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RESUMO

O presente trabalho trata da análise de conteúdos matemáticos do Ensino Médio abordados
na Wikipédia lusófona. Inicialmente são discutidos marcos históricos importantes para a
educação, como, por exemplo, a invenção da escrita e o desenvolvimento da tecnologia, com
a criação de máquinas de calcular, computadores, internet, etc. É relevante citar essas
evoluções devido ao fato de elas terem mudado a maneira de como as pessoas se relacionam
com o estudo e a pesquisa através do tempo. Nesse contexto, é discutido o projeto da
enciclopédia colaborativa, multilíngue, de licença livre, baseada na web denominado
Wikipédia, dando informações do que se trata, seus números, sua relevância no cenário atual
das pesquisas gerais, principalmente as de ordem acadêmica, seu uso e funcionamento
(como pesquisar, criar/editar artigos). Na sequência, a parte central do trabalho, que trata dos
conteúdos matemáticos do Ensino Médio abordados na Wikipédia lusófona, se subdivide em
uma seção inicial de documentos legais norteadores, que trata da seleção e da
obrigatoriedade dos conteúdos matemáticos do Ensino Médio que serviram como guia para a
pesquisa propriamente dita. Depois isso, o trabalho apresenta os resultados obtidos através
dessa pesquisa, fundamentando a seção final que, com base nesses resultados, traz uma
análise quanto a critérios previamente estabelecidos. Ainda, são feitas algumas sugestões de
edição em verbetes identificados como passíveis de serem melhorados.
Palavras-chave: Wikipédia. Conteúdos matemáticos. Ensino Médio.
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ABSTRACT

This paper deals with the analysis of high school mathematical content addressed in the
lusophone Wikipedia. Initially important milestones for education are discussed, such as the
invention of writing and the development of technology, with the creation of calculating
machines, computers, the internet, etc. It is relevant to cite these evolutions because they have
changed the study and research relationship of people over time. In this context, we discuss
the project of the collaborative, multilingual, free license, web-based encyclopedia, Wikipedia,
giving information on what it is about, its numbers, its relevance in the current scenario of
general research, especially academic ones, its use and operation (such as searching,
creating/editing articles). Following, the central part of the work, which deals with the high
school mathematical contents covered in the lusophone Wikipedia, is subdivided into an initial
section of guiding legal documents, dealing with the selection and the compulsory high school
mathematical contents that served as a guide for the research itself. The continuity of the work
presents the results obtained through this research, supporting the final section which, based
on these results, provides an analysis of previously established criteria. Also, some editing
suggestions are made about content that may be improved.

Keywords: Wikipedia. Mathematical contents. High school.
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1

INTRODUÇÃO

A Wikipédia define a si própria, de uma maneira menos prolixa, como:
[...] uma enciclopédia livre de amplo escopo que está a ser construída por
milhares de colaboradores de todas as partes do mundo. Este é um site
baseado no conceito de wiki, o que significa que qualquer internauta, inclusive
você, pode editar o conteúdo de quase todos os artigos acionando o link
"Editar" (nas abas de conteúdo) que é mostrado em quase todas as páginas
do site. Em outras palavras, nós formamos a Wikipédia (SOBRE..., 2019).

A Wikipédia ganhou importância nas consultas em geral, seu uso foi bastante
disseminado e tem influenciado o trabalho de profissionais de todas as áreas de conhecimento
(BORTOLAZZO, MARCON, 2012). Os autores ainda mencionam que, com a popularização
da internet, alterações impactam radicalmente na maneira como os meios de comunicação e
informação e formas de construção, articulação e circulação do conhecimento têm ocorrido
com a crescente substituição de materiais impressos pelos formatos digitais. Nesse caso em
específico, por ser uma enciclopédia online sempre em constante construção, enquanto que
as tidas como tradicionais impressas podem demorar anos para serem publicadas.
Vieira (2008) menciona que a internet, bem como suas mídias, fomenta novos meios
de produzir e compartilhar bens intelectuais. Os ambientes online, os ciberespaços virtuais e
a tecnologia da informação, entre outras características atuais, criaram um contexto que
propiciou um terreno fértil para o surgimento da Wikipédia, que acompanhou essa tendência,
apresentando uma nova forma de aprendizado de construção colaborativa e cooperativa de
conhecimento (PRETTO, PINTO, 2006).
A Wikipédia surgiu com a seguinte missão:
[...] empoderar e engajar pessoas pelo mundo para coletar e desenvolver
conteúdo educacional sob uma licença livre ou no domínio público, e para
disseminá-lo efetivamente e globalmente [...] (WIKIPÉDIA, 2019).

Vieira (2008) ainda aponta o perfil diverso dos colaboradores da Wikipédia, como a
idade, a formação acadêmica, a naturalidade, a profissão, a religião, a filosofia, os interesses,
etc. Assim, é compreensível a necessidade de investigá-la e explorá-la para que possa lhe
ser atribuída a confiabilidade em seu conteúdo e efetiva influência no meio acadêmico,
inclusive apontando-a com qualidade similar às publicações em livros e revistas. Porém ainda
há certa resistência de algumas escolas que até proibiram de maneira parcial ou total o seu
uso (TANCER, 2007).
Em muito essa proibição baseou-se no fato da Wikipédia permitir que qualquer pessoa
possa editar seus conteúdos, e isso faz com que, por vezes, esses estejam com diferentes
níveis de qualidade, sem referências, incompletos ou até mesmo com alguma
desconformidade em relação às suas próprias regras/pilares, o que faz despertar dúvidas
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acerca do conceito de revisão editorial adotado e de sua eficiência. Nota-se, no entanto, que
os conteúdos que, de alguma forma, apresentam-se incompletos ou com alguma
desconformidade são devidamente identificados e sinalizados por colaboradores, geralmente
usuários com um vínculo maior com o projeto, como os embaixadores 1.
A Wikipédia lusófona foi a terceira edição da Wikipédia a ser criada, simultaneamente
com outras línguas. Pode-se verificar sua evolução em termos de números, e como se
encontra atualmente:
[...] tendo alcançado a marca de cem mil artigos em 26 de janeiro de 2006. A
partir do final de 2004, sua edição cresceu rapidamente. Durante o mês de
maio de 2005, ultrapassou o número de artigos das edições em espanhol e
em italiano. Comparando-se com a posição atual, em maio de 2004 era
apenas a décima sétima Wikipédia em número de artigos. Em outubro de
2007, a Wikipédia lusófona ultrapassou a marca dos 300 mil artigos. Em junho
de 2008 ultrapassou a marca dos 400 mil artigos, e em 13 de agosto de 2009
ultrapassou a marca dos 500 mil artigos.[...] Presentemente, é a décimaquarta colocada em número de artigos, com 1 005 128 artigos, depois de ser
ultrapassada pela Wikipédia em espanhol em 5 de julho de 2009, pela
Wikipédia em russo em 23 de fevereiro de 2011, pela Wikipédia em sueco em
fevereiro de 2013, pela Wikipédia em vietnamita em junho de 2013, pela
Wikipédia em samarês e em cebuano em setembro de 2013, e pela Wikipédia
em chinês em fevereiro de 2018. (WIKIPÉDIA EM..., 2019).

Há diversos projetos em Instituições de Ensino Superior que já estão sendo
desenvolvidos a fim de aperfeiçoar os conteúdos abordados pela Wikipédia, inclusive no
próprio IFRS (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul),
Campus Caxias do Sul, onde é executado o projeto “Matemática na Wikipédia: avaliando e
melhorando a qualidade do conteúdo disponível” (BUBLITZ, 2019). Segundo Marques e
Louvem (2013), experiências pedagógicas têm sido feitas na UNIRIO (Universidade Federal
do Rio de Janeiro) com disciplinas de graduação em que alunos editam artigos na Wikipédia.
Além disso, existem projetos de extensão “Wikipédia na Universidade”, em conjunto com a
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UNIRIO, em que diferentes atividades têm sido
desenvolvidas com um público-alvo mais amplo, a partir da experiência docente com a
Wikipédia. Os autores ainda mencionam a existência de diversas iniciativas e parcerias com
outras universidades, o que se iniciou nos Estados Unidos e em seguida foi observado em
outros países.
A partir do conhecimento desses fatos, fomentou-se o interesse na realização deste
trabalho, que visa contribuir para melhorar o conteúdo publicado na Wikipédia, identificando
páginas com poucas ou até sem referências. Nesse sentido, buscaram-se tópicos
matemáticos dentro da área delimitada, os quais foram analisados de acordo com a própria

1 Embaixadores são usuários experientes que atuam como voluntários para disseminar o espírito
colaborativo (PROGRAMA, 2019).

10

sinalização dos usuários (fontes, edição, correções, complementação, etc.) e classificados
conforme a presença e tipo de alertas.
Por conta dos questionamentos a respeito da enciclopédia e de suas características,
este trabalho teve como objetivo geral analisar a qualidade dos conteúdos matemáticos do
Ensino Médio abordados na Wikipédia lusófona, além de propor algumas modificações. Para
viabilizá-lo, foi indispensável o cumprimento dos seguintes objetivos específicos:
1. Fazer um levantamento dos conteúdos matemáticos do Ensino Médio
abordados pela Wikipédia lusófona;
2. Fazer uma triagem dos artigos marcados para revisão, com base nos
conteúdos levantados e tópicos relacionados;
3. Qualificar os conteúdos matemáticos do Ensino Médio abordados na Wikipédia
lusófona de acordo com os alertas apresentados nas páginas, catalogando os
resultados;
4. Analisar a viabilidade das pesquisas na Wikipédia lusófona acerca dos
conteúdos matemáticos consultados, com base nos levantamentos feitos;
5. Comparar alguns artigos da Wikipédia lusófona com os seus correspondentes
disponíveis na Wikipédia inglesa;
6. Propor adequações e/ou inserções de conteúdo em alguns tópicos
consultados.
A sequência do trabalho se deu por meio do desenvolvimento de quatro capítulos. No
capítulo 2, o referencial teórico apresenta fontes e estudos que ajudam na sua
fundamentação. Nele são mostradas algumas informações a respeito de evoluções e marcos
importantes da história da educação e também informações sobre a Wikipédia, mais
relacionadas a seu funcionamento básico, consultas e edições, explicações de ordem geral.
Na parte final, são apresentados aspectos legais a respeito dos conteúdos de matemática do
Ensino Médio (normas, leis, documentos, etc). O capítulo imediatamente seguinte trata da
metodologia, ou seja, explica quais procedimentos metodológicos foram utilizados na
execução do estudo. O quarto capítulo traz os resultados obtidos na pesquisa, a organização
deles em tabelas e gráficos para auxiliar a interpretação por parte do leitor e informações
sobre sugestões de edição de artigos. Por fim, o capítulo 5 apresenta a conclusão do estudo.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

O objetivo deste capítulo é apresentar fundamentação teórica suficiente para uma
melhor compreensão do trabalho. Julgou-se para tanto conveniente subdividi-lo em três
seções: a primeira, contendo um breve histórico sobre a educação e formas de pesquisa de
uma maneira geral, citando alguns pontos e marcos relevantes; a segunda, versando mais
sobre o projeto Wikipédia, foco principal do trabalho; e a terceira, listando documentos legais
norteadores que definem os conteúdos abordados no Ensino Médio.

