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Resumo 

FIGUEIREDO, Heloisa Almeida de. Análises e sugestões sobre estimativas no 

contexto escolar. Niterói, 2017. 67p. Monografia (Licenciatura em Matemática) – 

Curso de Matemática. Universidade Federal Fluminense. 

 

Em diversas situações do dia a dia, obter a resposta para um problema a partir de 

cálculos por estimativas é bastante útil, visto que um valor aproximado pode ser usado 

sem maiores danos, visto que estimativas são usualmente mais fáceis e rápidas de serem 

obtidas. Apesar da importância atribuída as estimativas em documentos oficiais e 

propostas para o ensino de matemática, lidamos pouco com as estimativas em sala de 

aula e temos pouca prática em realizar cálculos mais complicados. Neste cenário, em 

que consideramos importantíssimo o uso de estimativas na escola básica, percebe-se 

ainda pouca literatura disponível em língua portuguesa sobre o assunto. Sendo assim, 

este trabalho tem como objetivo discutir um pouco mais sobre o trabalho com as 

estimativas no contexto escolar a fim de cobrir uma lacuna existente sobre o tema em 

textos brasileiros e oferecer sugestões de atividades que podem ser propostas em sala de 

aula.  Neste trabalho serão discutidas algumas atividades com o uso de estimativas 

presentes em livros didáticos além de outras envolvendo problemas de Fermi e cálculo 

de multidões.  

 

Palavras-chave: Ensino de matemática; Estimativas; Atividades; Problemas de 

Fermi. 
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1. Introdução 

 O trabalho com estimativas envolve intuição e lógica. Embora no ensino 

fundamental o uso das estimativas esteja geralmente vinculado ao campo do tratamento 

da informação, elas podem estar presentes nos diversos campos da matemática escolar. 

Para estarem efetivamente na sala de aula, devem ser estimuladas e encorajadas durante 

todo o estudo da matemática (REYS, 1995). 

Segundo Reys (1995), para realizar estimativas são necessárias uma variedade 

de habilidades que devem ser desenvolvidas e melhoradas pelo aluno ao longo de sua 

trajetória escolar.  Ainda segundo Reys e Reys (1986) o cálculo mental e as estimativas 

sempre foram vistos como importantes, mas a atenção ao ensino destas habilidades foi 

ofuscada por uma forte ênfase ao algoritmo escrito dos problemas. Tsao e Pan (2011) 

confirmam isso quando escrevem que, para maioria dos estudantes, o cálculo estimado é 

um tipo de nova habilidade, da qual eles não são incentivados na escola para 

desenvolver, e o que os leva a considerarem a matemática restrita a procura da resposta 

correta. 

Bana e Dolma e (2004) frisam que a crescente importância das estimativas em 

uma sociedade tecnológica é reconhecida, e que mais de 80% de todas aplicações 

matemáticas podem ser resolvidas com estimativas, porém, ainda assim a matemática 

escolar está muito focada no cálculo do “número exato”
1
. 

Estimar é "um julgamento sobre o valor do resultado de uma operação numérica 

ou de uma medida de quantidade, em função das circunstâncias individuais emitidas" 

(CASTRO, 1989). Ou seja, em cada cenário e em cada situação o aluno é estimulado a 

fazer cálculos e avaliações que variam de acordo com as necessidades exigidas. 

Muitas vezes precisamos de uma resposta “exata” para um problema, no entanto, 

na maioria das vezes, um número aproximado também serve, uma vez que as 

estimativas são, usualmente, mais fáceis e rápidas de obter, por isso devemos usá-las.  

Foi pensando desta maneira que o físico Enrico Fermi (1901-1954) estimou 

grosseiramente os dados de uma pioneira experiência, do que viria ser a bomba atômica. 

                                                           
1
 Entendemos que expressões que utilizam palavras como “exato” ou “preciso”, entre outras, são em geral 

inadequadas. Entretanto, esses termos parecem estar bastante difundidos na grande parte da literatura 

utilizada como bibliografia desta monografia. Sendo assim, esses termos serão utilizados neste trabalho, 

sempre com o uso de aspas, excetuando-se o seu uso em citações ipsis litteris dos autores mencionados.  
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Fermi tinha um talento especial para fazer estimativas mais ou menos “precisas” e 

utilizando-se de muito poucos dados, e, portanto, esse modelo de estimativa é conhecido 

hoje como uma estimativa Fermi. Por que se preocupar com as estimativas de Fermi, se 

suas estimativas tem uma pequena margem de erro? Muitas vezes, obter uma estimativa 

para um resultado é o suficiente para tomar uma decisão. Então, com as estimativas de 

Fermi pode-se economizar muito tempo, especialmente porque você ganha mais prática 

em fazê-las. 

Neste cenário, em que consideramos importantíssimo o trabalho com estimativas 

na escola básica, os pesquisados e educadores brasileiros preocupam-se muito pouco 

com o tema
2
, dada a quantidade restrita de bibliografia sobre o assunto. Observa-se, por 

meio das análises nos livros didáticos a pouca ênfase que muitas obras dão ao assunto. 

Da mesma forma constatamos em nossos estudos a pouca ou quase nula produção 

acadêmica sobre o tema em língua portuguesa. Frente a esta ausência, para nós um 

pouco surpreendente, foi necessária a localização de outros textos em língua estrangeira. 

Assim, este trabalho faz referências a vários autores estrangeiros, em especial, de língua 

inglesa e espanhola. Isso é um indício que também mostra que a maioria dos países 

desenvolvidos, cuja educação é prioridade, já escrevem e tratam do assunto há muito 

tempo. 

A estimativa também é um ponto discutido nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs) de Matemática, documento publicado na década de 1990 e que 

propõe diretrizes para o ensino de matemática da educação básica. O texto trata o 

cálculo por estimativas como essencial, pois é fora da escola que os alunos têm contato 

com situações práticas com o uso da matemática, não sendo necessário muitas vezes que 

uma resposta “exata” seja obtida, bastando uma aproximação para a resolução do 

problema. Sendo assim, o processo de estimar apoia-se em aspectos conceituais 

referentes aos números e as operações como, por exemplo, ordens de grandeza, 

proporcionalidade e equivalência; em procedimentos como decompor, substituir, 

arredondar, compensar e na aplicação de estratégias de cálculo mental. 

                                                           
2 

Não defendemos aqui que as estimativas sejam necessariamente abordadas como um “conteúdo”, mas 

sim que o trabalho com diferentes processos de cálculo possam ser utilizados nos diferentes tópicos do 

programa.  
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Apesar da ênfase que os PCNs dão as estimativas, lidamos pouco com a 

resolução de problemas em sala de aula e temos pouca prática em fazer estimativas mais 

complicadas.  

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo discutir um pouco mais sobre as 

estimativas no contexto escolar cobrindo uma lacuna existente sobre o tema em textos 

brasileiros e oferecendo sugestões de atividades que podem ser propostos em sala de 

aula a partir do assunto.   

É importante frisar que, assim como muitas áreas do conhecimento, inclusive na 

matemática, não há uma definição absoluta do termo “estimativas”. Dado a quantidade 

de autores usados neste trabalho, inclusive de nacionalidades distintas, encontra-se uma 

disparidade quando o assunto é uma limitação clara do que representa realizar 

estimativas para um determinado valor. Todavia, usaremos como base neste trabalho a 

definição dada por Van de Walle (2009), em que estimar se refere encontrar “um 

número que é uma aproximação adequada para um número exato dado o contexto 

particular” (p. 274) 

Este trabalho é fruto de estudos realizados inicialmente nas disciplinas de 

Pesquisa e Prática de Ensino III e Pesquisa e Prática de Ensino IV do curso de 

Licenciatura em matemática da Universidade Federal Fluminense. Na disciplina de 

Pesquisa e Prática de Ensino III cursada no primeiro semestre de 2015 o objetivo era 

propor uma atividade para que os alunos entendessem o cálculo de multidões em 

manifestações e ainda pudessem fazer suas próprias estimativas, simulando o cálculo da 

quantidade de peixes em um lago. Como um dos produtos desta disciplina foram 

produzidos um pôster apresentado na V Jornada de Educação Matemática 

(FIGUEIREDO; AGUILAR JR, DASSIE, 2015a), na UERJ de São Gonçalo e um 

trabalho que foi apresentado como uma comunicação no 33° Encontro do Projeto 

Fundão (FIGUEIREDO; AGUILAR JR, DASSIE, 2015b), na UFRJ ambos em 2015. 

Ainda com o interesse em trabalhar com as estimativas realizamos um trabalho na 

disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino IV, cursada no segundo semestre de 2015. 

Como resultado das atividades desenvolvidas durante a disciplina, elaboramos um 

artigo que foi apresentado no XII Encontro Nacional de Educação Matemática, 

realizado em 2016, na cidade de São Paulo e publicado também nos Anais deste evento.  

Este trabalho está estruturado em 5 capítulos.  
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O primeiro capítulo é a introdução.  

No segundo capítulo fala-se da importância das estimativas na matemática e seu 

contexto histórico. 

O terceiro capítulo mostra como as estimativas estão presentes nos livros 

didáticos, além de apresentar de que forma as estimativas estão presentes em 

recomendações para o ensino de Matemática.  

No quarto capítulo há uma exibição de como as estimativas podem ser 

trabalhadas na sala de aula, usando Problemas de Fermi e em contextos como o de 

cálculo de multidões. 

O quinto capítulo são as considerações finais deste trabalho.  
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2. As estimativas e sua importância na Matemática  

2.1 Entendendo melhor as estimativas 

As estimativas podem ser usadas em cálculos de nosso cotidiano em contextos 

diversos, já que nem sempre precisamos e nem sempre é possível obter uma resposta 

“exata” para um problema. Há pesquisas diversas, em que as estimativas são apontadas 

como importantes em sala de aula para que o aluno possa perceber que a Matemática 

não é feita somente por resultados “exatos”, mas também de elaboração de argumentos, 

aproximações, raciocínios e justificativas (FONTANIVE, KLEIN, RODRIGUES, 

2012).  

Em linguagem coloquial a palavra “estimativa” possui diversos significados, 

tanto no sentido vulgar como mais formal do termo. Um deles é o que define estimativa 

como "julgamento de um objeto, dependendo das circunstâncias individuais dos quais a 

emite" (DE BRESSAN, LE BOGISIC, 1996, p. 4). 

Como já foi dito, segundo Van de Walle (2009),  

isolado, o termo estimar se refere um processo para encontrar uma um 

número que é uma aproximação adequada para um número exato, 

dado o contexto particular. Esse conceito de estimativa é aplicado não 

apenas ao cálculo, mas também as medidas e quantidades (p.274).  

Seguindo esta linha de raciocínio, Van de Walle (2009) afirma que a estimativa 

se refere a três ideias:  

Estimativa de medidas – determinar uma medida aproximada, sem 

fazer uma medida exata [...] 

Estimativa de quantidades – se aproximar do número de itens de uma 

coleção [...]; 

Estimativa computacional (cálculo estimado) – determinar um número 

que seja uma aproximação de um cálculo que nós não podemos ou não 

desejamos determinar exatamente [...]. (p.274) 

Aprofundando-nos um pouco mais a respeito das estimativas e seguindo os 

passos de Reys (1984), Alex & Martinez (2009) indicam que o cálculo estimado possui 

características implícitas
3
, tais como (p.512): 

1. Consiste em atribuir valor a uma quantidade ou ao resultado de 

uma operação aritmética; 

                                                           
3
 Tradução nossa.  
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2. O sujeito que faz a atribuição de valor tem alguma informação, 

referência ou experiência sobre a situação em que deve julgar; 

3. A atribuição de valor é feita geralmente de forma mental; 

4. Se faz rapidamente e usando os números mais simples possíveis; 

5. O valor atribuído não é exato, mas adequado para tomar decisões; 

6. O valor atribuído admite aproximações diferentes, dependendo de 

quem fez estimativa.  

Estas colocações dão uma ideia de que conscientemente ou inconscientemente 

todos os dias fazemos inúmeras estimativas que, sem deixar o campo da matemática 

escolar, abrange sistemas numéricos, a medição das quantidades, a probabilidade ou a 

geometria (ESPALLARGAS, 2005). 

Bigode (2009) afirma que estimamos muitas coisas, por exemplo: “Quanto 

tempo falta para acabar a aula. A distância da saca á escola. Quanto pesa a minha 

mochila. A altura de um colega. Se o dinheiro que temos será suficiente para fazer uma 

compra” (p. 50) entre outras situações.  

