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EDITORIAL

O Segundo Volume, neste ano de 2014, traz seis artigos, cujos temas são diversificados, embora 
possamos identificar em comum o uso de tecnologias no ensino-aprendizagem da Matemática, que são 
TinkerPlots, calculadoras básicas, Tablets e GeoGebra, no primeiro, terceiro e quinto artigos, respectivamente. 
Um desses artigos, o segundo, olha sobre o Currículo da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Outro sobre o 
papel da Supervisão para o desenvolvimento profissional do professor de Matemática e o último aborda a 
Resolução de Problemas.

No primeiro artigo, Ambientes de Aprendizagem para promover o Raciocínio Estatístico dos Alunos: 
O Contributo das Tarefas e da Tecnologia, Ana Henriques e Hélia Oliveira, pertencentes ao Instituto de 
Educação, Universidade de Lisboa, afirmam em sua pesquisa, que as atuais orientações curriculares para o 
ensino da Estatística priorizam o desenvolvimento da literacia e raciocínio estatístico dos alunos, desafiando 
os professores a dinamizar ambientes de aprendizagem diversos dos habituais. Tal pesquisa pretendeu 
compreender as perspectivas das professoras participantes num projeto de investigação e desenvolvimento 
relativamente às potencialidades e dificuldades associadas à criação de um ambiente de aprendizagem 
promotor do raciocínio estatístico dos alunos do ensino fundamental. As professoras evidenciam uma 
tomada de consciência da especificidade da Estatística, relativamente à centralidade dos dados e às ideias 
chave e processos estatísticos envolvidos e reconhecem também a importância dos contextos significativos, 
do recurso à tecnologia e do seu próprio papel na promoção de um ambiente que sustente o raciocínio 
estatístico dos alunos.  

A seguir, Wellington Alves da Silva Júnior, Professor da SEEDUC – RJ e Lilian Nasser, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em seu artigo intitulado Uma Análise Curricular da Matemática dos 
Programas ENCCEJA, NOVA EJA e PEJA no Estado do Rio de Janeiro, analisam os documentos oficiais em 
relação ao currículo da Matemática para a Educação de Jovens Adultos (EJA). A pesquisa investiga a forma 
como ocorre o desenvolvimento curricular da Matemática no material didático dessa modalidade no Estado 
do Rio de Janeiro. A partir dessa análise buscam identificar diferenças e semelhanças entre os currículos 
recomendados pelas esferas federal, estadual e municipal, no Rio de Janeiro, e verificar se os materiais 
desenvolvidos estão de acordo com as recomendações oficiais para a EJA.

No terceiro artigo, Resolvendo Problemas de Divisão com o Uso da Calculadora por Estudantes do 
5° Ano do Ensino Fundamental, Fabiola Santos Martins de Araújo Oliveira, Professora do Município do 
Ipojuca e Moreno, em Pernambuco, e Ana Coelho Vieira Selva, da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), investigaram a resolução de problemas de divisão por estudantes do 5° Ano do Ensino Fundamental, 
comparando duas propostas de ensino, uma com uso da calculadora básica e outra sem o uso desse recurso. 
Ambos os grupos mostraram avanços, sendo que o grupo calculadora/papel e lápis obteve maior percentual 
de acertos no pós-teste e pós-teste posterior, sugerindo que a calculadora pode ser um recurso importante 
para a resolução de problemas de divisão.
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Por sua vez, Floriano Viseu, da Universidade do Minho, em Portugal, nos apresenta, em seu artigo, 
Supervisão e Desenvolvimento Profissional do Professor, que a formação do professor resulta de um processo 
que se desenvolve ao longo do seu percurso profissional. Neste processo, a imprevisibilidade do que 
acontece na sala de aula, a mutabilidade do conhecimento e das exigências da sociedade em que vive faz 
com que deva estar em permanente atualização. Uma forma de promover essa atualização, segundo o autor, 
é através da supervisão, enquanto processo de inovação e melhoria da prática docente através de atividades 
de experimentação e de reflexão. 

José Roberto Costa Júnior, da Universidade Federal de Pernambuco, no quinto artigo, intitulado O Uso 
de Tecnologias Digitais como Ferramenta Auxiliar na Formação Inicial de Professores de Matemática, traz um 
estudo que apresenta uma experiência de prática de Estágio Supervisionado, de uma turma concluinte do 
curso de formação de professores de Matemática, da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), desenvolvida 
em uma escola pública de Ensino Médio. No que diz respeito à metodologia, desenvolveu um estudo 
qualitativo, no qual foram utilizados Tablets e o aplicativo GeoGebra para o ensino-aprendizagem da função 
quadrática. Podemos afirmar, segundo o autor, que esta experiência contribuiu com a formação dos futuros 
professores, no que diz respeito ao seu desenvolvimento profissional, o uso da tecnologia, bem como no que 
se refere ao conhecimento cotidiano da sala aula.

O artigo final, intitulado A Matemática nos Cursos de Formação Profissional na Área Tecnológica 
de Eletroeletrônica: Resolução de Problemas Utilizando Sistemas Lineares em Circuitos, de autoria de Vânia 
M. Fazito Rezende Teixeira, da Fundação de Educação para o Trabalho do Estado de Minas Gerais e 
de João Bosco Laudares, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), analisa o processo 
utilizado pelos alunos para resolver problemas matemáticos relativos ao entendimento de um fenômeno 
físico, numa pesquisa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática. O método adotado foi 
o de Resolução de Problemas Os sujeitos da pesquisa foram estudantes da área Eletroeletrônica de Curso 
Técnico de Eletrônica de uma Escola profissionalizante. Os autores perceberam que o método de Resolução 
de Problemas aumenta o processo de compreensão dos conceitos matemáticos, facilitando o raciocínio e 
possibilitando a construção e a execução de estratégia para a solução de um problema com conteúdo não 
essencialmente matemático.

Desejamos a todos uma excelente e inspiradora leitura!

Kátia Maria de Medeiros
Editora
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RESUMO

As atuais orientações curriculares para o ensino da Estatística priorizam o desenvolvimento da literacia e raciocínio estatístico 
dos alunos, desafiando os professores a dinamizar ambientes de aprendizagem diversos dos habituais. Este estudo pretende 
compreender as perspetivas das professoras participantes num projeto de investigação e desenvolvimento relativamente às 
potencialidades e dificuldades associadas à criação de um ambiente de aprendizagem promotor do raciocínio estatístico dos 
alunos do ensino fundamental. As respostas a um questionário revelam que as professoras fazem um balanço positivo da sua 
experiência letiva com as tarefas desenvolvidas no âmbito do projeto. As professoras evidenciam uma tomada de consciência da 
especificidade da Estatística, relativamente à centralidade dos dados e às ideias chave e processos estatísticos envolvidos, mas que 
consideram difícil de levar à prática. Reconhecem também a importância dos contextos significativos, do recurso à tecnologia e do 
seu próprio papel na promoção de um ambiente que sustente o raciocínio estatístico dos alunos.  

PALAVRAS-CHAVE: Estatística, raciocínio estatístico, desenvolvimento profissional de professores, tecnologia, tarefas.

ABSTRACT

The current curriculum guidelines for teaching Statistics call for the development of students’ statistical literacy and reasoning and 
require teachers to promote new learning contexts. This study aims to understand the perspectives of the participating teachers in 
a developmental research project regarding the potential and difficulties involved in the implementation of a learning environment 
that promotes statistical reasoning of elementary school students. Teachers’ responses to a questionnaire show that they make 
a positive assessment of their teaching experience with the tasks developed under the project. The teachers show an awareness 
of the specificity of Statistics regarding the centrality of data and key ideas and processes involved, but find them difficult to put 
in practice. They also recognize the importance of meaningful contexts, the use of technology and their own role in promoting an 
environment that supports students’ statistical reasoning.

KEYWORDS: Statistics, statistical reasoning, teachers’ professional development, technology, tasks.
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INTRODUÇÃO

O destaque que a Estatística tem recebido em orientações curriculares internacionais (por exemplo, 
FRANKLIN; KADER; MENBORN; MORENO; PECK; PERRY; SCHEAFFER, 2007; NCTM, 2007) reflete 
a reconhecida necessidade de desenvolver, nos alunos, a capacidade de interpretar e avaliar criticamente 
os dados com que se confrontam no seu quotidiano e de tomar decisões informadas por eles (BATANERO; 
BURRILL; READING, 2011). Reconhecendo que estas orientações apelam a um papel mais aprofundado e 
alargado da Estatística na matemática escolar, contrastando com as práticas prevalecentes de sala de aula 
em que os alunos aplicam fórmulas e realizam cálculos morosos e repetitivos sem lhes dar significado, 
investigadores em educação estatística defendem mudanças no seu ensino respeitantes não só ao conteúdo 
mas, sobretudo, ao modo de ensinar (BATANERO; BURRILL; READING, 2011). Para isso, sugerem abordagens 
curriculares à Estatística que priorizem o desenvolvimento do raciocínio estatístico dos alunos, valorizando 
a realização de investigações em contextos diversificados e tirando partido da riqueza de dados reais e dos 
múltiplos recursos tecnológicos atualmente disponíveis, sobretudo os educacionais (GARFIELD; BEN-ZVI, 
2010; HENRIQUES; OLIVEIRA, 2012).

Assumindo que o ambiente de sala de aula e as abordagens didáticas adotadas, incluindo as tarefas 
a propor, são fatores determinantes no processo de aprendizagem, Garfield e Ben-Zvi (2010) propõem um 
modelo para um ambiente investigativo e interativo de aprendizagem (SRLE - Statistical Reasoning Learning 
Environment) que consideram propício para promover uma compreensão aprofundada e com significado da 
Estatística, ajudando os alunos a desenvolver a sua capacidade de raciocinar estatisticamente. No entanto, 
a adoção das novas perspetivas curriculares e a necessidade de dinamizar ambientes de aprendizagem 
com as características anteriormente referidas, constitui uma novidade e levanta inúmeros desafios aos 
professores (LEAVY, 2010). Para perceber as reais potencialidades desta prática, muito diversa da habitual, 
e a necessidade de ajustamentos posteriores, é importante compreender como os professores que a 
experienciam a perspectivam. 

Diversos estudos defendem que, ao implementarem novas abordagens nas suas aulas, 
os professores podem beneficiar de ambientes de trabalho colaborativo envolvendo outros 
professores e investigadores (PONTE; SEGURADO; OLIVEIRA, 2003; POTARI; SAKONIDIS; 
CHATZIGOULA; MANARIDIS, 2010). Reconhecendo a importância desta colaboração, este 
estudo foi realizado no âmbito de um projeto de investigação e desenvolvimento (GOODCHILD, 
2014) envolvendo professores e investigadores comprometidos com a construção e 
experimentação de sequências de tarefas visando a promoção do raciocínio estatístico 
dos alunos. O seu objetivo é compreender as perspectivas de um conjunto de professoras 
participantes no projeto de investigação e desenvolvimento relativamente às potencialidades 
e dificuldades associadas à criação de um ambiente SRLE que pretende promover o raciocínio 
estatístico dos alunos do ensino fundamental, com particular ênfase nas tarefas e no software 
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usado.