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DAS EVOLUÇÕES/MARCOS NA EDUCAÇÃO

Quando se trata das evoluções ocorridas na educação, as quais fizeram com que as
pessoas mudassem ou aperfeiçoassem as suas maneiras de pesquisar e aprender, os
avanços tecnológicos foram parte fundamental nesse processo. Neste contexto, a educação
deve evoluir e mudar junto com os avanços da sociedade, pois “a presença de uma
determinada tecnologia pode induzir profundas mudanças na maneira de organizar o ensino”
(KENSKI, 2012, p. 44).
Dentre marcos e avanços importantes, pode-se destacar a invenção da escrita, que
conta a história, deu-se por volta de 4.000 a.C. pelos povos Sumérios e Mesopotâmicos, e a
invenção da imprensa (máquina de impressão tipográfica) no século XV pelo alemão Johann
Gutemberg, mais precisamente na década de 1430 (VIHENA, 2017).
Mais recentemente, adventos tecnológicos como a construção dos primeiros
computadores, mais especificamente logo após a segunda guerra mundial e tudo direta ou
indiretamente ligado a eles a partir de então. Na década de 50, o acesso às tecnologias se
intensificou, iniciando o interesse pela comercialização de máquinas de calcular (calculadoras
mecânicas e eletromecânicas). A partir dos anos 60, o desenvolvimento da calculadora se
confunde com o do computador, pois um teve influência sobre o outro (SCHIFFL, 2006).
No que se refere às evoluções da informática, início e popularização da internet e fatos
atrelados a ela, a disseminação dos computadores, bem como de celulares, smartphones, ebooks, blogs, sites e a própria Wikipédia no início desse século, mudaram, em parte, a
maneira das pessoas estudarem. Esse fato as conduziu, além das bibliotecas físicas
tradicionais, à frente das telas desses aparelhos, em busca das informações que necessitam
de forma mais rápida, prática e com muita disponibilidade, dando-lhes uma nova opção de
acesso à informação.
No entanto, se antes a dificuldade era encontrar informações sobre os temas
pesquisados, agora a dificuldade é filtrá-las, selecioná-las, apurar sua veracidade, sua
confiabilidade, enfim sua qualidade de um modo geral. Embora falsificações e piratarias
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existam desde os primórdios da história, conforme Parodi (2017), antigamente a falsificação
da informação era privilégio das poucas pessoas com acesso aos instrumentos necessários
para produzi-los. Porém, desde o surgimento e popularização da internet, modernos
computadores, avançados softwares, entre outros dispositivos amplamente disponíveis,
possibilitam que cada vez mais pessoas possuam esses meios de acesso. Desde o antigo
GeoCities2, até a atualíssima Wikipédia, é possível criar e editar informações a todo tempo, e
isso fez com que falsificações, piratarias, material inverídico, mesmo produzido de maneira
involuntária, aumentassem relativamente. Nota-se que até as competências para as
pesquisas mudaram e não somente suas ferramentas, fazendo com que as pessoas precisem
se adaptar a isso.
Da mesma forma que a educação se popularizou, a tecnologia também seguiu o
mesmo rumo, com as informações se tornando cada vez mais acessíveis aos estudantes. No
entanto, se antes as informações eram difíceis e mais trabalhosas de se obter, por outro lado
elas tinham um maior grau de garantia de credibilidade, menos pirataria, menos falsificações,
etc. Segundo dados do Relatório de Segurança Digital do Brasil DFNDR LAB3, a propagação
de conteúdo ilícito (das mais variadas formas, plágio, pirataria, falsificações, links maliciosos,
entre outros) aumentou 43% no ano de 2017 para 2018.
Diante disso, a facilidade na obtenção das informações requer pesquisadores mais
exigentes e criteriosos, pois o aumento da disponibilidade de informações traz também um
aumento de informações erradas, sem critérios, com fontes inconfiáveis, etc. O processo de
pesquisa demanda do pesquisador cuidados extras e crivos mais criteriosos para verificar a
credibilidade das informações pesquisadas. Nota-se então, que os avanços tecnológicos
vieram a facilitar a vida das pessoas, mas ainda assim, trouxeram efeitos colaterais que
precisam ser tratados com atenção e cuidado.

2.2 SOBRE A WIKIPÉDIA

A Wikipédia foi lançada em 15 de janeiro de 2001 por Jimmy Wales e Larry Sanger,
tendo sido o nome criado por esse último e significa
[...] uma combinação de wiki (uma tecnologia para criar sites colaborativos, a
partir da palavra havaiana wiki, que significa "rápido") e enciclopédia. A
palavra "Wikipédia" é uma adequação lusófona da forma original anglófona
sobre a fusão dos dois nomes que formam o termo. Em português, o prefixo

2 GeoCities foi criado em 1994 por David Bohnett e John Rezner. Foi um serviço de hospedagem de
sites do portal Starmedia, popular na década de 1990. A ideia era agrupar os sites em "Cidades",
conforme o tema tratado. (GEOCITIES, 2019).
3 DFNDR LAB. Laboratório especializado em segurança digital da Psafe.
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"Wiki" é somado ao sufixo de "enciclopédia", ganhando acento diacrítico
agudo no e, para atender à gramática lusófona. (BOAS..., 2019).

Na Wikipédia cada página sobre um determinado assunto é chamada de verbete. Mais
precisamente, conforme dados da plataforma:
Verbete é um texto escrito, de caráter informativo, destinado a explicar um
conceito segundo padrões descritivos sistemáticos, determinados pela obra
de referência; mais comumente, um dicionário ou uma enciclopédia. O
verbete é essencialmente destinado a consulta, o que lhe impõe uma
construção discursiva sucinta e de acesso imediato, embora isso não incorra
necessariamente em curta extensão. Geralmente, os verbetes abordam
conceitos bem estabelecidos em algum paradigma acadêmico-científico, ao
invés de entrar em polêmicas referentes a categorias teóricas discutíveis.
(VERBETE, 2019).

O conteúdo desses verbetes obedece aos cinco pilares sobre os quais a Wikipédia é
construída (CINCO..., 2019):
1. “A Wikipédia é uma enciclopédia”, ou seja, não se trata de um local para publicação
de informações a esmo, de maneira descompromissada com a veracidade; todos os seus
editores devem ser os mais rigorosos que puderem com as informações por eles inseridas e
editadas e utilizarem-se de fontes reputadas, fidedignas e autênticas.
2. “A Wikipédia rege-se pela imparcialidade”, sendo que os conteúdos lá publicados
não devem defender determinados pontos de vista. Não se trata de um local conveniente para
inserção de opiniões, posicionamentos pessoais, defesas ou ataques a um ou outro assunto.
3. “A Wikipédia é uma enciclopédia de conteúdo livre”, qualquer pessoa pode editar, e
suas contribuições não podem ferir direitos autorais. Como nenhum conteúdo publicado na
Wikipédia possui um proprietário, ninguém tem o controle dos conteúdos lá publicados e
qualquer pessoa pode editar, modificar, aprimorar, sem a necessidade de autorização.
4. “A Wikipédia possui normas de conduta”; ela é local de respeito entre os editores,
convívio harmônico pacífico, onde atua-se de forma civilizada.
5. “A Wikipédia não possui regras fixas”; este pilar basicamente encoraja as pessoas
a editarem sem receio de desfazerem ou até estragarem alguma publicação, pois as versões
anteriores estão armazenadas em um histórico e podem ser reestabelecidas facilmente, de
modo que não é possível causar nenhum dano definitivo ou irremediável aos conteúdos lá
publicados.
A Wikipédia, conforme Cirino et al. (2015), vem sendo usada há mais de uma década,
e estatísticas apontam seu uso cada vez mais frequente. Atualmente conta com versões em
mais de 295 idiomas e dialetos, dentre os quais, a versão lusófona4, que se iniciou em 2001

4 Lusófona: adjm.s.m;1 quem fala português. 2 cuja língua oficial ou dominante é o português (diz-se
de coletividade). (HOUASSIS, 2011).
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e hoje possui mais de 1 milhão de artigos (LIST..., 2019). Conforme ranking divulgado pelo
Alexa5, a Wikipédia, além de ser o sexto site mais acessado no mundo, figura como o 13°
mais visitado no Brasil.
Ainda, sabe-se que Wikipédia em português, é hoje a 16ª em número de artigos, tendo
acumulado mais de 56 milhões de edições (LIST..., 2019). Os números ajudam a compreender
a dimensão da Wikipédia e apesar de ter um estilo um pouco afastado do tradicional, quando
se pensa na construção de uma enciclopédia e possuir um grande acervo de conteúdo não
acadêmico, há combinação entre facilidade no acesso às informações, sua praticidade e
ausência de custos e de anúncios. Isso faz com que os métodos tradicionais de pesquisa,
como livros impressos, venham sendo gradativamente substituídos pelas mídias digitais.
Dentre as mídias digitais, estudos estatísticos comprovam o uso cada vez mais
crescente da Wikipédia como fonte de informação, tomando um espaço sem precedentes
como material didático e informativo. Marques e Louven (2013) apontaram em seu trabalho
uma média mensal de 478 milhões de visitas, o que equivale a quase 16 milhões de visitas
por dia na Wikipédia lusófona. Para se ter uma ideia,
[...] enquanto você lê isto, a Wikipédia e os seus projetos irmãos desenvolvem
uma média de 10 edições por segundo em todo o planeta. Neste momento, a
Wikipédia em português possui 1 020 168 artigos válidos, ou seja, páginas
do domínio principal que possuem pelo menos uma ligação interna e que não
são redirecionamentos. (ESTATÍSTICAS, 2019).

