração das questões da OBMEP 

em turmas regulares do ensino 

fundamental II e do ensino médio. 

Orlando de 

Araújo 
2015 RJ   

Determinar em que medida a prova da 

OBMEP induz mudanças na prática 

pedagógica do professor de matemática 

e de que forma isso ocorre. Os dados 

foram obtidos por meio de instrumento 

de coleta feita com 261 professores em 

quase todas as unidades da federação 
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que visou auferir como essa indução 

ocorre. 

Renan 

Eduardo 

Nardelli 

2015 SP 
 Engenharia 

Didática 

Abordar questões que envolvam 

transformações geométricas e frisos 

para o estudo de simetrias a fim de que 

possam serem apresentadas a uma 

turma de 9º ano numa escola do interior 

de SP. Desenvolver atividades que 

envolvam movimentos de translação, 

reflexão e rotação no plano uma vez 

que esses temas são comuns na 

OBMEP. Resolver questões dessa 

olimpíada envolvendo os assuntos 

estudados. Analisar se houve uma 

contribuição desse assunto para o 

aprendizado dos alunos. 

Renilson 

Rodrigues 

Araújo 

2015 PI   

Mostrar o desempenho dos alunos, 

contabilizando os acertos dos alunos 

em cada uma das questões, de ensino 

médio da Unidade Integrada Henrique 

Rocha, povoado de Barro Duro, 

Tutóia-MA, que realizaram pela 

primeira vez as provas da OBMEP, a 

fim de avaliar o interesse pelo desafio. 

Ronei Lima 

Badaró 
2015 BA   

Apresentar um material de apoio aos 

professores que irão preparar os alunos 

para a OBM: orientações burocráticas, 

sugestão de livros para estudo, proposta 

de planos de aula para esse tipo de 

curso. 

Indalécio 

Ferreira das 

Neves 

2016 TO   

Analisar questões de níveis 1 e 2 

constantes na OBMEP e apontar 

possíveis interlocuções e mudanças de 
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paradigmas a fim de potencializar o 

aprendizado do discente além disso 

coletar a opinião de professores de 

matemática sobre as questões 

abordadas pelo autor da dissertação. 

Antonio 

Marcus dias 

Moreira 

2016 RJ   

Abordar técnicas de resolução de 

questões envolvendo tabuleiro com 

objetivo de preparar para olimpíadas de 

matemática. Analisar as dificuldades 

dos alunos com tais problemas. Criar, 

nesse sentido, um material que sirva de 

guia para professores e alunos. 

Pedro Paulo 

Cavalcante 
2016 RJ   

Abordar técnicas de resolução de 

exercícios sobre tabuleiro nas 

olimpíadas de matemática. Expor 

algumas técnicas. Analisar a forma 

mais vantajosa de resolver o problema 

para o aluno. 

Augusto Cézar 

Tiradentes 

Monteiro 

2017 ES 
Engenharia 

Didática  

Treinar alunos para a OBMEP através 

de um treinamento olímpico com 

resolução de questões de forma 

contextualizada e usando uma 

sequência didática de solução de listas 

de problemas dessa olimpíada. 

Thyago 

Araújo 

Ferreira 

2017 MA   

Identificar as dificuldades e os 

principais erros dos alunos do ensino 

médio participantes da OBMEP na 

segunda fase, nível 3, no estado do 

Maranhão, em 2015 e 2016, na 

resolução de questões de probabilidade 

por meio de análise e classificação dos 

erros. 
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Cícero Rufino 

de Goes 
2017 AL   

Enfatizar a importâncias das 

Olimpíadas de Matemática, 

especialmente da OBMEP. Ressaltar a 

importância de um projeto preparatório 

para OBMEP aplicado nas escolas 

municipais da cidade de Branquinha- 

AL a fim de sanar as dificuldades de 

professores e alunos com questões e 

conteúdos da OBMEP. 

Fábio Luiz 

Garcia 
2017 PR   

Mostrar o funcionamento da olimpíada 

de matemática e como ela pode ser 

utilizada como fonte de estímulo para o 

ensino e a aprendizagem da 

matemática. Apresentar um material 

para os professores de matemática para 

que ele possa organizar grupos de 

estudos a fim de preparar os alunos 

para esse tipo de competição na 

expectativa de que de que a matemática 

possa se mais democratizada na 

sociedade. 

Paulo 

Henrique das 

Chagas Silva 

2017 RN   

Compreender de que forma a OBMEP 

pode ser trabalhada através de uma 

perspectiva de resolução de problemas, 

bem como avaliar se ela vem 

cumprindo o seu papel e se os pontos lá 

apresentados se adequam ao nível dos 

discentes. A fundamentação do 

trabalho baseia- se principalmente nas 

produções de George Polya para os 

métodos de resolução de problemas e 

nos dois primeiros parâmetros da 

Teoria Clássica dos Testes (TCT), para 
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o levantamento da pesquisa. Analisar 

dados e conteúdo. O estudo foi feito 

considerando-se uma amostra de 184 

estudantes do sexto ao nono ano de 

uma escola pública de uma cidade 

interiorana do Estado do Rio Grande do 

Norte, e trata da análise da Primeira 

Fase da OBMEP de 2016, nos Níveis 1 

e 2, 

Wagner 

Cardoso 

Santos 

2017 MG   

Analisar a forma de abordagem dos 

números racionais atualmente e 

analisar também as questões da 

OBMEP dos anos de 2009 a 2017 que 

trazem esse tema. Usar as questões 

selecionadas desse tema para compor 

uma avaliação- teste a ser aplicada para 

os alunos da 6º e 7º série. Elaborar um 

relatório que identifique as maiores 

dificuldades apresentadas por esses 

alunos ao fim de  investigar se os 

resultados podem servir de apoio para a 

elaboração de um plano de aula sobre 

os números racionais para se usados 

por  professores. 

Gracieli 

Aparecida 

Perdomo 

Fernandes 

2017 MT   

Verificar em que medida as provas da 

Olimpíada de Matemática da 

UNEMAT, Campus de Sinop – MT 

podem descrever a proficiência em 

Geometria de alunos do ensino médio 

da cidade de Sinop – MT por meio da 

análise das soluções de 1380 provas de 

segunda fase dessa olimpíada feitas nos 

anos de 2014, 2015 e 2016.  
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Roney 

Feliciano da 

Silva 

2017 TO   

Apresentar algumas concepções sobre a 

Álgebra e o ensino dela no Ensino 

Médio. Salientar a importância do 

ensino de Álgebra (polinômios e 

funções polinomiais) devido sua 

constante presença no ENEM e na 

OBMEP. Evidenciar algumas questões 

de tema presentes nessas avalição e 

apresentar a resolução sob a 

organização baseada no tripé 

fundamental para o ensino de 

matemática: Conceituação, 

Manipulação e Aplicação. 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 