RACIOCÍNIO ESTATÍSTICO

Não existe consenso relativamente à definição de raciocínio estatístico mas diversos 
autores têm-no descrito como raciocínio a partir de evidências, processo usado para justificar 
uma conclusão ou fazer uma inferência ou, de forma mais abrangente, o modo de os indivíduos 
raciocinarem com ideias estatísticas e atribuírem significado à informação estatística (BEN-
ZVI; GARFIELD,  2004). O raciocínio estatístico também tem subjacente a compreensão 
conceptual de importantes ideias, como variação, distribuição, centro, dispersão, associação 
e amostragem ou a combinação de ideias sobre dados e incerteza que conduz à realização de 
inferências (MAKAR; BAKKER; BEN-ZVI, 2011).

Raciocínio inferencial informal (RII). Esta relevância atribuída à capacidade de tirar 
conclusões que se estendem para além dos dados disponíveis desencadeou, recentemente, 
um grande interesse pelo aspeto inferencial da Estatística tornando-o num objetivo central 
do raciocínio estatístico (MAKAR; RUBIN, 2009). Assumindo que uma abordagem inferencial 
pode ter influência na compreensão da Estatística pelos alunos, estabelecendo as bases do 
raciocínio inferencial estatístico que está reservado aos estudos universitários, as normas do 
NCTM (2007) sugerem que os alunos comecem a desenvolver ideias sobre inferência estatística 
desde o 1.º ciclo e que ao longo de toda a escolaridade, desenvolvam e avaliem inferências 
e previsões, baseadas em dados. No entanto, a inferência estatística, neste contexto, é 
designada por inferência estatística informal, uma vez que designa o trabalho dos alunos 
com formas percursoras de inferência estatística, desde que começam a colocar questões 
sobre conjuntos de dados até ao ponto em que se confrontam com as ideias e técnicas de 
inferência formal (WATSON, 2008). Makar, Bakker e Ben-Zvi (2011) explicam que a palavra 
informal, é usada para: (a) tornar claro que a inferência estatística é um conceito alargado e 
não se restringe à estimação ou aos típicos testes de hipóteses formais; e (b) enfatizar que 
não se espera que os alunos se apoiem em medidas estatísticas e procedimentos formais 
para formular as suas inferências.

Raciocínio e investigações estatísticas. Os estudos que se têm debruçado sobre a 
inferência estatística informal defendem que esta não deve ser ensinada aos alunos como 
uma entidade em si mesma mas emergir do raciocínio que lhe está subjacente, usado para 
tirar conclusões úteis e ricas em contexto sobre os dados (MAKAR; RUBIN, 2009). Este 
raciocínio inferencial informal, segundo Ben-Zvi (2006), está ligado às atividades cognitivas 
“envolvidas ao se tirar conclusões ou fazer predições, informalmente, sobre um ‘universo mais 
alargado’ a partir de padrões, representações, medidas estatísticas e modelos estatísticos de 
amostras aleatórias, ao mesmo tempo que se atende à força e limitações da amostra e das 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 15

inferências realizadas” (p. 2). Tentando articular as práticas de sala de aula prevalentes no 
dia-a-dia e as oportunidades que elas representam para promover o raciocínio inferencial 
informal nos alunos, Leavy (2010) defende o uso de investigações estatísticas e fornece um 
quadro conceptual para o desenho de tarefas para o suportar. Segundo a autora, este tipo 
de tarefa apresenta características essenciais à promoção da atividade inferencial e fornece 
um contexto privilegiado para observar o raciocínio estatístico dos alunos. Na verdade, 
considerando que o interesse de uma investigação não está nos dados disponíveis mas 
nas suas características mais gerais e nos processos que os criaram, o ciclo de investigação 
estatístico (WILD; PFANNKUCH, 1999) pode ser compreendido como um processo inferencial 
e permite aprofundar a compreensão do propósito e utilidade dos dados para dar significado 
ao mundo real (ZIEFFLER; GARFIELD; DELMAS; READING, 2008). Além disso, ao experienciarem 
a Estatística como um processo investigativo para resolver problemas reais, os alunos são 
motivados a colocar as suas próprias questões (hipóteses) sobre um fenómeno significativo, 
a desenhar e empregar um plano para recolher dados apropriados, a selecionar métodos 
gráficos e numéricos adequados para os analisar e, a partir desse, formular conclusões e 
inferências (FRANKLIN et al., 2007).

Raciocínio estatístico e tecnologia. Os múltiplos recursos tecnológicos hoje disponíveis 
têm sido incorporados na educação estatística de modos diversificados, com o objetivo 
de desenvolver o seu raciocínio estatístico (BEN-ZVI, 2006). O crescente desenvolvimento 
da tecnologia e a facilidade de acesso a dados reais tiveram um impacte considerável nas 
orientações curriculares (FRANKLIN et al., 2007; NCTM, 2007) e fornecem aos professores e 
alunos novas ferramentas para adotar abordagens informais orientadas para os dados, usando 
contextos ricos e significativos para os alunos, como os proporcionados pelas investigações 
estatísticas (BEN-ZVI; ARIDOR; MAKAR; BAKKER, 2012). 

Em particular, os ambientes dinâmicos de aprendizagem estatística, como o TinkerPlots, 
têm evidenciado um grande potencial na aprendizagem da Estatística e no desenvolvimento 
do raciocínio estatístico dos alunos (BEN-ZVI, 2006). O TinkerPlots é um software gráfico 
dinâmico, de fácil uso, que foi desenvolvido para envolver e simultaneamente apoiar os 
alunos mais novos (entre os 9 e 13 anos) na exploração de dados e conceitos estatísticos. 
Os alunos podem criar e explorar o potencial das suas próprias representações gráficas e de 
medidas estatísticas, tirando partido das ferramentas do software, que os ajudam a construir 
o conhecimento de modo ativo, “fazendo” e “vendo” estatística, e a refletir sobre fenómenos 
observados (KONOLD; MILLER, 2005). Entre as várias características específicas do TinkerPlots, 
destacam-se a possibilidade de adicionar comentários escritos, que permitem aos alunos 
conjeturarem as suas próprias descobertas e argumentar na procura da justificação para 
as afirmações proferidas, reforçando o seu raciocínio estatístico (BEN-ZVI, 2006; WATSON, 
2008) e de utilizar bases de dados já integradas no software, diminuindo o tempo necessário 
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à recolha de dados enquanto etapa integrante do ciclo investigativo. Existem diversos 
estudos que evidenciam que a utilização deste software, em combinação com ambientes 
de aprendizagem apropriados à emergência de práticas de inferência estatística informal, 
permite tornar o raciocínio inferencial informal acessível aos alunos, incluindo os dos níveis 
mais elementares (BEN-ZVI et al., 2012).

O ENSINO DO RACIOCÍNIO ESTATÍSTICO

Perspetivas e atitudes dos professores relativas à Estatística e ao raciocínio estatístico. 
As perspetivas dos professores em relação à Estatística têm um forte impacte na sua vontade 
em adotar novas estratégias de ensino e, consequentemente, na implementação com sucesso 
de novas orientações curriculares (ESTRADA; BATANERO; LANCASTER, 2011). No entanto, nas 
tentativas de reforma do ensino, a componente não cognitiva (emocional) da aprendizagem 
é, frequentemente, foco de pouca atenção na formação de professores.

Reconhecendo a importância desta componente emocional, estudos recentes têm 
examinado as crenças e atitudes dos professores no que respeita à Estatística e ao seu 
ensino, bem como as suas perceções sobre fatores que determinam/afetam a prática letiva, 
ajudando a clarificar como é que estas podem ser melhoradas. Martins, Nascimento e 
Estrada (2012) relatam os resultados obtidos num questionário, aplicado a professores do 
ensino fundamental, evidenciando o seu gosto por ensinar Estatística e a sua concordância 
pela inclusão deste tema no currículo, dado que lhe reconhecem importância e utilidade 
enquanto ferramenta para enfrentar objetivamente os problemas do quotidiano. 

Apesar de, na generalidade, os professores evidenciarem atitudes positivas perante a 
Estatística, a maioria reconhece que são necessárias mais oportunidades de desenvolvimento 
profissional focadas na melhoria da sua capacidade para ensinar Estatística de acordo com as 
novas perspetivas. Além disso, os professores defendem que, nestes programas de formação, 
ao invés de sessões na universidade, se deverá privilegiar um trabalho assente na prática de 
sala de aula e contextos onde a colaboração entre professores é encorajada (CHICK; PIERCE, 
2008; WATSON, 2001). 

Alguns estudos têm mostrado que os professores, frequentemente, percecionam as 
recomendações sobre a reforma do ensino da Estatística como pequenos suplementos ou 
revisões ao seu já existente repertório pedagógico, ao invés de recomendações para uma 
mudança significativa no que respeita aos objetivos e abordagens a considerar (GROTH, 
2008). Aferir as perceções dos professores em torno de reformas propostas como as do GAISE 
(FRANKLIN et al, 2007) é, por isso, fundamental para revelar dificuldades ou linhas de ação 
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para a implementação dessas recomendações. Por exemplo, nos estudos de Groth (2008) 
e de Chick e Pierce (2008), os professores de vários níveis de ensino que participaram num 
focus group sobre a implementação das recomendações do GAISE (FRANKLIN et al, 2007) 
aparentam não ter consciência da necessidade de desenvolver conhecimento sobre como a 
Estatística difere da Matemática. Já no que diz respeito ao uso da tecnologia, os professores 
estão conscientes das recomendações do referido documento e as atitudes positivas dos 
professores em relação a ela influenciam a sua integração, com sucesso, nos processos de 
ensino e aprendizagem. No entanto, o autor salienta que se os professores percecionarem 
a tecnologia como não preenchendo as suas próprias necessidades nem as dos seus alunos, 
isto é, se não compreenderem como a mesma pode ser usada para ensinar um conteúdo 
estatístico específico, é provável que a usem no ensino apenas para cumprir as orientações. 
As mesmas dificuldades parecem existir para outras estratégias pedagógicas, como por 
exemplo, o uso de aprendizagem cooperativa. 

O ambiente SRLE. As novas perspetivas para o ensino e aprendizagem da Estatística 
requerem mudanças nas práticas letivas, nomeadamente ao nível dos contextos a propor aos 
alunos, dos processos estatísticos a explorar e do tipo de recursos tecnológicos a usar, que 
consideramos serem estimulantes para alunos e professores.