Que a Wikipédia já ocupa um espaço muito significativo como fonte de informações é
inquestionável e, conforme Vieira (2008), a maioria dos alunos a utiliza como fonte de
pesquisa e a maioria dos professores a aceita como referência, porém não a indicam.
Essa desconfiança acerca de seus conteúdos deve-se principalmente ao fato de sua
natureza e da ideia conceitual de construção colaborativa por qualquer pessoa que esteja
interessada em contribuir. Isso levanta inúmeras suspeitas do meio acadêmico em geral,
principalmente por conta de sua edição.
Segundo Marques e Louvem (2013), a Wikipédia ainda carece de um dispositivo
editorial que garanta fontes de boa qualidade em suas edições. Porém os cinco pilares que
norteiam a Wikipédia determinam que os editores devem ser compromissados e basear suas
edições em fontes de boa reputação. Além disso, existem diversos mecanismos de controle
e correção que monitoram o site, não permitindo que sejam feitas edições a esmo,
combatendo o vandalismo e lidando com outros problemas que possam ocorrer.
Então, pela quantidade volumosa de acessos que essa mídia vem tendo, e também
pelo vasto número de verbetes e áreas do saber que abrange, Rosado (2007) a caracteriza

5 Alexa Internet Inc é uma companhia de internet que fornece dados de tráfego na internet e análise
de dados. É uma subsidiária pertencente à Amazon. Site alexa.com/topsites, 2019.
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como um fenômeno da internet. Por estar se constituindo como fonte de referência de muitas
pessoas, torna-se fundamental melhorar e dar mais credibilidade e confiança para os seus
conteúdos.
Diante do exposto, pode-se verificar a dimensão que a Wikipédia alcançou com o
passar dos anos, tornando-se, mesmo ainda com algumas controvérsias acerca de sua total
credibilidade, num meio de pesquisa muito procurado, pois, controverso ou não, os números
comprovam que as pessoas continuam a acessá-lo constantemente.

2.2.1 FUNCIONALIDADES DA WIKIPÉDIA

Na seção que segue, serão apresentadas as principais funcionalidades da Wikipédia,
a saber, fazer buscas/pesquisas e criar/editar artigos, para que se possa ter uma noção da
sua operacionalização, sem desenvolver de maneira aprofundada em pormenores e detalhes
muito técnicos ou específicos. Nas subseções imediatamente seguintes, cada uma delas será
um pouco melhor descrita.

2.2.1.1 FAZER BUSCAS/PESQUISAS

Para fazer buscas/pesquisas por algum tópico/assunto/artigo, existem basicamente
duas possibilidades. Uma delas é realizar esse procedimento através da página da própria
Wikipédia, e a outra é realizá-la por uma ferramenta de buscas e pesquisas, como a do
Google6.
Figura 1 - Página inicial da Wikipédia lusófona.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_principal

6 www.google.com
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A pesquisa pela própria página da Wikipédia inicia-se digitando no navegador o
endereço www.wikipedia.org e, na sua própria barra de busca, o assunto procurado. A partir
disso o usuário/pesquisador será redirecionado para o artigo requisitado. A Figura 1 mostra
como exemplo a busca pelo assunto “função quadrática”.
No caso do buscador do Google, digita-se o tópico de interesse na sua barra de
pesquisa, conforme Figura 2. Por exemplo, na pesquisa sobre “função quadrática”, ele
apresentará os resultados de acordo com o grau de relevância definidos pelos critérios do
algoritmo do Google, que leva em consideração mais de 200 critérios estritamente técnicos,
como por exemplo, o quantitativo de acessos, credibilidade do site, tempo de permanência na
página, entre outros, apresentando os resultados do mais para o menos relevante.
Figura 2 - Buscador do Google.

Fonte: www.google.com

Nota-se da busca ilustrada pela Figura 2 que foram relacionados os resultados e, logo
à direita, em destaque, percebe-se que aparece o artigo da Wikipédia sobre o tópico
requisitado. Nem sempre o resultado da Wikipédia aparece em destaque dessa maneira,
porém isso acontece em grande parte das buscas e observa-se que mesmo não aparecendo
destacada, a página da Wikipédia quase sempre figura na primeira página de resultados
apresentados pelo buscador do Google.
Dando sequência à pesquisa, clicando no link Wikipédia, a pesquisa será conduzida à
tela apresentada na Figura 3, da própria Wikipédia.
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Figura 3 - Artigo da Wikipédia sobre a função quadrática.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_quadr%C3%A1tica

Nessa tela observa-se então o artigo da Wikipédia sobre o tópico requisitado. Dentre
informações importantes aqui mostradas, destacou-se com uma flecha, o aviso/alerta sobre
as fontes e a abrangência do conteúdo, que segue em detalhe na Figura 4. Esses
avisos/alertas são inseridos por colaboradores da plataforma, geralmente indicando que a
página necessita de melhorias, de acordo com as políticas de edição da Wikipédia.

Figura 4: Aviso/alerta da Wikipédia acerca da incompletude das fontes de referência do artigo.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_quadr%C3%A1tica

Percorrendo o artigo com a barra de rolagem, poderá ser visto o restante do conteúdo
do tópico solicitado, índice e palavras destacadas em azul, com links que, se clicados, levarão
aos artigos da Wikipédia sobre eles. Como exemplo, a palavra Matemática, no primeiro
parágrafo do artigo, se clicada, remeterá o pesquisador ao artigo da Figura 5 que, como o
primeiro, também pode ter seu conteúdo explorado pela barra de rolagem e acesso a palavras
links.
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Figura 5 - Artigo da Wikipédia sobre a Matemática.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica

A Wikipédia não é a fonte primária dos dados apresentados em seus artigos e a
origem/fonte dos mesmos são disponibilizadas, no caso de referências disponíveis online.
Segue a Figura 6 com as referências da página sobre função quadrática.
Figura 6 - Referências Wikipédia sobre função quadrática.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_quadr%C3%A1tica

Outra funcionalidade bastante importante pode ser verificada na guia “Ver histórico”,
conforme Figura 7.
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Figura 7 – “Ver histórico”, funcionalidade que permite ao usuário verificar todo o histórico de
edições feitas no artigo.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_quadr%C3%A1tica

O acesso a essa guia permite ao usuário verificar todo o histórico de edições feitas no
artigo, como responsáveis, datas e horários, o que foi feito ou desfeito, mais ou menos
recente, consultar versões anteriores, fóruns de discussão criados acerca do assunto, e uma
série de outras funcionalidades ligadas ao histórico do artigo em questão, catalogadas de
maneira organizada e minuciosa. Ainda disponibiliza histórico de acessos com possibilidade
de filtros por data, local, etc. Pode-se observar tais ações pela Figura 8.
Figura 8 – Histórico de edições do artigo “Função quadrática”.

Fonte:
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Fun%C3%A7%C3%A3o_quadr%C3%A1tica&action=history
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Essas são as funcionalidades relacionadas à realização de pesquisa; segue-se com
as de criação/edição de artigos.

2.2.1.2 CRIAR/EDITAR ARTIGOS

Além de consultas, ao usuário é permitida também a criação e edição de artigos.
Porém, é válido lembrar que a Wikipédia possui regras para postagem e edição de artigos e
um conteúdo pode ser retirado do ar, caso este não esteja dentro dos padrões requeridos por
ela. Caso o usuário deseje editar algum conteúdo, basta clicar na aba/guia “Editar”, que fica
no topo de cada seção de um artigo (Figura 9).
Figura 9 – A funcionalidade de edição de artigos está disponível na aba “Editar”.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_quadr%C3%A1tica

Após clicar nesse link, a página redirecionará o usuário/editor para a página de edição,
que pode ser feita com ou sem conta7 na Wikipédia. A página disponibilizará uma aba de
ferramentas próprias para a edição, (citações, hiperligações, inserções, etc.). Todo o processo
é explicado no site, que é bastante intuitivo e de fácil manuseio. A Figura 10 ilustra um
exemplo da ferramenta de citação sendo explicada na aba de ferramentas de edição, o que
ocorre com todos os demais processos e ferramentas do site.

7 Caso seja feita uma edição sem login em uma conta, a edição será registrada com o endereço de IP,
que é gravado com a finalidade de evitar o ataque de vândalos sem conta registrada.
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Figura 10 - Ferramenta de citação sendo explicada na aba de ferramentas de edição.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_quadr%C3%A1tica?veaction=edit

Após feitas as alterações pelo editor, para finalizar, basta clicar no canto superior
direito no botão “Publicar alterações...” (Figura 11).
Figura 11 – Finalizando o processo de publicação de alterações de artigos.

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_quadr%C3%A1tica?veaction=edit

Em seguida é apresentada uma tela com algumas solicitações, como por exemplo,
indicação do que foi alterado, se deseja rever e outras aplicações. Após proceder todas as
alterações e preencher o que foi alterado, clica-se em “Publicar alterações”, e estas serão
publicadas (Figura 12). Em seguida, aparecerá brevemente a mensagem: “Publicação
Efetuada” e a página aparecerá com as alterações realizadas.

22

Figura 12 – Após realizadas as alterações, o editor pode relatar o que foi alterado, para
registro.

Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_quadr%C3%A1tica?veaction=edit

Ainda sobre o quanto é explicativa e didática a plataforma, no caso de o usuário criar
uma conta, é disponibilizada uma página de testes para que ele possa se familiarizar com o
processo de edição, além de diversas outras ferramentas úteis aos colaboradores.
Outro importante aspecto quanto à edição e à criação de artigos refere-se à inserção
de imagens na Wikipédia, que se dá pela plataforma Wikipédia Commons (projeto que serve
como um repositório de imagens) e somente através dela, com o intuito de dar segurança ao
projeto, coibindo vandalismo e plágio. Porém, ao passo que ela coíbe atos ilícitos, dificulta e
limita a inserção de imagens, pois como permite apenas imagens criadas pelos próprios
editores dos artigos, acaba tornando esse tipo de edição complicada e seletiva. Ressalta-se
que os editores precisam ter uma certa familiaridade com essa plataforma, além do conteúdo
que estão editando, também com softwares de edição e criação de imagens, desenhos,
gráficos, etc.
Diante do exposto, pode-se ter uma ideia do quanto é acessível e relativamente fácil a
edição das páginas da Wikipédia.

2.3 SOBRE OS CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA DO ENSINO MÉDIO

A Educação Básica brasileira é norteada por uma série de normas, leis, regramentos,
resoluções, entre outros, que são definidos por documentos legais que visam permitir uma
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formação comum a todos os brasileiros, ou seja, “tem por finalidade desenvolver o educando,
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe
meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996, s.n.).
Além da Constituição da República Federativa do Brasil, podemos destacar outros
documentos, como a Lei n.°9.394, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, o Plano
Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Estatuto da Criança
e do Adolescente; esses só para citar alguns dos principais e mais importantes papeis do
processo educativo do Brasil.
A Base Nacional Comum Curricular versa que:
É no contexto da Educação Básica que a Lei nº 9.394/96 determina a
construção dos currículos, no Ensino Fundamental e Médio, “com uma Base
Nacional Comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da
clientela” (BRASIL, 2000, p. 17).