Outro ponto citado por Espallargas (2005) presente em muitas situações e que 

pressupõe a necessidade de realizar estimativas é a inacessibilidade física. Essa 

inacessibilidade pode ser espacial, como determinar a altura máxima alcançada por um 

avião ou um foguete, ou temporal, quando tentamos lembrar o número de participantes 

de um evento realizado há 5 anos. Relacionada a essa característica, o autor menciona 

também uma inacessibilidade matemática, que pode estar relacionada a presença de 

valores numéricos muito elevados ou a formas geométricas irregulares. Podemos 

perceber isso quando queremos contar o número de fios de cabelo de um adulto ou o 

número de grãos de areia da praia, como quis Arquimedes. 

Devemos ainda considerar a importância do cálculo mental no cálculo de 

estimativas. O cálculo mental e o cálculo estimado são habilidades altamente 

relacionadas, apesar de bastante diferentes. As estimativas são feitas usando cálculos 

mentais com números que são mais fáceis de trabalhar do que os números reais 

envolvidos. Deste modo, a estimativa depende muito de habilidades de cálculo mental 

dos estudantes (VAN DE WALLE, 2009).  

O esquema proposto por De Bressan & Le Bogisic (1996) ilustra a estimativa e 

suas relações com o problema que se quer resolver, o tipo de resposta que se deseja e os 

procedimentos de cálculo que podem ser usados em cada situação.  
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Figura 1 – Relações das estimativas e procedimentos de cálculo
4
 (DE BRESSAN & LE 

BOGISIC, 1996, p.7) 

O cálculo mental é ferramenta principal no processo de estimar o resultado de 

uma operação ou uma medida. É claro que há possibilidades de realizar os cálculos 

utilizando algoritmos com lápis, papel e calculadora, mas na maior parte das situações 

isto não é possível sendo, portanto, necessário o cálculo mental (ALEX & MARTINEZ, 

2009). 

No ensino primário, é importante que os alunos aprendam estratégias para 

estimar, usadas em resolução de problemas e em tomada de decisões, dentro e fora da 

matemática, dentro e fora da escola. Estas estratégias permitem antecipar e avaliar a 

consistência dos resultados de medições e de cálculos e ainda permitem ao aluno 

entender a imprecisão da medição começando a trabalhar o conceito de erro. (DE 

BRESSAN & LE BOGISIC, 1996). 

Van de Walle (2009) descreve exatamente o que há de ser tratado nas atividades 

aqui propostas. 

Sempre que lidamos com um cálculo na vida real ou até na escola, 

temos uma variedade de escolhas a fazer, relativas a como lidaremos 

com o cálculo. [...]“Nós precisamos de uma resposta exata ou de uma 

resposta aproximada?”. Se uma resposta exata é necessária, podemos 

usar uma estratégia inventada ou mental, um algoritmo de lápis e 

papel, uma calculadora ou até um computador. Um computador é 

necessário quando existirem muitos cálculos repetitivos que os 

                                                           
4
 Embora interessante, o diagrama proposto por De Bressan & Le Bogisic (1996) deixa margem a 

algumas provocações no que diz respeito ao sentido das setas utilizadas. Pensando que uma situação 

exige uma “resposta exata” será que o cálculo realizado pela calculadora ou computador, garantem o 

resultado esperado? 
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conduza a um formato de planilha eletrônica Porém, em geral, nós não 

precisamos de uma resposta exata e então, podemos usar uma 

estimativa – o quanto deve se aproximar do cálculo exato – é uma 

questão de contexto, como foi a decisão original de uma estimativa 

satisfazer o problema (VAN DE WALLE, 2009, p.274). 

Apesar de todas essas características que envolvem o uso e a necessidade das 

estimativas, Van de Walle (2009) salienta que estimar não é “chutar”. Muitas crianças 

confundem a ideia de estimar com “chutar”. Nenhum dos três tipos de estimativa 

envolve um chute impensado. A estimativa computacional envolve algum cálculo, não é 

uma simples suposição (p.274). 

Smoothey (1998) também menciona esse cuidado ao dizer que “uma estimativa 

é um palpite inteligente. Não é um número qualquer, escolhido a esmo, mas um número 

baseado na observação e no raciocínio” (p.7) 

 

2.2 A história da matemática e o uso de estimativas 

O tema escolhido nesta monografia tem sido valorizado e explorado na 

Educação Matemática como relevante há pouco tempo, apesar de ser um assunto 

abrangente e que pode levar a muitos campos de aplicação. Apesar disso, em se tratando 

de Matemática podemos perceber que o cálculo por estimativas já está presente na 

história desde a Antiguidade.  

O primeiro grande matemático que teve a percepção de que precisaria de 

estimativas para ir mais longe, foi Arquimedes que usou estimativas para encontrar um 

valor de π, por meio do método da exaustão, do grego Eudoxo, baseado em 

aproximações. Além disso, foi desafiado a estimar a quantidade de grãos de areia que 

havia na Terra e o fez. 

Arquimedes viveu de 287 a 212 a.C. tendo nascido e vivido a maior parte de sua 

vida na cidade de Siracusa, na costa da Sicília, atual Itália, que naquela época era parte 

do mundo grego (ASSIS, 2008). Passou a vida inteira interessando-se por assuntos 

desde a matemática pura e Astronomia até a mecânica e a engenharia. Em verdade, 

foram suas realizações mais práticas que o tornaram famoso entre o público (AABOE, 

2002). 
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Figura 2 – Arquimedes
5
 

O nome de Arquimedes está ligado a inúmeros grandes feitos matemáticos. Na 

matemática pura, antecipou muitas das descobertas da ciência moderna, tal como o 

cálculo integral, por meio de seus estudos sobre as áreas e volumes de figuras sólidas e 

áreas de figuras planas. Assim, ele teria obtido uma expressão para o cálculo do volume 

de uma esfera em função do volume de um cilindro que a circunscreve a partir do 

teorema relacionando os volumes do cone, da esfera e do cilindro, com o qual 

demonstra que os volumes do cone, da semi-esfera e do cilindro estão na razão 1:2:3 

(BAPTISTA e FERRACIOLI, 2001). 

 Dizem que dentre suas inúmeras invenções incluem-se espelhos que refletiam os 

raios do Sol com tal intensidade que incendiaram os navios romanos durante o cerco a 

cidade de Siracusa. Arquimedes também teria sido a primeira pessoa a “inventar” um 

dispositivo para o cálculo de π usando um método que, em sua essência, era um 

trabalhoso percussor da trigonometria. 

Mas, talvez o nome de Arquimedes seja famoso principalmente pela lenda que 

envolve sua descoberta da lei da flutuação que até hoje é conhecida pelo seu nome. 

Segundo AAboe (2002), isso o entusiasmou de tal modo que o matemático correu nu 

pelas ruas de Siracusa gritando “Eureka, Eureka”, que em grego significa “achei, achei”. 

                                                           
5
 Imagem retirada de http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Archimedes.html Acessado em 

28/11/2016. 

http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Archimedes.html
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Esta descoberta permitiu a Arquimedes confirmar a suspeita do Rei Hierão de que o 

joalheiro da corte, que tinha recebido sua coroa de ouro para reparos, cometera uma 

fraude, substituindo parte do ouro por prata. Assim, Arquimedes, pôde determinar a 

densidade da coroa e descobriu que ela continha menor quantidade que a do ouro puro. 

No prefácio de seu livro “O contador de dos grãos de areia” Arquimedes fala de 

seu pai, astrônomo Fídias, famoso por conseguir uma estimativa para a razão dos 

diâmetros do Sol e da Lua (ASSIS, 2008). A obra, “O contador dos grãos de areia”, 

exibe uma notação numérica que Arquimedes adotou, particularmente apropriada para 

escrever grandes números. Arquimedes decidiu escrever um número (10
63

) maior do 

que o número de grãos de areia que seriam necessários para encher todo o universo, até 

mesmo um universo tão grande quanto o imaginado por Aristarco (AABOE, 2002). Foi 

em conexão com este trabalho sobre números imensos que Arquimedes mencionou, 

muito acidentalmente, o principio que mais tarde levou a invenção dos logaritmos – a 

adição das “ordens” dos números (o equivalente de seus expoentes quando a base é 100 

000 000) corresponde a achar o produto dos números (BOYER, 1998). 

 O grande problema na época de Arquimedes era a inexistência da notação 

moderna para a representação dos números. Até que a humanidade atingisse este nível 

técnico, o ser humano experimentou inúmeros métodos de contagem ou de 

representações numéricas (BAPTISTA e FERRACIOLI, 2001). A numeração usada na 

época de Arquimedes era demasiadamente complexa, visto que para representar os 

números, os gregos precisavam memorizar 27 letras: as nove primeiras representavam 

de 1 a 9; as nove próximas representavam de 10 a 90 e as nove últimas representavam 

de 100 a 900.  
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Figura 3 – Numeração usada na época de Arquimedes
6
 

Uma consequência incômoda era, é claro, que os matemáticos gregos tinham 

grande dificuldade, e em diversas vezes estavam limitados a escrever números 

demasiadamente grandes, em especial, maiores que cem milhões. 

A motivação de Arquimedes para representar grandes números originou-se de 

uma discussão ocorrida na corte do rei Gelon de Siracusa, na qual levantou-se a questão 

de ser impossível contar os grãos de areia das praias da Sicília, pois, ainda que este 

número não fosse infinito, seria tão grande que não haveria maneira de representá-lo 

(BAPTISTA e FERRACIOLI, 2001). 

Arquimedes propôs então que a contagem era realizável e que, além do mais, era 

possível imaginar uma numeração adequada que permitisse não somente resolver o 

problema em questão como também ser utilizada para qualquer outro problema que 

viesse surgir e que utilizaria números extremamente grandes (BAPTISTA e 

FERRACIOLI, 2001).  

Existem alguns, rei Gelon, que pensam que o número de grãos de 

areia é infinito. Quero dizer não apenas da areia que existe em 

Siracusa e no restante da Sicília, mas também aquela que existe em 

toda região, seja habitada ou desabitada. Outros já não assumem que 

este número seja infinito, mas pensam que ainda não foi nomeado 

nenhum número que seja grande o suficiente para ultrapassar o 

                                                           
6
 Imagem retirada de http://2.bp.blogspot.com/-

4QYZfgkgxUQ/UD0Ju6b6b_I/AAAAAAAAAVk/iHp68yF2_lY/s1600/base+grega.jpg Acessado em 

28/11/2016. 

http://2.bp.blogspot.com/-4QYZfgkgxUQ/UD0Ju6b6b_I/AAAAAAAAAVk/iHp68yF2_lY/s1600/base+grega.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-4QYZfgkgxUQ/UD0Ju6b6b_I/AAAAAAAAAVk/iHp68yF2_lY/s1600/base+grega.jpg
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número imenso de grãos de areia. É claro que se aqueles que têm este 

ponto de vista imaginassem um volume de areia tão grande quanto 

seria o volume da Terra, incluindo neste volume todos os mares e 

buracos na Terra preenchidos até uma altura igual à das maiores 

montanhas, eles estariam ainda menos inclinados a acreditar que 

qualquer número pudesse ser expresso que excedesse o número 

imenso de grãos desta areia. Mas tentarei mostrar por meio de 

demonstrações geométricas que você será capaz de seguir, que os 

números que nomeamos, como publicados no trabalho destinado a 

Zeuxipus, incluem alguns números que excedem não apenas o número 

de grãos de areia ocupando um volume igual ao da Terra preenchida 

da maneira descrita, mas também o da areia que tem um volume igual 

ao do cosmo (ARQUIMEDES apud ASSIS, 2008, p.29). 

Como Arquimedes queria que suas conclusões demonstrassem resultados 

incontestáveis, passou a considerar as situações mais desfavoráveis aos seus propósitos, 

trazendo mais ainda dificuldade para seu problema inicial. Assim sendo, Arquimedes 

afirmou inicialmente que, mediante raciocínios geométricos e estimativas, seria capaz 

de representar não somente os grãos de areia das praias da Sicilia, mas  também o 

número de grãos de areia contido no volume igual de toda Terra. Mais ainda, afirmou 

que estes números, recém imaginados, poderiam inclusive ultrapassar o número de 

grãos de areia contidos no volume de uma esfera do tamanho do planeta Terra 

(BAPTISTA e FERRACIOLI, 2001). 

Para que o problema ficasse ainda mais interessante, Arquimedes propôs que o 

tamanho do mundo utilizado em seus cálculos não fosse o que estava em voga na sua 

época, e sim o usado pelo matemático Aristarco de Samos (310 a.C. - 230 a.C), 

precursor ao dizer que a Terra girava em torno do Sol, quase dois mil anos antes do 

astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473-1543). Em outras palavras, Arquimedes se 

comprometeu a mostrar que seus cálculos podiam exprimir a quantidade de grãos de 

areia contida no volume de uma esfera expressivamente maior que a esfera do mundo da 

época. Ele se propõe então a calcular esta quantidade considerando a esfera do mundo 

de Aristarco (BAPTISTA e FERRACIOLI, 2001). 