O SRLE é um ambiente de aprendizagem estatístico que Garfield e Ben-Zvi (2010) 
consideram ter um enorme potencial para desenvolver, nos alunos, uma compreensão 
profunda e com significado da Estatística e a sua capacidade de raciocinar estatisticamente. 
Esta abordagem é chamada de ambiente de aprendizagem porque é a combinação interativa 
de materiais de texto, atividades de sala de aula, normas e cultura de sala de aula, suportes, 
discussões, tecnologia, abordagem de ensino e avaliação. O modelo é baseado em seis 
princípios, descritos por Cobb e McClain (2004), que devem ser considerados na criação de 
ambientes de aprendizagem potenciadores do desenvolvimento do raciocínio estatístico dos 
alunos:

1. Desenvolver ideias estatísticas centrais, como as de distribuição, variabilidade, 
covariação, amostragem e inferência, entre outras, aprofundando a compreensão 
concetual dos alunos ao invés da aprendizagem de procedimentos;

2. Usar dados reais e motivadores, desafiando os alunos a envolverem-se na sua recolha 
e na formulação de conjeturas e de inferências estatísticas baseadas na sua análise;

3. Usar a atividade de sala de aula para apoiar o desenvolvimento do raciocínio dos 
alunos, dando especial atenção às tarefas a propor e ao modo de as trabalhar;

4. Integrar tecnologia apropriada para auxiliar a exploração e análise de dados, focando 
os alunos na interpretação de resultados e compreensão conceptual;
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5. Promover um discurso de sala de aula focado em ideias estatísticas significativas, 
fomentando a argumentação e a negociação de significados;

6. Usar a avaliação para monitorizar a aprendizagem dos alunos, com foco na 
compreensão e não em destrezas, e refletir sobre o processo instrucional.

CONTEXTO DO ESTUDO

A formação. Este estudo insere-se num projeto de investigação e desenvolvimento 
visando a construção e experimentação de sequências de tarefas orientadas para o raciocínio 
estatístico (TORE) dos alunos, recorrendo ao software TinkerPlots. Assente numa perspetiva 
de Design research (COBB; ZHAO; DEAN, 2009), envolvendo ciclos interativos de planificação, 
implementação e reflexão, uma parte significativa do projeto foi desenvolvida no âmbito de 
uma Oficina de Formação que pretendia promover oportunidades para o desenvolvimento 
profissional em Estatística de professores de Matemática dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
(idades entre 10 e 14 anos). As onze professoras que participaram nesta Oficina caracterizam-
se por estarem familiarizadas com os métodos de investigação em educação, já incluírem 
uma abordagem de inquiry nas suas aulas, pelo menos pontualmente, e mostrarem-se 
interessadas e informadas, de uma forma geral, sobre as recentes tendências curriculares 
para a Estatística (FRANKLIN et al., 2007; NCTM, 2007). No entanto, o tema do raciocínio 
estatístico e o software educacional TinkerPlots constituíram uma novidade para a maioria 
dessas professoras.

O trabalho na Oficina, que decorreu entre novembro e junho do ano letivo de 2013/14, 
contou com 40 horas presenciais e assumiu um carácter eminentemente colaborativo, tendo 
as autoras do estudo assumido o duplo papel de investigadoras e formadoras e as professoras 
sido co-responsáveis pela proposta e discussão das tarefas, implementação na sala de aula e 
reflexão sobre todo o processo. As primeiras sessões foram dedicadas à discussão das grandes 
ideias em que assenta o raciocínio estatístico, à perspetiva SRLE para o seu desenvolvimento e à 
familiarização e exploração das potencialidades do software TinkerPlots para o ensino. O foco 
do trabalho direcionou-se depois para um primeiro ciclo de planificação de uma sequência 
de tarefas, informadas pelos princípios de Cobb e McClain (2004), da sua implementação 
em sala de aula e de uma reflexão conjunta envolvendo professoras e formadoras, com base 
em um relatório escrito pelas professoras sobre as tarefas e a sua experiência. Esta reflexão 
conduziu à reformulação das tarefas e das condições para a sua implementação, no ciclo 
seguinte, levada a cabo por outras professoras.

O ambiente de ensino e aprendizagem. O projeto foi orientado para a construção 
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de tarefas TORE, em articulação com o programa de matemática do ensino básico que as 
professoras se encontravam a lecionar, não tendo, contudo, a intenção de explorar todos os 
tópicos de Estatística que fazem parte do programa do ano de escolaridade em que foram 
trabalhadas. Além disso, reconhecendo que para uma eficiente implementação dessas tarefas 
desafiadoras é determinante criar ambientes de aprendizagem adequados, foram adotados 
os princípios do SRLE (GARFIELD; BEN-ZVI, 2010).

Em linha com o primeiro princípio do SRLE, as tarefas foram desenvolvidas visando 
o desenvolvimento de diversas ideias estatísticas centrais, consideradas nas orientações 
curriculares e referidas por Garfield e Ben-Zvi (2010):

•	 Dados. As tarefas propostas envolvem os alunos na exploração e análise de um conjunto de 
dados, com o TinkerPlots. Estes dados são fornecidos aos alunos ou obtidos através de simulações 
ou recolha pelos próprios, visando a compreensão da sua necessidade para tirar conclusões e fazer 
avaliações. São ainda contemplados aspetos respeitantes à recolha de dados, nomeadamente quanto 
ao rigor do processo de medição e à influência dos possíveis enviesamentos das amostras recolhidas 
nas conclusões.

•	 Distribuição. As questões formuladas nas tarefas levam os alunos a examinar visualmente o 
conjunto de dados, para além dos casos isolados, auxiliando-os a desenvolver a noção de distribuição. 
Além disso, a multiplicidade de representações que os alunos podem criar com TinkerPlots, maiorita-
riamente escolhidas por si, também permite revelar distintos aspetos de uma distribuição.

•	 Variabilidade e Centro: Muitas das situações propostas nas tarefas pretendem levar os alunos 
a compreender que os dados variam, por vezes de acordo com um ‘padrão’ e a reconhecer as fontes 
dessa variabilidade para a explicar. Existe também um forte incentivo à análise articulada de medidas 
de tendência central e de dispersão dos dados, conduzindo os alunos à compreensão da sua utilidade.

•	 Covariação: A exploração informal da existência de associação entre duas variáveis é proposta 
em várias questões das tarefas, atendendo à sua importância no desenvolvimento do raciocínio esta-
tístico dos alunos.

•	 Amostragem e Inferência: Sendo a amostragem um tópico específico do programa do 3.º ciclo 
do ensino básico e de grande relevância na realização de inferências informais, este processo está 
contemplado em duas das tarefas propostas. Além disso, as questões formuladas nestas tarefas in-
centivam os alunos a realizar inferências informais, tomando decisões com base em amostras. Usando 
a possibilidade do Tinkerplots gerar amostras, uma das tarefas leva os alunos a usar essa ferramenta 
para explorar a variabilidade entre amostras e apoiá-los na realização de previsões.

No que diz respeito ao segundo princípio, as situações propostas nas tarefas envolvem 
dados reais ou simulados, sendo que no caso de uma das tarefas, aqueles dizem respeito 
aos próprios alunos e foram recolhidos por eles. Os três princípios seguintes, referidos por 
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Garfield e Ben-Zvi (2010), estão relacionados com a atividade de sala de aula e concorrem 
para apoiar o desenvolvimento do raciocínio dos alunos. Reconhecendo que as tarefas têm 
um papel central no trabalho a realizar pelos alunos e que tão importante quanto as tarefas 
é a forma como estas são levadas à prática pelo professor, foi dada particular atenção à sua 
construção e aos momentos de discussão coletiva do trabalho realizado e sistematização pelo 
professor (OLIVEIRA; MENEZES; CANAVARRO, 2013). 

Além disso, assumindo a importância da comunicação na atividade a desenvolver 
pelos alunos com o software, preconiza-se o trabalho em pequenos grupos no computador. 
O uso do software TinkerPlots foi, na verdade, uma característica marcante do ambiente 
de aprendizagem criado, permitindo a exploração e análise de dados. A facilidade de criar 
diversas representações gráficas, selecionadas pelos alunos e o cálculo imediato de medidas 
estatísticas permite libertar os alunos do trabalho de tipo mais procedimental e focá-los 
nos processos de raciocínio e na compreensão de noções estatísticas fundamentais. Para 
isso, os alunos precisaram de evoluir na utilização deste software e tirar o máximo partido 
dele, o que foi possível através da utilização deste recurso em todas as tarefas. Promoveu-
se, igualmente, um discurso de sala de aula focado em ideias estatísticas significativas e que 
fomenta a argumentação e a discussão, uma vez que as questões formuladas nas tarefas 
solicitam aos alunos a apresentação de argumentos que sustentem as suas inferências. 

Por fim, o sexto princípio aponta para a necessidade de uma avaliação que permita 
monitorizar a aprendizagem dos alunos e refletir sobre a sequência de tarefas e o próprio 
processo instrucional. Neste caso, tratando-se de um projeto de investigação e desenvolvimento, 
foram usados vários instrumentos para analisar aspetos diversos do raciocínio estatístico dos 
alunos, tendo as professoras participantes contribuído para uma reflexão conjunta sobre a 
adequabilidade das tarefas e do modo como foram implementadas. 

A sequência de tarefas e o uso do software. Atendendo a que os alunos não estavam 
familiarizados com os aspetos chave do raciocínio estatístico e as características da tarefa e do 
software com que iriam trabalhar, considerámos fundamental trabalhar com uma sequência 
de tarefas, e não com tarefas isoladas, de modo a garantir a continuidade no tipo de atividade 
que os alunos desenvolvem de aula para aula. No presente texto relatamos a sequência de 
3 tarefas que foi construída para o 3.º ciclo e implementada em turmas do 8.º ano, que 
nesse ano letivo ainda seguiam o Programa de Matemática do Ensino Básico de 2007 (ME, 
2007). Além disso, para ilustrarmos a natureza das tarefas propostas, apresentamos com mais 
detalhe a segunda tarefa da sequência.

As tarefas, desenhadas para serem realizadas em duas ou três aulas de 90 minutos, 
obedeceram aos princípios do SRLE já enunciados, apresentando contextos significativos 
e dados reais ou a simular pelos alunos, recorrendo a uma base de dados do TinkerPlots. 
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Adicionalmente, forneceram oportunidades para envolver e simultaneamente apoiar os 
alunos em diversos aspetos significativos do raciocínio estatístico, em particular a prática 
de inferência informal, formulando e testando conjeturas e fazendo previsões baseadas em 
evidência fornecida pelos dados e suas representações proporcionadas por um ambiente de 
aprendizagem estatística dinâmico (BEN-ZVI, 2006). 

Uma vez que os alunos iriam contactar com o TinkerPlots pela primeira vez, a tarefa 
1 foi mais estruturada e orientada por um conjunto de questões que os conduziram à 
interpretação de contextos, através da exploração dos dados (disponíveis a partir da base de 
dados do software) de várias formas e usando várias representações que foram discutidas 
relativamente à sua adequabilidade para fornecer evidências. No final da tarefa, os alunos 
usaram esse conhecimento sobre os dados para responder a uma questão inicial e para 
fazer previsões. É de salientar que, no início da tarefa, foi disponibilizado um manual com a 
explicação de alguns comandos do programa e um tempo adicional para que os alunos, sob 
a orientação do professor, explorassem e se apropriassem das principais funcionalidades do 
software que seriam necessárias para a realização das tarefas. 