Nesse documento de abrangência nacional, evidencia-se a preocupação com o
alinhamento de que todos os outros a ele subordinados tenham uma base de conteúdos
comuns que todas as instituições educacionais devem seguir.
Quanto aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio da Área da
Matemática e suas Tecnologias (PCNEM):
[...] explicita a articulação das competências gerais que se deseja promover
com os conhecimentos disciplinares e apresenta um conjunto de sugestões
de práticas educativas e de organização dos currículos que, coerente com tal
articulação, estabelece temas estruturadores do ensino disciplinar na
área.[...] Seus objetivos educacionais se expressavam e, usualmente, ainda
se expressam em termos de listas de tópicos que a escola média deveria
tratar, a partir da premissa de que o domínio de cada disciplina era requisito
necessário e suficiente para o prosseguimento dos estudos. [...] as
orientações educacionais aqui apresentadas têm em vista a escola em sua
totalidade, ainda que este volume se concentre nas disciplinas da área de
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias [...] (BRASIL, 1997, p.
45).

Ainda sobre seus objetivos e finalidades, o PCNEM expõe:
[...] Buscando contribuir para a implementação das reformas
educacionais, definidas pela nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e regulamentadas por Diretrizes do Conselho Nacional de
Educação, a presente publicação tem, entre seus objetivos centrais, o de
facilitar a organização do trabalho da escola, em termos dessa área de
conhecimento. Para isso, explicita a articulação das competências gerais que
se deseja promover com os conhecimentos disciplinares e apresenta um
conjunto de sugestões de práticas educativas e de organização dos currículos
que, coerente com tal articulação, estabelece temas estruturadores do ensino
disciplinar na área. Além de abrir um diálogo sobre o projeto pedagógico
escolar e de apoiar o professor em seu trabalho [..] (BRASIL, 1997, p. 72)
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Quando o assunto é mais específico, ou seja, uma determinada Instituição
Educacional de alguma cidade, além desses documentos já citados, há outros de âmbito
Estadual, Municipal e até os documentos da própria escola, como por exemplo o PPP (Projeto
Político Pedagógico), o PPC (Proposta Pedagógica Curricular). Este último foi importante para
o presente trabalho, pois é neste que as escolas sistematizam a organização do conhecimento
no currículo, ou seja, acontece a concretização do ensino através da seleção dos conteúdos
considerados como imprescindíveis à formação dos estudantes em cada ano e modalidade
de ensino, e que hierarquicamente são subordinados aos documentos nacionais.
Os PPCs também têm outras atribuições como tratar da avaliação, metodologia,
efetivação de fundamentos conceituais contidos no próprio Regimento Escolar e PPP da
escola, ou seja, estar em consonância com esses outros dois importantes documentos
escolares. É no PPC que consta a Matriz Curricular, a seleção e a ordenação dos conteúdos
que serão ministrados em cada disciplina (PORTAL, 2019) e por isso ele se torna de
fundamental importância para o presente trabalho. A Matriz Curricular é o documento
norteador numa escola, sendo o ponto de partida de sua organização pedagógica. É a partir
da Matriz Curricular que componentes curriculares serão ensinados na escola (SECRETARIA
DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, 2019).
A seleção/delimitação a um ou dois documentos mais específicos como norteadores
para a obtenção dos conteúdos abordados no Ensino Médio não acarretará prejuízo algum à
pesquisa, uma vez que, mesmo uma Instituição Educacional mais específica tem que manter
seus documentos (regimento, PPP, PPC, entre outros) em conformidade com os documentos
nacionais já mencionados.
Sendo assim, com o intuito de elencar os conteúdos específicos da área da
Matemática que são abordados no Ensino Médio, foram analisados os PPPs de três escolas
da cidade de Caxias do Sul: Escola Estadual de Ensino Médio Professor Clauri Alves Flores
(CAXIAS DO SUL, 2019), Colégio Estadual Henrique Emílio Meyer (CAXIAS DO SUL, 2017)
e Escola Estadual de Ensino Médio Irmão José Otão (CAXIAS DO SUL, 2018). A escolha dos
Projetos Político Pedagógicos obedeceu aos seguintes critérios: caráter mais regional, dentro
do contexto local do presente trabalho e disposição e organização simples dos conteúdos
abordados no Ensino Médio, facilitando a consulta.
Dos PPPs pesquisados, observaram-se três matrizes curriculares bastante
semelhantes entre si, com pequenas diferenças quanto aos conteúdos propostos, e ainda
essas diferenças se verificavam, praticamente, na nomenclatura utilizada, na maneira como
eles eram discriminados (com mais ou menos detalhamento e subdivisões) e também em que
ano letivo eles seriam requeridos. Por exemplo, os conteúdos de Sequências, Progressões
Aritméticas e Progressões Geométricas, em uma escola faziam parte da matriz do primeiro
ano do Ensino Médio, enquanto que, em outra, apareciam no segundo ano; Matrizes e
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Determinantes, em duas escolas aparecem no currículo do segundo ano e na outra, no do
terceiro ano; os tópicos de Geometria Plana e Geometria Espacial apareceram transitando de
formas diferentes em matrizes de primeiro e segundo anos. Ainda, um dos PPPs listava o
conteúdo com a respectiva época dentro do ano letivo na qual deveria ser trabalhado, fator
sem relevância para o presente trabalho.
Quanto a quais conteúdos fazem parte das Matrizes Curriculares, neste quesito
praticamente não se observou diferenças e a própria ordenação sequencial deles é quase
que a mesma. Logo, os conteúdos mais comuns nas matrizes pesquisadas para o Ensino
Médio estão listados no Quadro 1.
Quadro 1 - Conteúdos de Matemática do Ensino Médio.

Conjuntos;
Polinômios;
Função polinomial de 1°grau ou afim;
Função polinomial de 2°grau ou quadrática;
Função modular;
Função Exponencial;
Função Logarítmica;
Progressões Aritméticas (P.A.);
Progressões Geométricas (P.G.);
Geometria Plana;
Matrizes;
Determinantes;
Sistemas Lineares;
Análise Combinatória;
Trigonometria no Triângulo Retângulo;
Ciclo Trigonométrico;
Funções Trigonométricas;
Geometria Espacial;
Matemática Financeira;
Probabilidade;
Estatística;
Números Complexos;
Geometria Analítica;
Cônicas;
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptação dos PPPs (CAXIAS DO SUL, 2013, 2017, 2019).
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O Quadro 1, assim como as demais informações apresentadas neste capítulo foram a
base para o prosseguimento desta pesquisa.
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3. METODOLOGIA

Este é o capítulo do trabalho que tem como objetivo descrever o tipo de pesquisa
desenvolvida, instrumentos e procedimentos metodológicos que nortearão a coleta de dados,
bem como a análise dos mesmos.
Definiu-se como a metodologia apropriada para desenvolvimento do trabalho a
pesquisa bibliográfica e a pesquisa quantitativa. A primeira, de acordo com Lakatos e Marconi
(2003):
[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de
estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros,
pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até meios de
comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: filmes
e televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com
tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive
conferencias seguidas de debates que tenham sido transcritos por alguma
forma, quer publicadas, quer gravadas. (p. 183).

Essa escolha se justifica uma vez que o objeto de estudo são os conteúdos
matemáticos do Ensino Médio abordados pela Wikipédia lusófona. Brandão (2009) a define
como uma revisão sistemática de material elaborado por outros autores.
Gil (2010, p.45) enumera e ordena, conforme abaixo, as etapas de uma pesquisa
bibliográfica:
a) escolha do tema;
b) levantamento bibliográfico preliminar;
c) formulação do problema;
d) elaboração do plano provisório de assunto;
e) busca das fontes;
f) leitura do material;
g) fichamento;
h) organização lógica do assunto;
i) redação do texto.

A pesquisa quantitativa, por sua vez é pesquisa científica na qual os resultados podem
ser quantificados, diferindo da pesquisa qualitativa. Este tipo de pesquisa recorre à linguagem
matemática para descrever as causas de um fenômeno, relações entre variáveis, entre outras
aplicações. Centrada na objetividade, foca na análise de dados brutos, adotando instrumentos
padronizados e neutros na recolha dos dados, sendo geralmente constituída por amostras
grandes e representativas da população, e por isso, os resultados são encarados como um
retrato real de toda a população alvo da pesquisa (DUARTE, 2019).
A pesquisa quantitativa é usada para quantificar um problema por meio da geração de
dados numéricos ou dados que podem ser transformados em estatísticas utilizáveis

28

(BRANDÃO, 2009). Este tipo de pesquisa também é muito apropriada e foi utilizada de forma
complementar à bibliográfica.
Dessa forma, logo após o levantamento e a catalogação dos dados, os mesmos podem
ser apresentados em gráficos e tabelas e, a partir das informações, podem ser tecidas
análises a respeito.

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta seção serão discriminados e descritos os procedimentos metodológicos
utilizados na execução do trabalho.
Inicialmente foi feita uma pesquisa nas matrizes curriculares previstas para o Ensino
Médio nos PPPs de três escolas diferentes da cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul,
na busca pelos conteúdos matemáticos abordados no Ensino Médio. A listagem de tópicos
matemáticos levantada serviu de base para a pesquisa por verbetes na Wikipédia.
Assim, como segunda etapa do trabalho, foram pesquisados na Wikipédia lusófona
artigos contendo estes conteúdos ou tópicos diretamente relacionados. Nessa busca, foi
levada em consideração a existência ou não de sinalização da Wikipédia alertando, por
exemplo, quanto à ausência de referências, fontes de referência independentes, assuntos
incompletos, entre outras que comprometam a verificabilidade e credibilidade do assunto.
Recorda-se que alguns verbetes da Wikipédia possuem sinalização, na forma de aviso/alerta,
inserida por colaboradores, aparecendo de forma destacada logo após o título do artigo ou de
uma seção do artigo (ver Figuras 3 e 4).
Diante dos conteúdos catalogados e analisados, seguiu-se para a próxima etapa, que
foi a quantificação dos dados levantados e posterior organização dos mesmos. Na sequência,
de posse desses dados, foi feita uma análise quanto à viabilidade de se realizar consultas de
forma segura nesses conteúdos na Wikipédia lusófona.
Para se tecer uma análise mais ampla no que diz respeito à completude dos
conteúdos matemáticos de Ensino Médio, as páginas de alguns verbetes da Wikipédia
lusófona foram comparadas com os seus correspondentes (sobre o mesmo conteúdo) na
Wikipédia inglesa. Além disso, foram apresentadas sugestões de edição para alguns dos
verbetes catalogados, conforme escolha do autor.
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4 RESULTADOS DA PESQUISA

Na seção que segue são apresentados os resultados da pesquisa de artigos que
abordam conteúdos de matemática do Ensino Médio na Wikipédia lusófona. Essa busca levou
em conta os seguintes critérios: link de acesso, data e hora de acesso, identificação quanto à
presença ou ausência de algum aviso/alerta da própria Wikipédia e, no caso de apresentarem
aviso, qual. O Apêndice A lista os verbetes consultados, trazendo essas informações.
Os conteúdos foram pesquisados por meio dos principais tópicos (conforme Quadro
1) e subtópicos matemáticos do Ensino Médio. Por exemplo, no caso do conteúdo Conjuntos,
foram identificados os seguintes tópicos relacionados: intervalos, operações entre conjuntos
e conjuntos numéricos.