Para resolver o problema, inicialmente Arquimedes propôs um complexo 

sistema numérico que envolvia números extensos e o que hoje nós chamamos de 

números expressos em notação científica. Além disso, Arquimedes desenvolveu um 

argumento baseado em uma sequência de cálculos dos volumes de esferas cujos raios 

estariam relacionados, começando por esferas com raios cujas medidas pudessem ser 

feitas com facilidade. Os dados astronômicos como a relação entre o diâmetro da Terra 

e do Sol, perímetro da circunferência da Terra e diâmetro da Terra e do Sol, 



22 

 

Arquimedes usou os descritos e comprovados por Aristarco. Na parte prática do 

experimento, o matemático estimou o número de grãos de areia contido em um grão de 

papoula em no máximo dez mil grãos de areia. Com estes dados Arquimedes pôde 

calcular progressivamente as quantidades de grãos de areia contidas nas esferas a partir 

de uma esfera de diâmetro previamente escolhido até o número de grãos de areia 

contido na esfera do mundo descrito por Aristarco (BAPTISTA e FERRACIOLI, 2001). 

Apesar da genialidade da criação de Arquimedes, o sistema de representação 

numérica adotado pela maioria dos astrônomos da antiguidade não foi o de Arquimedes, 

mas sim aquele proposto por Apolônio de Perga (262 a.C. - 194 a.C), que se destacou 

como o autor de um modelo matemático muito aceito na antiguidade para a 

representação do movimento dos planetas. Uma possível explicação para este fato está 

na influência que Apolônio exerceu na astronomia da época (BAPTISTA e 

FERRACIOLI, 2001). 
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3. As estimativas no contexto escolar 

3.1 As estimativas nas recomendações para o ensino de Matemática  

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino fundamental, as 

estimativas são tratadas juntamente com as aproximações e aparecem inseridas na parte 

que trata da “Ampliação dos procedimentos de cálculo".  

O assunto é introduzido e justificado pela necessidade de estimar cálculos 

mentais, pois, para total compreensão do cálculo escrito, é indispensável o auxílio do 

cálculo mental, das estimativas e das aproximações. Percebe-se quão grande é o elo 

entre o cálculo mental e a estimativa, visto que em razão dos números de vários dígitos, 

as estratégias de cálculo mental são limitadas. Como por exemplo, no caso de uma 

pessoa estar pesquisando preços de televisão em uma loja de eletrodomésticos e a 

parcela do modelo escolhido custa R$899,90. O excessivo número de algarismos 

complica o cálculo mental, mas quando o valor é aproximado para R$900,00 a conta já 

flui com mais facilidade. 

 Os PCNs recomendam que o aluno perceba esta necessidade incentivando que: 

a organização do estudo do cálculo privilegie um trabalho que explore 

concomitantemente procedimentos de cálculo mental e cálculo escrito, 

exato e aproximado, de tal forma que o aluno possa perceber 

gradativamente as relações existentes entre eles e com isso aperfeiçoar 

seus procedimentos pessoais, para torná-los cada vez mais práticos, 

aproximando-os aos das técnicas usuais (BRASIL, 1998, p. 75). 

 Uma das propostas listadas pelos PCNs para o trabalho com estimativas consiste 

em fazer com que os alunos desenvolvam e sistematizem procedimentos de cálculo por 

estimativas e estratégias de verificação e controle de resultados. Nas situações práticas, 

aquelas em que não se dispõe de lápis e papel, este resultado não precisa ser “exato”, 

basta uma aproximação, pois existem as calculadoras e balanças que fornecem dados 

“precisos”. Para que os alunos compreendam de maneira completa o assunto é 

necessário que aprendam a reconhecer certos resultados relacionados a contagens, 

medidas e operações e em que situações usá-los. 

 Os PCNs esclarecem que  

a estimativa constrói-se juntamente com o sentido numérico e com o 

significado das operações e muito auxilia no desenvolvimento da 

capacidade de tomar decisões. O trabalho com estimativas supõe a 
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sistematização de estratégias. Seu desenvolvimento e aperfeiçoamento 

depende de um trabalho contínuo de aplicações, construções, 

interpretações, análises, justificativas e verificações a partir de 

resultados exatos (BRASIL, 1998, p. 77). 

 O documento afirma que é mais do que necessário que o estudante tenha contato 

com todos esses temas nas primeiras experiências com quantidades e medidas, fazendo 

com que o aluno perceba o significado do valor aproximado, decidindo quando é 

conveniente usá-lo e que aproximação é pertinente a uma determinada situação.  

 Com a leitura desta parte dos PCNs, dedicada às aproximações e estimativas, 

percebe-se que tratar deste assunto em salas de aulas é muito importante, principalmente 

pelo rumo cada vez mais prático que a matemática tem tomado e sua utilização no 

cotidiano. Os alunos estão, a cada dia, mais sedentos por enxergar uma matemática atual 

e que não esteja dentro das paredes da escola.  

Considerações a respeito das estimativas também podem ser encontradas nas 

Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino médio (PCN+). Neste caso, recomenda-se o trabalho com estimativas na 

segunda série do ensino médio, juntamente com o ensino de áreas e volumes. 

Mencionam-se também as estimativas de ordem de grandeza, que é justamente o que 

usaremos nas atividades propostas. 

Os PCN+ frisa que:  

É ainda importante para o aluno, nessa etapa de sua formação, o 

desenvolvimento da capacidade de estimativa da ordem de grandeza 

de resultados de cálculo ou medições e da capacidade de tratar com 

valores numéricos exatos ou aproximados de acordo com a situação e 

o instrumental disponível (BRASIL, 2002, p. 122). 

 Nas atividades propostas neste trabalho serão considerados vários aspectos de 

cálculo com números naturais e habilidades mentais que os alunos poderão utilizar em 

situações do cotidiano e também aplicá-las em outras áreas de conhecimento, como a 

Física e a Química. 

 Acreditamos que fazer cálculos estimados é importante em vários níveis de 

conhecimento, porém neste trabalho daremos maior ênfase ao Ensino Fundamental.  

 Além dos Parâmetros Curriculares Nacionais as estimativas são contempladas 

também em outras orientações para o ensino de Matemática, como no estudo realizado 
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pela em 2011 pela Fundação Cesgranrio denominado Boas Práticas no ensino da 

Matemática.  

Os professores selecionados para participar do estudo foram escolhidos por 

critérios de aprovação em um concurso de promoção realizado pela Secretaria da 

Educação do estado de São Paulo (SEE-SP) e também pelo bom desempenho nos anos 

de 2008, 2009 e 2010 de suas turmas no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar 

do estado de São Paulo (Saresp).  

O objetivo da pesquisa realizada pela Cesgranrio foi contribuir para a discussão 

de comportamentos e atitudes docentes nos processos de formação inicial e continuada 

dos professores de Matemática do segundo segmento do Ensino Fundamental e do 

Ensino Médio (FONTANIVE, KLEIN e RODRIGUES, 2012). A partir dos resultados, 

elaborou-se um vídeo contendo 12 práticas docentes consideradas como boas por 

especialistas convidados para avaliar o material coletado. O vídeo foi distribuído 

amplamente pelas escolas de São Paulo com a finalidade de proporcionar aos 

professores, às instituições e à comunidade acadêmica em geral, exemplos de práticas 

cotidianas em sala de aula que podem facilitar o aprendizado do aluno e, assim, 

contribuir para a discussão da didática matemática. 

 A primeira das práticas docentes é dominar o conteúdo e empregar 

corretamente a linguagem matemática, com a justificativa de que primordialmente, a 

condição para ensinar bem é o professor conhecer o objeto do ensino. Não basta que ele 

saiba apenas o conteúdo que irá apresentar. É preciso ir além, conhecer diversos 

conceitos matemáticos, bem como utilizar a linguagem específica dessa área do 

conhecimento em suas aulas. 

O planejamento de uma aula, ou melhor, de uma sequência de aulas, torna-se 

uma ferramenta poderosa nas mãos de bons professores e é um recurso imprescindível 

para professores com dificuldade em ministrar o conteúdo prescrito no currículo. Por 

isso, a segunda necessidade para bons professores é estruturar a aula. 

É importante contextualizar o conteúdo a ser apresentado para que os alunos 

atribuam sentido ao que estão aprendendo. Embora alguns contextos estejam 

relacionados a experiências extra matemáticas, a própria Matemática pode oferecer 

contextos interessantes, na medida em que a situação proposta convide o estudante a 

pensar, explorar e usar seus conhecimentos para resolvê-la. Ainda neste assunto, 

voltamos à primeira boa prática citada pela pesquisa, ou seja, somente o professor que 
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domina o conteúdo e emprega certamente a linguagem matemática pode fazer boas 

contextualizações do conteúdo, de tal forma que a matemática se aproxime dos alunos. 

Atualmente, é unanimidade entre os especialistas que a aprendizagem da 

Matemática ocorre por meio da resolução de problemas. Para isso, é essencial que o 

professor destine um tempo para que os alunos pensem sobre o certo problema 

proposto. Isso quer dizer que eles precisam ter espaço para pensar, ensaiar, errar, 

comparar seu procedimento com o dos colegas. O tempo é um fator fundamental na 

aprendizagem e está correlacionado com o conceito de oportunidades para aprender, ou 

seja, o professor precisa respeitar o tempo de aprendizagem de cada aluno, 

empregando-o para que os alunos efetivamente se engajem nas tarefas propostas. 

É importante que o professor analise a dificuldade das tarefas e exercícios 

propostos, evitando situações frequentes de fracasso e de sucesso excessivo. Entretanto, 

errar faz parte de todo e qualquer processo de aprendizagem, e os erros, quando bem 

dosados, ao invés de desestimularem os alunos, podem ser fontes de progresso desde 

que problematizados pelos professores. O papel do professor, portanto, é levar os alunos 

a refletirem sobre o que não sabem ainda e, assim, aproximá-los do nível esperado. 

Desta maneira, professor estará usando o erro a favor da aprendizagem. O que 

realmente importa, no entanto, é que os erros, quando cometidos, sejam imediatamente 

corrigidos, evitando que se tornem sistemáticos e deem origem a déficit cumulativo de 

aprendizagem. 

 É na continuidade destas práticas que esta pesquisa se direciona ao uso de 

estimativas. A justificativa para que o professor utilize este recurso matemático é que o 

aluno possa compreender que a matemática não é feita somente de resultados exatos, 

mas também da elaboração de argumentos, aproximações, raciocínios e justificativas. 

Isto leva o aluno a analisar as respostas obtidas nos problemas, além de estimular o 

pensamento crítico no mundo real, tal como na prática de estimar medidas de grandezas. 

Nesse sentido, a estimativa é um recurso valioso para auxiliar o aluno na interpretação e 

validação dos resultados produzidos por calculadoras e demais ferramentas de cálculo 

disponíveis hoje em dia, reconhecendo, inclusive, as limitações desses instrumentos.  

Observa-se ao longo da descrição da pesquisa que a única boa prática que 

mescla a utilização de um conteúdo matemático com o comportamento do professor em 

sala de aula é a estimativa, tema proposto nesta monografia. Isso acontece porque, este 

tema é tratado de forma abrangente nos PCNs, além de muito retratado em escolas do 
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mundo todo. As estimativas auxiliam no pensamento crítico do aluno, além de ter uma 

aplicação bastante visual da matemática no mundo real. Com isso, temos tudo para 

acreditar que um bom professor de matemática, domina bem o conteúdo de estimativas 

e emprega-o corretamente em sala de aula, contextualizando o uso do assunto, 

respeitando indistintamente o tempo de aprendizagem de cada aluno, além de utilizar 

bem o quadro e os recursos tecnológicos. 

 

3.2. As estimativas nos livros didáticos de Matemática  

3.2.1 Orientações do Guia de Livros Didáticos do PNLD  

O Guia de livros didáticos de Matemática do Programa Nacional do Livro 

Didático 2017
7
 para os anos finais do Ensino Fundamental (BRASIL, 2016) indicou 

uma compilação de competências matemáticas a serem desenvolvidas pelos educandos 

que são relevantes para sua formação integral na educação básica. O texto frisa que o 

professor deve estar em comunicação com seus alunos para que as necessidades dos 

mesmos sejam atendidas, considerando o contexto escolar em que estão inseridos. 

Dentre os itens destacados é possível indicar dois pontos que estão em concordância 

com o tema aqui abordado
8
.  