A segunda tarefa da sequência, intitulada “Uma experiência com peixes”, pretendia 
motivar os alunos a pensar sobre o processo investigativo em Estatística e a fazer inferências 
a partir de diferentes amostras, de modo a darem resposta a uma questão inicial que lhes 
era colocada (Figura 1). Assim, esta tarefa abordava vários conceitos estatísticos chave do 
programa e visava: Compreender a necessidade de dados (variáveis, métodos recolha dados) e 
a sua influência nas conclusões (enviesamento, erros de medição); Distribuição e Variabilidade 
(construção e interpretação de diferentes representações gráficas e medidas estatísticas, 
comparar distribuições); Amostragem (recolher amostras, obter estimativas, fatores que 
afetam a precisão das inferências; variabilidade resultante do processo de amostragem).
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Figura 1 – Segunda tarefa da sequência

TAREFA – Uma experiência com peixes 

 

Aquacultura ou aquicultura é a produção 
de organismos aquáticos, como a criação 
de peixes, moluscos, crustáceos, anfíbios e 
o cultivo de plantas aquáticas para uso do 
homem. 

Esta atividade é praticada há muito tempo, 
existindo registos de que os chineses já a 
realizavam vários séculos antes de nossa 
era e de que há 4000 anos os egípcios 
criavam a Tilápia-do-nilo (Sarotherodon 
niloticus). Atualmente, a aquacultura é 
responsável pela produção de metade do 
peixe consumido pela população mundial. 
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquacultura) 

 

 

 

 

 

 

 

Um aquicultor tem abastecido os seus tanques rede com um novo tipo de peixe, 
geneticamente modificado, fornecido por uma empresa que lhe assegurou que “os peixes 
geneticamente modificados, ao crescerem, atingem o dobro do comprimento dos 
peixes normais”. 
Pensas que o aquicultor pode confiar na afirmação da empresa? O que deverá ele fazer 
para verificar a sua veracidade?  

\s

A partir desta primeira questão suscita-se uma discussão na turma sobre como planear 
uma experiência estatística que permita obter as evidências necessárias para verificar, 
com base em dados, a veracidade da afirmação em escrutínio: “Os peixes geneticamente 
modificados, ao crescerem, atingem o dobro do comprimento dos peixes normais?”. Assim, 
são discutidos aspetos como: garantir iguais condições de crescimento para os dois tipos 
de peixes, os dados que são necessários e como proceder à sua recolha (onde entram as 
questões relacionadas com a amostragem) e à correspondente medição. A partir daqui os 
alunos compreendem a necessidade e vantagem de utilizar uma amostra representativa da 
população. 

Os dados com que os alunos trabalharam são disponibilizados no próprio TinkerPlots, 
a partir de um estudo realizado por Konold e Pollatsek (2002). Para que percebessem como 
realizar um estudo com estas características recorremos à funcionalidade de simulação 
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disponibilizado pelo software para gerar sucessivas amostras com dimensão crescente. No 
entanto, para que os alunos compreendessem também a natureza aleatória das amostras que 
são geradas pelo processo de simulação no TinkerPlots, a professora começou por realizar 
uma pescaria artificial com a turma, a partir de um conjunto de cartões representando 25 
peixes dos dois grupos e de diferentes tamanhos. Numa segunda parte da tarefa é solicitada 
aos alunos a simulação de amostras de diversas dimensões e a construção um diagrama 
de extremos e quartis e a análise, para cada amostra considerada, da média, mediana e 
amplitude interquartil para cada tipo de peixe. A partir daqui os alunos tentam responder à 
questão inicial, apresentando argumentos que sustentam a sua posição.

Um outro aspeto abrangido por esta tarefa, embora surgindo como uma exploração 
opcional em função do tempo de aula disponível, é a exploração da noção de variabilidade 
das amostras: “Propomos-te agora outro desafio: Serão várias amostras de uma mesma 
dimensão semelhantes entre si?”. Recorrendo ao software os alunos têm a possibilidade de 
gerar várias amostras com a mesma dimensão e de as comparar (Figura 2), podendo recorrer, 
por exemplo, à ferramenta boxplot e responder à questão colocada.

Figura 2 – Exemplos de representação gráfica de duas amostras de igual dimensão no TinkerPlots e 
uso de boxplot
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Estas duas tarefas visavam, igualmente, desenvolver nos alunos algumas habilidades 
que iriam precisar para realizar uma investigação estatística e fazer inferências, uma vez que 
não estavam familiarizados com este tipo de atividade. 

Na sequência da atividade anteriormente desenvolvida, a terceira tarefa envolveu 
os alunos numa investigação estatística sobre características da sua turma, com o objetivo 
de os levar a percorrer as diferentes fases de um estudo estatístico (WILD; PFANNKUCH, 
1999). Numa primeira fase, os alunos recolheram os seus próprios dados e recorreram ao 
seu conhecimento estatístico prévio e do contexto para os analisarem e fazerem previsões 
sobre a população escolar. Finalmente, os alunos foram solicitados a explicar o seu raciocínio, 
integrando, nas suas conclusões, argumentos persuasivos baseados nos dados. 
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METODOLOGIA DO ESTUDO

Este estudo segue uma abordagem qualitativa (DENZIN; LINCOLN, 2005) visando a 
interpretação das perspetivas das 11 professoras de Matemática dos 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico, que participaram no projeto de investigação e desenvolvimento acima descrito, 
sobre o processo formativo experienciado, particularmente em relação às potencialidades e 
dificuldades associadas à criação de um ambiente de aprendizagem promotor do raciocínio 
estatístico dos alunos do ensino fundamental.

A recolha de dados foi essencialmente documental, tendo por base o questionário 
aplicado no final da formação, Este questionário é constituído por 11 perguntas de resposta 
aberta a que as professoras responderam individualmente, enviando as suas respostas por 
email às investigadoras. De forma a não condicionar as respostas das participantes, não é 
feita referência explícita ao ambiente SRLE (GARFIELD; BEN-ZVI, 2010) nas perguntas mas 
estas contemplam de forma indireta os primeiros cinco princípios que lhes estão subjacentes 
e que nortearam o desenvolvimento do projeto. 

O sexto princípio referente à avaliação dos alunos não foi contemplado no 
instrumento usado para a recolha de dados do presente estudo. Nas questões propostas, 
as professoras expressaram os seus pontos de vista em relação à importância que atribuem 
ao desenvolvimento do Raciocínio estatístico dos alunos e ao papel que as tarefas (e suas 
características específicas), a tecnologia (o TinkerPlots) e o professor têm no desenvolvimento 
desse raciocínio. Referiram, igualmente, as principais dificuldades sentidas, enquanto 
professoras, na promoção do raciocínio estatístico e as evidenciadas pelos seus alunos 
em diversos aspetos desse raciocínio. Por fim, refletiram sobre as aprendizagens que a 
experiência de formação proporcionou em termos de trabalho futuro, no que concerne ao 
desenvolvimento do raciocínio estatístico dos alunos.

A análise de dados foi realizada de forma indutiva, a partir das respostas das professoras (referidas pelos 
seus nomes fictícios) ao questionário, procurando identificar a variedade de aspetos do ambiente SRLE (GARFIELD; 
BEN-ZVI, 2010) que são referidos direta ou indiretamente pelas professoras nas suas respostas. Na secção 
seguinte descrevemos os aspetos destacados pelas professoras e as suas perspetivas sobre eles, ilustradas 
através de excertos das suas respostas.
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PERSPETIVAS DAS FORMANDAS SOBRE O PROCESSO FORMATIVO

Desenvolver ideias estatísticas centrais

Um primeiro aspeto que se destaca do balanço que as professoras fizeram da 
experiência letiva com as tarefas desenvolvidas no âmbito do projeto é a especificidade das 
ideias e processos estatísticos envolvidos. As professoras são, principalmente, professoras de 
Matemática, sendo que a temática da Estatística é tratada apenas em alguns dos anos que 
lecionam e num tempo bastante limitado. Consequentemente, a visão das professoras sobre 
a Matemática tem influenciado, ao longo do tempo, a sua forma de conceber a atividade dos 
alunos nesta área. Os excertos seguintes evidenciam uma tomada de consciência progressiva 
por parte das professoras de aspetos específicos que caraterizam a Estatística.  

Perceber que o raciocínio estatístico não é o mesmo que o raciocínio matemático e 
que a forma de promoção dos dois é diferente, foi uma nova perspetiva que me foi colocada 
nesta formação. O desenvolvimento e abordagem de tarefas que promovam o raciocínio 
inferencial é um grande desafio, para o qual é necessária alguma reflexão e apreensão das 
ideias fundamentais. (Clara, QF)

Em Estatística os dados são tidos como números em contexto, este por sua vez dá 
sentido à interpretação dos resultados mas também condiciona os procedimentos. Por seu 
lado, o desenvolvimento do raciocínio estatístico coloca os alunos em contacto com ideias 
exigentes do ponto de vista cognitivo, como por exemplo, as ideias de certeza/incerteza, 
variabilidade. (Alice, QF)

Destaca-se deste segundo excerto, a centralidade dos dados no trabalho em Estatística, 
em associação a um contexto, aspeto que foi marcante nas experiências realizadas, uma vez 
que em todas as tarefas os alunos dedicaram uma parte substancial do tempo à manipulação 
de dados, em diversas representações, recorrendo ao TinkerPlots. A necessidade de dados 
para tomar decisões está bem patente na exploração que foi feita da tarefa 2 (apresentada 
acima) e que algumas professoras destacam. A professora Carlota, por exemplo, refere quais 
devem ser características das tarefas que visam a promoção do raciocínio estatístico dos 
alunos.

Depois deve começar por ajudar os alunos a formular conjeturas para que depois, com 
a amostra, testem essas conjeturas e organizem os dados de forma a poder sustentar os seus 
argumentos. (Carlota, QF)



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 26

A professora Catarina, por sua vez, refere processos estatísticos em que os alunos se 
envolveram em cada uma das três tarefas, de onde se destaca igualmente a necessidade de 
dados, presente em todas elas, e a transnumeração. 