4.1 QUANTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Dos 85 verbetes catalogados, relativos aos conteúdos matemáticos do Ensino Médio
abordados na Wikipédia lusófona, obteve-se os resultados que constam no Tabela 1,
organizados de acordo com os avisos/alertas e em ordem decrescente do número de
ocorrências. É importante ressaltar que alguns deles possuíam mais do que um alerta.
Tabela 1 – Resultados quanto ao número de avisos/alertas

Descrição do aviso/alerta:

Quantidade de ocorrências

Sem avisos/ alertas

55

Fontes que não cobrem todo o conteúdo

20

Não cita fontes confiáveis

6

Conteúdo não verificável pode ser removido

2

Referências necessitam de formatação

2

Marcada para revisão devido possíveis incoerências

3

Fonte: dados da pesquisa

Com relação aos verbetes analisados, a ocorrência mais registrada entre os
avisos/alertas está relacionada ao princípio da verificabilidade: fontes que não cobrem todo o
conteúdo (23%) e artigos que não citam fontes confiáveis (7%). Ainda, foram observados
alertas que apontam possíveis problemas nas referências e formatação (2%). Porém, a
quantidade de artigos que não apresentam avisos/alertas é ainda maior (63%). Outros alertas,
como necessidade de revisão, neutralidade, e fontes de origem duvidosa, aparecem em
menor número. Esses resultados encontram-se na Figura 13.
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Figura 13 - Demonstrativo do resultado geral

Fonte: dados da pesquisa

Se esses resultados forem restringidos aos 33 artigos que apresentaram algum tipo
de aviso/alerta, obtém-se os resultados que constam na Figura 14.
Figura 14 - Demonstrativo do resultado para as páginas com avisos/alertas

Fonte: dados da pesquisa

Na Figura 14 repara-se de maneira mais evidente que os avisos/alertas da Wikipédia
com maior ocorrência são os relacionados às fontes. Fontes adequadamente citadas
conferem aos artigos um grau de confiabilidade muito maior do que somente o conteúdo estar
correto e bem redigido. Logo, percebe-se o quão importante são essas referências nos
artigos, uma vez que se tratam prioritariamente de conteúdo educacional acessado em grande
parte para pesquisas acadêmicas.
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4.2 SUGESTÃO DE EDIÇÃO NOS VERBETES

Os resultados apresentados na seção anterior basearam-se apenas em avisos/alertas
presentes nas páginas da Wikipédia consultadas. Porém, sendo a Wikipédia um projeto de
enciclopédia escrito de maneira colaborativa que, entre outras finalidades, tem por função
engajar pessoas para coletar e disseminar conteúdo educacional sob uma licença livre, todos
os artigos foram escritos de maneira conjunta por diversos voluntários e quase8 todos os
verbetes podem ser editados por qualquer pessoa.
Logo, baseado nessa diretriz e na natureza democrática do projeto Wikipédia, julgouse conveniente que o presente estudo também propusesse edições em verbetes que o autor
entendesse que pudessem ser aprimorados ou mesmo corrigidos. Então, das possibilidades
de edição que foram observadas durante a pesquisa, como produto do presente trabalho,
algumas delas foram efetivadas.

4.2.1 RADICIAÇÃO

Constatou-se, no verbete sobre radiciação da Wikipédia, que o mesmo apresentava o
aviso/alerta que consta na Figura 15. O mesmo era relacionado às fontes, que a pesquisa
feita já apontava como a principal recorrência entre os avisos/alertas da Wikipédia; este artigo,
em particular, citava fontes confiáveis e independentes, porém que não cobriam todo o
conteúdo.
Figura 15 – Alerta no verbete sobre radiciação da Wikipédia

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Radicia%C3%A7%C3%A3o

8

Algumas páginas da Wikipédia são protegidas, por meio de um mecanismo de restrições controlado
pelos administradores. A atitude extrema de proteger uma página é reservada aos casos nos quais a
discussão na plataforma não surte mais efeito (como páginas relacionadas a questões políticas).
Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:P%C3%A1gina_protegida. Acesso em:
02 dez. 2019.
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Diante do exposto, fez-se uma análise mais criteriosa da página, buscando algo a ser
aprimorado. No caso específico de uma abordagem mais voltada ao Ensino Médio, achou-se
importante acrescentar ao artigo seções sobre simplificação de radicais e operações com
radicais com suas devidas fontes, conforme apresentado no Quadro 2, abaixo.
Quadro 2 – Sugestão de acréscimo de conteúdo para a página “Radiciação”

Simplificação de Radicais:
Trata-se do processo por meio do qual simplificamos radicais, sejam eles números
ou polinômios, que possuam ou não raízes exatas, com o intuito de deixá-los com uma
forma mais compacta que facilite os cálculos nos quais eles estejam envolvidos. Esse
processo se dá por meio de técnicas matemáticas, como a decomposição em fatores
primos, ou seja, a fatoração e as propriedades dos radicais.
Exemplos:
3

a) √16
Decompomos o 16 em fatores primos:

Assim temos:
3

3

3

3

3
3
√16 = √24 = √23 . 2 = √23 . √2 = 2√2

b) √160
Decompomos o 160 em fatores primos:

Assim temos:
√160 = √25 . 5 = √24 . 2 . 5 = √22 . 22 . 2 . 5 = √22 . √22 . √2.5 = 2 . 2 √2 . 5 = 4√10
3

𝑐) √𝑎3 𝑏 2
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Temos:
3

3

3

3

√𝑎3 𝑏 2 = √𝑎3 . √𝑏 2 = 𝑎 √𝑏 2

𝑑) √25𝑎2 𝑏 7
Temos:
√25𝑎2 𝑏 7 = √52 . 𝑎2 . 𝑏 6 . 𝑏 = √52 . √𝑎2 . √𝑏 6 . √𝑏 = 5𝑎𝑏³√𝑏

Operações com Radicais:
Para se efetuar operações entre radicais é necessário aplicar as propriedades, como
as da adição e da multiplicação de números reais. Ainda, se for o caso, efetua-se a
simplificação de radicais, a fatoração, entre outras. Abaixo seguem alguns exemplos:
𝑎) 4√2 + 6√2 − 3√2 = √2(4 + 6 − 3) = 7√2
𝑏) 4√12 + 6√75 = 4 . 2√3 + 6 . 5√3 = 8√3 + 30√3 = 38√3
5

5

5

5

5

𝑐) 6√3 . 4√2 = (6 . 4) . (√3 . √2) = 24√6
3

12√10

3

3 10
12 √10
3
𝑑) 12√10 ∶ 4√5 = 3
=
. 3 = 3 √ = 3√2
4
5
4√5
√5
3

3

Fonte: dados da pesquisa

O conteúdo sugerido teve como fonte os seguintes livros didáticos:


PAIVA, Manoel. Matemática 1. 3. ed. Editora Moderna. São Paulo, 2015.



BALESTRI, Rodrigo Dias. Matemática Interação e Tecnologia. 2ª ed. Editora
Leya. São Paulo, 2016.

Além do conteúdo inserido, outra melhoria a ser feita identificada foi a inserção das
referências acima mencionadas ao longo do verbete, de modo que se pudesse retirar o rótulo
apresentado na Figura 13. Nota-se que o acréscimo de conteúdo já se encontra publicado na
Wikipédia, complementando o artigo e ficando à disposição das pessoas para consultas e
edições, caso necessário.
Além dessas edições, efetivamente realizadas, foram observadas outras sugestões de
edição que ainda poderiam ser realizadas em alguns verbetes, as quais são apresentadas
nas seções que seguem.

4.2.2 INTERVALOS
No verbete sobre intervalos (link de acesso pode ser obtido no Apêndice A – Lista de
verbetes consultados), sugere-se a criação de uma seção com o conteúdo de operações com
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intervalos, abordando a representação geométrica dessas operações (união, intersecção e
diferença) que até o presente momento não consta no artigo. Para tal, a inserção de imagens
como a Figura 16 facilitariam a compreensão, por exemplo, de uma operação de intersecção
entre um intervalo 𝐴 = (2, 5) e 𝐵 = [3, 9).
Figura 16 – Exemplo de operação de intersecção entre intervalos

Fonte:
https://www.google.com/search?q=operações+com+intervalos&rlz=1C1GCEA_enBR757BR757&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjupoaxwL_lAhVAIrkGHbbRBdEQ_AUIEygC&biw

4.2.3 FUNÇÕES DEFINIDAS POR MAIS DE UMA SENTENÇA

No verbete sobre funções definidas por mais de uma sentença, conforme Apêndice A,
sugere-se a inserção de mais exemplos, que envolvam num mesmo gráfico mesclagem de
diferentes tipos de funções, conforme Figura 17.
Figura 17 – Exemplo de função definida por mais de uma sentença

Fonte: elaborado pelo autor.

4.2.4 EXPONENCIAÇÃO
No verbete sobre potenciação, “Exponenciação”, apesar das propriedades da
potenciação estarem citadas ao longo do artigo, sugere-se uma subdivisão/organização
diferente, com a criação de uma seção somente para elas dentro do artigo, pois acredita-se
que assim proveria o artigo de maior fluidez, facilitando as eventuais pesquisas pelo tópico.
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4.2.5 LOGARITMO

No verbete sobre logaritmos, as propriedades dos logaritmos, assim como as da
potenciação, não são facilmente localizadas ao longo do texto, no caso de uma eventual busca
por elas. Ademais, encontram-se no artigo como “Identidades logarítmicas”. A sugestão nesse
caso, seria a uniformidade de nomenclaturas, já que os livros didáticos de Ensino Médio
normalmente referem-se a esse conteúdo como “consequências da definição” ou
“propriedades dos logaritmos”. Dentre esses livros que usam essa nomenclatura, pode-se
citar os seguintes, como exemplo:


Souza e Garcia (2016): refere-se como consequências da definição e
propriedades operatórias dos logaritmos;



Chavante e Prestes (2016): refere-se como consequências da definição e
propriedades dos logaritmos;



Iezzi et al. (2017): refere-se como consequências da definição;



Balestri (2016): refere-se como consequências da definição de logaritmo e
propriedades operatórias dos logaritmos;



Leonardo (2016): refere-se como consequências da definição de logaritmo e
propriedades operatórias dos logaritmos;



Paiva (2015): refere-se a propriedades dos logaritmos e outras propriedades
dos logaritmos.

