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Resumo 

 

 Este trabalho possui três objetivos principais. Primeiramente, procura-se fazer um resumo da 

situação atual da Educação no Brasil, destacando-se dois dos grandes desafios do Ensino 

Médio: o desinteresse dos alunos pela escola, que por sua vez gera uma incredulidade na 

educação e outro pelos pouquíssimos conhecimentos em matemática, que acaba contribuindo 

para a evasão escolar. A seguir, trataremos da forma como a Matemática Discreta, a OBMEP e 

o Material Didático, podem ajudar a reverter o quadro do ensino da Matemática. Por último, 

apresentaremos algumas aplicações e propostas de atividades tendo como atrativo o uso das 

peças do Dominó. Nossa proposta visa desde a construção dos conceitos até a concretização 

abstrata, na qual por meio da manipulação das peças do Dominó conduziremos os alunos a 

compreensão dos temas abordados no Ensino Médio. Neste modelo, inserimos o aluno como 

sujeito ativo no processo de ensino e aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Ensino Básico, Matemática Discreta, Conceitos e Dominó. 
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1. Introdução  

No ano de 2016 tive a oportunidade de participar do projeto de monitoria1 como 

monitora2 da disciplina de Matemática Discreta, no curso de Ciência da Computação, na 

Universidade Federal Fluminense, onde uma das minhas atribuições era produzir um trabalho, 

que foi apresentado na Semana de Monitoria, de desenvolvimento de estratégias, visando 

melhorar o desempenho dos alunos na disciplina e buscar diminuir o nível de reprovações. 

Observando os alunos durante as monitorias percebemos que os alunos possuem dificuldades 

distintas, enquanto uns não compreendem o conceito de indução, outros não entendiam o 

conceito de relações de recorrência e a afinidade entre as duas coisas, por exemplo. E em vários 

momentos os alunos possuíam mais de uma dificuldade.  

Foi fazendo essas observações e respeitando a individualidade de cada aluno que nos 

veio três questionamentos: 

1. Seria possível encontrar um material pedagógico de baixo custo, portanto de fácil 

aquisição, e que os alunos durante a monitoria pudessem manipulá-lo?  

2. Este material seria capaz de varrer, pelos menos, 80% do conteúdo programático da 

disciplina?  

3. O aprendizado pode ser significativo e construtivo para que o aluno se aproprie do 

conhecimento de tal forma que possa interferir no seu modo de pensar e agir, a ponto de 

transferir essa capacidade para outras disciplinas, para os contextos do mundo computacional 

e, especialmente, do mundo produtivo? 

Tendo em mente estes questionamentos nos deparamos com o Jogo Dominó, pois 

percebemos que suas peças formam um conjunto discreto, enumerável e finito, e apresentam 

potencialidades educacionais, sendo que sua própria constituição já permite ser tratada 

matematicamente. Uma vez escolhido o objeto de estudo fomos aprofundando cada vez mais 

nossas pesquisas afim de relacioná-las com o conteúdo abordado na disciplina. Encontramos 

                                      

1 O programa de monitoria visa fomentar a iniciação à docência de estudantes regularmente matriculados nos 

cursos de graduação da UFF, contribuindo para a formação de docentes para atuar na educação de nível superior. 
2 É atribuição do monitor: a) dar atendimento aos alunos das turmas vinculadas ao projeto; b) integrar-se com os 

professores da disciplina; c) iniciar-se em atividades de ensino; d) familiarizar-se com a leitura de livros científicos; 

e) expressar-se na forma escrita e oral produzindo um trabalho de monitoria que deverá ser apresentado na Semana 

de Monitoria. 
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praticamente, todo conteúdo nas aplicações das peças do dominó como instrumento de 

compreensão dos conceitos na disciplina Matemática Discreta. 

O retorno das atividades aplicadas durante a monitoria não poderia ter sido mais 

positivo, pois todos os alunos que buscaram ajuda, ou tiveram contatos com os que 

frequentaram a monitoria tiveram um bom rendimento nas primeiras avaliações semestrais. Isto 

é, percebemos que o método (resolução de situações-problema) e o material pedagógico 

(dominó) escolhido para a abordagem dos assuntos teve grande eficácia. O dominó deu sentido 

a conceitos como o Princípio da Indução e a Teoria de Grafos e Funções.  

A partir dos excelentes resultados obtidos no Ensino Superior com o uso do dominó 

como material pedagógico, visamos um novo desafio: o Ensino Básico (EB). Claro que 

mudando o público alvo, exige-se uma abordagem diferente do que estávamos vivenciando, 

pois precisávamos nos padronizar aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Básico 

(PCNs). 

Assim, temos como objetivo sugerir propostas de atividades para serem aplicadas no 

Ensino Básico, em especial no EM, com o uso do dominó como material didático, cuja 

resolução viabiliza ou requer o uso dos conceitos da Matemática Discreta. 

Com este desafio muitas dúvidas nos sobrevieram: Como será a recepção dos alunos 

frente as nossas propostas? Será que esse aluno é capaz de desenvolver nossas atividades? O 

quanto de Matemática sabem os alunos do EM? O que esse aluno espera do futuro? Nossas 

atividades podem promover um enriquecimento dos saberes matemáticos? Quem são esses 

alunos? 

Para responder essas e outras perguntas o presente estudo encontra-se dividido em oito 

seções, além desta Introdução. A segunda seção revela como os PCNs sugere que seja feita a 

abordagem de conteúdos da Matemática no Ensino Básico, pois por tratar de um documento 

oficial do Ministério da Educação nos baseamos nisto para desenvolver as propostas de 

atividades.  

A terceira sessão apresenta um diagnóstico da situação da educação no nível médio no 

Brasil, e explicações encontradas na literatura para justificar o desinteresse pela escola, por 

parte dos alunos. Fizemos, também, estimativas, com base em pesquisas, referentes ao Ensino 

da Matemática e como ela contribui para a evasão escolar. Nesta sessão, ainda apresentamos 

como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas possui um impacto positivo 

na vida dos alunos que participam de suas edições e contribuem para uma sociedade mais justa. 
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A quarta e a quinta sessões apresentam como a Matemática Discreta (MD) e o Material 

Didático, respectivamente, podem vir a colaborar para um Ensino da Matemática mais 

democrático e justo, pois a MD amplia e enriquece o currículo, o Material Didático seria um 

facilitador para a aprendizagem. 

Na sexta sessão apresentaremos as peças do dominó como material didático e as 

aplicações que foram desenvolvidas para a curso de Ciência da Computação. Nesta sessão, 

mostraremos também como as questões da OBMEP podem servir de situações-problema para 

a construção de conceitos. 

Na penúltima sessão, apresentaremos propostas de atividades com temas que envolvem 

tópicos da Matemática Discreta no conteúdo curricular do Ensino Médio. 

Por fim, a oitava e última seção fará um breve resumo do trabalho e apresentará algumas 

considerações finais acerca dos resultados obtidos e discutidos. 

 

2. O que dizem os PCNs 

É orientação dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCNs), que os 

professores conduzam um processo de ensino aprendizagem no qual o aluno seja levado a fazer 

Matemática, experimentar Matemática, sendo ele sujeito ativo na descoberta e na formulação 

dos conceitos. 

Além disso, os PCNs visam que o aluno aprenda a mobilizar competências para 

solucionar problemas com contextos apropriados, de maneira a ser capaz de transferir essa 

capacidade de resolução de problemas para os contextos do mundo social e, especialmente, do 

mundo produtivo. 

 

2.1. A relação dos PCNs com a nossa proposta 

A partir dos PCNs nossa proposta é expor situações-problemas com o uso das peças do 

dominó que viabilizam ou recaem ao uso dos conceitos da Matemática Discreta, gerando um 

ambiente propício à participação ativa, levando-os a um aprendizado significativo e prazeroso, 

e que possibilite que ele se aproprie deste conhecimento e possa interferir no seu modo de 

pensar e agir. 

[...] a elaboração de um sistema de propriedades [...] e de uma linguagem que 

permitam agir nesse modelo. (BRASIL, 1998, p.123) 

Acreditamos, certamente, que vivenciando essa experiência levaremos o aluno a 

construir os conceitos e não simplesmente a memorizar, pois compreendemos que o processo 
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de aprendizagem precisa estar diretamente ligado na construção de significado, e este nosso 

pensamento, também, condiz com ideologias e recomendações dos PCNs. 

[...] é importante destacar que as situações de aprendizagem precisam estar 

centradas na construção de significados, na elaboração de estratégias e na 

resolução de problemas, em que o aluno desenvolve processos importantes 

como intuição, analogia, indução e dedução, e não atividades voltadas para a 

memorização, desprovidas de compreensão ou de um trabalho que privilegie 

uma formalização precoce dos conceitos. (BRASIL, 1998, p.63) 

 

Estando nós seguros que o conhecimento se dá por meio da ação, nossas propostas são 

voltadas para a manipulação das peças do dominó, por meio da exploração de situações-

problemas que levem o aluno a observar as variações, os padrões e as formas entre grandezas, 

estabelecendo a relação entre elas e a construção de estratégias de solução que envolvam a 

Matemática Discreta. 

Vale ressaltar que mais adiante nos aprofundaremos na relação entre PCNs, MD e 

Material Didático, por hora, é importante frisar a importância de um aprendizado significativo 

e na forma como pode-se chegar a ele. 

 

3. O cenário da Educação Brasileira 

O objetivo deste capítulo é mostrar por meio de estudos e pesquisas de instituições com 

grande credibilidade o atual cenário da Educação Brasileira, em especial o Ensino Médio, que 

é o segmento foco das nossas atividades.  

Para que uma sociedade alcance os ideais de justiça e igualdade de oportunidade é 

fundamental que todos tenham direito a uma educação de qualidade. Durante o século XX 

houve no Brasil e no mundo um movimento crescente pela conscientização da necessidade de 

se oferecer a toda a população uma educação que permitisse o efetivo exercício da cidadania. 

