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Problemas de Fermi
❖ Professor de Física e cientista, fez
descobertas significativas nas áreas
da Física Nuclear e da Mecânica
Quântica.
❖ Ganhou o Prémio Nobel da Física em
1938.
❖ Como professor ficou conhecido
pelos problemas de estimativa que
propunha aos seus alunos.
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Enrico Fermi
1901- Itália
1954 - EUA
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O problema …

Qual a quantidade
de água gasta nas
descargas do
autoclismo
durante um ano
em tua casa?
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Primeiras reações dos alunos após a apresentação do problema:

IV Encontro ProSucesso – Ateliê 3

1 de junho de 2021

O problema foi dividido em sub-problemas

P1 - Qual é a
capacidade do
autoclismo, em
minha casa?
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P2 - Quantas
vezes é o
autoclismo
descarregado,
por semana?

P3 - Quantas
semanas, por
ano, é
utilizado o
autoclismo?
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P1 - Qual é a
capacidade do
autoclismo, em
minha casa?
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Em primeiro lugar precisamos de saber cada vez
que puxamos o autoclismo quantos litros de
água gastamos!
Eu como não tinha a noção fui ao google e
escrevi “Calculadora do consumo de água” e deu
que por dia utilizava o autoclismo 1 vez e
gastava 6 litros.
Logo somos 4 em casa e no total/em média
puxamos 13 vezes por dia logo: 6 x 13 = 78
litros! Durante 1 dia são 78 litros!
E durante um ano fazemos 78 x 365 = 28470
litros!
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P2 - Quantas
vezes é o
autoclismo
descarregado,
por semana?

P3 - Quantas
semanas, por
ano, é utilizado
o autoclismo?

“Vou colocar uma folha na porta da casa
de banho com o nome dos meus familiares
para marcarem sempre que forem à casa
de banho!”
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Esquema ilustrativo da formulação de
sub-problemas e fixação de pressupostos
Qual é a capacidade do
autoclismo, em minha
casa?

Quantas vezes é o
autoclismo descarregado
em minha casa, por
semana?

Quantas semanas, por
ano, é utilizado o
autoclismo, em minha
casa?

Os autoclismos têm
todos a mesma
capacidade?

Há um número
médio de descargas
por pessoa e por dia?

Há um número
médio de descargas
por semana?

O autoclismo
descarrega sempre a
mesma quantidade
de água?

O uso do autoclismo
é o mesmo nos dias
úteis e no fim de
semana?

E as semanas em que
estamos fora?

Tenho mais de uma
casa de banho em
casa. Qual irei
considerar?

A minha mãe viaja
bastante. Devo
contar com ela?
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Os problemas de Fermi, para além das caraterísticas que lhes são geralmente
atribuídas, cumprem um papel importante no desenvolvimento da
capacidade de formulação de problemas. Tal formulação ocorre em
interligação com as sucessivas interrogações que a situação real suscita,
tornando primordial o estabelecimento de pressupostos.

No que se refere ao estabelecimento de conexões, os problemas de Fermi
constituem tarefas ricas porque permitem envolver várias áreas disciplinares e
diversas competências propostas no Perfil dos Alunos (Martins et al., 2017),
assim como implicam criar múltiplas conexões entre a matemática e a
realidade, associadas ao processo de modelação matemática.

Problemas de Fermi - Características
Situações reais e com
sentido para os alunos

Acessíveis e podem ser
abordados por todos os
alunos
Ausência de dados
numéricos - promove a
realização de
estimativas

Problemas
de
Fermi

Formulação aberta,
desafiando os alunos
a definir estratégias
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Promovem o
desenvolvimento de
diversas competências
Não têm uma resposta
única, mas conduzem a
soluções aproximadas
(estimativas razoáveis)
Exigem recolha e
tratamento de
informação relevante

Não apelam a
conhecimentos ou
procedimentos
matemáticos específicos
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Modelação

Interdisciplinaridade

Conexões

Resolução de Problemas
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