4.2.6 CONE
No verbete “Cone”, apesar de serem citados os diferentes tipos de cones (retos,
oblíquos, equiláteros, etc) de maneira adequada com uma seção exclusiva para cada um,
sugere-se que se o artigo apresente uma imagem como a da Figura 18, o que auxiliaria na
compreensão.
Figura 18 – Cones equilátero, reto e oblíquo.

Fonte:
https://www.google.com/search?q=cone+reto+e+oblíquo&rlz=1C1GCEA_enBR757BR757&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiticCMzL_lAhXOJ7kGHePiAlwQ_AUIEigB&biw=135
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4.2.7 PIRÂMIDE
No verbete “Pirâmide”, sugere-se citar um link para o verbete “Tronco (geometria)”, em
razão de o artigo citar as diversas fórmulas para cálculos de áreas, volumes, e outras que
envolvam pirâmides, porém não há no artigo forma alguma de correlação com o tronco da
pirâmide. A mesma situação atualmente ocorre com o verbete “Cone”.
A Wikipédia dispõe de várias maneiras para relacionar artigos; algumas delas são as
“palavras links”, ou ainda, a seção “Ver também”, que cita outros verbetes nos quais pode-se
obter informações relativas ao conteúdo. Essas são ferramentas que podem correlacionar os
dois artigos (“Pirâmide” e “Tronco (geometria)”, por exemplo) de forma apropriada. Nota-se
que a página pode conter, também, a seção “Ligações externas”, onde podem ser acessadas
páginas da internet com informações relacionadas.

4.2.8 CILINDRO
No verbete “Cilindro”, a sugestão é uma correlação, pelas mesmas ferramentas citadas
no item 6, desse verbete com o verbete “Cilindro circular reto”. Sugere-se ainda uma
reorganização, visto que os dois artigos possuem uma grande sobreposição de informações
e, ainda, a criação de uma seção destinada ao cilindro circular oblíquo, já que até o presente
momento nenhum dos dois verbetes (“Cilindro” e “Cilindro circular reto”) mencionam o cilindro
oblíquo. Seguem no Quadro 3 e na Figura 19 a proposta para a seção.
Figura 19 – Cilindro circular oblíquo.

𝑯: 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎
𝑮: 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧
Legenda{
𝒓: 𝑟𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒
𝒆𝒊𝒙𝒐: 𝑒𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎çã𝑜

Fonte: https://sites.google.com/a/unemat-net.br/geence/mat-manipulados/mm-009

A definição de cilindro oblíquo apresentada no Quadro 3 está de acordo com o
enunciado de Paiva (2015).
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Quadro 3 – Sugestão de acréscimo de conteúdo para a página “Cone”

Cilindro oblíquo
Um cilindro é considerado não reto ou oblíquo quando a geratriz não for
perpendicular às bases.
Fonte: dados da pesquisa

Analisando o conteúdo do verbete “Cilindro” e comparando-o com o disponível na
Wikipédia inglesa, no seu verbete equivalente, “Cylinder”, chega-se a uma constatação
bastante importante: a defasagem que existe entre a Wikipédia versão lusófona e a versão
inglesa. A Wikipédia lusófona foi a terceira versão a ser criada, embora tenha sido criada
apenas alguns meses após a Wikipédia anglófona ou inglesa, que é a maior das versões entre
os idiomas disponíveis, tanto em número de artigos, como em número de usuários (List...,
2019). Segundo dados da própria Wikipédia, a versão inglesa possuía, em julho desse ano
5.887.291 artigos, ou seja, mais de 4.800.000 artigos a mais que a lusófona, a qual, no mesmo
período, possuía 1.014.718 artigos9.
Figura 20 – Tópicos do artigo “Cylinder”, da Wikipédia inglesa

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Cylinder#Right_circular_cylinders
9

Dados obtidos em:
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia_em_ingl%C3%AAs. Acesso em: 01 nov. 2019.
- https://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia_em_portugu%C3%AAs . Acesso em: 01 nov. 2019.
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Porém, essa defasagem não se limita apenas à esfera quantitativa, ou seja, ao número
de artigos e ao número de usuários, mas também à esfera qualitativa, uma vez que, no
decorrer da pesquisa, compararam-se alguns artigos da versão lusófona com seus
equivalentes na versão inglesa e apurou-se que os da versão inglesa são melhor estruturados,
com menos avisos/alertas e mais ricos em conteúdo. Se fossem comparados os artigos
“Cilindro” da Wikipédia lusófona com o seu equivalente na Wikipédia inglesa, “Cylinder”, essa
constatação seria confirmada, o que normalmente acontece com a maioria dos demais
conteúdos na comparação dos artigos correspondentes. No caso dos supracitados artigos,
uma forma de demonstrar essa disparidade é através das Figuras 20 e 21, que mostram a
quantidade de tópicos que o artigo lusófono possui, em comparação ao artigo disponível na
Wikipédia inglesa, no presente momento.
Figura 21 – Tópicos do artigo Cilindro circular reto (Wikipédia versão lusófona)

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Cilindro_circular_reto

Ao se navegar nos artigos através da plataforma, verifica-se que a quantidade de
conteúdo também é bem superior na versão inglesa, sendo cerca de quatro vezes maior. Além
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disso, nota-se na parte final dos artigos, local em que se mencionam as fontes, a versão
inglesa é novamente bem superior no quesito quantidade.

4.2.9 CÍRCULO UINITÁRIO

No verbete sobre circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico, que a
Wikipédia atualmente aborda como “Círculo unitário”, sugere-se a criação de no mínimo três
sessões na sequência do artigo. Tais seções seriam referentes aos tópicos arcos côngruos,
simetrias e redução ao 1°quadrante, pois estes são conteúdos comumente requeridos no
Ensino Médio e que até o presente momento não são disponibilizados na Wikipédia lusófona.
No Quadro 4 são apresentadas as seções que se sugere acrescentar ao artigo. Também é
sugerida a inserção de imagens no artigo, conforme as apresentadas nas Figuras 22, 23 e 24.
Quadro 4 – Sugestão de acréscimo de conteúdo para a página “Círculo unitário”

Arcos côngruos
Dizemos que dois arcos são côngruos quando os pontos que representam suas
extremidades coincidem, ou seja, têm mesmas extremidades. Por exemplo, o ângulo 60°
ou

𝜋
3

rad é côngruo ao ângulo de 420° ou

ângulo de 780° ou

13𝜋
3

7𝜋
3

rad que por sua vez também é congruo ao

rad.

De maneira análoga, o processo para obtenção de arcos côngruos se dá em caso
𝜋
3

de volta no sentido horário (negativo). Por exemplo, o ângulo −60° ou − rad é côngruo ao
ângulo negativo de −420° ou −

7𝜋
3

rad e ao ângulo positivo de 300° ou

5𝜋
3

rad.

Simetrias
É de grande utilidade saber relacionar medidas de arcos trigonométricos com
extremidades simétricas. No ciclo trigonométrico trabalha-se com 3 tipos de simetria:
vertical, horizontal e em relação ao centro.
Considere o ângulo de 30° no ciclo trigonométrico e observe que, a partir dele, ao
se traçaram três retas (uma perpendicular ao eixo das ordenadas, uma perpendicular ao
eixo das abscissas e uma passando pela origem), consegue-se obter os ângulos simétricos
do ângulo de 30° nos outros quadrantes.

Redução ao primeiro quadrante
Trata-se do processo através do qual calcula-se os valores de arcos de ângulos com
extremidades não pertencentes ao primeiro quadrante, com o objetivo de obter seus
equivalentes no primeiro quadrante.
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Também chamada de primeira determinação positiva de um arco ela é muito
utilizada, pois permite relacionar o seno e o cosseno de um arco do 2°, 3° e 4° quadrantes
ao seu correspondente no 1°quadrante. Esse processo permite reduzir os cálculos de
valores de funções trigonométricas a arcos entre 0°e 90° permitindo ainda a utilização dos
valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis para auxílio na resolução de
exercícios.
Fonte: dados da pesquisa

O conteúdo sugerido para o artigo “Círculo unitário” foi baseado no trabalho de Paiva
(2015).
Figura 22 – Exemplo de arcos côngruos

Fonte: https://www.infoescola.com/matematica/circulo-trigonometrico/

Figura 23 – Exemplo de arcos simétricos

Fonte: Paiva (2015, p. 63)
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Figura 24 – valores de seno e cosseno do arco de 150°

cos 150° = 𝑠𝑒𝑛 30° =

1
2

cos 150° = −cos 30° = −

√3
2

Fonte: Paiva (2015, pág. 63)

4.2.10. TRAPÉZIO
No verbete “Trapézio” (disponível no Apêndice A) sugere-se a criação de uma seção
contendo as classes de trapézio (retângulo, escaleno e isósceles) com suas respectivas
figuras ilustrativas, conforme Figura 25. A proposta de inserção de conteúdo é apresentada
no Quadro 5 e foi baseada no livro de Balestri (2016).

Quadro 5 – Sugestão de acréscimo de conteúdo para a página “Trapézio”

Tipos de trapézio
Dependendo da sua forma, o trapézio é classificado de três maneiras:


Trapézio Retângulo: esse tipo de trapézio apresenta dois ângulos de 90°,
chamados de ângulos retos.



Trapézio Isósceles: também chamado de trapézio simétrico, ele apresenta dois
lados congruentes (possuem a mesma medida) e dois lados diferentes.



Trapézio Escaleno: todos os lados desse trapézio apresentam medidas diferentes.
Fonte: dados da pesquisa

Figura 25 – Tipos de trapézios

Fonte: https://www.todamateria.com.br/trapezio/
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Observa-se que a página “Trapézio” se configurou como mais um exemplo de como a
Wikipédia lusófona está defasada em relação à Wikipédia inglesa, uma vez que na inglesa a
página “Trapezoid” (equivalente a trapézio na versão lusófona) já possui uma seção contendo
as classes de trapézio, conforme pode ser verificado na Figura 26.
Figura 26 – Classes de trapézios (Wikipédia inglesa).