O acesso à educação está presente, assim, no artigo 6º da Constituição Federal Brasileira, nas 

Metas de Desenvolvimento do Milênio do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, assim como na Declaração dos Direitos Humanos da ONU. 

 Diversos estudos, mostram que a educação eleva o nível salarial da população, na 

medida em que aumenta a produtividade do trabalho, gerando um maior crescimento 

econômico e reduzindo o índice de desemprego. A educação tem, também, impacto sobre várias 

outras dimensões das condições de vida como o bem-estar dos filhos (saúde e educação), as 

condições de saúde dos indivíduos e até mesmo sobre o nível de violência na sociedade. Estudos 
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recentes3, como o da Fundação Victor Civita4 (2013), mostram ainda que para o crescimento 

econômico, mais importante que o nível educacional, é a qualidade da educação. Em suma, 

existe vasta evidência na literatura mostrando que uma sociedade com melhores indicadores 

educacionais possui também melhores indicadores de qualidade de vida. 

A partir da década de 90 o Brasil conseguiu ampliar a oferta de educação de forma 

relativamente rápida, conseguindo universalizar o acesso ao ensino fundamental, embora ainda 

sejam necessários mais esforços para aumentar a qualidade e para que a conclusão seja também 

universalizada, porém, atualmente, um dos grandes desafios para o Brasil no que diz respeito à 

garantia dos direitos de seus adolescentes é a educação, em especial a universalização do ensino 

médio – etapa adequada para a faixa etária de 15 a 17 anos. 

A ampliação do acesso ao ensino médio ganhou impulso com a Lei nº 12.796, de abril 

de 2013, que ajustou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional à Emenda Constitucional 

nº59, de 2009 e tornou a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, 

inclusive para todos os que não tiveram acesso a ela na idade adequada, e estabeleceu o prazo-

limite de 2016 para que Municípios e Estados estruturem suas redes e ofereçam vagas 

suficientes para atender todos os adolescentes que ainda não estão frequentando a escola. 

Apesar da Constituição garantir educação gratuita para todos os brasileiros entre 4 a 17, 

a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad), em 2014, informou que existe hoje no 

país 1,7 milhão de jovens de 15 a 17 anos fora da escola, o que equivale a 16% da população 

dessa faixa etária.  

Embora o acesso ao Ensino Médio tenha alcançado progressos5 consideráveis nas 

últimas duas décadas, o contingente de jovens que abandona os estudos, o baixo desempenho 

nas avaliações externas e a ainda elevada taxa de repetência são alguns dos sinais da crise dessa 

etapa no ensino.   

Os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica6 (IDEB) apontam que 

o Ensino Médio Público é o segmento da Educação que mais precisa de atenção, pois segue 

                                      

3 Para mais informações acesse http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2012/pdf/relatorio_jovens_pensam_ 

escola.pdf . Acesso em 09 de dezembro de 2016. 
4 A Fundação Victor Civita, que tem por missão contribuir para a melhoria da qualidade da Educação Básica no 

Brasil, produzindo conteúdo que auxilie na capacitação e valorização de professores e gestores e influencie 

políticas públicas. Site: www.fvc.org.br/estudos. 
5 Os dados do Censo Escolar do MEC de 2005.  
6 O Ideb é um indicador geral da educação nas redes privada e pública. Criado em 2007 pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o levantamento leva em conta dois fatores que interferem 

na qualidade da educação: rendimento escolar (taxas de aprovação, reprovação e abandono) e médias de 

desempenho na Prova Brasil, em uma escala de 0 a 10. 

http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2012/pdf/relatorio_jovens_pensam_%20escola.pdf
http://www.fvc.org.br/estudos-e-pesquisas/2012/pdf/relatorio_jovens_pensam_%20escola.pdf
http://www.fvc.org.br/estudos
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estagnado, na média das escolas, com índice de 3,4 e não atingiu a meta estipulada pelo Governo 

Federal por dois anos seguidos (ver Tabela 1). Esses índices além de mostrarem um quadro 

assustador na qualidade do ensino na rede pública, também mostra que os colégios privados, 

apesar de terem índices superiores, não bateram a meta de desenvolvimento nacional. 

 

 

Tabela 1 –  IDEB 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 e suas projeções para o Brasil do Ensino Médio. 

Os resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta. Fonte: Saeb e Censo Escolar 

(Acesso:17/12/2016).  

 

Fazendo uma comparação com os segmentos iniciais do Ensino Fundamental (ver 

Tabela 2) fica cada vez mais claro que o Ensino Médio é o gargalo da educação no Brasil, pois 

concentra mais de 8 milhões de alunos e os problemas identificados nesta etapa estão presentes 

tanto na rede pública quanto na privada. 

 

Tabela 2 –  IDEB 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 e suas projeções para o Brasil do Ensino 

Fundamental. Os resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta. Fonte: Saeb e 

Censo Escolar. (Acesso:17/12/2016). 
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O relatório7 divulgado pela Unicef (2014), expõe os principais problemas que o Ensino 

Médio no Brasil enfrenta e alguns de seus obstáculos estão relacionados ao contexto 

socioeconômico dos adolescentes, como o trabalho precoce, a gravidez e a violência familiar e 

no entorno da escola. Outros estão vinculados a questões ligadas à organização da escola, como 

os conteúdos desinteressantes, distantes da realidade dos alunos; a falta de diálogo entre alunos, 

professores e a gestão da escola; a desmotivação e as condições de trabalho dos professores; a 

violência existente no cotidiano escolar; e a infraestrutura precária dos estabelecimentos. 

Ainda sobre a evasão escolar, de acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Getúlio 

Vargas, sobre os motivos do abandono escolar, observa-se que 40,3% dos evadidos alegam falta 

de interesse na escola. 

A pesquisa realizada pela Fundação Victor Civita (2013), com adolescentes entre 15 e 

19 anos sobre a forma como os jovens de baixa renda pensam sobre a escola, apontou que um 

dos fatores para a falta de interesse é a percepção de que não há utilidade no conteúdo das aulas. 

Para eles, a escola deveria oferecer atividades mais práticas e usar exemplos do cotidiano 

durante as aulas para facilitar o aprendizado. 

A pesquisa ainda concluiu que não há uma busca por uso de recursos tecnológicos nas 

práticas pedagógicas, contrapondo a realidade dos adolescentes que utilizam de forma intensa 

as novas tecnologias.   

O relatório Ensino Médio: Caminhos para um currículo flexível, divulgado pelo 

Instituto Unibanco8 (2015), apresentou que mesmo os alunos, seja ele da rede privada ou 

pública, que frequentam o Ensino Médio não possuem interesse na escola e dentre os motivos 

apontados é o currículo do Ensino Médio, pois ele se estrutura de forma única e inflexível, o 

que impossibilita alternativas quanto a formação. 

Atualmente no Brasil só há uma opção de currículo para o aluno que sai do Ensino 

Fundamental. Todos os alunos são obrigados a cursar a formação geral. Não há a opção do 

ensino técnico como substituto da formação geral para aqueles que preferem entrar no mercado 

de trabalho após o término da escola ao invés de ingressar na faculdade. Esse formato é uma 

particularidade do Brasil. Nos países da Europa, por exemplo, existem várias escolas com perfis 

                                      

7 Em 2014 a UNICEF divulgou o relatório, Os 10 desafios para o Ensino Médio. Para mais informações acesse: 

https://www.unicef.org/brazil/pt/10desafios_ensino_medio.pdf  
8 Em 2015 o Instituto Unibanco divulgou o relatório, Currículo Ensino Médio: caminhos para um currículo 

flexível. Para mais informações acesse: http://www.institutounibanco.org.br/wp-content/uploads/2015/12/ 

Aprendizagem_em_foco-n.03.pdf. Acesso em 09/12/2016. 

https://www.unicef.org/brazil/pt/10desafios_ensino_medio.pdf
http://www.institutounibanco.org.br/wp-content/uploads/2015/12/%20Aprendizagem_em_foco-n.03.pdf
http://www.institutounibanco.org.br/wp-content/uploads/2015/12/%20Aprendizagem_em_foco-n.03.pdf
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diferentes, para cada aluno. Nos Estados Unidos, todos entram na mesma escola, mas lá dentro 

têm a opção de seguir caminhos diferentes, de acordo com suas preferências e aptidões. 

A opção brasileira ao Ensino Médio de formação geral é o ensino técnico, mas 

acompanhado da formação geral. O aluno precisa cursar todas as matérias de formação geral e 

acrescentar na carga horária o ensino técnico. Seria uma opção para os alunos que não 

estivessem interessados no ensino superior. Infelizmente, existem poucas escolas estaduais que 

oferecem essa opção. E as escolas técnicas federais, de excelente qualidade, apesar de seu alto 

custo, tendem a receber os alunos da elite que buscam uma educação gratuita de qualidade, para 

poderem continuar os estudos posteriormente na universidade. Isso leva a uma carência de 

técnicos no mercado, pois os alunos que ingressaram nas escolas técnicas federais não chegam 

a exercer a profissão. 

Na teoria, o modelo brasileiro é o mais justo de todos, pois oferece a todos, ricos e 

pobres, o mesmo ensino. Na prática, entretanto, ocorre o contrário. Os alunos de classe social 

mais alta, que estudaram nas melhores escolas e tiveram melhor bagagem cultural, vão para 

escolas particulares, onde o currículo é definido pelo ENEM. Os alunos mais pobres, por sua 

vez, oriundos geralmente de escolas públicas de baixa qualidade, são obrigados a cursar o 

mesmo currículo dos alunos mais bem preparados, mas não têm chance de entrar na faculdade. 

Como a formação geral também não os prepara para o mercado de trabalho, a escola perde o 

sentido, e se torna inútil e desinteressante. 