No conjunto das três tarefas penso que os alunos evidenciaram no trabalho desenvolvido 
no âmbito da tarefa 1 (…) uma evolução ao nível das componentes - transnumeração, 
raciocinar com modelos estatísticos e integração do contexto na análise estatística. Na tarefa 
2 (…) o que ficou mais em ênfase foram as componentes relativas à necessidade de dados 
e ao reconhecimento da variabilidade. Por fim na terceira tarefa (…) penso ser possível 
afirmar que as componentes do RE que mais se destacaram foram: a necessidade de dados, 
o reconhecimento da variabilidade e o raciocínio com os modelos estatísticos. (Catarina, QF)

A noção de distribuição é outras das ideias estatísticas chave (GARFIELD; BEN-ZVI, 
2010) e que se pretendeu desenvolver nesta experiência, através das representações gráficas 
possibilitadas pelo software TinkerPlots. A visualização dessas representações, em particular, 
da possibilidade de obter rapidamente diversas representações para o mesmo conjunto de 
dados, levou os alunos a tomar os dados como um agregado e não como casos isolados. 
As professoras não referem explicitamente o termo “distribuição” mas os seus comentários 
revelam que os alunos, em geral, encaram os dados no seu conjunto. Exemplo disso, é a 
referência que a professora Alice faz a alguns aspetos que os seus alunos do 6.º ano destacaram 
sobre o uso do software:

(i) a representação gráfica dos dados, isto é, aos olhos dos alunos a sua “materialização”; 
(ii) aceitar uma representação gráfica como resposta; (iii) diferentes representações podem 
justificar/responder a uma mesma ideia/pergunta/conjetura. (Alice, QF)

Uma parte significativa do trabalho dos alunos na resolução das questões das tarefas 
centrou-se na compreensão de como os dados se encontravam dispersos na distribuição, 
dado que era nossa intenção que eles desenvolvessem a noção de variabilidade dos dados. 
Algumas professoras referem esta noção, como é o caso da professora Catarina no excerto 
que apresentámos acima e onde esta considera que os alunos evidenciaram esta noção nas 
tarefas 2 e 3. Também a professora Maira salienta a importância das questões que integram 
as tarefas terem “em conta a variabilidade dos dados”.

A ideia de centro da distribuição, resumida numa medida estatística (GARFIELD; BEN-
ZVI, 2010), é também mencionada por várias professoras como uma evidência da atividade 
significativa dos alunos no âmbito da Estatística e das aprendizagens realizadas. No entanto, 
não fazem referência a um aspeto importante: a conjugação da interpretação de uma medida 
de tendência central com uma medida de dispersão, tal como defendem Garfield e Ben-Zvi 
(2010).
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Um elevado número de grupos recorreu à média e à mediana para a generalização 
da informação, sendo que outros, consideram a amplitude interquartil como bom indicador. 
(Isabel, QF)

Mostraram ter compreendido melhor algumas representações já estudadas, bem como o significado 
das medidas estatísticas em contexto.  (Susana, QF)

No entanto, na opinião de algumas professoras estas são noções complexas para 
os alunos que têm dificuldade em usá-las, particularmente, quando se lhes pede que 
façam generalizações. Como considera a professora Catarina, quando os alunos observam 
determinada tendência nos dados tendem a desconsiderar a variabilidade dos dados:

[Os alunos têm dificuldade em] Integrar o reconhecimento da variabilidade na fiabilidade 
e/ou qualidade das conclusões e ou generalizações feitas, a “tendência sentida nos dados 
passa a ser lei”. Omitem por completo os ruídos e as diferenças anteriormente detetadas. 
(Catarina, QF)

Como referimos as tarefas promovem a exploração de relação entre duas variáveis, de 
modo a que os alunos desenvolvam a noção informal de associação entre variáveis. Algumas 
professoras referem-na como um dos aspetos explorados pelos alunos, nomeadamente, pela 
possibilidade da sua exploração em representações informais, como menciona Maira:

Um papel fundamental na motivação para a realização das tarefas; é apelativo e de 
fácil utilização; possibilita a conexão natural entre duas variáveis. Possibilita a escolha de 
representações informais por parte dos alunos. (Maira, QF)

As ideias de amostragem e inferência informal foram das mais visadas pelo projeto, no 
caso da primeira porque é parte integrante do programa de Matemática do ensino básico e 
no do segundo porque é considerado um aspeto central do raciocínio estatístico (MAKAR; 
RUBIN, 2010). Embora com limitações, as professoras consideram que os alunos conseguem 
fazer algumas generalizações para além dos dados. Já no que diz respeito ao uso da linguagem 
probabilística, outra componente destacada do raciocínio inferencial informal (MAKAR; 
RUBIN, 2010), a generalidade das professoras refere-o como um aspeto menos conseguido 
pelos alunos, como é o caso de Susana e Rosário:

Os alunos evidenciaram conseguir fazer generalizações para além dos dados bem como 
usar os dados como evidência para fazer generalizações. O uso da linguagem probabilística 
não esteve muito presente nas produções dos alunos, tendo sido raros os casos em que se 
exprimiram com recurso à incerteza. (Susana, QF)
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A maior dificuldade sentida reside quase sempre na passagem do nível dos dados para 
conjuntos maiores utilizando a linguagem probabilística. Esta transição e a sua descoberta 
foram sempre difíceis de atingir sobretudo pela dificuldade em compreender o conceito de 
incerteza, próprio da estatística e das probabilidades (tópico só lecionado no 9º ano). Para 
estes alunos [do 8.º ano] a Matemática era ainda vista como produtora de “verdades exatas” 
sendo uma novidade a noção de incerteza aqui introduzida. (Rosário, QF)

Relativamente à compreensão do processo de amostragem, este é um aspeto pouco 
referido pelas professoras mas que se percebe se revelar complexo para os alunos. No 
entanto, a professora Catarina considera que o trabalho realizado, em particular com o uso 
do software contribuiu para a compreensão de conceitos “como amostra, variabilidade do 
processo amostral, centralidade da distribuição das amostras de uma mesma dimensão para 
umas mesma população” (QF). A professora Isabel, por seu turno, refere-se à dificuldade dos 
alunos efetuarem generalizações a partir de uma amostra representativa.

Alguns alunos mostraram-se pouco à vontade a generalizar as considerações 
estabelecidas no âmbito de uma amostra representativa para a população em estudo, dado 
que a sua amostra era apenas um pequena parte da população. Embora aceitassem que se 
tratava de uma amostra representativa, consideraram que existia variabilidade na amostra e 
consequentemente da população. (Isabel, QF)

Usar dados reais

As professoras participantes mostram-se bastante sensíveis à questão do uso de dados 
reais nas tarefas propostas e que consideram fundamentais para promover o envolvimento dos 
alunos no trabalho e apoiar o seu raciocínio. Este aspeto é referido por todas as professoras.

As tarefas exploratórias devem ser baseadas em contextos reais de modo a promover 
o envolvimento dos alunos mas também a apoiar o desenvolvimento do seu raciocínio 
inferencial. (Andreia, QF)

As tarefas devem trabalhar dados reais, para conferir autenticidade aos dados utilizados, 
facilitando assim o envolvimento dos alunos e consequente formulação de conjeturas, 
posterior discussão e validação de resultados e conclusões. (Rita, QF)

Algumas professoras consideram ainda que será vantajoso que os dados a trabalhar 
sejam também recolhidos pelos próprios alunos. Uma das professoras (Rosário) refere, 
inclusivamente, que uma das tarefas, ao abordar uma temática que era desconhecida aos 
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alunos, não lhes terá criado a motivação esperada, reforçando a sua convicção de que as 
situações a propor devem ser bastante próximas dos alunos.

Para o desenvolvimento do raciocínio estatístico, o contexto das tarefas terá que ter algum 
significado para os alunos e usar dados reais, devendo-se envolvê-los sempre que possível na 
recolha dos mesmos. (Susana, QF)

O caso da tarefa 1 (…) por se tratar de uma realidade estranha ao quotidiano destes alunos, 
provocou algum afastamento por parte destes. Para além da ligação ao mundo dos alunos 
que deve existir em qualquer tarefa é também importante que estes participem na recolha 
de dados pois isso aumenta a sua adesão ao assunto. (Rosário, QF)

No entanto, o trabalho com base em situações reais ou próximas da realidade também 
levanta alguns obstáculos, podendo não conduzir à formulação e teste de conjeturas quando 
os alunos não se centram na análise dos dados disponíveis. Algum conhecimento que os 
alunos consideram ter sobre o contexto leva a que, por vezes, estabeleçam conclusões que 
não se apoiam nos dados ou que retirem implicações para além das questões estatísticas 
que estão a ser estudadas, aspeto referido pela professora Penélope, a propósito das duas 
primeiras tarefas:

Os alunos fizeram (…) generalizações para além dos dados, quando consideraram que não 
compensa a produção de peixes geneticamente modificados, devido à diferença ser pouco 
significativa entre os comprimentos dos peixes e os custos relativamente aos potenciais riscos 
para a saúde (na tarefa 2). O mesmo se verificou, na tarefa 1 (…), quando argumentaram com 
base no conhecimento do quotidiano e não com base nos dados, sobre [o que esperam que 
aconteça nos] próximos 10 anos, [trazendo à discussão] (…) a problemática do ambiente [e] 
o aquecimento global. (Penélope, QF)

Usar atividades da aula para apoiar o raciocínio dos alunos

No conjunto das aulas das diferentes professoras, a atividade dos alunos em torno 
da resolução e discussão das tarefas assumiu particular destaque. Para além da proposta 
de tarefas que possuíam características particulares no sentido de levarem os alunos a 
formular conjeturas e a testá-las recorrendo à tecnologia, várias professoras reconhecem o 
seu importante papel na promoção de um ambiente que sustente o raciocínio estatístico dos 
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alunos. As professoras indicam adicionalmente que os diversos momentos da aula (introdução 
da tarefa, trabalho autónomo dos grupos e discussão do trabalho realizado) exigem papéis 
diferenciados da sua parte, como referem as professoras Susana e Maira.

Durante a realização das tarefas, o professor auxilia o trabalho dos alunos colocando questões 
orientadoras, incentivando a análise e exploração de dados, a compreensão dos conceitos/
representações estatísticas bem como o registo por escrito de conjeturas e conclusões, 
acompanhadas de justificações fundamentadas. Torna-se ainda importante que o professor 
consiga despertar nos alunos a curiosidade e interesse, devendo neste sentido envolvê-los na 
formulação e teste de conjeturas (Susana, QF)

Um papel de responsabilidade na escolha, planificação das tarefas, de monitorização 
durante a resolução das tarefas e um papel de mediador durante a discussão das resoluções 
apresentadas e um papel essencial na sistematização das aprendizagens resultantes da 
resolução da tarefa. (Maira, QF)

As professoras salientam também diversos desafios que enfrentaram na condução 
destas aulas que em alguns casos se potencializavam devido ao elevado número de alunos 
na turma. O acompanhamento do trabalho autónomo de todos os grupos é o mais referido. 
Como refere a professora Carlota, o apoio que pretendia dar a cada grupo sem ser diretiva 
ocupava demasiado tempo que seria necessário repartir pela restante turma, uma vez que 
tinha muitos outros grupos para acompanhar: 

Não é fácil dar ajuda sem encaminhar demasiado os alunos, a razão que aponto é a dificuldade 
de gerir tantos alunos em sala de aula a fazer uma exploração com o programa. Por vezes 
senti que queria ser persistente sem ter receio de estar com um grupo muito tempo deixando 
que eles pensassem e concluíssem qual tinha sido o seu erro, mas por vezes foi impossível, 
pois tinha muitos grupos dependentes da minha ajuda. (Carlota, QF)

Integrar tecnologia apropriada

Os comentários das professoras evidenciam o reconhecimento do papel estruturante 
da tecnologia no tipo de trabalho que os alunos desenvolveram ao longo destas aulas. Todas 
as professoras apontam diversas potencialidades do TinkerPlots para a realização de tarefas 
que visam o desenvolvimento do raciocínio estatístico e mostram-se bastante agradadas 
com a dinâmica das aulas em que este recurso foi usado pelos alunos. De uma forma geral, 
consideram que os alunos se apropriam deste com relativa facilidade e que é simples de usar.