O primeiro deles é usar com autonomia o raciocínio matemático para a 

compreensão do mundo que nos cerca, o que inclui o desenvolvimento de pensamento 

indutivo, de visão geométrico-espacial, de pensamento não determinístico e de 

raciocínio lógico-dedutivo. Isto é exatamente a descrição do que se faz quando se ensina 

e estimula os alunos a trabalharem com estimativas. Eles se tornam protagonistas do 

pensamento matemático, entendendo de forma real o problema, sem fórmulas ou 

métodos de resolução já pré-determinados. Trabalhar com estimativas é desenvolver a 

todo o momento o pensamento indutivo e a valorização da resolução apresentada. 

Um segundo ponto, diz respeito a fazer estimativas mentais de resultados ou 

cálculos aproximados, o que é assunto deste trabalho. O documento ainda frisa que 

saber utilizar o cálculo mental, fazer estimativas, tanto em contagens como em 

medições ou em cálculos, e conseguir fazer uso da calculadora são requisitos 

                                                           
7
 O Guia de livros didáticos do PNLD 2017 está disponível no endereço 

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/item/8813-guia-pnld-2017.  

8
 Algumas dessas considerações estão presentes também no texto introdutório do Guia de livros didáticos 

do PNLD 2016 com as resenhas dos livros aprovados para os anos iniciais do Ensino Fundamental.  

http://www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico/guias-do-pnld/item/8813-guia-pnld-2017
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indispensáveis no desenvolvimento do pensamento matemático do estudante (BRASIL, 

2016, p. 10). 

Já na seção que trata dos Critérios Eliminatórios Específicos do Componente 

Curricular Matemática, o texto presente no Guia indica que se faz necessário nos livros 

didáticos a presença de atividades que permitam fazer estimativas mentais de resultados 

ou cálculos aproximados, e lembra que adquirir progressivamente a capacidade de 

realizar estimativas tem sido defendido como uma das aprendizagens mais úteis para a 

inserção das pessoas nas atividades da vida social (BRASIL, 2016).  

O documento ainda traz um item intitulado Estimativa e aproximação de 

números e cálculos e alerta que é preciso ter cuidado em face da multiplicidade de usos 

da expressão “fazer uma estimativa” no que diz respeito aos livros didáticos. Sendo 

assim, “é fundamental que os significados assumidos nas coleções e nos respectivos 

Manuais do Professor sejam bem esclarecidos, para que não se criem dificuldades de 

aprendizagem posterior” (BRASIL, 2016, p. 30). 

Em vista deste ponto, o texto traz breves considerações a respeito do que se 

entende por estimativa, para que o professor saiba identificar a presença deste tema nas 

coleções de livros didáticos. O texto explica que o termo que pode ter diferentes 

significados.  

Em grande parte das obras, estimar é obter o número aproximado de 

elementos de um conjunto discreto, sem a contagem um a um. 

Também significa conseguir o valor aproximado de uma grandeza 

sem a realização efetiva de uma medição. Outra acepção também en-

contrada nas coleções é a de estimar o resultado de um cálculo 

numérico, por meio de outro cálculo mais simples, realizado com 

valores aproximados.  

Além disso, o termo possui significado próprio no âmbito da 

estatística. Ali, estimar é fazer uma inferência quantitativa com base 

na coleta de dados e no tratamento com métodos estatístico-

probabilísticos desses dados (BRASIL, 2016, p. 31). 

Constata-se que, apesar de não ser o ideal, somente em algumas das coleções 

aprovadas são propostas atividades que possibilitem ao estudante desenvolver a prática 

de estimativas, a capacidade de escolher instrumentos de medidas adequados e discutir 

o caráter aproximado e incerto dos resultados das medições empíricas (BRASIL, 2016, 

p.46). 

 Por fim, o Guia apresenta as resenhas contendo a análise das coleções aprovadas 

para o ano de 2017. Nas resenhas, procura-se traçar as características individuais de 
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cada coleção e argumentar em que medida a obra é um bom auxiliar para o trabalho 

pedagógico.  

Na ficha de avaliação das coleções, que se localiza ao final do Guia do PNLD 

2017 (BRASIL, 2016, p.136), pode-se perceber que se espera que as estimativas 

estejam presentes ao menos em dois momentos de forma explícita: na avaliação do 

campo dos números e operações e na avaliação do campo de grandezas e medidas. Na 

ficha, a avaliação desses campos corresponde aos itens 2.1 e 2.4 e estão assim descritos:  

2.1 - A abordagem do campo dos números e operações (naturais, 

inteiros, racionais e reais) contribui para desenvolver a compreensão e 

a capacidade de resolução de problemas relativos: à contagem de 

coleções (princípio fundamental da contagem), medição de grandezas 

e codificações numéricas; ao sistema decimal de numeração; às quatro 

operações fundamentais com seus significados, propriedades e 

algoritmos; cálculo mental e por estimativas; e às operações de 

potenciação e de radiciação (p.137). 

 

2.4 - A abordagem de grandezas e medidas contribui para desenvolver 

a compreensão e a capacidade de resolução de problemas relativas: a 

grandezas, como diferentes atributos de seres, objetos ou fenômenos; 

à comparação e medição de grandezas; ao cálculo e representação de 

medidas de grandezas; à estimativa de contagem e de medição; à 

escolha adequada de unidades de medida; a grandezas físicas, 

geométricas e outras; à razão de grandezas (p.138). 

Das 11 coleções que constam no Guia, em oito das resenhas as estimativas são 

citadas, elogiando, fazendo alguma crítica ou somente mencionando a presença na 

coleção sem atribuir algum mérito específico.  

Os quadros9 a seguir foram elaborados com base na análise das resenhas do 

PNLD 2017. Este documento traz resoluções e indicações apenas para os livros do 

ensino fundamental II, ou seja, todas as coleções que vão de 6° ao 9° ano.  

No Quadro 1 estão relacionadas as coleções em que o assunto é abordado 

acertadamente. 

 

 

 

 

                                                           
9
 Quadro elaborado a partir de busca no arquivo pdf do Guia do PNLD 2017 pela palavra “estimativas”. 
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Quadro 1 – Resumo das citações sobre estimativas nas resenhas do PNLD 2017 – parte 1 

Coleção Local da citação no Guia Citação 
PRATICANDO 

MATEMÁTICA (EDIÇÃO 

RENOVADA) 

Álvaro Andrini 

Maria José Vasconcellos 

–     sumário 

– avaliação do campo 

Grandezas e Medidas 

Além disso, acertadamente, 

são abordadas as estimativas 

de medidas (p.61). 

MATEMÁTICA – IDEIAS 

E DESAFIOS 

Dulce Satiko Onaga  

Iracema Mori 

– avaliação do campo 

Números e operações 

– avaliação do campo 

Grandezas e Medidas 

Os arredondamentos, as 

estimativas e o cálculo 

mental são bem 

contemplados na obra 

(p.104). 

 

Arredondamentos e 

estimativas de medidas são 

explorados adequadamente 

(p.104). 
MATEMÁTICA NOS DIAS 

DE HOJE – NA MEDIDA 

CERTA 

José Jakubovic 

Marília Centurión 

– avaliação do campo 

Números e operações 

 

Há situações que contribuem 

para o desenvolvimento do 

cálculo mental e da capa-

cidade de fazer estimativas 

(p.117). 

No Quadro 2 estão relacionadas as coleções em que o assunto é explorado de 

forma mediana. 

Quadro 2 – Resumo das citações sobre estimativas nas resenhas do PNLD 2017 – parte 2 

Coleção Local da citação no Guia Citação 

PROJETO ARARIBÁ – 

MATEMÁTICA 

Mara Regina Garcia Gay 

– avaliação do campo 

Números e operações 

Também se comparam 

cálculos exatos com 

estimativas (p.96). 

MATEMÁTICA – 

BIANCHINI  

Edwaldo Bianchini 

– sumário 

– avaliação do campo 

Estatística e Probabilidade  

 

 

A noção de média aritmética 

é apresentada no 6º ano e 

retomada no 7º ano, 

associada à ideia de 

estimativa (p.112) 

VONTADE DE SABER – 

MATEMÁTICA 

Joamir Souza 

Patricia Moreno Pataro 

– avaliação do campo 

Grandezas e Medidas 

São propostas, também, 

estimativas de medidas de 

comprimento (p.133) 

No Quadro 3 estão relacionadas as coleções em que não é dada ênfase ao 

assunto. 
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Quadro 3 – Resumo das citações sobre estimativas nas resenhas do PNLD 2017 – parte 3 

Coleção Local da citação no Guia Citação 
MATEMÁTICA - 

COMPREENSÃO E 

PRÁTICA 

Ênio Silveira 

– avaliação do campo 

Números e operações 
As propostas de elaboração 

de estimativas são pouco 

exploradas (p.81). 

CONVERGÊNCIAS – 

MATEMÁTICA 

Eduardo Chavante 

– avaliação do campo 

Números e operações 

 

Por outro lado, é criticável a 

pouca atenção que é dada ao 

cálculo mental e às 

estimativas (p.126). 

 Estimativa é um termo de muitos significados, mesmo no âmbito tecnológico e 

científico, além de seus usos na linguagem do cotidiano. Por exemplo, estimativa pode 

significar, também, a determinação do resultado da medição de uma grandeza, sem a 

realização efetiva dessa medição, o que é apresentado neste trabalho, por meio dos 

Problemas de Fermi. Adquirir progressivamente essa capacidade tem sido defendido 

como uma das aprendizagens mais úteis para a inserção das pessoas nas atividades da 

vida social, citado inclusive no Guia do PNLD de 2017, para os anos finais do ensino 

fundamental, o que sugere uma aprendizagem contínua do tema. 

Tais atividades têm sido abordadas nos primeiros anos de escolaridade, em 

particular em estimativas relacionadas a grandezas como comprimento, massa e volume 

(capacidade). Percebe-se uma importância satisfatória a esse tipo de trabalho 

pedagógico, que inclui também problemas de comparação entre grandezas, além da 

obtenção de estimativas de medição. No entanto, também é importante evidenciar, como 

salienta o Guia, que há inadequações quando as atividades de medição ou comparações 

por estimativas são apoiadas em cenários e em imagens em perspectiva ou sem escala 

uniforme e, nessas condições, tais atividades ficam comprometidas.  

O trecho a seguir destaca exatamente algumas observações que vão ao encontro 

do intuito fundamental desde trabalho: 

A noção de aproximação é fundamental em todo conhecimento 

científico e matemático. Por isso, impõe-se que seja abordada desde o 

ensino fundamental. O fato mais importante, a ser bem compreendido 

ao longo da formação matemática e científica, é que toda medição 

realizada no mundo físico tem o seu valor afetado pela denominada 

“incerteza da medição”. Sempre ocorrem variações nos resultados 

obtidos em diversos experimentos, ainda que realizados em condições 

controladas. Por isso, expressões como “valor exato de um 

comprimento”, “valor verdadeiro de uma massa”, “valor real do 

tempo de uma corrida de cem metros” não têm o significado que 

frequentemente se deseja atribuir a elas no ensino. De fato, elas 
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podem conduzir à compreensão inadequada do conceito (BRASIL, 

2016, p. 31). 

Já no Guia do PNLD de 2016, o foco é o ensino fundamental I, ou seja, livros do 

1° ao 5° anos. O documento mostra alguns erros comuns que as coleções incorrem, tal 

como citado no trecho a seguir:  

Um equívoco ocorre em obras didáticas com relação a atividades de 

estimativa. Em algumas das atividades, do 1º ano, solicita-se ao aluno 

estimar a quantidade de elementos em uma coleção com seis ou sete 

objetos ilustrados na página do livro. Ainda mais, faz-se a 

recomendação esdrúxula de que o aluno não conte os objetos. Como 

cumprir tais pedidos, quando contagens de coleções com poucos 

elementos são quase automáticas em crianças dessa faixa etária? 

(BRASIL, 2015, p.32) 

Outro desvio comum citado no Guia do PNLD 2016 é o emprego de estimativas 

em atividades que solicitam aos alunos o cálculo do número de pessoas em 

agrupamentos numerosos. Nesses casos, sabe-se que mais do que uma contagem pura e 

simples, devem-se usar técnicas de estimativa da área da região ocupada pelas pessoas 

e, ainda, para a adoção de uma densidade aproximada de pessoas por unidade de área
10

. 

Seguindo os mesmos moldes da análise das resenhas dos livros didáticos para o 

ensino fundamental II, foram elaborados alguns quadros com base no Guia do PNLD 

2016. 

É importante frisar que, em ambos os casos, a análise foi feita a partir do texto 

das resenhas. Mesmo que no Guia não conste explicitamente a abordagem das 

estimativas em determinada obra, não se pode afirmar que não há ocorrências de 

atividades com o assunto, já que não analisamos todos os livros e nem realizamos uma 

contagem das ocorrências.  