Apesar de haver fatores que fomentem as discussões sobre o currículo do Ensino Médio 

e os outros aspectos da evasão escolar não mencionados no nosso trabalho, principalmente por 

ser um assunto de magnitude nacional devido as medidas provisórias do atual governo, não é 

esse o nosso objeto de estudo, mas desejamos que o leitor se atente aos dados das pesquisas 

expostas, com foco nos índices de desinteresse por parte dos alunos e compreenda a nossa 

preocupação em elaborar atividades criativas para deixar a escola mais atrativa para os jovens 

que não encontram na educação estímulos e credibilidade,  para proporciona-lhes uma melhora 

em suas qualidades de vida. Esses dados são de extrema importância para o nosso trabalho, pois 

eles nos ajudam a compreender alguns aspectos dos jovens que se encontram, ou não na escola, 

porém antes de qualquer conclusão faz-se necessário uma verificação da situação específica da 

Matemática no EM e as próximas linhas irão nos ajudar a enxergar o cenário do ensino-

aprendizagem da Matemática no Brasil. 
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3.1. O Cenário do ensino e da aprendizagem Matemática no nível médio 

Não há dúvidas que os conhecimentos matemáticos são indispensáveis na vida qualquer 

de pessoa que exerça a cidadania, pois permite que o indivíduo possa agir de forma crítica em 

suas ações cotidianas, obtendo maior capacidade de apresentar suas argumentações frente às 

problemáticas da vida. Nesta perspectiva, é incumbência da escola proporcionar possibilidades 

para a aquisição deste conhecimento e também, é responsabilidade do professor redimensionar 

a abordagem dos conceitos matemáticos, considerando o atual cenário da educação brasileira. 

Os PCNs apontam que a aprendizagem Matemática torna-se significativa quando os 

alunos compreendem as relações entre a Matemática e as outras áreas. Assim como outras 

disciplinas, a Matemática contribui com os objetivos da escola que é proporcionar aos 

estudantes, e futuros cidadãos, oportunidades educativas que lhes permitam desenvolver 

habilidades e adquirir competências. 

Contudo, segundo dados do Pisa9 (2015), 70,25% dos estudantes brasileiros entre 15 e 

16 anos não sabem o mínimo de Matemática para serem capazes de exercer plenamente a sua 

cidadania. A pesquisa avalia os alunos e, a partir do seu desempenho, os classifica em seis níveis 

diferentes. O nível 2 é considerado como o mínimo para que o jovem possa viver com 

autonomia, utilizando seus conhecimentos para aproveitar oportunidades. A nota geral do Brasil 

em Matemática foi de 377 pontos, muito abaixo da média de 490 pontos dos 70 países avaliados. 

Isto significa que maioria dos nossos estudantes de 15 anos quando entram no EM não estão 

aptos para interpretar enunciados de um problema, identificar o que está sendo solicitado e nem 

realizar tarefas simples dessa disciplina. 

Um outro estudo encomendado pelo Instituto Círculo de Matemática Brasil10 (2015), 

realizou uma pesquisa em 25 cidades brasileiras com adultos de mais de 25 anos e constatou 

que a maioria não sabe fazer operações matemáticas simples: 75% não sabem médias simples, 

63% não conseguem responder a perguntas sobre percentuais, 75% não entendem frações e 

69% não sabem fazer contas com taxas de juros, entre outros resultados. 

                                      

9 O Programme for International Student Assessment (Pisa) - Programa Internacional de Avaliação de Estudantes 

- é uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe 

o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países, no Brasil, esta escolaridade está relacionada a 

conclusão do Ensino Fundamental. 
10O Círculo da Matemática do Brasil é um projeto apoiado pelo Instituto TIM para melhorar o aprendizado da 

matemática de crianças estudando em escolas públicas das cinco regiões do Brasil. O projeto tem como objetivo 

despertar nas crianças o gosto pela matemática e potencializar a sua aprendizagem. 
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Se o Ensino Médio tem como meta formar cidadãos éticos e autônomos, capazes de 

compreender os processos produtivos, e, ao concluírem esse ciclo de ensino, estejam preparados 

para o trabalho, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), as 

duas pesquisas mencionadas nos levam a perceber que o ensino da matemática no EM não 

exerce uma mudança significativa na vida dos alunos quanto ao ensino-aprendizagem da 

matemática. 

O mesmo estudo aponta ainda que entre os adultos pesquisados 65% dizem não ter tido 

facilidade com a disciplina na escola e outros 43% afirmam que a matemática é a matéria mais 

detestada. 

É perceptível que o ensino da Matemática tem falhas e essas deficiências acarretam 

impactos econômicos e sociais, pois uma sociedade que sabe pouco de matemática é pouco 

competitiva e isso interfere no crescimento de um país como um todo. 

Porém, os PCNs sugerem como norteadores para o ensino da matemática de qualidade 

e eficiente a contextualização e a interdisciplinaridade, visando o aperfeiçoamento do 

pensamento, na resolução de problemas cotidianos com o envolvimento em contextos sociais, 

econômicos e culturais nos quais os alunos convivem e para a ampliação de sua própria 

compreensão do mundo. 

Espera-se que os alunos saibam usar a Matemática para resolver problemas 

práticos do cotidiano; para modelar fenômenos em outras áreas do 

conhecimento; compreendam que a Matemática é uma ciência com 

características próprias, que se organiza via teoremas e demonstrações; 

percebam a Matemática como um conhecimento social e historicamente 

construído; saibam apreciar a importância da Matemática no desenvolvimento 

científico e tecnológico. (BRASIL, 2006, p.69) 

 

 A Lei Darcy Ribeiro é a mais importante lei do sistema educacional, pois traz as 

diretrizes gerais da educação brasileira, seja pública ou privada, e também recomenda os eixos: 

contextualização e interdisciplinaridade como estratégia de abordagem. 

[...] os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 

adequação às peculiaridades [...] de cada região. (LDB 9.394/96, no artigo 28º) 

 

Como vimos, a expectativa de utilizar situações reais para dar sentido à matemática 

ensinada na escola encontra amparo nos PCNs a partir das diretrizes recomendadas para o 

Ensino da Matemática. Por se tratar de um documento oficial do Ministério da Educação do 

Brasil chega às escolas exercendo grande influência sobre as metodologias de ensino, a fim de 
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que busquem na contextualização dar sentido aos conceitos estudados pelas diversas disciplinas 

que compõem a grade curricular da Educação Básica. 

 

3.2. O Impacto da OBMEP no desempenho da matemática. 

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma iniciativa 

conjunta do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e da Sociedade Brasileira de 

Matemática (SBM), financiada pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Ministério de 

Ciência e Tecnologia (MCT). 

Os objetivos da Olimpíada foram definidos como: estimular e promover o aprendizado 

da Matemática nas escolas públicas; colaborar no aperfeiçoamento dos professores de 

matemática das escolas públicas, contribuindo assim para a sua valorização profissional; 

contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem da Matemática nas escolas da rede 

pública; identificar jovens talentos e fornecer oportunidades para seu ingresso em cursos 

superiores nas áreas científicas e tecnológicas; promover a integração entre as escolas públicas, 

as universidades federais, os institutos de pesquisa e as sociedades científicas; contribuir para 

a inclusão social por meio da difusão de conhecimentos. 

Desde sua primeira edição em 2005, a OBMEP consolidou-se como importante política 

pública na área de Educação Matemática, atingindo 18,8 milhões de inscritos e 99,89% dos 

municípios brasileiros, em 2013. 

As provas da Olimpíada são elaboradas de forma que alunos das séries iniciais não sejam 

prejudicados ao competirem com estudantes de séries mais avançadas, pois os problemas 

permitem que a criatividade e a perspicácia compensem a diferença de conhecimento dos 

conteúdos.  

Estudos recentes11 mostram um impacto muito significativo do envolvimento de uma 

escola com a OBMEP sobre a nota de seus alunos em Matemática. Este impacto é tão maior 

quanto maior for o tempo de envolvimento da escola com a Olimpíada, indicando a importância 

do envolvimento contínuo da escola com esta iniciativa.  

Em outras palavras, a OBMEP influencia na qualidade da educação pública, e isto se 

comprova pelo estudo publicado na revista de economia LACEA, intitulada “Evaluating the 

Impact of the Brazilian Public School Math Olympics on the Quality of Education”, que revelou 

                                      

11Para mais informações acesse: http://www.obmep.org.br/estudos.htm. Acesso em 11 dez de 2016. 

http://www.obmep.org.br/estudos.htm
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que a participação de um aluno nas Olimpíadas aumenta em 1,91 pontos na nota média em 

matemática na prova Brasil. 

Além do impacto da OBMEP sobre a nota média das escolas em Matemática, o estudo 

também avaliou o impacto sobre outros fatores: escolas que participaram da Olimpíada 

aumentaram em 1,07 pontos percentuais a taxa de aprovação média entre o 6º e 9º ano, e 

reduziram em 0,63 pontos percentuais a taxa de abandono nessa fase. 

Falando em termos econômicos, toda iniciativa pública tem um custo para a sociedade 

e é esperado algum retorno, e ele existe.  Em média, para a organização, o valor presente líquido 

por aluno, é de R$130,00 e possui uma taxa de retorno de 14% ao ano. Se comparamos a outros 

investimentos financeiros, como a poupança, por exemplo, fica evidente que a taxa de retorno 

é elevada. Esse retorno é em forma de benefícios salariais futuros aos jovens participantes, 

ainda mesmo sem considerar possíveis externalidades positivas para a sociedade e para o país, 

como redução da criminalidade, aumento do bem-estar social, entre outros resultantes da 

melhoria da qualidade da educação pública. Isto é, investir em educação é um bom negócio. 

 

3.3. Algumas considerações 

Tentando relacionar todas as informações dispostas neste capitulo, afim de construir um 

conceito e um perfil dos alunos na Educação básica, foi possível perceber que a ideia implícita 

a proposta dos PCNs é a de que os alunos só se interessam em aprender o que, de algum modo, 

está relacionado às suas atividades do dia a dia, e isto faz sentido, pois é sabido que um dos 

fatores para o insucesso escolar da matemática é falta de contextualização que permitem o 

desenvolvimento de atitudes intelectuais que são pontos fundamentais para o despertar da 

curiosidade e tornam os alunos mais propensos a capacidade de lidar com novas conjunturas. 