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Trapezoid#Special_cases

Cada uma das classes, inclusive, além de explicações no próprio artigo do trapézio,
possui palavras links, que conduzem o pesquisador a artigos próprios das mesmas com
informações mais detalhadas e dirigidas às respectivas figuras.
Figura 27 – Fontes presentes no artigo “Trapezoid” (Wikipédia inglesa).

Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Trapezoid#Special_cases
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Ainda, sobre o verbete “Trapézio”, outra tendência que se observa na comparação
entre as versões lusófona e inglesa, além da diferença em quantidade de artigos e também
no volume de conteúdo, a inglesa também é muito melhor fundamentada; nota-se pela
quantidade de fontes de referência que os artigos da inglesa possuem, em relação aos da
lusófona. Situação que, por exemplo, também pode ser verificada, nos artigos sobre trapézio
em ambas as versões de idioma, conforme Figuras 27 e 28.
Figura 28 – Fontes do artigo “Trapézio” (Wikipédia lusófona).

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Trap%C3%A9zio_(geometria)

4.2.11 SUGESTÕES GERAIS

Sugere-se, ainda, a reorganização geral de muitos verbetes, por mais que a Wikipédia
faça a distinção de alguns deles que podem trazer alguma ambiguidade por questão de
nomes. Por exemplo, o verbete “Cilindro” pode ser relacionado à matemática ou a uma peça
de um motor qualquer, mas ainda assim certas confusões podem atrasar e prejudicar
pesquisas.
Foram citados casos de organização específica, como no caso da página “Tronco
(geometria)”, o qual apresentava a fórmula para o cálculo do volume do tronco de pirâmide,
mas havia pouca relação com o verbete “Pirâmide”. Ou seja, os artigos que coexistem na
Wikipédia de maneira avulsa e completamente desconexa entre si. Nesse contexto, o mesmo
observou-se com o artigo “Cilindro” e o artigo “Cilindro circular reto”.
São situações que levaram a pesquisa a deduzir que esses artigos foram constituídos
de maneira independente um do outro, gerando como consequência uma grande quantidade
de duplicidade de informações. Ou, ainda, gerando informações que não estão onde deveriam
estar, o que acaba por dificultar eventuais pesquisas e faz com que muitas vezes as pessoas
entendam que a Wikipédia não disponibiliza a informação requisitada, quando na realidade
ela disponibiliza, porém torna-se difícil acessá-la. Como consequência, a pesquisa por
algumas informações exige um refinamento muito grande no momento das buscas.
Notada a disparidade entre as versões lusófona e inglesa da plataforma, é relevante
observar aqui que a Wikipédia conta com uma ferramenta de tradução de conteúdo (entre as
suas versões). Assim, uma página que não existe na Wikipédia lusófona pode ser criada a
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partir da página equivalente na versão inglesa da plataforma, com a importação de imagens
e referências.
Ressalta-se, também, que nas páginas com aviso/alerta referente à falta de
referências em que foram feitas sugestões de adição de conteúdo, não foi identificado
conteúdo incorreto nas partes não referenciadas. Diante disso, outra sugestão para contribuir
com a plataforma seria a inserção de referências adequadas, como as consultadas na
elaboração das sugestões de acréscimo de conteúdo propostas.
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5 CONCLUSÃO

Nos últimos anos, o Brasil apresentou avanços significativos na expansão do acesso
à internet e no uso de telefones celulares, sendo que hoje o país abriga uma das maiores
populações de usuários da internet (LAVADO, 2019). Nesse contexto, a Wikipédia aparece
como uma ferramenta de acesso ao conhecimento livre, sendo repleta de conteúdo educativo
que está disponível a todos de forma gratuita e livre de publicidade.
No entanto, a qualidade e a quantidade de conteúdo na Wikipédia em português
podem ser melhoradas consideravelmente, uma vez que estão muito aquém do que é
apresentado na Wikipédia inglesa, por exemplo. No caso específico da matemática, várias
páginas estão marcadas para revisão, precisando de melhorias. Diante disso, na presente
pesquisa, foi feito um levantamento de verbetes relacionados a tópicos de matemática
tratados no Ensino Médio.
Para as páginas sinalizadas com avisos/alertas, observou-se que a maior parte das
ocorrências está relacionada à falta de fontes e referências (85%), assim subdivididos: 61%
dos artigos possuem fontes que não cobrem todo o conteúdo, 18% dos verbetes não citam
fontes confiáveis, 6% de sinalização com respeito à formatação e referências e outros 15%
com outros apontamentos. Nota-se que esses avisos/alertas comprometem o princípio da
verificabilidade da plataforma, mas estes não necessariamente apontam os conteúdos de
seus artigos como incorretos.
Assim, pelos resultados apresentados, observa-se que a principal carência da
Wikipédia lusófona é relacionada à falta de fontes, porém isso não significa que o conteúdo
dos artigos está incorreto. No entanto, foi confirmado a partir de uma análise alicerçada
principalmente em livros didáticos, que as páginas nas quais foram sugeridas adição de
conteúdo não apresentavam conteúdo incorreto.
Logo, proibir o uso da plataforma por parte dos estudantes talvez não seja o caminho,
dada a praticidade, facilidade na consulta e acessibilidade. Porém, nota-se que ela pode, e
talvez deva, não ser fonte única e principal de trabalhos e consultas, mas sim uma excelente
opção para início de pesquisas, indicação de rumos e fontes acadêmicas. Ou seja, a Wikipédia
apresenta-se como uma excelente fonte secundária e auxiliar, uma ferramenta de grande
utilidade para estudantes e pesquisadores de um modo geral.
Porém, entende-se que uma informação alicerçada em fontes como livros e artigos
científicos confere uma credibilidade muito maior a ela própria. A citação de escritores
renomados ou de estudiosos da área são elementos que fazem uma informação ganhar o
caráter de inequívoca, e isso é muito importante em pesquisas de caráter acadêmico que
levam muito em conta não só a qualidade da informação, mas também de forma muito
explícita a procedência da mesma.
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A Wikipédia, em muitos casos, apesar de disseminar informações com qualidade, não
disponibiliza as fontes de onde as mesmas vieram. Este, e alguns outros problemas que foram
apontados precisam e devem ser solucionados, com o benefício de que as edições para o
aprimoramento podem ser sugeridas de forma colaborativa pela comunidade acadêmica ou
interessados de áreas afins.
Nessa direção, o trabalho apresentou sugestões de melhoria para referentes a
conteúdos matemáticos do Ensino Médio. Certamente muitas outras poderiam ser propostas
e efetivadas, de modo deixar o acervo da Wikipédia lusófona cada vez mais qualificada para
pesquisas de um modo geral. Porém, ainda assim, com o que é disponibilizado e da forma
como é feito, a Wikipédia já se constitui como uma plataforma de pesquisas das mais
acessadas do mundo e com um alto grau de confiabilidade nos materiais que publica.
Logo, a plataforma necessita de melhorias, como a inserção de conteúdos adequados,
o acréscimo de fontes e referências e o aprimoramento da organização e da interlocução de
verbetes já existentes. Estas ações, que devem ser efetivadas com o auxílio de diferentes
colaboradores devem tornar a Wikipédia lusófona, que já se mostra uma boa fonte de
pesquisas, ainda melhor.
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APÊNDICE A – Lista de verbetes consultados

Verbete: Conjunto.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto>.
Acesso: 21:00 de 14/09/2019.
Aviso/Alerta: Fontes não cobrem todo o conteúdo desde agosto de 2019.

Verbete: Operações entre conjuntos.
Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto#Opera%C3%A7%C3%B5es_com_conjuntos>.
Acesso: 10:47 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: Fontes não cobrem todo o conteúdo desde agosto de 2019.

Verbete: Conjuntos numéricos.
Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero#Conjuntos_num%C3%A9ricos>.
Acesso: 10:50 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: não havia.

Verbete: Intervalo (matemática).
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Intervalo_(matem%C3%A1tica)>.
Acesso: 10:52 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: não havia.

Verbete: Função (matemática)
Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_(matem%C3%A1tica)>.
Acesso: 10:56 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: fontes não cobrem todo o conteúdo desde janeiro de 2011.

Verbete: Plano cartesiano (Sistemas de coordenadas cartesiano).
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas_cartesiano>.
Acesso: 12:19 de 07/10/2019.
Avisos/Alertas: Fontes que não cobrem todo o conteúdo (desde junho de 2019).

Verbete: Domínio (matemática)
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%ADnio_(matem%C3%A1tica)>.
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Acesso: 11:24 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: não havia.

Verbete: Imagem (conjunto imagem).
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto_imagem>.
Acesso: 11:27 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: não havia.

Verbete: Contradomínio.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto_imagem>.
Acesso: 11:27 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: não havia.

Verbete: Função injetora (injectiva)
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_injectiva>.
Acesso: 11:01 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: não havia.

Verbete: Função sobrejetora (sobrejectiva)
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_sobrejectiva >.
Acesso: 11:03 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: não havia.

Verbete: Função bijetora (bijectiva)
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_bijectiva>.
Acesso: 11:05 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: não havia.

Verbete: Função inversa.
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_inversa>.
Acesso: 11:52 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: não havia.

Verbete: Função polinomial de 1° grau ou afim.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_afim>.
Acesso: 21:07 de 14/09/2019.
Aviso/alerta: não havia.
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Verbete: Funções definidas por mais de uma sentença (funções definidas em trechos)
Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%B5es_definidas_em_trechos>.
Acesso: 11:59 de 14/09/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Função polinomial de 2° grau ou quadrática.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_quadr%C3%A1tica>.
Acesso: 21:11 de 14/09/2019.
Aviso/Alerta: Fontes que não cobrem todo o conteúdo desde setembro de 2017. Conteúdo
não verificável poderá ser removido.
Verbete: Zeros ou raízes das funções quadráticas.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_quadr%C3%A1tica>.
Acesso: 21:11 de 14/09/2019.
Aviso/Alerta: Fontes que não cobrem todo o conteúdo desde setembro de 2017. Conteúdo
não verificável poderá ser removido.