Da mesma forma, mesmo com os comentários que indicam o "pouco incentivo" 

ou "pouca exploração", não é correto afirmar que os livros não usam de alguma forma 

as estimativas, ou que até existam bons exemplos. O guia traz uma abordagem dos 

diferentes temas e não somente das estimativas. Esta análise serve como uma avaliação, 

também geral, de como o trabalho com as estimativas vem se destacando ou não nas 

obras.  

                                                           
10

 Este trabalho aborda uma atividade neste gênero, porém foi aplicada com alunos do 9° ano que, a 

priori, tinham conhecimentos dos itens citados.  
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 Os quadros 4, 5 e 6, relacionam as coleções em que as estimativas são abordadas 

acertadamente, exploradas de forma mediana ou sem ênfase no assunto, 

respectivamente.   

Quadro 4 – Resumo das citações sobre estimativas nas resenhas do PNLD 2016 – parte 1 

Coleção Local da citação no Guia Citação 

LIGADOS.COM – 

Alfabetização 

Matemática 

Daniela Padovan 

Ivonildes Milan 

– Sumário 

– Números e operações 

Acertadamente, os cálculos 

com adição e subtração 

envolvem agrupamentos, 

desagrupamentos, estratégias 

de cálculo mental, estimativas  

(p.123). 

PROJETO JIMBOÊ – 

Alfabetização 

Matemática 

Adilson Longen 

– Sumário 

– Grandezas e medidas 

– Metodologia de ensino e 

aprendizagem 

Valorizam-se as comparações 

sem medidas e as estimativas 

(p. 189). 

 

São valorizadas diferentes 

estratégias, como o cálculo 

mental e as estimativas (p. 

190). 

ÁPIS – Matemática 

Luiz Roberto Dante 

– Números e operações São incentivadas várias 

estratégias de cálculo, 

incluindo estimativas, cálculo 

mental, decomposição e 

algoritmos convencionais. (p. 

228) 

MATEMÁTICA DO 

COTIDIANO – Matemática 

Bigode 

Gimenez 

– Grandezas e medidas Em estimativas 

e no estudo das noções de 

perímetro, área e volume são 

utilizados contextos 

interessantes e 

adequados (p. 253). 

MUNDO AMIGO – 

Matemática 

Ana Paula Souza Nani 

Ana Cláudia Lasinskas 

Maria José Vasconcellos 

Liane G. Poggetti 

Sandra Carlini 

– Sumário 

– Números e operações 

Nesse sentido, exploram-se 

atividades com estimativas, 

sem exigir o uso de 

algoritmos, o que é positivo 

(p.259) 

NOSSO LIVRO DE 

MATEMÁTICA – 

Matemática 

Célia Maria Carolino Pires 

Ivan Cruz Rodrigues 

– Visão geral Incentivo às atividades com 

estimativas e ao cálculo 

mental, além das sugestões de 

uso da calculadora e de jogos, 

são frequentes na obra, o que 

é elogiável (p. 262). 

PROJETO COOPERA – 

Matemática 

Eliane Reame 

Priscila Montenegro 

– Visão geral Os cálculos por estimativas e 

mental são bastante 

estimulados (p.291). 
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Quadro 5 – Resumo das citações sobre estimativas nas resenhas do PNLD 2016 – parte 2 

Coleção Local da citação no Guia Citação 

A CONQUISTA DA 

MATEMÁTICA – 

Matemática 

José Ruy Giovanni Jr. 

– Sumário 

– Metodologia de ensino e 

aprendizagem 

A calculadora é requerida, 

seja para a verificação de 

resultados das operações, seja 

para apoio nos trabalhos com 

estimativas (p. 218) 

PORTA ABERTA – Edição 

renovada – 

Matemática 

Marília Centurión 

Júnia La Scala 

Arnaldo Rodrigues 

– Descrição da coleção 

– Visão geral 

O estudo com estimativas é 

explicitado em diferentes 

ocasiões. Entretanto, algumas 

atividades ficam restritas aos 

processos de contagem ou de 

comparação. (p.171) 

APRENDER JUNTOS – 

Matemática 

Roberta Taboada 

Angela Leite 

Ana Paula Souza Nani 

– Sumário 

– Números e operações 

– Grandezas e medidas 

 

As noções de aproximações e 

estimativas são trabalhadas 

em vários momentos, mas 

sem o cuidado em esclarecer 

o que distingue uma da outra 

(p. 234). 

 

Em algumas atividades são 

propostas estimativas de 

ordens de grandezas de 

medidas (p. 235)  

 

PEQUENOS 

EXPLORADORES – 

Matemática 

Edilaine do Pilar Fernandes 

Peracchi 

Carla Cristina Tosatto 

Cláudia Miriam Tosatto 

– Grandezas e medidas Ha atividades que solicitam 

estimativas de medida de 

diferentes grandezas e 

aquelas em que se utilizam 

unidades de medidas 

convencionais e não 

convencionais (p.276). 

SABER MATEMÁTICA – 

matemática 

Kátia Stocco Smole 

Vlademir Marim 

Maria Ignez Diniz 

– Sumário 

– Grandezas e medidas 

São sugeridas 

experimentações e 

exploradas medições, 

estimativas (p. 312) 

PROJETO BURITI 

MATEMÁTICA – 

Alfabetização Matemática 

Andrezza Guarsoni Rocha 

– Sumário 

– Números e operações 

– Grandezas e medidas 

As estimativas são raras e o 

cálculo mental enfatiza 

resultados de adições e 

subtrações em detrimento das 

propriedades. (p.177) 

 

Estimativas são trabalhadas 

de forma diversificada em 

todos os volumes. (p. 183) 
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Quadro 6 – Resumo das citações sobre estimativas nas resenhas do PNLD 2016 – parte 3 

Coleção Local da citação no Guia Citação 

FAZER, COMPREENDER E 

CRIAR EM 

MATEMÁTICA – 

Alfabetização Matemática 

Helenalda Nazareth 

Aida Ferreira Munhoz 

Marília Toledo 

– Metodologia de ensino e 

aprendizagem 

 

São pouco frequentes as 

atividades em que se 

trabalham estimativas ou 

aquelas em que são utilizadas 

diferentes estratégias para 

resolução de um mesmo 

problema (p.118) 

FAZER, COMPREENDER E 

CRIAR EM 

MATEMÁTICA – 

Matemática 

Helenalda Nazareth 

Marília Toledo 

Aida Ferreira Munhoz 

– Tratamento da informação Estimativas de cálculos e 

estimativas estatísticas 

parecem ser tratadas como 

um só conceito (p.248) 

NOVO BEM-ME-QUER – 

Matemática 

Ana Lúcia Bordeaux 

Cléa Rubinstein 

Elizabeth Ogliari 

Elizabeth França 

Vania Miguel 

– Números e operações O trabalho com estimativas é 

pouco explorado (p. 269) 

MATEMÁTICA COM 

SALADIM – 

Alfabetização Matemática 

Eduardo Sarquis Soares 

Denise Alves de Araújo 

– Visão geral O cálculo mental e as 

estimativas, assim como o 

uso da calculadora são pouco 

presentes na obra. (p. 132) 

 

Sugere-se também a 

elaboração de atividades 

adicionais que envolvam o 

uso de estimativas, do cálculo 

mental e da calculadora, 

tendo em vista que estas são 

raras na obra. (p. 137) 

APRENDER, MUITO 

PRAZER! – 

Alfabetização Matemática 

Jacqueline Garcia 

– Sumário 

– Grandezas e medidas 

– Números e operações 

Não se incentiva a exploração 

de técnicas como o cálculo 

mental ou por estimativas; 

(p.105) 

 

 

PROJETO NAVEGAR 

Matemática 

Ênio Silveira 

– Sumário 

– Grandezas e medidas 

O incentivo a medições 

práticas com uso de 

instrumentos é pouco 

frequente na obra. O mesmo 

se observa em relação às 

atividades de estimativas e de 

comparação de grandezas (p. 

306). 
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3.2.3 Análise de livros de didáticos e a abordagem das estimativas 

Com objetivo de observar mais de perto como as estimativas estão sendo 

trabalhadas nos livros didáticos de Matemática escolhemos algumas coleções
11

 

avaliadas para análise. Os exemplos foram escolhidos tentando verificar os tipos de 

estimativas destacadas por Van De Walle (2009) já citadas: estimativa de medidas, 

estimativa de quantidade e estimativa computacional.  

Uma das coleções que tivemos acesso que mais tratam de estimativas é a 

Coleção “Matemática do cotidiano” de Antônio José Lopes Bigode e Joaquin Gimenez 

Rodrigues, que teve sua primeira edição em 2014. Esta é uma coleção de Ensino 

Fundamental I, que abrange livros do 1° ano ao 5° ano. É importante destacar que esta é 

uma coleção usada em escolas públicas do País. É também uma coleção aprovada pelo 

PNLD de 2016 até 2018. Para este trabalho, foram considerados os livros 

correspondentes ao Manual do Professor do 4° ano e do 5° ano desta coleção. 

No fim de todos os capítulos dos livros da coleção, os autores apresentam uma 

seção com estratégias e métodos referentes ao conteúdo abordado além do cálculo 

mental necessário para tratar deste assunto. Como exemplo, segue um exercício contido 

no livro do 4° ano, desta última seção, cujo capítulo tem como conteúdo as formas 

geométricas (Figura 4).  

                                                           
11

O objetivo aqui não é fazer uma análise exaustiva das coleções, mas apenas fornecer alguns exemplos 

para melhor entendimento. 
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Figura 4 – Exemplo de estimativa de quantidades – Livro "Matemática do cotidiano" – 

4º ano (BIGODE & RODRIGUES, 2014, p.114) 

Percebe-se que o autor trabalha as estimativas com muita autonomia, motivando 

a liberdade do pensamento matemático do aluno, ainda que o tema em foco não seja 

propriamente as estimativas. Na versão que foi analisada, ainda podem ser vistas as 

diretrizes aos professores ao corrigir o exercício, estimulando que o docente valorize as 

estratégias empregadas pelos alunos para chegar ao resultado, como é indicado nos 

comentários dos Guias do PNLD.  

Neste exemplo pode-se observar que o autor usou trabalhou com estimativas de 

quantidades, para que o aluno tenha uma ideia de quantas bolas são necessárias para 

equilibrar a balança. 

 Na unidade 2 da mesma coleção, porém no livro do 5° ano, há um capítulo 

dedicado às aproximações e estimativas numéricas, no qual os autores usam o mundo 

animal para contextualizar o assunto com os alunos. Segue (Figura 5) mais um exemplo 

de como os autores usaram o tema de forma a possibilitar ao aluno independência no 

pensamento, fornecendo poucos dados
12

.  

                                                           
12

 No capítulo 4 iremos comentar deste tipo de problemas nos quais se dispõe de poucos dados para sua 

resolução, conhecidos como “Problemas de Fermi”. 
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O exemplo a seguir também foi retirado do livro “Matemática do cotidiano” que 

está na lista do PNLD como um livro que cita e trabalha bem com as estimativas. 

Enquadra-se no quesito estimativa computacional, ou seja, cálculo estimado. Os alunos 

são estimulados a fazer cálculos aproximados para determinar um número que não pode 

ser obtido de forma “exata”. 

 

Figura 5 – Exemplo de estimativa computacional – Livro "Matemática do cotidiano" – 

5º ano (BIGODE & RODRIGUES, 2014, p.225) 

 Novamente, nesta questão com estimativa de medidas o autor traz algumas 

sugestões de correção do exercício. Cabe frisar que possivelmente o aluno do 5° ano, 

acreditará que o homem tenha o tamanho dele, ou seja, menos que 1,80. Com isso todos 

animais ficarão menores. Acredita-se que essa é melhor forma de estimar. 
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Figura 6 – Exemplo de estimativa de altura – Livro "Matemática do cotidiano" – 5º ano 

(BIGODE & GIMENEZ, 2014, p.42) 

 Este modelo de atividade cobre as estimativas de medidas, pois tem como 

objetivo determinar uma medida aproximada sem determinar uma medida “exata”, de 

acordo com a definição de Van de Walle (2009). 