Além disso, a aprendizagem da Matemática sem a resolução de problemas, também, pode ser 

apontada como uma das causas para o insucesso escolar, pois minimiza conceitos de extrema 

importância na vida dos alunos e os reduz a simples decoreba de fórmulas que são esquecidas 

com tempo. 

Dentro deste cenário educacional é fundamental criar estratégias para tornar o ensino da 

matemática mais acessível e atraente, e neste processo o professor possui um papel primordial 

na condução dos conceitos, pois é ele quem precisa inserir o estudante durante todo o processo 

de aprendizagem, induzindo as conexões entre os conhecimentos. Deste modo, o aluno passará 

a ser mais do que um espectador, passará a exercer um papel central na formulação dos 

conceitos, isto é, será o protagonista, e estará mais propenso a obter êxito.  
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A OBMEP é uma iniciativa comprovadamente eficaz, pois gera retornos positivos para 

a sociedade brasileira como um todo, seja na descoberta de novos talentos quanto na qualidade 

de vida. 

A Matemática não é responsável pelo atual panorama da educação, mas ela contribui 

para a desmotivação dos estudantes e consequentemente a evasão, principalmente de estudantes 

de baixa renda. Pois, sendo a disciplina que mais os alunos reprovam, no país, gera um 

sentimento de fracasso, por parte dos alunos, e ajuda a expandir o mito de pior matéria.      

Assim, ainda que não seja tema deste trabalho discutir a reformulação do currículo do 

EM, compreendemos que, pelo menos, alguma mudança se faz necessária para avançamos e 

melhorarmos a Educação, que é o foco de qualquer profissional da área, principalmente na 

abordagem e na priorização dos conteúdos, e sugerimos que seja um pouco mais enfatizada a 

matemática discreta na educação básica, em tópicos que já estão inseridos no currículo. 

E por fim, compreendemos que o conhecimento matemático deve ser visto como 

“ferramenta” útil e espera-se que os alunos possam (re)significar suas concepções nas mais 

diversas atividades do cotidiano, criando, assim, a convicção de que os objetos matemáticos 

estão presentes no mundo e são de fácil percepção.  

 

4. A importância da Matemática Discreta no Ensino Básico 

 A Matemática Discreta (MD) é um ramo relativamente novo da Matemática, em 

comparação com as outras áreas. Assim, se tivéssemos a intenção de decompor a Matemática, 

ela se dividiria em dois campos: o Contínuo e o Discreto. E, portanto, não seria absurdo admitir 

que os números reais estão para a Matemática Contínua assim como os inteiros estão para a 

Matemática Discreta. 

 A intensificação do ensino da Matemática Discreta na Educação Básica já é defendida 

há algum tempo por vários países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, desde 

1989, já preconizavam a matemática discreta em seus currículos escolares, de forma tímida, 

porém com o avanço da tecnologia computacional, que exerceu uma influência sobre como a 

matemática é usada, ela ganhou cada vez mais espaço em seus ambientes escolares. Para termos 

noção da influência que a MD exerce no universo escolar americano a National Science 

Foundation dos Estados Unidos patrocina um programa de desenvolvimento curricular da 

matemática discreta junto à Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer 
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Science12 (DIMACS) com o investimento de dez milhões de dólares. Outro exemplo, é o 

Ministério de Educação da França que propôs recentemente a inserção da Teoria de Grafos 

(introdução) em certas vertentes do Ensino Médio.  

Essas adaptações e transformações do sistema educativo em países desenvolvidos nos 

ajudam a perceber que em um mundo globalizado, as mudanças na forma de se “pensar” da 

sociedade podem afetar diretamente a organização do currículo escolar, pois com surgimento 

de uma sociedade virtual, a MD assumiu um papel importante dentro da nova ordem mundial, 

já que o computador, peça chave dessa revolução na informática, apresenta estruturas finitas. 

A denominada ‘revolução informática’ promove mudanças radicais na área do 

conhecimento, que passa ocupar um lugar central nos processos de 

desenvolvimento, em geral. É possível afirmar que, nas próximas décadas, a 

educação vá se transformar mais rapidamente do que em muitas outras, em 

função de uma nova compreensão teórica sobre o papel da escola, estimulada 

pela incorporação das novas tecnologias. (BRASIL, 1999, p.15) 

 

 Como a MD tem muitas aplicações, ela se alinha aos preceitos dos PCNs: 

contextualização e interdisciplinaridade, para trazer significado, pois ela permite aos estudantes 

explorar situações-problema que não são moldados por uma equação ou por meio de aplicações 

de fórmulas comuns. Além disso, a teoria não exigi absorver um grande número de definições 

e teoremas, mas realmente requer uma mente afiada e interrogativa.  

Para Menino (2013), é muito improvável que o mito “matemática é difícil” seja 

encerrado no contexto da aritmética, álgebra e geometria, pois são áreas antigas da matemática 

e são apresentados com um certo grau de formalidade nas escolas do ensino básico, porém a 

MD pode ser apresentada aos estudantes que possuem escassos conhecimentos matemáticos. 

[...] A Matemática Discreta [...] está repleta de novos desenvolvimentos e 

problemas não resolvidos que podem ser apresentados aos estudantes que têm 

pouquíssimos conhecimentos matemáticos. Por exemplo, o problema do 

caixeiro viajante. (Menino, 2013. p 55) 

 
 Como mencionamos no capítulo anterior, mais de 70% dos estudantes brasileiros entre 

15 e 16 anos entram no ensino médio sem saber o mínimo de Matemática. Neste caso, 

entendemos que a Matemática Discreta se torna mais do que necessária para avançar com 

conteúdo específicos deste segmento (combinatória, sequências, lógica, probabilidade e etc.).  

Compreendemos ainda que apesar de um currículo lotado, dentre muitas possibilidades, 

destacamos como estratégia para incluir Matemática Discreta enfatizar tópicos que já estão 

                                      

12 The DIMACS Connect Institute. Para mais informações acesse: http://dimacs.rutgers.edu/dci/ . 

http://dimacs.rutgers.edu/dci/
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inseridos no currículo atual (lógica, contagem, conjuntos, matrizes, sequência, geometria, 

recorrência, probabilidade e etc.). 

Menino (2013), enfatiza que MD, resolução de problemas e modelagem se 

complementam, pois, unindo essas três áreas pode-se proporcionar um novo ramo para o ensino, 

a aprendizagem e apreciação da modelagem. Diferentemente da modelagem por meio de uma 

equação algébrica.  

[...] O estudo da Matemática Discreta pode, de maneira única e significativa, 

melhorar a capacidade dos estudantes em resolver problemas, desenvolvendo 

sua habilidade para usar a ferramenta poderosa da resolução de problemas 

algorítmicos. A modelagem matemática é uma habilidade importante e 

relacionada àquilo que os estudantes devem adquirir. (Menino, 2013. p 57) 

 

Queremos, ainda, deixar claro que a Matemática Discreta não é um concorrente do 

currículo tradicional, nem queremos que se prendam a utopia que ela vai resolver as falhas da 

educação. Contudo, como foi exposto, ela amplia e enriquece o currículo de Matemática. E seus 

benefícios transcendem os muros invisíveis do ambiente escolar, como por exemplo, os 

pensamentos que a matemática é desinteressante e difícil. E contribuiremos, de certa forma, 

para não multiplicar e evasão escolar.   

E por fim, tentar justificar se um determinado conteúdo é importante dentro de um 

sistema educacional de um país não é fácil, porém ressaltamos que para uma nação que deseja 

desenvolver o seu sistema educacional, deve-se atentar-se as mudanças que ocorrem na 

sociedade e usar como parâmetro outros países que são referência em educação, pois, por meio 

da observação e pesquisa, seremos capazes de adaptar estudos relevantes à realidade do Brasil.  

 

5. A importância do Material Didático pedagógico 

Se ouço, esqueço; se vejo, lembro; se faço compreendo. 

(Proverbio Chinês) 

 

O ensino-aprendizagem de Matemática caracteriza-se, em sua maioria, como uma 

transmissão de conhecimento vista de forma muito formal, onde o professor é o centro das 

atenções e o aluno um mero expectador. A metodologia de ensino muitas vezes não permite o 

pleno envolvimento dos alunos durante as aulas. Logo, uma possível solução é utilização de 

materiais didáticos para ajudar na transmissão do conhecimento.  

Diversos estudos comprovam a eficiência do material didático, pois proporcionam uma 

participação mais ativa, por parte dos alunos, pois quebram o excesso de verbalismo e 
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concretizam o assunto abordado pelo professor, facilitando a aprendizagem e tornando a aula 

mais interessante e prazerosa.  

A literatura aponta inúmeros educadores matemáticos renomados que defenderam a 

importância do material didático como apoio visual e facilitador, para a aprendizagem. Nas 

próximas linhas faremos uma síntese de alguns desses educadores e seus argumentos para a 

justificar o uso material didático. 

Comenius (1592-1671) considerado o pai da Didática, escreveu que o ensino deveria se 

iniciar pelo concreto e seguir em direção ao abstrato, apontando assim, que a gêneses do 

conhecimento são os sentidos e é só fazendo é que se aprende. Rousseau (1727-1778), ao 

considerar a Educação como um processo natural do desenvolvimento da criança, ao valorizar 

o trabalho manual, recomendou a experiência direta com objetos. Pestalozzi (1746-1827) e seu 

seguidor Froebel (1782-1852) foram os pioneiros na configuração da "escola ativa", pois, 

também, reconheceram o valor dos aspectos biológicos e psicológicos do aluno em 

desenvolvimento: o sentimento, o interesse, a espontaneidade, a criatividade e o processo de 

aprendizagem, as vezes priorizando estes aspectos em detrimento da aprendizagem dos 

conteúdos e davam ênfase as atividades como canto, desenho, modelagem, jogos e manipulação 

de objetos onde as descrições deveriam preceder as definições; isto é, o conceito nascendo da 

experiência direta das operações sobre as coisas. Montessori, médica e educadora italiana, por 

meio de suas experiências com crianças excepcionais desenvolveu materiais manipulativos e 

atividades destinados a aprendizagem da matemática que valorizaram os sentidos, 

especialmente do tátil, pois acreditava não existir aprendizado sem ação. Dentre seus materiais 

mais conhecidos, destacamos o material dourado13.  