Verbete: Fórmula de Bháskara (Equação quadrática)
Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Equa%C3%A7%C3%A3o_quadr%C3%A1tica>.
Acesso: 12:04 de 07/10/2019.
Aviso/alerta: Fontes que não cobrem todo o conteúdo (desde março de 2011).
Está página ou seção foi marcada para revisão, devido a incoerências e/ou dados de
confiabilidade duvidosa (desde dezembro de 2012).
Verbete: Função modular
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_modular>.
Acesso: 12:10 de 07/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Função modular
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_modular>.
Acesso: 12:10 de 07/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.
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Verbete: Módulo.
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_modular>.
Acesso: 12:10 de 07/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Função Exponencial.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_exponencial>.
Acesso: 21:19 de 14/09/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Potenciação (Exponenciação).
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Exponencia%C3%A7%C3%A3o>.
Acesso: 12:12 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: não havia.

Verbete: Propriedades da potenciação (Exponenciação).
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Exponencia%C3%A7%C3%A3o>.
Acesso: 12:12 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: não havia.

Verbete: Radiciação.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Radicia%C3%A7%C3%A3o>.
Acesso: 12:17 de 07/10/2019.
Aviso/Alerta: Fontes que não cobrem todo o conteúdo.

Verbete: Função Logarítmica.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Logaritmo>.
Acesso: 21:42 de 14/09/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Logaritmo
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Logaritmo>.
Acesso: 12:19 de 07/10/2019.
Avisos/Alertas: não havia.

Verbete: Propriedades dos logaritmos
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Logaritmo>.
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Acesso: 12:19 de 07/10/2019.
Avisos/Alertas: não havia.

Verbete Progressão Aritmética (P.A.)
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Progress%C3%A3o_aritm%C3%A9tica>.
Acesso: 21:47 de 14/09/2019.
Aviso/alerta: sem.

Verbete: Progressão Geométrica (P.G.)
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Progress%C3%A3o_geom%C3%A9trica>.
Acesso: 21:50 de 14/09/2019.
Aviso/alerta: Fontes que não cobrem todo o conteúdo (desde fevereiro de 2013).

Verbete: Matemática Financeira.
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_financeira>.
Acesso: 21:56 de 14/09/2019.
Aviso/alerta: Esta página precisa ser reciclada de acordo com o livro de estilo
Fontes que não cobrem todo o conteúdo (desde setembro de 2016).
As referências deste artigo necessitam de formatação (desde setembro de 2016).
Verbete: Juros Simples (Juro).
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Juro>.
Acesso: 12:30 de 07/10/2019.
Aviso/alerta: Fontes que não cobrem todo o conteúdo (desde abril de 2017).

Verbete: Juros Compostos (Juro).
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Juro>.
Acesso: 12:30 de 07/10/2019.
Aviso/alerta: Fontes que não cobrem todo o conteúdo (desde abril de 2017).

Verbete: Matriz
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Matriz_(matem%C3%A1tica)>.
Acesso: 00:58 de 15/09/2019.
Aviso/alerta: Esta página cita fontes confiáveis e independentes, mas que não cobrem todo
o conteúdo (desde Abril de 2011).
Verbete: Sistemas Lineares
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Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_equa%C3%A7%C3%B5es_lineares>.
Acesso: 01:03 de 15/09/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Determinante
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Determinante>.
Acesso: 01:09 de 15/09/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Análise Combinatória (Combinatória).
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Combinat%C3%B3ria>.
Acesso: 01:11 de 15/09/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Princípio aditivo e multiplicativo.
Disponível em: <
https://pt.wikipedia.org/wiki/Combinat%C3%B3ria#targetText=Princ%C3%ADpio%20aditivo
%3A%20Dados%20os%20conjuntos,forma%20sucessiva%20%C3%A9%20dado%20por%2
0.>.
Acesso: 13:03 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Fatorial
Acesso: 12:42 de 18/10/2019.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Fatorial>.
Aviso/alerta: Este artigo ou secção não cita fontes confiáveis e independentes (desde março
de 2019).

Verbete: Permutação
Acesso: 12:45 de 18/10/2019.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Permutação>.
Aviso/Alerta: Este artigo ou secção não cita fontes confiáveis ou independentes (desde
março de 2011).

Verbete: Arranjo
Acesso: 12:51 de 18/10/2019.
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Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Combinat%C3%B3ria#Arranjos>.
Aviso/Alerta: não havia.

Verbete: Combinação
Acesso: 12:55 de 18/10/2019.
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Combina%C3%A7%C3%A3o>.
Aviso/Alerta: Este artigo ou secção não cita fontes confiáveis e independentes (desde
setembro de 2011).
Esta página ou secção foi marcada para revisão, devido a incoerências e/ou dados de
confiabilidade duvidosa.
Verbete: Triângulo Retângulo.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A2ngulo_ret%C3%A2ngulo>.
Acesso: 01:18 de 15/09/2019.
Aviso/alerta: Este artigo ou secção não cita fontes confiáveis e independentes (desde
setembro de 2011).

Verbete: Trigonometria.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Trigonometria>.
Acesso: 13:08 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Círculo unitário.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_unit%C3%A1rio>.
Acesso: 01:24 de 15/09/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Seno.
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Seno>.
Acesso: 13:14 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Cosseno.
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Cosseno>.
Acesso: 13:15 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.
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Verbete: Tangente.
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Tangente>.
Acesso: 13:18 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: Fontes que não cobrem todo o conteúdo (desde junho de 2017).

Verbete: Função Trigonométricas.
Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_trigonom%C3%A9trica>.
Acesso: 01:28 de 15/09/2019.
Aviso/alerta: Esta página cita fontes confiáveis e independentes, mas que não cobrem todo
o conteúdo (desde janeiro de 2011).
Verbete: Função seno.
Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_trigonom%C3%A9trica#Fun%C3%A7
%C3%A3o_seno>.
Acesso: 13:27 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: Esta página cita fontes confiáveis e independentes, mas que não cobrem todo
o conteúdo (desde janeiro de 2011).
Verbete: Função Cosseno.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Função_trigonométrica#Função_cosseno>.
Acesso: 13:30 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: Esta página cita fontes confiáveis e independentes, mas que não cobrem todo
o conteúdo (desde janeiro de 2011).

Verbete: Geometria Espacial.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria_espacial>.
Acesso: 01:35 de 15/09/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Poliedro
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Poliedro>.
Acesso: 13:34 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Aresta.
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Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Aresta>.
Acesso: 13:38 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Vértice
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice>.
Acesso: 13:39 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: Está página ou seção foi marcada para revisão, devido a incoerências e/ou de
confiabilidade duvidosa (desde de janeiro de 2012).

Verbete: Face (geometria).
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Face_(geometria)>.
Acesso: 13:42 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Característica de Euler (superfícies).
Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Caracter%C3%ADstica_de_Euler#targetText=Caracter%C3%A
Dstica%20de%20Euler%20de%20superf%C3%ADcies,A%20caracter%C3%ADstica%20de&targetText=A%20caracter%C3%ADstica%20de%20Eul
er%20de%20uma%20superf%C3%ADcie%20%C3%A9%20dada%20por,faces%20de%20u
ma%20triangula%C3%A7%C3%A3o%20de%20.>.
Acesso: 13:45 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: Este artigo ou secção não cita fontes confiáveis e independentes.

Verbete: Poliedros Côncavos.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Poliedro>.
Acesso: 13:49 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Poliedros Convexos.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Poliedro>.
Acesso: 13:50 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Sólido Platônico.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido_plat%C3%B3nico>.
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Acesso: 13:52 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Paralelepípedo.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Paralelep%C3%ADpedo>.
Acesso em: 13:54 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Cubo.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Cubo>.
Acesso em: 13:56 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Prisma.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Prisma>.
Acesso em: 13:58 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Pirâmide.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A2mide>.
Acesso em: 13:59 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Cilindro.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Cilindro>.
Acesso em: 14:01 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Cone.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Cone>.
Acesso em: 14:03 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: Este artigo ou secção não cita fontes confiáveis e independentes (desde
setembro de 2011).

Verbete: Esfera.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Esfera>.
Acesso em: 14:05 de 18/10/2019.
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Aviso/alerta: Esta página ou seção foi marcada para revisão, devido a incoerência e/ou
dados de confiabilidade duvidosa.
Verbete: Probabilidade.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Probabilidade>.
Acesso: 01:47 de 15/09/2019.
Aviso/alerta: Esta página cita fontes confiáveis e independentes, mas que não cobrem todo
o conteúdo (desde novembro de 2011).

Verbete: Estatística.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica>.
Acesso: 01:50 de 15/09/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Média aritmética.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_aritm%C3%A9tica>.
Acesso: 14:54 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Média aritmética ponderada.
Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia_aritm%C3%A9tica_ponderada>.
Acesso: 14:56 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Moda (estatística).
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Moda_(estat%C3%ADstica)>.
Acesso: 14:57 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Dispersão estatística (medidas de dispersão).
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Dispers%C3%A3o_estat%C3%ADstica>.
Acesso: 15:00 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: As referências desse artigo necessitam de formatação (desde fevereiro de
2014).
Verbete: Desvio padrão.
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Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Desvio_padr%C3%A3o>.
Acesso: 15:02 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Número Complexo.
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_complexo>.
Acesso 01:54 de 15/09/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Geometria Analítica.
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria_anal%C3%ADtica>.
Acesso: 01:57 de 15/09/2019.
Aviso/alerta: A neutralidade desde artigo ou se(c)ção foi questionada, conforme razões
apontadas na página de discussão deste artigo.
Esta página cita fontes que não cobrem todo o conteúdo (desde setembro de 2011).

Verbete: Distância euclidiana (distância entre dois pontos).
Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Dist%C3%A2ncia_euclidiana#targetText=Em%20matem%C3%
A1tica%2C%20dist%C3%A2ncia%20euclidiana%20(ou,repetida%20do%20teorema%20de
%20Pit%C3%A1goras.>.
Acesso: 15:07 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Ponto médio (ponto médio de um segmento de reta).
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_m%C3%A9dio>.
Acesso: 15:08 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Ponto médio (ponto médio de um segmento de reta).
Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_m%C3%A9dio>.
Acesso: 15:08 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Equação fundamental da reta.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria_anal%C3%ADtica>.
Acesso: 15:11 de 18/10/2019.
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Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Equações da reta (geral, reduzida e paramétrica).
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria_anal%C3%ADtica>.
Acesso: 15:13 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Cônicas.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3nica>.
Acesso: 02:02 de 15/09/2019.
Aviso/Alerta: não havia.

Verbete: Elipse.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Elipse>.
Acesso em: 15:19 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

Verbete: Hipérbole.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%A9rbole>.
Acesso em: 15:20 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: Esta página cita fontes confiáveis e independentes mas que não cobrem todo
o conteúdo (desde março de 2014).
Verbete: Parábola.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola>.
Acesso em: 15:24 de 18/10/2019.
Aviso/alerta: não havia.