Fazendo uma ligação com uma atividade proposta neste trabalho, este mesmo 

livro do 5° ano traz um capítulo em que ensina aos estudantes a estimar grandes áreas, 

que é a base para o que é proposto para o cálculo de multidões. Neste sentido o livro 

indica que para estimar determinada área é necessário quadricular a figura com valores 

conhecidos. Na figura a seguir (Figura 7), o livro mostra este processo para o mapa do 

estado Rio de Janeiro. 
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Figura 7 – Exemplo de estimativa de área – Livro "Matemática do cotidiano" – 5º ano 

(BIGODE & RODRIGUES, 2014, p.184) 

Novamente seguindo a classificação de estimativas de Walle (2009), 

selecionamos exemplos de estimativas, agora para o Ensino Fundamental II, que 

abrange livros do 6° ao 9° ano. O primeiro o caso é um exemplo de estimativa 

computacional, no qual é necessário determinar um número que seja uma aproximação 

de um cálculo que nós não podemos ou não desejamos determinar exatamente. O 

exemplo está localizado no livro “Praticando a matemática” de Álvaro Andrini e Maria 

José Vasconcelos. 
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Figura 8 – Exemplo de estimativa computacional – Livro “Praticando a matemática” – 

6º ano (ANDRINI & VASCONCELLOS, 2015, p.43) 

Neste exemplo, o comando para ao aluno é bem claro: a ordem é que não se use 

o cálculo tradicional para chegar a um resultado exatamente correto. O intuito neste 

problema é encontrar um valor aproximado do consumo. A estratégia (“Arredonde cada 

número para a centena mais próxima”) também é dada no problema e pode-se avaliar 

este fato como positivo, pois há um norte para que o aluno encontre a estimativa. 

Entretanto, avalia-se também negativamente porque ao já fornecer uma estratégia, o 

texto limita o pensamento do aluno, ou seja, não há a criatividade na hora de fazer e 

encontrar seu próprio resultado. Todos na turma, possivelmente encontrarão o mesmo 

resultado, logo, um dos benefícios de fazer estimativas foi perdido, visto que não haverá 

uma discussão sobre quais são os valores aceitáveis ou que não podem ser de forma 

alguma encaixados no problema. 

Na figura seguinte tem-se um exemplo de estimativa de medidas cujo intuito é 

determinar uma medida aproximada sem fazer uma medida exata. O enunciado do 

problema é bastante compreensível para os alunos do 6° ano. Eles precisam estimar o 

tamanho do comprimento de um segmento dado. O problema estimula ainda a 

verificação do resultado obtido a partir da estimativa. É um bom método para que o 

aluno compreenda em que sua ideia foi falha e que faça cada vez melhor estimativa.  



42 

 

 

Figura 9 – Exemplo de estimativa de comprimento – Livro “Praticando a matemática” 

– 6º ano (ANDRINI & VASCONCELLOS, 2015, p. 248) 

O destaque desta atividade é o incentivo a uma autoanálise do aluno, para que 

ele possa avaliar se os métodos e as estratégias que fez para estimar o comprimento do 

segmento foram suficientes para chegar ao valor correto. 

Em outra obra (MORI, ONAGA, 2015) as autoras trazem um exemplo de 

estimativa computacional, no qual o objetivo é determinar um número que seja uma 

aproximação de um cálculo que nós não podemos ou não desejamos determinar 

exatamente. Este é um modelo muito útil na vida do aluno, fora da escola. Na 

sociedade, em todo momento as pessoas estão fazendo algum tipo de estimativa, mas 

principalmente neste formato, pois trabalhar com dinheiro é uma forma muito intuitiva 

de ensinar e como todos nós temos contato muito cedo com o sistema monetário fica 

mais fácil. 

A coleção cujo exemplo foi destacado está catalogada no PNLD como 

abordando o tema de estimativa acertadamente e o livro do 6° ano traz um subcapítulo 

intitulado “Estimativa e outros procedimentos de cálculos”.  
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Figura 10 – Estimativa e outros procedimentos de cálculos – Livro “Matemática ideias 

e desafios – 6° ano” (MORI, ONAGA, 2015, p. 75) 

O assunto é abordado em duas páginas e no final há alguns exemplos como o da 

figura a seguir.  

 

Figura 11 – Exemplo de estimativa computacional – Livro “Matemática ideias e 

desafios – 6° ano” (MORI, ONAGA, 2015, p. 76) 

Ainda que muitas coleções não abordem o tema, ou o façam de maneira simples 

e despretensiosa, é notável que os alunos se aproximam mais da realidade que os 

cercam por meio do cálculo de estimativas. A matemática pode ser acessível a qualquer 

aluno, basta que cada vez mais ela seja abordada por meio de métodos e de conteúdos 

que os estudantes possam identificar alguma relação – ainda que mínima – como dia a 

dia, dando significado no aprendizado escolar. 
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4. Atividades para trabalhar com estimativas 

4.1. Estimativas com Problemas de Fermi 

Nesta etapa do trabalho, serão apresentadas algumas atividades que para serem 

resolvidas com uso de estimativas que envolvem “números grandes”. São chamados de 

Problemas de Fermi
13

 os problemas que envolvem algum processo de estimativa para 

poder chegar à resposta. Nesses casos, são propostos problemas nos quais a resposta 

encontrada não é “precisa” e, além disso, para sua solução são usados pouquíssimos 

dados.  

As atividades aqui descritas estão dispostas no livro Guesstimation: Solving the 

World's Problems on the Back of a Cocktail Napkin. Em tradução livre, Estimativa: 

Resolvendo problemas do mundo no verso de um guardanapo, de Lawrence Weinstein 

& John A. Adam, publicado no ano de 2008. Este é um livro muito interessante, pois 

trata as estimativas como uma parte essencial da matemática e apresenta ao leitor 

maneiras de resolver problemas aparentemente complexos com uso apenas dados já 

conhecidos e com operações simples.  

Visto que não há tradução em português para este livro, os problemas muitas 

vezes usam dados do sistema inglês de medidas, tais como pés e milhas. Além disso, as 

atividades trazem localizações do país de origem do escritor. Para sanar estes obstáculos 

foi realizada uma adaptação de medidas, nomes de cidades, entre outros itens, para que 

a sugestão de resolução esteja ao alcance de professores e alunos brasileiros. Levando-

se em conta todos estes aspectos, as atividades propostas bem como as sugestões de 

resolução e as figuras foram retiradas do texto original. 

Ao pensar na forma que as atividades aqui propostas possam ser utilizadas com 

maior proveito em sala de aula, entende-se que para a resolução das respectivas 

atividades é necessário que os alunos estejam familiarizados com alguns conteúdos 

matemáticos, em particular, números em notação científica, noções de cálculo mental e 

de estimativas, noções básicas de volume e área.  

                                                           
13

 O nome vem de Enrico Fermi (1901-1954), físico italiano que deu inúmeras contribuições ao campo da 

Física Nuclear e ganhador de um prêmio Nobel. Um problema de Fermi bastante conhecido é: Quantos 

afinadores de piano têm na cidade de Boston? (PAENZA, 2007). 
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Ratifica-se a ideia de que, aqui estas apresentadas apenas sugestões de resolução 

e que cada aluno precisa ser estimulado a fazer suas próprias estimativas usando dados 

que considera importante e com os conhecimentos que possui, pois é apenas quando o 

professor dá autonomia para o estudante que ele assimila o conteúdo. Há no livro, no 

começo de cada atividade, dicas de como resolvê-las, que funcionam apenas como 

alicerce para melhor compreensão do texto.  

Como bem observa Navarro (2013), não há um procedimento bem definido para 

resolver esse tipo de problema. Se conhecêssemos todas as informações necessárias para 

a resolução seria fácil calcular com algumas operações aritméticas. Frente a isso, o autor 

fornece algumas sugestões. A primeira é tentar decompor o problema principal em 

outros problemas secundários e mais fáceis de resolver. Outra dica do autor é usar nossa 

experiência. Por exemplo, é razoável supor que expectativa de vida de uma pessoa varia 

entre 75 e 80 anos, ou ainda que cabem três ou quatro pessoas em um metro quadrado 

ou ainda que dormimos cerca de 8 horas por dia. Se a quantidade a ser estimada vai 

além de nossa experiência, Navarro (2013) sugere que usemos um limite inferior e um 

limite superior que pareçam razoáveis e calcular a média geométrica. Arredondar os 

números também é sugerido já que o objetivo não é obter uma resposta exata. O autor 

não descarta também a possibilidade de buscar outras informações desconhecidas em 

livros ou na web.  

A seguir, trazemos quatro problemas e suas soluções presentes em Weinstein & 

Adam (2008) que evidenciam o uso das estimativas na resolução de problemas e 

utilizam em vários momentos das dicas de Navarro (2013). Alguns dos problemas aqui 

apresentados estão citados também em Figueiredo & Soares (2013). 

 

4.1.1 Problemas de Fermi – alguns problemas e suas resoluções 

Problema 1: Quantas bolas de golfe são 

necessárias para dar uma volta na Terra 

pela linha do Equador? 

 

Dicas para resolver o problema: 
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 Qual o diâmetro de uma bola de golfe? Lembre-se que o valor aproximado de uma 

polegada é de 2,5 cm. 

 Qual a medida da circunferência da Terra? 

 Você precisa se lembrar do comprimento da circunferência que é 𝑐 = 2𝜋𝑟 

 A diferença de fuso horário entre Rio Branco/AC e Brasília é de 3 horas
14

 e há 24 

áreas de fuso horário na Terra. 

 A medida da circunferência da Terra é 8 vezes a distância entre Brasília e Rio 

Branco. Você pode voar esta distância em 3 horas. 

Para resolver esta questão é necessário saber o diâmetro de uma bola de golfe e 

da circunferência da Terra. Vamos começar pela parte fácil. A bola de golfe tem um 

diâmetro de pouco menos de 2 polegadas ou cerca de 4 cm. 

Há muitos meios de estimar a circunferência da Terra. Por exemplo, há uma 

diferença de 3 horas de fuso horário entre Rio Branco, no Acre, e Brasília e há 24 zonas 

de fuso horário na Terra. Portanto, a medida da circunferência da Terra é cerca de 8 

vezes a distância entre Rio Branco e Brasília. Sabendo que a distância entre estes dois 

estados brasileiros é 5.000 km, então se pode estimar que demore cerca de três horas de 

voo no trajeto de Brasília a Rio Branco. Assim, a circunferência é C = 8 x 5.000 km = 

4,0 x 10
4 

km.  

Alternativamente, sabe-se que aviões voam mais devagar que a Terra gira e que 

alguns jatos militares podem voar mais rápido do que a Terra gira. Visto que os aviões 

comuns voam a 500 km/h e aviões militares voam a 2000 km/h, pode-se estimar a 

rotação da Terra em 1000 km/h, sabendo que a Terra dá uma volta completa sobre seu 

eixo em 24 horas sua circunferência deve ser   C = 24 x 1.000 km = 2,4 x 10
4
 km.

 

É claro que se você se lembra que a medida da circunferência é 40.000 km ou 

que a medida do raio da Terra é 6400 km e que a expressão para o comprimento da 

circunferência é c = 2π R, então você não precisa estimar isso. 

Agora, a aritmética é simples. Primeiro nós precisamos converter a medida da 

circunferência da Terra de quilômetros para centímetros. O número de bolas de golfe 

que precisamos é  

N=4×104𝑘𝑚 ×
103

1𝑘𝑚
×

102

1𝑚
×

1 𝑏𝑜𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑙𝑓𝑒

4𝑐𝑚
 = 10

9
 bolas de golfe. 

                                                           
14

 Este é um exemplo do tipo de adaptação que foi feita a partir do problema original. As medidas e os 

nomes das cidades foram modificados para o entendimento de um leitor brasileiro.  
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Nota-se que este problema torna-se simples quando se conhece o comprimento 

da circunferência da Terra. De fato, o maior esforço neste caso é para encontrá-lo. Se 

não houver uma iniciativa positiva por parte dos estudantes para encontrar este valor 

(Que não seja procurar no Google), é válido que o professor auxilie o aluno neste 

processo.  

 

Problema 2: Em média, quantas pessoas estão 

voando sobre o Brasil a qualquer momento? 

 

Dicas para resolver o problema: 

 Não escolha algum horário de madrugada, 

escolha durante o dia.  

 Pense sobre a fração do tempo que você 

gasta voando. Isto é, o número de horas ou dias 

que você voa em um ano em comparação com 

o número de horas ou dias em um ano. 

 A fração de tempo que as pessoas gastam 

voando é igual à fração de pessoas voando a 

qualquer momento. 