Afim de que esta lista não fique extensa, pois grande é o cadastro de educadores que 

contribuíram, cada um ao seu modo, para a disseminação da importância do material didático, 

finalizaremos destacando a contribuição do brasileiro Malba Tahan (1895-1974). Sua ideologia, 

de forma particular, nos inspira, pois vai de encontro a nossa, defende a necessidade de tornar 

a Matemática atrativa e menos algebrizada, facilitando desta forma sua compreensão e 

despertando no alunado o interesse sobre esta ciência. Tahan defende, assim como os 

pensadores anteriores, que o ensino deveria partir do concreto para somente depois, com os 

conceitos bem estabelecidos, passar ao abstrato, e, indicava também, esta metodologia como 

                                      

13 O Material Dourado é um recurso usado para explorar a estrutura do sistema de numeração e os algoritmos 

associados às quatro operações básicas com ênfase no processo de agrupamento. 
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um facilitador quanto a possibilidade de motivação dos alunos. Em suas obras, Tahan legitima 

o material didático como ferramenta notável no processo ensino-aprendizagem.  

Enfim, não faltam argumentos favoráveis para que professores, e escolas, façam o uso 

do material didático como facilitadores da aprendizagem. 

Lorenzato (2006), salienta que material didático é qualquer instrumento útil ao processo 

de ensino-aprendizagem. Logo, são exemplos: calculadora, jogos, encarte de supermercado, 

filme, música, computador, projetor multimídia, entre outros. 

Mendes (2009), concorda com Lorenzato, que os materiais didáticos podem ser 

extraídos das aplicações do dia a dia, mas salienta que eles também podem ser confeccionados 

pelo professor ou pelos próprios alunos. Neste sentido, o material mais adequado, nem sempre, 

será o mais visualmente mais bonito e nem o melhor construído. Muitas vezes, durante a 

construção o aluno tem a oportunidade de aprender matemática de forma mais efetiva. 

[...] esses materiais devem ser tocados, sentidos, manipulados e movimentados 

pelos alunos. Podem ser extraídos das aplicações do dia a dia, como balanças, 

trena, fita métrica, fio de prumo, entre outros, ou podem ser confeccionados 

com a finalidade de representar ideias matemáticas (Mendes, p 25) 

 

A fala de Mendes nos remete a refletir sobre finalidade de um material didático no 

universo matemático e esclarece que 

[...] os materiais devem proporcionar uma verdadeira personificação e 

representação dos conceitos matemáticos ou das ideias exploradas. Devem ser 

motivadores da aprendizagem matemática nos alunos, bem como 

apropriados para serem usados em diferentes níveis de escolaridade e em 

diferentes níveis de formação de um mesmo conceito matemático, 

favorecendo a abstração matemática, através de manipulação individual ou em 

grupo. (Mendes, p 26. grifo nosso) 

 

Em meio a tantas evidências sobre a eficácia de materiais didáticos nas práticas 

docentes, há de se pensar que o material didático é a revolução para o ensino-matemático, 

porém, Lorenzato afirma que o papel do professor é mais importante que qualquer material. 

[...] A atuação do professor é determinante para o sucesso ou fracasso escolar. 

Para que os alunos aprendam significativamente, não basta que o professor 

disponha do material didático. Tão importante quanto possuir [...] é o professor 

saber utilizar corretamente [...], pois estes, como outros instrumentos [...] 

exigem conhecimento específico do professor. (Lorenzato, p. 23) 

 

 Ele ainda admite que os efeitos, não podem ser padronizados porque depende do estado 

emocional de cada aluno e de como o professor emprega o material. E diz que há diferenças 

pedagógica entre a aula em que o professor apresenta oralmente o assunto, ilustrando-o, e a aula 
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onde os alunos manuseiam o material. E complementa que apesar do material ser o mesmo, os 

resultados do segundo tipo são mais benéficos à formação dos alunos. 

E para fecharmos, convém termos em mente que a realização em si de atividades 

manipulativas ou visuais não garante a aprendizagem. Para que esta efetivamente aconteça, faz 

se necessária também a atividade mental.  

 

6. O Dominó 

No capítulo anterior percebemos a eficiência dos materiais didáticos como instrumentos 

facilitadores do ensino-aprendizagem. E então, chegamos ao ponto importante do nosso 

trabalho: as peças do jogo dominó como material concreto.  

Como mencionamos, tudo começou quando desejávamos encontrar uma forma de 

explicar o princípio da indução (PI), que é um dos primeiros assuntos abordados na disciplina 

matemática discreta, para os alunos do curso de ciência da computação da Universidade Federal 

Fluminense. Em nossas observações, percebemos que embora os alunos aplicassem os passos 

e desenvolvessem a manipulação algébrica de forma correta, não conseguíamos apresentar, de 

forma clara, uma justificativa que permitisse os alunos enxergar a prova indutiva como um 

método semelhante a provas diretas, ou por contradição, no universo dos números inteiros. Na 

busca por resposta, encontramos, que o princípio da indução é, também, conhecido como efeito 

dominó. Em posse desta informação e das peças do dominó, fomos anunciando e mostrando 

aos alunos, que pela primeira vez compreenderam e admitiram o PI como técnica efetiva para 

provas algébricas.  

Em um segundo momento, dois alunos sentiram dificuldades em estabelecer a lógica 

para as relações de recorrência. Mesmo fazendo inúmeros exercícios repetitivos, eles ainda 

possuíam dificuldades de relacionar as informações. Percebemos, neste caso, que a dúvida não 

estava na legitimidade dos conceitos, mas na dificuldade de conceber e elaborar técnicas 

lógicas. E mais uma vez, na busca por respostas, nos deparamos com uma questão (ver Figura 

1) da OBMEP-2014 que envolvia relação de recorrência com o uso das peças de Dominó. Para 

cada um dos alunos entregamos algumas peças de dominó juntamente com o problema, e em 

pouco tempos eles estavam manipulando as peças e escrevendo suas conclusões em um papel, 

para tentar constatar padrões. Para nossa felicidade, os alunos resolveram o problema, situação 

que antes só era possível com ajuda. 

 A partir destes feedbacks positivos nos engajamos a procurar cada vez mais relações 

entre a matemática discreta e as peças do dominó. E para nossa grata surpresa, encontramos 
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quase todos os conteúdos ministrados na disciplina com referências nos dominós. Assim, no 

cenário da matemática discreta, consideremos como conjunto as 28 peças que compõem o 

dominó e representam um conjunto discreto, finito e enumerável 

 

 

 

 

Figura 1 –  Questão da OBMEP (2014).  

 

As peças do dominó, como podemos perceber, apresentam potencialidades educacionais 

sendo que a sua própria constituição já permite ser tratada matematicamente. 

  Como é evidente que as peças do dominó possuem intrinsecamente condições para o 

ensino-aprendizado nos direcionamos para o Ensino Básico, em especial o Ensino Médio, com 

propostas de atividades, pois não há dúvida, para nós, a respeito da contribuição desse material 

que, usado com um bom preparo do professor, poderá trazer resultados positivos para o ensino-

aprendizagem de Matemática. 

Vale ressaltar que em nosso trabalho, não nos preocupamos em estudar o 

desenvolvimento de estratégias para o jogo Dominó, pois como foi exposto estamos 

interessados nas peças, e não no jogo em si. 

  

6.1. Referencias Históricos do Dominó 

Não se sabe ao certo quando o dominó foi inventado e começou a ser jogado. Porém, a 

teoria mais aceita é a de que ele teria surgido na China entre as datas de 243 a 181 a.C., feito 

por um soldado chamado Hung Ming. Este suposto dominó chinês pode ter sido baseado no 

jogo de dados, pois ele possuía vinte e uma combinações. 

Outros indícios sobre a utilização do dominó são datados muito depois, apenas 

no século XVIII, na Europa. Acredita-se que nas cortes italianas, mais precisamente as de 

Veneza e Nápoles, faziam uso desse jogo como passatempo. Nesta versão europeia existem sete 

peças a mais do que na chinesa, totalizando, portanto, vinte e oito peças. 

Foram os portugueses que trouxeram o dominó ao Brasil, por volta século XVI. O jogo 

tornou-se um passatempo entre os escravos e, desde então, foi conquistando cada vez mais 

pessoas. Atualmente, o dominó é jogado no mundo inteiro – mas sua popularidade é 

considerada maior entre os países da América Latina. 

De quantas maneiras diferentes podemos organizar 𝒏 dominós 𝟐 × 𝟏 em uma 

caixa 𝟐 × 𝒏 (sem contar as possíveis permutações de peças)? 
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 Segundo Menino (2013), a origem do nome Dominó, de acordo com a enciclopédia 

Larousse (1998), vem da expressão latina Benedicamus Domino que significa “Bendigamos ao 

Senhor”. Alguns pesquisadores como Macedo e Petty (1997) acreditam que a denominação do 

jogo seria originária do termo Domino Gratias que quer dizer “Graças ao Senhor”. 

 

6.2. Aplicações das peças do Dominó no cenário da Matemática Discreta 

 Vamos apresentar algumas aplicações das peças do dominó no cenário da Matemática 

Discreta que encontramos em nossas pesquisas, que foram usadas para ajudar os alunos do 

curso de Ciência da Computação. Ressaltamos ainda que dentre os exemplos, nenhum deles 

foram criações nossas, apenas adaptamos para a nossa realidade.  