Um aspeto bastante realçado pelas professoras é o modo como este recurso favorece a 
formulação e teste de conjeturas e a discussão de ideias pelo facto de os alunos não perderem 
tempo com a realização de cálculos ou construção de representações podendo centrar a sua 
atividade na análise de dados, como destaca a professora Andreia:
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Pode ajudar os alunos a compreender conceitos e a desenvolver o seu raciocínio estatístico, 
uma vez que liberta os alunos das tarefas rotineiras e permite focar a atenção em processos de 
análise de dados (…) transforma as aulas em aulas mais dinâmicas deixando espaço para uma 
discussão mais aprofundada onde os alunos podem testar e, assim, encontrar argumentos 
para validar as suas conjeturas. (Andreia, QF)

Ainda quanto às potencialidades do TinkerPlots, verificou-se que as professoras, por 
um lado, valorizam o facto de os alunos poderem construir representações informais que 
não exigem grandes pré-requisitos e, por outro, destacam como as representações que são 
criadas contribuem para o aprofundamento da sua compreensão dos conceitos estatísticos e 
da relação entre estes.

A sua fácil manipulação permite que os alunos rapidamente o explorem, testando conjeturas 
e estabelecendo inter-relações entre conceitos. (Susana, QF)

Constatei que após os alunos perceberem/ adquirirem determinados conceitos (por exemplo, 
média, mediana, diagrama de extremos e quartis,…) podem utilizá-los e percecionarem melhor 
estes conceitos através da visualização das representações obtidas através do tinkerplots, 
adquirindo assim uma melhor perceção do significado destes conceitos e conexão face ao 
que se está a estudar. (Rita, QF)

… foi indispensável na compreensão de conceitos tão fundamentais como amostra, 
variabilidade do processo amostral, centralidade da distribuição das amostras de uma mesma 
dimensão para umas mesma população. (Catarina, QF)

No entanto, o uso deste software nestas aulas não esteve isento de desafios e dificuldades 
para as professoras. Uma primeira dificuldade prendeu-se com o acompanhamento do trabalho 
dos grupos, como apontámos acima. As professoras dão conta de que tiveram dificuldade em 
dar resposta às muitas solicitações por parte dos alunos para esclarecimento de dúvidas que 
incidiam quer sobre o uso do software quer sobre a interpretação das representações que 
iam obtido e da sua relação com as questões da tarefa:

Enquanto professora senti dificuldade em responder a todas as solicitações dos alunos, em 
tempo útil, que se prendiam muitas vezes numa primeira fase com o funcionamento do 
software e posteriormente com a diversidade de representações e significados. (Susana, QF)

 Outro desafio que as professoras destacam na realização das tarefas com recurso ao 
software é a ausência de registos escritos por parte dos alunos que os ajudem a sustentar 
a sua argumentação. Apesar de os alunos poderem usar o próprio software para registarem 
as suas respostas e de serem instados a isso pelas professoras, estas verificam que os alunos 
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tendem a não fazê-lo:

Porém é muito importante que os alunos tenham que fazer registos escritos de forma 
organizada e com argumentos sustentáveis. Essa foi uma dificuldade que senti. Houve várias 
explorações com o programa, mas no momento de fazer registos houve muita resistência em 
fazê-los. (Carlota, QF)

As professoras também foram questionadas sobre se se sentiam preparadas para 
continuar a desenvolver este tipo de trabalho com os alunos (Q8). A maioria afirma-se confiante 
para continuar a trabalhar no sentido de promover o raciocínio estatístico dos alunos, com 
este tipo de tarefas e recorrendo ao software. No entanto, algumas professoras referem 
a necessidade de continuarem a aprofundar conhecimentos nesta área, nomeadamente 
quanto ao seu domínio do software para poderem apoiar de forma mais efetiva os alunos ao 
trabalharem com o recurso:

Para continuar a desenvolver este tipo de trabalho com os alunos, necessitaria de um trabalho 
mais detalhado com este software e de um estudo mais aprofundado sobre o que significa o 
raciocínio estatístico e o seu desenvolvimento nos alunos. (Clara, QF)

Neste momento considero que tenho uma formação básica que me permite continuar a 
trabalhar com os alunos. Preciso aprofundar o meu conhecimento sobre o programa para 
mais facilmente dar resposta aos múltiplos pedidos dos alunos, quase em simultâneo, 
durante as aulas. (Alice, QF)

Promover um determinado discurso de sala de aula

Várias professoras se pronunciam sobre aspetos significativos do discurso de sala 
de aula, evidenciando reconhecerem a sua importância para a promoção do raciocínio 
estatístico dos alunos. Na generalidade das aulas desenvolvidas no âmbito deste projeto, 
as professoras reservaram um tempo de discussão, em grande grupo, em torno das ideias 
principais contempladas na atividade dos alunos. Algumas professoras indicam explicitamente 
a justificação das respostas e a argumentação pelos alunos como aspetos importantes desse 
momento, evidenciando uma valorização da compreensão conjunta de diferentes processos 
e inferências possam ter emergido na aula, como é o caso da professora Carlota: 

 Penso que ajudar os grupos a argumentar e justificar as suas respostas e as várias 
explorações que fizeram até chegar a uma resposta é fundamental, para ajudar os 
restantes alunos a compreender o processo e o “porquê” das conclusões que estão a 
ser apresentadas. (Carlota, QF)
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Para algumas professoras esta participação no projeto permitiu tomar maior consciência 
de que as aprendizagens dos alunos podem ser promovidas através de uma dinâmica de aula 
centrada na atividade do aluno e na sua discussão, como é o caso da professora Catarina:

Considero ter evoluído imenso com esta experiência e mais sensibilizada no modo como 
posso utilizar determinados aspetos ou resposta dos alunos para potenciar as aprendizagens 
em torno das tarefas que irei propor. (Catarina)

As professoras reconhecem o papel importante das características das tarefas propostas 
e da tecnologia usada na promoção de um discurso de sala de aula focado em ideias estatísticas 
significativas. Assim, identificam a natureza mais aberta e exploratória das tarefas e o tempo 
que se ganha pelo facto de o software libertar os alunos de cálculos ou construção de gráficos 
morosos, como aspetos essenciais para desenvolver tal tipo de discurso:

As tarefas deverão ter um caráter exploratório, com questões abertas que conduzirão a 
discussões bastante enriquecedoras e que permitirão a utilização de linguagem e raciocínio 
estatístico. (Susana, QF)

A utilização do software foi um salto de inovação. Ver a facilidade com que os alunos 
trabalharam com o programa e o espaço que ficou para uma discussão apoiada nas suas 
explorações é fantástico! (Carlota, QF)

No entanto, nem sempre esses momentos de discussão coletiva corresponderam à 
expectativa das professoras, em alguns casos devido a limitações de tempo ou às condições 
do espaço físico em que as aulas se desenrolaram. Essa é uma dinâmica que requer tempo 
para se desenvolver mas que é essencial para que os alunos consigam começar a exprimir 
os seus raciocínios. Clara, por exemplo, menciona lacunas na sua turma quanto ao uso da 
linguagem probabilística, nesses momentos:

A discussão em grande grupo não foi bem conseguida, pelo que os alunos não foram 
estimulados na utilização da linguagem probabilística apropriada nas discussões onde se 
procurou que o raciocínio estatístico estivesse presente. (Clara, QF)
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CONCLUSÕES

Neste estudo debruçámo-nos sobre as perspetivas das professoras participantes 
num projeto de investigação e desenvolvimento (GOODCHILD, 2014), relativamente às 
potencialidades e dificuldades associadas à criação de um ambiente investigativo e interativo 
de aprendizagem (SRLE) (GARFIELD; BEN-ZVI, 2010) que pretende promover o raciocínio 
estatístico dos alunos do ensino fundamental, com particular ênfase nas tarefas e no software 
usado - TinkerPlots.

As suas respostas ao questionário, aplicado no final do projeto, revelam que as 
professoras fizeram um balanço positivo da experiência de aplicação das tarefas desenvolvidas 
no âmbito do projeto na sala de aula. É de destacar que as professoras reconhecem a utilidade 
da Estatística para os alunos e evidenciaram uma tomada de consciência da sua especificidade, 
relativamente à centralidade dos dados e às ideias chave e processos estatísticos envolvidos, 
indo ao encontro do que Groth (2008) defende como necessário a uma implementação 
efetiva das orientações do GAISE (FRANKLIN et al., 2007). Contrariamente ao que sucedia na 
sua prática habitual, as professoras não estabeleceram como objetivo para estas aulas o uso 
de estatística descritiva (LEAVY, 2010). Ao invés, e apesar da natureza do questionário não 
suscitar uma reflexão muito aprofundada acerca de todas as ideias estatísticas, as professoras 
reconheceram a potencialidade das tarefas propostas para as desenvolver e salientaram, 
com ênfase diferente, a ideia da necessidade dos dados e outras centradas na distribuição, 
variabilidade e centro, covariação e amostragem e inferência. No entanto, há aspetos 
importantes a que não fizeram referência, como por exemplo, à interpretação conjunta de 
uma medida de tendência central com uma medida de dispersão, tal como defendem Garfield 
e Ben-Zvi (2010).

Na perspetiva das professoras, o uso de dados reais em associação a um contexto 
significativo para os alunos, potenciou o seu envolvimento no trabalho e levou-os a 
compreender a necessidade dos dados na tomada de decisões, apesar dos obstáculos que, 
por vezes, se podem levantar quando a formulação e teste das suas conjeturas não são 
centradas na análise dos dados disponíveis (HENRIQUES; ANTUNES, 2014). Os comentários das 
professoras evidenciam, igualmente, o reconhecimento do papel estruturante da tecnologia 
no trabalho realizado pelos alunos, contrariando a referência que Groth (2008) faz ao seu 
frequente uso no ensino apenas para cumprimento do programa, sem que os professores 
percecionem a sua potencialidade para ensinar um conteúdo estatístico específico, A utilização 
do software TinkerPlots para a exploração dos dados, aspeto marcante da experiência levada 
a cabo, possibilitou a obtenção de diversas representações cuja visualização contribuiu para 
os alunos aprofundarem a sua compreensão das noções de distribuição, vendo os dados 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 35

como um agregado e não como casos isolados, de variabilidade dos dados, identificando-a 
em ‘padrões estatísticos’ e de covariação, ainda que informalmente, como é natural neste 
nível de ensino.