Há duas ideias básicas aqui. Primeiro, a fração de tempo que a média das 

pessoas passa voando é igual à fração média de pessoas que estão no ar a qualquer 

instante. Isto significa que se você gastar 10% do seu tempo voando então, em média 

10% da população está no ar a qualquer momento. Note que isto só funciona se há 

pessoas suficientes discutindo para solucionar o problema. Segundo, nós podemos usar 

nossa própria experiência para estimar a fração de tempo que a média das pessoas passa 

no ar, ou no shopping, ou dormindo. Em outras palavras, 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑔𝑜𝑟𝑎

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙𝑒𝑖𝑟𝑎
=

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑜𝑎𝑛𝑑𝑜

1 𝑎𝑛𝑜
 

A população brasileira é aproximadamente 200 milhões de habitantes. Podemos 

estimar ainda que a média de voos por brasileiro é de um a três por ano
15

. Já um voo 

típico está entre uma e seis horas de duração. Então, vamos estimar dois voos por ano 

                                                           
15

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/09/maioria-dos-passageiros-de-aeroportos-

do-brasil-e-homem-e-viaja-tres-ou-mais-vezes-por-ano-diz-pesquisa.htm Acesso em 13 jan. 2016.  

http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/09/maioria-dos-passageiros-de-aeroportos-do-brasil-e-homem-e-viaja-tres-ou-mais-vezes-por-ano-diz-pesquisa.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/04/09/maioria-dos-passageiros-de-aeroportos-do-brasil-e-homem-e-viaja-tres-ou-mais-vezes-por-ano-diz-pesquisa.htm
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com três horas por voo, logo, serão seis horas por ano em voo. Agora nós inserimos os 

dados que estimamos: 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑣𝑜𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑔𝑜𝑟𝑎

2 × 108
=

6 ℎ𝑟𝑠

400 𝑑𝑖𝑎𝑠 × 25 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑑𝑖𝑎
 

Podemos reorganizar isso para obter: 

Número de pessoas voando agora = 3 × 108 ×
6ℎ𝑟𝑠

104ℎ𝑟𝑠
. Arredondando 3 x 6 para 20 e 

simplificando, chegamos em 2 × 105 pessoas por hora. 

Isto significa que existem aproximadamente duzentas mil pessoas voando sobre 

o Brasil neste momento.  

 

Problema 3: Quantas células há no corpo humano? 

 

Dicas para resolver o problema: 

 Como você pode estimar o seu volume? 

 Massa/Densidade. Qual a sua massa? A 

densidade da água é 1 kg/l ou 10
3 

kg/m
3
. 

 Alternativamente, você pode estimar o 

volume de uma caixa retangular. 

 Uma célula realmente grande é ainda menor 

que um objeto que você pode ver. 

 

 

Vamos começar estimando a massa de uma pessoa que tem 100 kg. Portanto, 

nós podemos seguramente assumir que essa pessoa boia. A sua densidade média é 

bastante próxima da água, ou seja, 1 kg/L ou 10
3
 kg/m

3
. Portanto, 100 kg de água ocupa 

100 𝑘𝑔 × (1𝑚3/10³𝑘𝑔)  =  0,1𝑚³. 

Nós podemos fazer isso de outro jeito. Basta aproximar seu corpo a uma caixa 

com comprimento c, largura l e altura h. Então, seu volume é 𝑣 = 𝑐 × 𝑙 × ℎ. Quais 

escolhas devemos fazer para estas quantidades? O comprimento é de aproximadamente 

0,5 metros, aproximando a largura (lembre-se que você pode fazer uma média entre 
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cabeça, pescoço, tronco, pernas e pés) temos 0,1 metros e para altura estimamos em 2 

metros. Com isso obtemos 0,1 m
3
. 

Agora vamos descobrir o tamanho de uma célula usando nossos próprios olhos. 

Nós, geralmente, não conseguimos enxergar as células a olho nu. Se você olhar para 

uma régua, as linhas que a compõem são uma fração de milímetro (10
-3

m). Eu ainda 

consigo ver algo em torno de 10
-4

m de tamanho. Eu não consigo ver as células, 

portanto, elas devem ser menor do que isso. O inventor do microscópio usou seu 

protótipo (com uma ampliação entre 10 e 100) para ver células. Assim uma célula típica 

deve ser 10 a 100 vezes menor do que 10
-4

 ou entre 10
-5

 ou 10
-6

 (Que é de 1 a 10 µm 

[micrómetro] em tamanho). 

Uma célula humana típica com diâmetro de 10 µm (10 × 10−6𝑚 = 1 × 10−5𝑚) 

terá um volume de: 

𝑉𝑐𝑒𝑙 ≈ 𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜3 = (10−5 𝑚)3 = 10−15 𝑚³ 

Agora, o número de células em nosso corpo é apenas a razão dos volumes: 

𝑁𝑐𝑒𝑙 =
𝑉𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜

𝑉𝑐𝑒𝑙
=

10−1𝑚³

10−15𝑚³
= 1014 

Isso significa que nós temos aproximadamente, 100 trilhões de células em nosso 

corpo. Isso é cerca de mil vezes o número de estrelas que existem em nossa galáxia. 

 

Problema 4: Quantos quilômetros um jogador de futebol percorre durante um 

jogo? 

Dicas para resolver este problema: 

 Quantas vezes eles correm de um 

lado para o outro no campo de futebol? 

 Alternativamente, o quão rápido 

ele corre? E quanto tempo do jogo ele gasta 

correndo? 

 Tempo gasto em movimento × 

velocidade média = distância percorrida. 

Se você já assistiu algum jogo de 

futebol, você deve ter notado que os 
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jogadores (exceto o goleiro) gastam mais da sua atuação caminhando ou correndo e 

raramente ficam parados. Eles às vezes caminham e por vezes, correm muito rápido. 

Vamos começar estimando velocidades de caminhada e corrida. Em 2009, Usain 

Bolt
16

 percorreu os 100 metros em 9.58s, que podemos aproximar para 10s
17

. Ou seja, 

cerca de 10 m/s. A velocidade de caminhada está próxima de 2 m/s. Se nós assumimos 

que metade do tempo é gasta correndo a toda velocidade e a outra metade é gasta 

caminhando, então teremos uma velocidade média de 
10+2

2
≅ 6 𝑚/𝑠. A resposta correta 

certamente está entre 2 m/s e 8 m/s por isso a nossa resposta deve ser um múltiplo de 2. 

Durante um jogo padrão de 90 minutos temos: 

90 𝑚𝑖𝑛 × 60 = 5400 𝑠𝑒𝑔 

5400 𝑠𝑒𝑔 × 6 𝑚/𝑠 ≈ 32 𝑘𝑚 

 

4.1.2 Outras sugestões de Problemas de Fermi 

Outras sugestões de problemas de Fermi que o livro de Weinstein & Adam 

(2008) apresenta e que consideramos interessante (mas não necessariamente fáceis) 

estão listadas a seguir. 

1. Quanto de gasolina um carro popular usa durante sua vida útil?   

2. A partir da medida do raio do Sol, qual é em média a densidade do Sol? Note 

que a massa do Sol é um milhão de vezes maior do que a massa da Terra, ou 1030Kg. 

3. Em média, em quanto cada cigarro consumido por um fumante encurta sua 

expectativa de vida? 

4. Qual o volume total de sangue humano no mundo? 

5. Quanto espaço é necessário para acomodar 1 milhão de pessoas  

em um comício político? 

6. Qual a quantidade de lixo doméstico recolhido anualmente no Brasil? (Em 

m³) 

7. Quantas pessoas estão falando no celular e neste instante? 

                                                           
16

 http://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/23/deportes/1440334552_042777.html. Acesso em 13 jan. 2016. 

17
 Esta informação foi acrescentada por nós por ser uma maneira de entender melhor a estimativa 

utilizada de 10m/s. Além disso, esta informação diz respeito a um atleta bastante conhecido atualmente, o 

que dá mais realidade e confiabilidade ao dado. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/23/deportes/1440334552_042777.html
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8. Quantos grãos de areia existem em todas as praias do mundo? 

9. Quanto de dióxido de carbono (em kg) uma pessoa emite na atmosfera a cada 

ano? Todos os seres humanos? 

10. Qual é a velocidade de viagem de uma bicicleta tradicional? 

Durante o período em que cursamos a disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino 

IV, e a partir da resolução deste e de outros problemas que tivemos contato, resolvemos 

então criar os nossos próprios “Problemas de Fermi”. Tentamos então fazer uma 

estimativa para a seguinte questão
18

: Quantos carros passam pela Ponte Rio Niterói por 

dia? Uma solução proposta por nós está a seguir.  

Sabemos que a travessia Rio-Niterói é realizada diariamente por muitos 

moradores do Rio de Janeiro que trabalham em Niterói e cidades circunvizinhas, como 

São Gonçalo, por exemplo, e também no sentido inverso, por moradores de Niterói e 

demais cidades que trabalham na cidade do Rio de Janeiro. Para resolver o problema 

precisamos de alguns dados iniciais. Ter um mapa das regiões do estado também ajuda.  

 

Figura 12 – Mapa do estado do Rio de Janeiro
19

 

A população da cidade do Rio de Janeiro é de aproximadamente 6 milhões de 

habitantes. Vamos fazer uma estimativa para a fração das pessoas que trabalham ou 

estudam do outro lado da ponte e vão de um lado para o outro (do Rio de Janeiro para 

                                                           
18

 A resolução aqui apresentada fez parte do trabalho final apresentado para a disciplina de Pesquisa e 

Prática de Ensino IV e também consta em Figueiredo e Soares (2016).  

19
 Imagem adaptada de http://1.bp.blogspot.com/-Bk-

HFk_t3lQ/Tq_DVT_u_QI/AAAAAAAAI1I/qvd045WjHpc/s1600/mapa_rj_regional.jpg Acesso em 14 

jan. 2016.  

http://1.bp.blogspot.com/-Bk-HFk_t3lQ/Tq_DVT_u_QI/AAAAAAAAI1I/qvd045WjHpc/s1600/mapa_rj_regional.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-Bk-HFk_t3lQ/Tq_DVT_u_QI/AAAAAAAAI1I/qvd045WjHpc/s1600/mapa_rj_regional.jpg
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Niterói ou de Niterói para o Rio de Janeiro). Devemos lembrar que para ir do Rio de 

Janeiro a Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro ou para Vassouras, no Centro 

Sul fluminense, por exemplo, não há necessidade de passar pela Ponte. Assim, pelo que 

conhecemos da geografia e da malha viária do estado, é razoável supor que quem faz 

essa travessia é quem mora especialmente nas cidades do Rio de Janeiro e região 

metropolitana (o que inclui Niterói) e também em parte da Região dos Lagos. A 

população da cidade do Rio de Janeiro é de 6 milhões de pessoas e a cidade de Niterói e 

região dos Lagos juntam mais uns 2 milhões de habitantes, perfazendo um total de 8 

milhões.  

Boa parte das pessoas usa o transporte público como o ônibus ou a barca para 

esse deslocamento. Se considerarmos que 10% das pessoas fazem a travessia pela ponte 

com carro de passeio calculamos 10% de 8 milhões de pessoas que é igual a 800 mil 

pessoas. No Brasil, temos 1 carro para cada 4 habitantes. Assim, 800 mil dividido por 4, 

chegamos a 200 mil. Se apertarmos um pouco mais a estimativa do número de pessoas 

que fazem a travessia para 5%, encontramos 100 mil pessoas por dia. Fazendo uma 

média aritmética entre esses dois valores, encontramos 150 mil pessoas por dia, o que é 

um valor bastante aproximado do valor estimado pelo jornal O Globo
20

.  

 

4.2. Estimativas e Cálculo de Multidões 

Nas recentes manifestações a favor ou contra o impeachment presidencial, 

contra o aumento das passagens de ônibus e contra a corrupção, foi comum haver uma 

grande discrepância nas estimativas sobre a participação do público divulgadas por 

autoridades, imprensa e organizadores dos eventos. Muitas vezes, isso acontece por dois 

motivos: é muito difícil fazer a contagem precisa de uma grande aglomeração de 

pessoas em uma área aberta; há sempre fortes interesses políticos envolvidos nas 

estimativas, o que faz com que sejam infladas ou subestimadas.  

Em trabalho sobre o tema desenvolvido em Figueiredo & Dassie (2015) 

mencionamos  que estimar quantidades é uma atividade importante e frequente em 

diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, quando nos deparamos com notícias 

sobre a mortandade peixes na Lagoa Rodrigo de Freitas, a notícia destaca o fenômeno 

                                                           
20

 https://oglobo.globo.com/rio/sete-curiosidades-sobre-ponte-rio-niteroi-16497232  

 

https://oglobo.globo.com/rio/sete-curiosidades-sobre-ponte-rio-niteroi-16497232
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biológico ou degradação ambiental que provocou o fato, além de indicar o número 

“aproximado” (uma estimativa) de peixes mortos. 

De acordo com instrução técnica (IT CEPD 001) do Centro de Estudos e 

Pesquisa de Desastres divulgada em 2006 pela Secretaria de Governo do Rio de Janeiro 

é importante avaliar com relativa precisão o quantitativo de pessoas em aglomerações, 

sejam elas decorrentes de eventos ou situações emergenciais, de forma a evitar a 

desinformação que pode conduzir a resultados não desejados, especulações ou mesmo a 

manipulações. A norma ainda frisa que a literatura sobre o assunto é escassa, sendo uma 

área dominada por analistas de interpretação, pois não existem métodos ostensivamente 

divulgados (RIO DE JANEIRO, 2006) 

 Em apenas uma manifestação no dia 13 de março de 2016, segundo a página 

veja.com
21

, foram divulgados três números diferentes para a participação de 

manifestantes. O Instituto Datafolha informou que o protesto reuniu 500.000 pessoas. 