Será possível perceber que em muitos dos casos trata-se apenas de uma situação-

problema onde o aluno, por meio da manipulação das peças poderá chegar ao resultado 

utilizando algum assunto da Matemática Discreta, porém, como foi visto não há demérito 

nenhum nisso, pois é importante reconhecer que a matemática deve ser trabalhada através da 

resolução de problemas, ou seja, que tarefas envolvendo problemas sejam um veículo pelo qual 

um currículo deva ser desenvolvido. A aprendizagem será uma consequência do processo de 

resolução de problemas. 

 Destacamos ainda, que nosso interesse neste item não é somente exibir as aplicações, 

mas motivá-lo a perceber a completude do material, pois caso não venhamos a fazer isso, 

poderíamos deixar a desejar quanto a utilidade neste propósito. 

 

6.2.1. Princípio da Indução 

Esta aplicação tem como motivação a compreensão dos conceitos do princípio da 

indução que também é conhecida como “Efeito Dominó”, caracterizado pela condição inicial e 

condição de passagem. Em suma, colocadas as peças enfileiradas, uma a uma empurrando-se a 

primeira, cai a segunda, essa é a condição inicial; e, se cai uma qualquer delas, cai a seguinte, 

é chamada condição de passagem. 

Esta propriedade pode ser expressa da seguinte forma:  

𝒅𝒐𝒎𝒊𝒏ó 𝒌 𝒄𝒂𝒊 ⟹ 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒏ó 𝒌 + 𝟏 𝒄𝒂𝒊 

É possível notar que a propriedade não é suficiente para derrubar os dominós. 

Precisamos que algum efetivamente caia. Se o primeiro cair, então todos os seguintes cairão. 

A analogia está representada no quadro 1. 
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SE SE 

𝑷(𝟏) é verdadeira Primeiro dominó cai 

  𝑷(𝒌) ⇒ 𝑷(𝒌 + 𝟏) Dominó 𝒌 cai ⇒ dominó 𝒌 + 𝟏 cai 

ENTÃO ENTÃO 

𝑷(𝒌) é verdadeira para todo 𝒌 Todos os Dominós caem 

Quadro 1 – Analogia do Princípio Indutivo.  

 

6.2.2. Relação de Recorrência 

Uma forma de introduzir o conceito de recorrência é a partir de uma situação-

problema, como é o caso do exemplo a seguir, ele parte de uma problematização e é possível 

aplicar o conceito e não somente executar processos a partir de raciocínios lógicos. Vale 

ressaltar mais uma vez que neste caso, o aluno com pouquíssimas bagagens matemáticas terá 

condições de resolver o problema proposto.  

OBMEP (2014): De quantas maneiras diferentes podemos organizar 𝒏 dominós 𝟐 × 𝟏 

em uma caixa 𝟐 × 𝒏 (sem contar as possíveis permutações de peças)? 

Solução: 

Um dominó pode ser colocado de forma única em uma caixa 2×1. No Quadro 2 são 

apresentadas algumas maneiras de organizar algumas peças. 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 –  Formas de organizar 𝒏 dominós 𝟐 × 𝟏 em uma caixa 𝟐 × 𝒏. 

Se an é o total de maneiras de organizar os dominós, então a3= a1+ a2 ,  a4= a2+ a3, ... 

O que intuitivamente nos leva a concluir que   an=a(n-1)+a(n-2). 
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6.2.3. Relações Binárias 

Menino (2013), demostrou uma boa forma de introduzir o conceito de relações binárias 

com a definição de Sainte-Lagué (1946) para peças complementares: cada peça do Dominó 

corresponde uma sua complementar, com relação a 6, ou seja o que falta em cada parte dessa 

peça para chegar no 6. 

i) As peças complementares das peças do Dominó 4|3 e 5|5 são as peças do Dominó 2|3 

e 1|1 (ver Figura 2) 

 

Figura 2 – Exemplos de peças complementares. 

ii) A peça de Dominó que é complementar dela própria é chamada de auto complementar 

(ver Figura 3). Existem só quatro peças auto complementares. 

 

 

Figura 3 – Exemplos das peças auto complementares. 

Desse modo, define-se como peça complementar de uma peça do Dominó por: dada a 

peça do Dominó 𝒙|𝒚 chamaremos de peça complementar à peça 𝒂|𝒃 se, e só se 𝒂 = 𝟔– 𝒙 e 𝒃 =

𝟔– 𝒚.  

6.2.4. Congruência módulo n 

Este conceito é uma complementação do estudo de progressão aritmética com as peças 

do dominó (ver sessão 7.2), pois uma vez estabelecida, do termo geral da PA: 𝒂𝒏 = 𝒂𝟏 +

(𝒏 − 𝟏) ∙ 𝒓 o aluno será capaz de determinar de forma prática qualquer posição de sequências, 

porém como as peças são numeradas de 0 a 6 temos um ciclo. Esse ciclo se caracteriza com o 

conceito de congruência módulo 7. 

6.2.5. Grafos 
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Uma motivação para introduzir o conceito de grafos é a partir da situação problema a 

seguir: É possível com as pedras de um Jogo de Dominó formar um anel (seguindo as regras 

do Jogo)? Neste caso, note que o ideal é deixar os alunos manipularem as peças e só depois 

introduzir a parte conceitual.  

Solução: 

Aplicando a regra de Poinsot para circuitos de Euler em grafos completos de 7 vértices 

em termos do jogo de dominó: Se tirarmos os "doubles" (isto é, as peças 0|0, 1|1, …,6|6), as 

restantes 21 peças correspondem às arestas do grafo completo de 7 vértices, e um circuito de 

Euler representa a sequência das 21 peças com todos os extremos a tocar extremos iguais. 

Visto que os doubles se podem colocar em lugares apropriados, assim que a sequência básica 

for dada, provamos que o jogo de dominó completo é possível. 

 

Figura 4 – Representação do circuito com todas as peças do dominó em grafos, exceto os doubles.  

 

Observe que também é possível representar pequenos circuitos em grafos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Representação do circuito pequeno com peças de dominó em grafos.  
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6.3. Aplicações das peças do dominó nas questões da OBMEP 

A OBMEP possui um vasto histórico com questões que envolvem dominós, onde a 

maioria são assuntos pertinentes a MD. As questões são problemas criativos que exigem, e 

priorizam, astúcia e imaginação na resolução do que a conteúdos, porém mesmo assim, muitos 

alunos não conseguem ter bons resultados.  

Como vimos no capítulo 3, a OBMEP possui um impacto positivo na vida dos alunos 

que participam de suas edições, porém a maioria dos estudantes não compreende o enunciado 

das questões e acabam sua participação na primeira fase. Por mais que pensemos que “o 

importante é participar” devemos dar condições para que nossos alunos tenham bons 

desempenhos e umas das sugestões é adaptar enunciados.  

A ideia de adaptar enunciados é de introduzir de forma gradativa a construção do 

conceito. E com o uso das peças do dominó (material didático) pode-se ir do concreto ao 

abstrato de forma mais confortável. Inicialmente, começasse analisando um modelo menor, 

depois um modelo médio, e assim por diante até que o aluno tenha condições de responder a 

questão para casos generalizados.  

Para efeito de exemplo tomemos, a seguinte questão, que está no material da OBMEP: 

É possível encontrar cinco números ímpares tais que a soma é 100?  

Bom, a princípio parece uma questão simples, e é, mas muitos alunos preferem testar 

valores ao invés de usar o conceito de paridade para resolver o problema e acabam perdendo 

muito tempo. Neste caso, é papel do professor orientar os alunos na compreensão e resolução 

de forma criativa. A figura x representa um modelo de adaptação da questão adaptada para fins 

didáticos.  

Atividade sobre paridade 

 

Antes de iniciarmos a atividade é importante que você compreenda como o material será 

utilizado para realizá-la.  
        Cada peça do dominó contém um número de pontinhos. Cada peça terá o mesmo valor 

numérico que a quantidade de pontinhos, assim uma peça com 6 pontinhos representará o 

valor numérico 6 conforme a figura a seguir. 

 

1. Escolha duas peças de valores numéricos pares e em seguida some os valores. O resultado 

é par ou ímpar. (Faça o mesmo procedimento mais duas vezes com peças diferentes). Em 
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seguida, converse com seus colegas e verifique se eles encontraram a mesma classificação 

(par ou ímpar) que você.  

2. Escolha duas peças de valores numéricos ímpares e em seguida some os valores. O 

resultado é par ou ímpar. (Faça o mesmo procedimento mais duas vezes com peças 

diferentes). Em seguida, converse com seus colegas e verifique se eles encontraram a mesma 

classificação (par ou ímpar) que você.  

3. Escolha duas peças uma de valor numérico par e outra de valor numérico ímpar e some 

seus valores. O resultado é par ou ímpar. (Faça o mesmo procedimento mais duas vezes com 

peças diferentes). Em seguida, converse com seus colegas e verifique se eles encontraram a 

mesma classificação (par ou ímpar) que você.  

4. De acordo com as respostas anteriores encontradas responda: 

a) O resultado da soma de dois números pares é um número: (   ) par.      (   ) ímpar. 

b) O resultado da soma de dois números ímpares é um número: (   ) par.      (   ) ímpar. 

c) O resultado da soma de um número par com um número ímpar é um número: (   ) par. 

(   ) ímpar. 

5. Escolha três peças de valores numéricos pares e em seguida some os valores. O resultado 

é par ou ímpar. (Faça o mesmo procedimento mais duas vezes com peças diferentes). Em 

seguida, converse com seus colegas e verifique se eles encontraram a mesma classificação 

(par ou ímpar) que você.  

6. Escolha três pecinhas de valores ímpares e em seguida some os valores. O resultado é par 

ou ímpar. (Faça o mesmo procedimento mais duas vezes com pecinhas diferentes). Em 

seguida, converse com seus colegas e verifique se eles encontraram a mesma classificação 

(par ou ímpar) que você.  

7. De acordo com as respostas anteriores encontradas responda: 

a) O resultado da soma de três números pares é um número: (   ) par.      (   ) ímpar. 

b) O resultado da soma de três números ímpares é um número: (   ) par.      (   ) ímpar. 