No entanto, foram identificadas diversas dificuldades, dado o trabalho exigente 
envolvido e sendo este o primeiro contacto dos alunos com este tipo de tarefa e modo 
de trabalho. Os aspetos que as professoras mencionaram como sendo mais complexos 
para os alunos estão associados à inferência estatística informal, uma vez que tendem a 
desconsiderar a variabilidade dos dados nas tendências a generalizar e raramente usam 
linguagem probabilística na formulação dessas generalizações. Esta última dificuldade pode 
estar associada a uma reduzida atenção que lhe foi dada, tanto na preparação destas aulas, no 
âmbito do projeto desenvolvido, como no trabalho realizado em sala de aula, nomeadamente 
nas discussões finais em grande grupo.

As professoras têm a noção que não é suficiente propor boas tarefas e reconhecem a 
importância do seu papel na criação de um ambiente que sustente o raciocínio estatístico dos 
alunos. Assim, além das características específicas das tarefas no sentido de desenvolver as 
ideias estatísticas, a estrutura das aulas (introdução da tarefa, trabalho autónomo em grupo e 
discussão final), com particular destaque a discussão final, e o recurso à tecnologia receberam 
grande atenção nos comentários das professoras sobre os desafios que enfrentaram no 
desempenho de papéis diferenciados ao conduzirem estas aulas. Apesar de bastante agradadas 
com a dinâmica das aulas proporcionada pelo uso do TinkerPlots, que consideram de fácil 
apropriação pelos alunos e os centra na atividade de análise de dados, as professoras dão 
conta de dificuldades respeitantes ao acompanhamento do trabalho autónomo dos alunos, 
devido sobretudo ao seu elevado números por turma (GARFIELD; BEN-ZVI, 2010), e à falta de 
registos escritos que ajudem a sustentar a argumentação dos alunos nas discussões em grande 
grupo. Contudo, a possibilidade de contar com a presença de uma outra colega em aula, que 
assistia os alunos no seu trabalho e ajudava a ultrapassar problemas que se levantavam com 
a tecnologia, foi sentida como uma mais valia. Na verdade, as condições particulares criadas 
pelo projeto, consistentes com as necessidades sentidas pelos professores participantes do 
estudo de Watson (2001), incentivaram as professoras a colaborarem em pares ou trios para 
a realização da experiência, isto apesar de não pertencerem à mesma escola, implicando 
uma conjugação de horários nem sempre fácil. Estas dificuldades poderão ser minimizadas 
quando projetos colaborativos, como este, se desenvolvem com grupos de professores de 
uma mesma escola.

A terminar, os resultados do estudo indiciam que, contrariando a tendência identificada 
noutros estudos (GROTH, 2008), a generalidade das professoras perceciona as recomendações 
do GAISE (FRANKLIN et al., 2007) como uma oportunidade para mudanças significativas no 
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ensino da Estatística e mostra-se com disposição para continuar a trabalhar no sentido de 
promover o raciocínio estatístico dos alunos, com este tipo de tarefas e recorrendo ao software. 
No entanto, tal como no estudo de Watson (2001), algumas professoras referem a necessidade 
de continuarem o seu desenvolvimento profissional, aprofundando conhecimentos nesta 
temática e melhorando a sua capacidade para ensinar Estatística de acordo com as novas 
perspetivas, nomeadamente quanto ao seu domínio do software para poderem apoiar de 
forma mais efetiva os alunos ao trabalharem com o recurso.
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Resumo

O presente artigo analisa os documentos oficiais em relação ao currículo da Matemática para a Educação de Jovens Adultos (EJA). 
A pesquisa investiga a forma como ocorre o desenvolvimento curricular da Matemática no material didático dessa modalidade 
no Estado do Rio de Janeiro. O foco é a Matemática apresentada para os estudantes da EJA em três programas: o Programa 
de Educação de Jovens e Adultos da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (PEJA-SME/RJ), o Programa NOVA EJA 
do Estado do Rio de Janeiro e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), organizado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). A partir dessa análise procuramos identificar 
diferenças e semelhanças entre os currículos recomendados pelas esferas federal, estadual e municipal, no Rio de Janeiro, e 
verificar se os materiais desenvolvidos estão de acordo com as recomendações oficiais para a EJA.

Palavras-chave: Educação Matemática de Jovens e Adultos; Currículo da EJA; ENCCEJA; NOVA EJA e PEJA - SME/RJ

Abstract

 
This article analyses official documents concerning Mathematics curriculum for Youth and Adult Education – in portuguese 
Educação de Jovens Adultos (EJA). The research investigates how the math content is developed in the teaching materials proposed 
for that modality in Rio de Janeiro.The focus is the Mathematics presented for EJA students in three programs: “Programa de 
Educação de Jovens e Adultos da Secretária Municipal de Educação do Rio de Janeiro” (PEJA-SME / RJ), “Programa do Estado do 
Rio de Janeiro” (NOVA EJA) and “Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos” (ENCCEJA), organized by 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). From this analysis we intend to identify differences 
and similarities between the curricula recommended by the federal, state and municipal levels at Rio de Janeiro and verify if the 
materials created are in agreement with the official recommendations for EJA.

Keywords: Mathematics Education for Young and Adults; Curriculum EJA; ENCCEJA; NOVA EJA; PEJA - SME / RJ
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1. Introdução

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que tem como foco 
o atendimento às pessoas que não tiveram acesso ou continuidade dos estudos no ensino 
fundamental e médio, na idade adequada. A EJA é orientada pela Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB) n.º 9.394/96 e, em especial, pelo Parecer CEB/CNE no 11/2000 e pela Resolução no 
01/2000, que estabelecem Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 
Adultos (DCN - EJA).

 Os sujeitos que frequentam a EJA são oriundos, em boa parte, das camadas populares, 
que buscam através da educação, entre outras coisas, uma melhor formação para aspirarem a 
oportunidades de emprego. Porém, muitos desses alunos, ao retornarem à escola, deparam-
se com diversos obstáculos, que contribuem para o consequente abandono dos estudos. 

 Muito se discute sobre o fracasso escolar na Educação Básica, na tentativa de se repensar 
a lógica da escola, que tem persistido em apresentar altos índices de evasão. Nesse contexto, 
a disciplina de Matemática é um campo fértil para os debates, uma vez que alguns estudos 
apontam esse componente curricular como um dos grandes fatores responsáveis por esse 
quadro. A Matemática é vista pelos alunos como uma disciplina difícil, baseada em teorias 
e símbolos que estão distantes do seu cotidiano, o que dificulta uma aprendizagem efetiva. 
Um olhar sob esse ponto de vista torna a Matemática um dos filtros sociais, que provocam a 
seleção dos que avançam e dos que são retidos na Educação Básica. Podemos observar essa 
afirmação nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Jovens e Adultos (PCN-EJA), 
quando destacam que, no processo de exclusão, o insucesso na aprendizagem Matemática 
tem tido importante papel, determinando a frequente atitude de distanciamento, temor e 
rejeição em relação a essa disciplina que parece aos alunos inacessível e sem sentido (BRASIL, 
2002).

 Dessa forma, muitos dos alunos que frequentam a EJA trazem histórias de fracasso 
escolar e, em alguns casos específicos, na disciplina de Matemática. Essa é uma questão que 
necessita ser considerada pelos profissionais da EJA, exigindo destes uma formação capaz 
de instrumentalizá-los teoricamente e empiricamente para lidar com as especificidades 
dos alunos dessa modalidade de ensino. A ideia é oferecer aos jovens e adultos um ensino 
mais significativo e contextualizado. De acordo com o Parecer CEB/CNE 11/2000 (BRASIL, 
2000a, p.61), identificar, conhecer, distinguir e valorizar as diferentes situações é princípio 
metodológico, a fim de se produzir uma atuação pedagógica capaz de gerar soluções justas, 
equânimes e eficazes.

 Refletindo sobre esse aspecto, o sistema de ensino para pessoas jovens e adultas é 
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constituído a partir das características, necessidades e objetivos desse público, e o currículo de 
Matemática deve ser arquitetado de modo tal que o trabalho a ser construído e desenvolvido 
abranja e venha ao encontro das diferentes características e especificidades da Educação de 
Jovens e Adultos.

 Este artigo pretende apresentar o trabalho desenvolvido para a dissertação de Mestrado 
no Programa de Pós-Graduação em Ensino da Matemática da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ). A pesquisa visou investigar o desenvolvimento curricular e o material 
didático dessa modalidade no Rio de Janeiro, principalmente no que se refere aos aspectos 
envolvendo o currículo da Matemática. Para isso, partiu dos seguintes questionamentos: 
de que forma os documentos oficiais brasileiros tratam o currículo para a modalidade da 
EJA? Qual a Matemática do Ensino Fundamental apresentada pelo Programa de Educação de 
Jovens e Adultos do Rio de Janeiro da Secretária Municipal de Educação (PEJA -SME/RJ)? Que 
Matemática é apresentada em nível do Ensino Médio pelo Exame Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) organizado pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e pelo Programa NOVA EJA organizado 
pelo Estado do Rio de Janeiro? A partir da análise desse documento, procuramos responder 
quais são as diferenças e as semelhanças entre o currículo recomendado pelas esferas 
federal, estadual e municipal, principalmente do Rio de Janeiro, e verificar, a partir disso, se 
os materiais didáticos desenvolvidos pelo governo federal, estadual e municipal do estado 
do Rio de Janeiro estão de acordo com as recomendações oficiais e, principalmente, com o 
alunado da EJA.

2. Os Documentos Oficiais Brasileiros e a Educação
de Jovens e Adultos

Os documentos oficiais (BRASIL, 1998; 2002), indicam que a Matemática para a Educação 
de Jovens e Adultos deve ser voltada para a solução de problemas do cotidiano do aluno.  
Segundo Fonseca (2007), os indivíduos, no exercício da cidadania, solucionam problemas 
reais, urgentes e essenciais nas suas atividades profissionais ou em outras circunstâncias.

 O documento das DCN-EJA explicita a função social da modalidade e são apresentados 
os eixos que orientam a organização dos currículos, a concepção de avaliação e considerações 
metodológicas. Este documento constitui um importante referencial, tanto para o 
desenvolvimento dos cursos quanto dos exames de certificação e a forma de legitimá-las se 
constitui na efetivação concreta da prática pedagógica. 

O Parecer sobre a EJA (BRASIL, 2000a) estabelece que esta deve desempenhar três 
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funções: a função reparadora, a função equalizadora e a função qualificadora. A função 
reparadora é aquela que não admite que a jovens e adultos seja negado o direito civil, o direito 
a uma escola de qualidade, o reconhecimento à igualdade. Já a função equalizadora é aquela 
que oferece novas oportunidades, dando mais direito ao indivíduo, novos caminhos ao mundo 
do trabalho e na vida social de cada um. A função qualificadora permite um desenvolvimento 
potencial de caráter, podendo ser enquadrado no currículo escolar ou não escolar. Portanto, 
é preciso que o currículo trabalhado na modalidade EJA, a formação de professores, o ensino 
e a aprendizagem de conteúdos disseminem estes princípios norteadores da ação educativa. 
Ainda segundo esse Parecer (BRASIL, 2000a), a compreensão dessas funções pelo profissional, 
em torno dos aspectos curriculares, ensino e aprendizagem, levam-no a transmitir ao alunado 
que os espaços da EJA constituem um lugar de preparação para o mundo, para a cidadania. 