Para Policia Militar foram 1,4 milhão e para um dos organizadores do evento este valor 

foi de 2,5 milhões de pessoas. Esses valores são tão discrepantes que deixam o público 

refém da visão distorcida pelos interesses das pessoas que fazem as contagens, segundo 

Paul Yip, especialista de análise dados da Universidade de Hong Kong.  

Ainda segundo a reportagem da veja.com (NORTE, 2016), o método de 

contagem de pessoas em uma multidão mais utilizado foi criado na década de 1960 pelo 

professor Herbert Jacobs da Universidade de Berkley, na Califórnia. Ele observou os 

protestos contra a Guerra do Vietnã de sua janela e considerou que para estimar o 

número de manifestantes era preciso medir a área ocupada e dividi-la por quadrantes. 

Bastava analisar a concentração de pessoas em cada quadrante para obter a soma final 

em qualquer evento. Assim que ele determinasse o número aproximado de participantes 

em um quadrante, ele poderia facilmente calcular o número de setores em uma área de 

qualquer densidade e, rapidamente, chegar a uma boa estimativa de quantas pessoas 

estavam presentes em qualquer multidão. Desta forma, o novo e simples padrão do 

Método de Jacobs nascia. Em busca da “precisão”, o chamado método Jacobs evoluiu e 

a contagem incorporou projeções matemáticas para balancear a diferença entre áreas de 

maior e menor densidade. 

                                                           
21

 A reportagem está disponível em http://veja.abril.com.br/mundo/calculo-de-multidoes-ciencia-contra-o-

chutometro/ Acesso em 21 fev. 2017.  

http://veja.abril.com.br/mundo/calculo-de-multidoes-ciencia-contra-o-chutometro/
http://veja.abril.com.br/mundo/calculo-de-multidoes-ciencia-contra-o-chutometro/
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Ainda assim, existem inúmeras formas de realizar uma estimativa para estes 

casos que foram elaboradas e aperfeiçoadas por vários órgãos ao passar dos anos e em 

função da necessidade de se encontrar esses valores. No Brasil, uma das técnicas mais 

aceitas e mais próximas da realidade é exatamente o método Jacobs, usado pelo Instituto 

DataFolha. Durante os eventos, o DataFolha usa imagens de satélite e fotos aéreas para 

calcular áreas. O Instituto considera que 7 pessoas podem ocupar o espaço de 1 (um) 

m². O grupo, nesta condição tem pouca mobilidade, o que não ocorre em festas e 

manifestações ao ar livre. Para chegar a lotação total, a área é multiplicada por 7, o que 

gera um número superestimado. Isso é compensado, em parte, pelo vazio dos espaços 

ocupados por canteiros, bancas de jornal e árvores. 

O Método de Jacobs pode parecer uma solução simples demais, mas 

a verdade é que ele é surpreendentemente exato quando é feito por 

observadores não tendenciosos, e a tecnologia moderna tornou tudo 

muito mais fácil. Pegue ferramentas como o Google Earth, por 

exemplo, que tornou fácil e trivial para qualquer um descobrir o 

tamanho exato da área de determinado local, além de dividir a área em 

setores. E graças à cobertura constante da mídia, qualquer multidão de 

larga escala terá registro de vídeos ou fotos (e caso a mídia não o faça, 

alguém no Twitter provavelmente o fará). Então, determinar o número 

de pessoas com estes dados e ferramentas se torna relativamente 

simples. Claro, alguém poderia criar um software de reconhecimento 

para identificar com precisão quantas pessoas estão presentes em 

determinada multidão, mas este nível extra de certeza se torna 

desnecessário já que os resultados seriam muitos próximos aos obtidos 

pelo Método de Jacobs (SMALLWOOD, 2015). 

A instrução técnica elaborada pela Prefeitura do Rio de Janeiro é bem didática 

no sentido de padronizar a estimativa de contagem de participantes de uma 

manifestação, pelo método Jacobs. A partir da foto aérea que é necessário ser tirada, há 

dois modelos: a foto oblíqua e a foto vertical, cada qual com sua especificidade na 

visualização do terreno. 

http://gizmodo.uol.com.br/author/karl-smallwood/
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Figura 13 – Modelo de fotografias (RIO DE JANEIRO, 2006, p.22) 

E de acordo com as fotografias obtidas e suas distorções é possível fazer 

proporções, como indicado na figura seguinte. 

 

Figura 14 – Proporções de aproveitamento de fotos (RIO DE JANEIRO, 2006, p.23) 

Ainda segundo a IT CEPD 001, caso seja necessário cobrir uma área maior que 

aquela visível na parte central da foto, recomenda-se tirar várias fotos com superposição 

de aproximadamente 50% e depois fazer a montagem como se fosse uma foto 

panorâmica. 
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Figura 15 – Composição de foto (RIO DE JANEIRO, 2006, p.23) 

 Para a identificação da escala é fundamental saber verificar os objetos na foto 

que não tenham sofrido distorções que deturpem demasiadamente a escala. A escala 

gráfica fornece, rapidamente, sem necessidade de cálculos, o valor real das medidas 

executadas sobre o desenho, qualquer que tenha sido a redução ou ampliação sofrida por 

este. Com isso, a IT CEPD 001 mostra um exemplo de como construir a escala de forma 

mais acertadamente. 

 

Figura 16 – Construção da escala (RIO DE JANEIRO, 2006, p.17) 

 A IT CEPD 001 traz ainda uma indicação de como se pode calcular o número de 

pessoas em cada metro quadrado a partir de imagens. 
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Figura 17 – Quantidade de pessoas por metro quadrado (RIO DE JANEIRO, 2006, 

p.42) 

 Interessante destacar que o documento apresenta um exemplo de como executar 

o cálculo, por meio de uma avaliação do show dos Rolling Stones realizado na Praia de 

Copacabana em 2006, pois tal evento gerou estimativas com diferenças de até 100%. O 

exercício foi feito com base em fotografias de jornais com objetivo de chegar a um 

número máximo, que dificilmente seria ultrapassado. 

 

Figura 18 – Imagem aérea do show dos Rolling Stones (RIO DE JANEIRO, 2006, 

p.57) 
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Figura 19 – Imagem área do show dos Rolling Stones com baixa densidade de pessoas 

(RIO DE JANEIRO, 2006, p.58) 

A partir dessas fotos e utilizando todos os itens citados anteriormente, a área 

ocupada foi setorizada de acordo com a densidade de pessoas. 

 

Figura 20 – Imagem área do show dos Rolling Stones de acordo com a densidade de 

pessoas (RIO DE JANEIRO, 2006, p.59) 
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Figura 21 – Quadro elaborado de acordo com a densidade de pessoas (RIO DE 

JANEIRO, 2006, p.59) 

Destaca-se, a atividade proposta pelo autor Edwaldo Bianchini, em seu livro 

didático Matemática, para o 7º ano, que utiliza exatamente este mesmo documento e 

raciocínio. Propõe-se que o aluno necessita faça sua própria estimativa a partir da foto 

área de um show.  

 

Figura 22 – Atividade sobre estimativas de multidões (BIANCHINI, 2011, p.210) 

Pensando na aplicação e na atualidade deste assunto em sala de aula e na 

possibilidade de estimular o senso crítico dos alunos, elaboramos uma atividade para a 

disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino III, ministrada pelo professor Bruno Dassie, 

no segundo semestre de 2015. A atividade foi realizada com alunos do Colégio 

Universitário Geraldo Reis no ano de 2015.  

Primeiramente, os alunos foram divididos em grupos de quatro. A atividade 

realizada foi realizada em três momentos: No primeiro, foi apresentada uma curta 

explicação sobre as estimativas, com o auxílio de um Datashow e uma apresentação em 
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slides do Power Point. Esta apresentação continha diversos métodos de contagem de 

pessoas em grandes eventos, porém, detalhava um método específico – O método de 

Jacobs, usado pelo instituto Datafolha.  

  

  

Figura 23 – Alguns slides utilizados durante a Atividade realizada no COLUNI  

No terceiro momento, foi disponibilizada para os alunos, uma figura com uma 

grande concentração de pessoas e os valores em escala. Com o auxílio da régua, os 

alunos foram estimulados a desenvolver seu próprio método de contagem. A maioria 

deles utilizou o mesmo método usado no Datafolha. Uma cópia da foto utilizada está na 

Figura 23. 

 

Figura 24 – Ilustração utilizada durante a atividade realizada no COLUNI  

A atividade foi muito bem recebida pela maioria dos alunos, que prestaram 

bastante atenção, participaram e contribuíram para a fluidez da tarefa. No momento dos 
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slides, quando foi comentado sobre a divergência dos dados, os alunos ficaram vidrados 

e atenciosíssimos. Fizeram perguntas como “porque os dados não podem ser 

unificados?” Ou ainda “A partir desses métodos chegamos a um número exato?”. Neste 

momento podemos avaliar que estávamos chegando ao cerne do conteúdo, que era 

justamente que os alunos entendessem que estimar não é chegar a um “número exato”. 

Os alunos souberam reconhecer a escala, souberam calcular a área do local e 

também souberam estimar quantas pessoas havia em toda figura. Neste momento, os 

alunos pediram para rever o slide que mostrava como era feito o cálculo pelo Datafolha. 

Achei interessante que os alunos quiseram fazer os cálculos perfeitos, assim como eram 

feitos pelo Instituto. Era esperado que os estudantes fizessem uma média dos espaços 

vazios e dos espaços mais cheios e chegassem a uma boa estimativa. Eles não fizeram a 

média, porém calcularam quantas pessoas havia no espaço e fizeram a estimativa, da 

maneira deles. Destaque para um grupo que calculou a área apenas onde as pessoas 

estavam retirando os espaços vazios. 

É importante destacar que os alunos compreenderam o porquê de os dados 

aparecerem tão distorcidos e como podemos fazer uma análise dos números que chegam 

até nós. Esse foi um grande passo na evolução do pensamento crítico dos alunos, que 

perceberam como a matemática pode ser aliada dos interesses políticos do governo e da 

imprensa. Além disso, houve grande comoção para o fato da matemática estar sendo 

aplicada num assunto tão atual e importante, no qual os conceitos aprendidos são de fato 

utilizados em problemas contextualizados e interessantes.  
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5. Considerações Finais 

Ainda há um imaginário de que estimar é chutar ou fazer aproximações 

grosseiras. Por isso, é preciso que cada vez mais alunos e professores compreendam que 

fazer estimativas é tão importante quanto achar uma resposta “exata” traz ao aluno 

diversos benefícios.  

Podemos notar com os exemplos dados nesta monografia que para fazer uma 

estimativa usamos várias outras estimativas parciais. Sendo assim, o resultado final vai 

depender de quão boas são essas estimativas parciais e, quanto melhores elas forem, 

mais aproximado do valor real a estimativa será. Como já mencionado é possível e 

conveniente estimular os alunos a fazer pesquisas na internet para obter essas 

informações secundárias. Dessa forma, não há estimativa “correta” ou “errada”. Além 

disso, ela pode variar bastante dependendo do tipo de informação que se leva em 

consideração em cada problema. 

O trabalho com estimativas pode abrir uma janela de possibilidades de 

atividades para o professor. Além do trabalho com o tratamento e coleta de dados os 

alunos têm contato com o cálculo aproximado fazendo arredondamentos, usando a 

notação científica, medidas e outros tópicos do currículo.  

Assim como nós, o professor pode criar com a turma os seus próprios 

“problemas de Fermi” e tornar a resolução desses problemas parte de um projeto que 

envolva a turma toda. Isso estimula a criatividade e o senso crítico ao “chutar” valores 

para informações parciais que são necessárias para obter a solução do problema. Pode-

se começar com problemas simples e depois propor outros mais complexos.  

Como foi dito, apesar da ênfase que os PCNs e outros documentos dão as 

estimativas, ainda pouco se estuda e investiga no Brasil a respeito das estimativas. Além 

disso, lidamos pouco com elas como um conteúdo a ser ensinado e assim, temos pouca 

prática em fazer estimativas mais complicadas. Espera-se com este trabalho que 

professores e alunos encontrem estímulo para elaborar e incorporar atividades com 

estimativas em suas propostas de ensino e encontrarem meios criativos de resolução das 

mesmas, lembrando que estimar é fazer um desafio em aberto. 

 Além de saber de todos os benefícios que o trabalho com estimativas pode 

trazer, também é muito gratificante saber que com esta monografia podemos contribuir 
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para a bibliografia deste tema, pois este assunto ainda é pouco explorado, de um modo 

geral.  
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