8. É possível encontrar três peças de valores pares de dominó, cuja soma é 11? E se as peças 

forem ímpares? Converse com seus colegas e verifique se eles encontraram a mesma solução 

que você. Escreva suas conclusões justificando-as.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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9. É possível encontrar quatro peças de valores pares de dominó, cuja soma é 24? E se as 

peças fossem ímpares?  Converse com seus colegas e verifique se eles encontraram a mesma 

solução que você. Escreva suas conclusões justificando-as.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. É possível encontrar cinco peças de valores pares de dominó, cuja soma é 24? E se as 

peças fossem ímpares? Converse com seus colegas e verifique se eles encontraram a mesma 

solução que você. Escreva suas conclusões justificando-as.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11. Sem utilizar as peças do dominó responda: É possível encontrar cinco números pares cuja 

a soma seja 63? Converse com seus colegas e verifique se eles encontraram a mesma solução 

que você. Escreva suas conclusões justificando-as.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

12. Sem utilizar as peças do dominó responda: É possível encontrar cinco números ímpares 

tais que a soma é 100? Escreva suas conclusões justificando-as.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. Você seria capaz responder as questões abaixo: 

a) A soma de qualquer quantidade de números inteiros pares é: (   ) par.      (   ) ímpar. 

b) A soma de uma quantidade par de números inteiros todos ímpares é um número inteiro:   

(   ) par.        (   ) ímpar. 

c) A soma de uma quantidade ímpar de números inteiros todos ímpares é um número inteiro: 

(   ) par.       (   ) ímpar. 

      Figura 6 – Representação de uma questão adaptada da OBMEP, onde partimos do concreto para o abstrato.  

  

 Note que no exemplo da figura 6, fomos construindo os conceitos de forma gradativa, 

até que o aluno seja capaz de solucionar o problema apresentado e ir além, a formalização 

generalizada e abstrata sobre paridade de números inteiros. 

O modelo apresentado, é uma sugestão, adiantada de atividade, que pode ser trabalha com 

alunos da 1ª série do EM. Outras sugestões estão disponíveis no capítulo 7. 
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7. Proposta de Atividades com o uso das peças de Dominó. 

Nossas propostas de atividades é mostrar aplicações envolvendo dominós no cenário da 

matemática discreta para conteúdos abordados no EM. 

 

7.1. Funções Discretas 

Este conceito é extremamente interessante, pois deixa claro para os alunos a diferença 

entre função contínua e discreta.  

Define-se, a função que expressa a altura da pilha formada por dominós sobrepostos, 

por: 𝒉(𝒏) = 𝒏 ∙ 𝒌, onde n é o número de peças de dominó na pilha e k a largura da peça. 

Observe que esta função é discreta e bijetora. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Representação simbólica da pilha de dominós. 

  

Observe que esta função pode ser representa pelo diagrama de Venn e por gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Representação da função 𝒇(𝒏) = 𝒏𝒌 pelo diagrama de Venn. 
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Figura 9 – Representação da função 𝒇(𝒏) = 𝒏𝒌 no plano cartesiano. 

 

 

7.2. Sucessões – Progressão Aritmética  

 Este material também foi produzido por Menino, em seu artigo intitulado Dominós: Um 

Recurso Lúdico na Resolução de Problemas para Aprendizagem de Sucessões e mostra uma 

sugestão de aplicação das peças do dominó no conceito de progressões aritméticas.  

Nesta atividade, é dada uma sucessão de cinco dominós e os alunos devem continuá-la 

preservando os seus padrões numéricos (ver figura 10). 

Note que a sequência que representa uma progressão aritmética (PA). A parte superior 

das peças é uma PA de razão 3 e a inferior de razão −2.  

 

Figura 10 – Sequência que representa uma PA. A parte superior das peças é uma PA de razão 3 e a 

inferior de razão −2. 

 

Menino sugere que, neste caso, o professor introduza os conceitos de PA e introduza de 

forma lógica as fórmulas que são de fácil dedução.  

 

7.3. Análise Combinatória 

Uma forma de introduzir o conceito de Análise Combinatória é a partir de uma situação-

problema, como é o caso do exemplo a seguir, ele parte de uma problematização. E neste 
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problema é possível resolvê-lo a partir de raciocínios lógicos de combinatória. Note mais uma 

vez, que neste caso, o aluno com pouquíssimas bagagens matemáticas terá condições de 

resolver o problema proposto, pois como foi visto nos capítulos anteriores os alunos chegam 

no EM com pouquíssimos conteúdos matemáticos.  

Neste problema, as 28 peças do dominó, como material didático concreto, possuem um 

papel fundamental, pois a partir da análise da sua configuração, os alunos serão capazes de 

desenvolver ideias para resolver a questão.  

OBMEP: Dominó é o jogo formado por peças com formato de paralelepípedo retângulo, 

em que uma das faces está marcada por pontos indicando dois valores numéricos, normalmente 

entre 0 e 6. Se criarmos um dominó contendo todas as peças em que os valores numéricos 

variam de 0 a 8, quantas peças haverá nesse novo jogo? 

Solução 1:  

Uma das faces de cada peça do dominó é marcada por pontos indicando dois valores 

numéricos. Vamos fazer, inicialmente, a contagem das peças que apresentam esses dois valores 

diferentes. 

Um desses dois valores pode variar de 0 a 8, então temos 9 opções para o primeiro. O 

segundo valor pode ser qualquer uma das 8 restantes, ou seja, temos 8 opções para o segundo 

valor. Assim, temos 𝟗 × 𝟖 = 𝟕𝟐 peças apresentando os dois valores diferentes, no entanto, 

estamos contando cada peça duas vezes, e por isso temos que dividir esse resultado por 2. Logo, 

temos 36 peças apresentando os dois valores da face diferentes. 

 

 

 

 

Figura 11 – A primeira face possui 9 possibilidades e a segunda (𝟗 − 𝟏) = 𝟖 possibilidades. 

 

Basta, agora, contar as peças que têm os dois valores da face iguais, que são 9 peças.  

Logo, o total de peças de um dominó com os valores variando de 0 a 8 é 𝟑𝟔 + 𝟗 = 𝟒𝟓 

peças. 

Solução 2: 

Caso o jogo contenha peças em que os valores numéricos variem de 0 a 8, teremos de 

combinar 9 números 2 a 2, somando com os duplos que no caso são 9. 

Calculemos então a combinação de 9 números 2 a 2: 

 9   8          =     72 × 
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𝑪𝟗
𝟐 =

𝟗!

(𝟗 − 𝟐)! ∙ 𝟐!
= 𝟑𝟔 

Somamos então o total de duplos que são 9, temos 𝟑𝟔 + 𝟗 = 𝟒𝟓 peças. 

7.4. Probabilidade 

É muito comum em exemplos envolvendo probabilidades situações com sorteio de 

bolinhas. Uma de forma utilizar as peças de dominó sem que haja um contexto forçado é com 

a situação-problema a seguir. 

OBMEP: Ao sortearmos duas peças de um dominó comum, qual é a probabilidade de 

que essas peças tenham um número em comum? 

Solução: 

No dominó denominaremos de carrossel toda peça em que seus números são iguais, e 

as demais serão ditas peças simples. 

Nosso Experimento: sorteio de duas peças de um dominó. 

Primeiramente, precisamos determinar o espaço amostral do nosso experimento. Pense 

que temos 28 peças em um jogo de dominó, logo temos 28 maneiras de sortearmos a primeira 

peça. Sorteada a primeira peça restam 27 peças, logo, pelo Princípio Multiplicativo, temos 𝟐𝟖 ×

𝟐𝟕 maneiras de sortearmos as duas peças. Mas observe que poderíamos ter sorteado primeiro 

a peça X e no segundo sorteio a peça Y, mas também poderíamos ter sorteado primeiro a 

peça Y e no segundo sorteio a peça X e assim em ambos os casos as peças sorteadas seriam as 

mesmas, somente em ordem trocada: “X e Y” e “Y e X”. Então, em 𝟐𝟖 × 𝟐𝟕 maneiras, 

contamos o sorteio de cada conjunto de duas peças distintas duas vezes, portanto no número de 

maneiras distintas de escolhermos duas peças do dominó é 𝟏𝟒 × 𝟐𝟕 = 𝟑𝟕𝟖. 

Mas o que queremos é calcular a probabilidade de ocorrer o seguinte evento E: as duas 

peças sorteadas apresentam um número em comum. Para isso, faremos a contagem do número 

de modos de escolher duas peças do dominó com um número em comum observando que dois 

casos (mutuamente exclusivos) podem ocorrer: 

Caso A: Sortear um carrossel e uma peça simples, tendo um número em comum. 

Há 7 modos de escolher o carrossel e 6 modos de escolher uma peça simples que apresente 

o número do carrossel. Assim, pelo Princípio Multiplicativo, há 𝟕 × 𝟔 = 𝟒𝟐 sorteios 

favoráveis. 

Caso B: Sortear duas peças simples, tendo um número em comum. 
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Há 7 modos de escolher o número comum às duas peças. Escolhido o número, 

há C6,2=15 modos de tomarmos duas peças simples. Pelo Princípio Multiplicativo, 

temos 7 × 15 = 105 sorteios favoráveis. 

Como A e B são situações disjuntas que juntas descrevem o evento E, então a 

probabilidade de E ocorrer, é a soma das probabilidades dos casos A e B ocorrerem.  

Assim: 𝑷(𝑬) = 𝑷(𝑨) + 𝑷(𝑩) =
𝟒𝟐

𝟑𝟕𝟖
+

𝟏𝟎𝟓

𝟑𝟕𝟖
=

𝟏𝟒𝟕

𝟑𝟕𝟖
=

𝟕

𝟏𝟖
. 

7.5. Frações 

Apesar de ser um conteúdo ministrado no ensino fundamental, muitos alunos ao 

chegarem no EM não conseguem trabalhar com frações. Uma boa estratégia é utilizar as peças 

de dominó para relembrar conceitos simples, como frações própria, impróprias, operações e 

representações. A situação-problema abaixo pode ajudar a motivar a esse conteúdo de suma 

importância na vida dos alunos. 

OBMEP: Se ignorarmos o “duplo zero”, as restantes 27 peças de um jogo de dominó 

podem ser vistas como frações inferiores ou iguais a 1. Observe o exemplo abaixo. Qual a soma 

dessas 27 frações? 

 

Figura 12 – Representação de uma fração por dominó. 

Solução: Para obter essa soma, basta que somemos as 2121 frações correspondentes às 

peças que não contém nenhum zero, já que as frações  
𝟎

𝟏
 ,

𝟎

𝟐
 ,

𝟎

𝟑
 ,

𝟎

𝟒
 ,

𝟎

𝟓
 ,

𝟎

𝟔
  correspondem ao 

número zero que, como parcela, não altera a soma.  

 

Figura 13 – Representação de frações com numerados de valores numéricos iguais a zero. 

 

Vamos, então, à soma: 

𝟏

𝟏
+ (

𝟏

𝟐
+

𝟐

𝟐
) + (

𝟏

𝟑
+

𝟐

𝟑
+

𝟑

𝟑
) + (

𝟏

𝟒
+

𝟐

𝟒
+

𝟑

𝟒
+

𝟒

𝟒
) + (

𝟏

𝟓
+

𝟐

𝟓
+

𝟑

𝟓
+

𝟒

𝟓
+

𝟓

𝟓
) +

                                                            + (
𝟏

𝟔
+

𝟐

𝟔
+

𝟑

𝟔
+

𝟒

𝟔
+

𝟓

𝟔
+

𝟔

𝟔
) = 𝟏 +

𝟑

𝟐
+ 𝟐 +

𝟓

𝟐
+ 𝟑 +

𝟕

𝟐
=

𝟐𝟕

𝟐
. 
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Assim, a soma das 27 frações de dominó é 
𝟐𝟕

𝟐
. 

7.6. Criptografia 

Uma forma de inserir o estudo da criptografia no ensino médio é usando como 

motivador o aplicativo WhatsApp. O aplicativo utiliza a criptografia de ponta-a-ponta que 

assegura que as pessoas que estão se comunicando possam ler as mensagens que são enviadas, 

nem mesmo os desenvolvedores.  

 

Figura 14 – Mensagem que informa aos usuários do aplicativo WhatApp sobre a segurança das 

mensagens.  

As mensagens trocadas pelos usuários estão seguras com um cadeado e somente os 

envolvidos possuem a chave, necessária, para destrancá-lo e ler as mensagens. A proteção 

assegura que a cada mensagem que você envia tem um cadeado e uma chave. Tudo isso 

acontece de forma automática: não é necessário ativar configurações ou estabelecer conversas 

secretas especiais para garantir a segurança de suas mensagens. 

Para que os alunos compreendam de forma clara a ideia por trás da tecnologia se faz 

necessário uma pequena introdução para explicar o significado de “chave” e “cadeado” dentro 

do sistema. 

As primeiras criptografias que se tem registro oficial é a cifra de César, pois foi nomeada 

em homenagem a Júlio César que a usava com uma troca de três posições para proteger 

mensagens de significado militar.  

 

Figura 15 – Criptografia utilizada por Júlia César para trocar mensagens militares em segredo.  

 

Normal: Bom Dia 

Cifrado: Drp Flc 
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Uma forma criar criptografias é usando as peças do dominó. Podemos substituir as letras 

do alfabeto por peças do dominó. Como há 28 peças e 26 letras, podemos incluir a virgula e o 

ponto para escrevermos frases. 

Por exemplo, a sequência de peças 1|3 4|1 0|6 3|4 6|2 representa a palavra régua, pois na 

criptografia que escolhemos as peças admitem os seguintes valores 1|3=r, 4|1=é, 0|6=g, 3|4=u 

e 6|2=a 

 

Figura 16 – Sequencias de peças de dominó que representa a palavra régua. 

 

8. Considerações Finais  

Em virtude dos fatos mencionados, observamos que mais de 70% dos jovens entre 15 e 

16 anos não possuem o mínimo de conhecimento matemático para viver com autonomia, 

segundo os dados do Pisa, porém os PCNs indicam que a interdisciplinaridade e a 

contextualização se somam ao objetivo inquestionável da necessidade de uma formação 

matemática sólida e eficaz para o jovem. Neste sentido, os alunos se interessam em aprender o 

que, de algum modo, está relacionado às suas atividades do dia a dia.  

 A Matemática Discreta se encaixa nos preceitos dos PCNs, pois admite inúmeras 

aplicações e por se tratar de um ramo relativamente novo, ela permite aos estudantes explorar 

situações-problema que não são moldados por uma equação ou por meio de aplicações de 

fórmulas comuns. E como vimos, a teoria não exigi absorver um grande número de definições 

e teoremas, mas realmente requer uma mente afiada e interrogativa.  

Ainda ressaltamos que a intensificação do ensino da Matemática Discreta na Educação 

Básica já é defendida há algum tempo por vários países do mundo inclusive pelos Estados 

Unidos e França. No Brasil várias pesquisas, também, vêm sendo feitas com o mesmo intuito, 

principalmente na última década, de forma tímida, porém no caminho certo. 

A MD e a OBMEP interseccionam-se quando percebemos que suas questões permitem 

que a criatividade e a perspicácia compensem a diferença de conhecimento dos conteúdos. E 

esta característica é ideal, e por que não dizer fundamental, para os recém-chegados, ao Ensino 

Médio, que possuem baixíssimos conhecimentos matemáticos, pois permite que os professores 

avancem com os conteúdos específicos que já fazem parte do currículo regular. Por mais que 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1EQUG_pt-BRBR684BR684&espv=2&biw=1280&bih=633&q=interseccionam-se&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwivhrifqYHRAhVGG5AKHf1fCooQvwUIFygA
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acreditemos que a inclusão de outros temas da Matemática Discreta ampliaria e enriqueceria 

ainda mais o currículo, nos preocupamos que a inclusão de novos temas possa agravar um outro 

problema: a quantidade excessiva de conteúdos no currículo da Matemática na Educação 

Básica, pois sabemos da dificuldade dos docentes e discentes na disseminação de conteúdos 

considerados fundamentais. 

Uma solução paliativa de inserir outros tópicos da MD no Ensino Básico, é por meio da 

organização de oficinas, stands em feiras de ciências, palestras, minicursos, workshops, 

trabalhos extras curriculares e etc, onde novos conceitos possam ser experimentados, de forma 

que, principalmente os professores, possam ter acesso a um universo diferente do contínuo, 

afim de que se promova uma mudança de forma gradativa e prudente com a participação de 

todos que fazem parte de ambiente escolar. 

Já o Material Didático complementa o ensino da matemática, pois possibilita dinamizar 

a aula, além de estabelecer relações entre aluno e conteúdo a ser trabalhado, e nesta perspectiva 

o Dominó se ajusta como um excelente Material Didático na construção de conceitos da MD, 

como vimos nas aplicações e sugestões apresentadas. Além disso, por ser um objeto lúdico a 

forma de aprender, torna-se mais prazerosa e possibilita aos alunos manipular, e brincar com 

matemática, por meio do material, em ambientes externos da escola.  

Os problemas apresentados neste trabalho são apenas um estímulo ao uso desse 

importante recurso, visto que eles constituem uma pequena amostra das possibilidades de 

abordagem da Matemática Discreta. Ressaltamos que apresentamos uma proposta de ensino 

que visa a formulação dos conceitos, por isso, faz-se necessário, à medida que se desenvolva a 

aplicação, refletir acerca dos resultados obtidos, permitindo assim a melhora nas conduções 

sugeridas.  

Assim, cada problema é apresentado com sugestões de aplicação em sala de aula. 

Contudo, vale ressaltar que são apenas sugestões gerais e que o mais importante é respeitar as 

características de cada grupo de estudantes. Para aqueles que possuem uma formação básica 

deficitária, os problemas podem ser trabalhados de maneira que os conceitos envolvidos sejam 

mais detalhados, preocupando-se não apenas com o resgate do que já foi aprendido, mas 

também com as lacunas não preenchidas na caminhada escolar. Por outro lado, grupos mais 

avançados podem ser estimulados a realizarem pesquisas complementares, a participarem das 

demonstrações mais ativamente.  

Apresentar o conceito através de uma situação problema focando a formalização do 

mesmo como etapa final, não é demérito, pelo contrário, este tipo de abordagem contribui para 
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construção do pensar matemático que deve ser desenvolvido pelo aluno, pois permite o 

desenvolvimento de atitudes intelectuais que são pontos fundamentais para o despertar da 

curiosidade e os tornam mais propensos a capacidade de lidar com novas conjunturas. A 

aprendizagem da Matemática sem a resolução de problemas, também, pode ser apontada como 

uma das causas do fracasso escolar, pois minimiza conceitos de extrema importância na vida 

dos alunos e os reduz a simples decoreba de fórmulas que são esquecidas com tempo. 

Contudo, o professor é a peça chave sendo responsável em orientar o processo de 

ensino-aprendizado e pela formalização dos conhecimentos. 

É notável a importância da MD no ensino básico, tanto no ponto de vista operacional 

com diversas aplicações, em particular em problemas envolvendo as novas tecnologias, quanto 

na forma educativa, contribuindo com a transversalidade e contextualização. Acreditamos 

também que o processo de resolução de problemas é uma das formas mais democráticas para a 

aprendizagem de um novo conteúdo, pois coloca todos, de um mesmo grupo, com um objetivo 

em comum, encontrar a solução. E quando professores e alunos caminham juntos com a mesma 

finalidade, todos saem ganhando. Isto é, vale a pena investir na educação, seja você quem for, 

membro do governo que pode contribuir com recursos, seja você um aluno que não desiste, ou 

um professor que pode ensinar de forma mais acessível e agradável. 
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