 Além da compreensão destas funções, as DCN-EJA assinalam a necessidade de 
um modelo pedagógico próprio, a fim de criar situações que satisfaçam as necessidades 
de aprendizagem de jovens e adultos, destacando, também, a importância da formação 
diferenciada para o educador da EJA. Segundo o art.17 da Resolução n°01/2000 (BRASIL, 
2000b), a formação desses profissionais deve construir práticas educativas que correlacionem 
teoria e prática socialmente contextualizadas, utilizando métodos e técnicas apropriados às 
situações especificas de aprendizagem.

 De acordo com os documentos, o profissional deve, ao longo de sua trajetória 
como professor, construir conhecimentos, habilidades e competências que propiciem o 
desenvolvimento de atividades pedagógicas contextualizadas, que valorizem as experiências 
de cada indivíduo, além de construir um currículo que atenda às necessidades do público 
em questão, de forma a valorizar os conhecimentos e aprendizagens ao longo da vida do 
aluno. O Parecer n°11/2000 (BRASIL, 2000a) assinala ainda que a formação docente para a 
EJA deve preparar para a interação com esta parcela de estudantes e para o estabelecimento 
do exercício do diálogo, jamais um professor aligeirado ou motivado apenas pela boa vontade 
ou por um voluntário idealista. 

Assim, como enfatiza a legislação, não basta apenas ter um idealismo, é preciso uma 
formação sistemática e adequada. Concordamos que o docente deve ser preparado para a 
elaboração de projetos pedagógicos pareados com o currículo da modalidade e apropriados 
às características da EJA. A Resolução n°01/2000 (BRASIL, 2000b) destaca que

Os conteúdos curriculares (...) serão tratados em níveis de abrangência e complexidade 
necessárias à (re) significação de conhecimentos e valores, nas situações em que são (des)
construídos/(re)construídos por crianças, jovens e adultos. (BRASIL, 2000b, p.57)
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A preocupação com a metodologia de ensino estabelecida é importante, pois o público 
dessa modalidade já carrega uma bagagem de experiência a ser considerada no processo de 
aprendizagem. A apresentação desse suposto novo conhecimento deve ser feita de forma 
relacionada às atividades do dia a dia, evitando-se cair em práticas infantis ou de forma 
excludente.

A EJA busca também uma inclusão social: trabalhadores que necessitam se aperfeiçoar 
para um melhor relacionamento com a sociedade, com as novas formas de conhecimento 
existentes no mundo globalizado do trabalho e com as novas tecnologias, sem que sejam 
vistos como seres inferiores e excluídos por não possuírem uma educação escolar.

Dessa forma, é de grande importância o entendimento das direções apresentadas pelos 
documentos oficiais em relação à EJA para currículo, formação docente e ensino.

3. Referencial Teórico 

3.1 - As Concepções acerca de Currículo

 Não há como planejar um modelo pedagógico próprio na EJA, dentro da escola, sem 
refletir sobre o currículo e, como consequência direta, não pensar em propostas curriculares, 
em processos de ensino e de aprendizagem e na relação professor x aluno. Desse modo, 
evidencia-se uma estreita relação entre escola e currículo, e, principalmente, a situação da 
realidade escolar e da realidade curricular. Segundo Pires (2000), nos últimos anos os currículos 
de Matemática vinham sofrendo questionamentos em diferentes países. Concordamos com 
essa afirmativa que continua atual nos dias de hoje. Os objetivos do ensino da disciplina, os 
conteúdos selecionados, os aspectos metodológicos e didáticos e os resultados desse ensino 
têm sido colocados em discussão.

 Segundo Mello (2010), o currículo é toda forma de conteúdo da experiência escolar, que 
acontece na aula, no dia a dia, de forma convencional e nas demais atividades desenvolvidas 
e articuladas pelo projeto pedagógico. O currículo rompe com o significado de apenas ser 
entendido como uma listagem de conteúdos e procura estabelecer o básico que todo aluno 
tem o direito de aprender.

 Ao pensarmos em EJA, essa questão adquire uma dimensão maior, tendo em vista 
que os alunos dessa modalidade têm suas experiências de vida, pois, conforme Pires (2008, 
p. 63), “currículo é um dos conceitos mais potentes para analisar como a prática docente se 
sustenta e se expressa dentro de um contexto escolar”, ou seja, a forma como o currículo é 
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organizado reflete as concepções sobre o que realmente é educação, em particular sobre a 
educação Matemática de jovens e adultos.

 O currículo não pode ser um documento pronto e já finalizado, mas deve sempre estar 
em constante transformação, incorporando, a cada momento, as situações culturais, sociais, 
políticas, científicas, de acordo com as transformações da atual sociedade, onde inserido. 
Esses princípios possibilitam afirmar que, sendo o currículo um objeto social, esse objeto 
configura-se em um determinado contexto e é desenvolvido pelos professores e alunos.

3.2 - O Ensino e a Aprendizagem da Matemática e a Proposta 
Curricular da Educação de Jovens e Adultos

 Pensar no currículo direcionado à EJA faz surgirem diferentes discussões referentes 
aos objetivos dessa modalidade de ensino, às peculiaridades, aos perfis desse público e ao 
papel da Matemática no processo de construção para formar cidadãos. Ao refletir o papel do 
ensino da Matemática, os documentos oficiais (BRASIL, 1998; 2002) indicam a Matemática 
voltada para a solução de problemas do cotidiano do aluno. Em particular, na Educação de 
Jovens e Adultos, segundo Fonseca (2007), há indivíduos que, no exercício da cidadania, 
solucionam problemas reais, urgentes e essenciais nas suas atividades profissionais ou em 
outras circunstâncias.

 Ao retornarem à escola, consequentemente, esses alunos levam consigo todos esses 
conhecimentos. Fonseca (2007, p.54) afirma, em relação a essa questão, que a “Educação de 
Jovens e Adultos pede hoje um cuidado crescente com o aspecto sociocultural da abordagem 
Matemática”.

 Embora o reconhecimento das diferentes formas de fazer e pensar Matemática possa 
parecer simples, construir um relacionamento entre o conhecimento que os sujeitos adultos 
carregam e a Matemática escolar é uma tarefa bastante complexa. A diversidade presente 
nas salas de aula da EJA é uma das causas desta complexidade.  Fantinato (2006) aponta que:

Essa dificuldade, no entanto, não deve ser um empecilho para que se criem, no espaço 
escolar, situações que permitam o diálogo entre as diferentes formas de compreender o 
mundo, a Matemática formal, como mais uma ferramenta a serviço da leitura e interpretação 
desse mundo crescentemente tecnológico. (FANTINATO, 2006, pág.181)
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 O ensino de Matemática desempenha um papel de caráter social.  Em se tratando da EJA, essa 
importância adquire dimensão ainda maior.

 A organização do currículo para o ensino da Matemática na EJA é um desafio que merece 
atenção. É importante entender que a EJA possui características próprias, por isso, necessita 
de um currículo adequado. Porém, os cursos de formação não abordam sistematicamente 
essa questão, formando docentes que, em suas práticas pedagógicas, acabam minimizando 
as aprendizagens características dos alunos da EJA, focando na compensação, ou seja, 
reproduzindo os currículos aplicados para as crianças. Os jovens e adultos têm necessidades 
específicas, que devem ser consideradas no currículo a eles destinado. Para Coriat (1997), o 
currículo de Matemática deve desenvolver:

A capacidade para enunciar, compreender e confrontar perguntas Matemáticas significativas, 
desenvolver ou fomentar a capacidade de avaliar e usar métodos de raciocínio matemático 
atualmente aceitos como meios de obter conclusões, usar a linguagem Matemática e aceitar, 
sem renunciar a discuti-los, enunciados que a comunidade Matemática considera atualmente 
como bem estabelecidos. (CORIAT, 1997, pág.26)

 Em relação aos materiais didáticos para a EJA, o ensino e a aprendizagem da 
Matemática devem levar à expansão e ao aprofundamento de uma consciência crítica do 
aluno, relacionada à sua realidade. É notório que o aluno tem direito a aprender o saber 
que existe em nosso tempo, em sua forma total, todavia, não se pode deixar de considerar o 
tempo escolar reduzido das turmas de EJA. Outro fator presente é a impossibilidade de estes 
alunos terem uma dedicação maior às tarefas escolares em casa, muitas vezes, devido às 
atividades do trabalho e à vida social.

4. Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 
Adultos – ENCCEJA

 O ENCCEJA “se constitui em instrumento de avaliação para aferição de competências e 
habilidades de jovens e adultos, residentes no Brasil e no exterior, em nível de conclusão do 
Ensino Fundamental e Médio” (BRASIL, 2002b, pág. 01). A adesão ao Exame, pelas secretarias 
de Educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é de caráter opcional.

O ENCCEJA utiliza-se de uma Matriz de Competências e Habilidades, com 45 habilidades, 
que subsidia o estudo individual dos participantes, bem como o trabalho desenvolvido pelos 
professores no preparo dos alunos. Para auxiliar também no trabalho do professor, o INEP 
elaborou um material didático para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio, além do 
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material para auxiliar o estudo dos alunos. No Brasil, com a instituição do novo Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM), a partir de 2009 o ENCCEJA Nacional passou a ser realizado visando 
à certificação apenas do Ensino Fundamental, pois a certificação do Ensino Médio passou a 
ser realizada com os resultados do ENEM.

4.1. A Matemática do Material Didático do ENCCEJA

 De acordo com o material analisado (BRASIL, 2002c), o ENCCEJA tem como objetivo 
trabalhar nove competências consideradas fundamentais na Matemática: I. Compreender 
a Matemática como construção humana, relacionando o seu desenvolvimento com a 
transformação da sociedade; II. Ampliar formas de raciocínio e processos mentais por 
meio de indução, dedução, analogia e estimativa, utilizando conceitos e procedimentos 
matemáticos; III. Construir significados e ampliar os já existentes para os números naturais, 
inteiros, racionais e reais; IV. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a 
representação da realidade- e agir sobre ela; V. Construir e ampliar noções de grandezas e 
medidas para a compreensão da realidade e a solução de problemas do cotidiano; VI. Construir 
e ampliar noções de variação de grandeza para a compreensão da realidade e a solução de 
problemas do cotidiano; VII. Aplicar expressões analíticas para modelar e resolver problemas, 
envolvendo variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas; VIII. Interpretar informações de 
natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de 
tendência, extrapolação, interpolação e interpretação; IX. Compreender o caráter aleatório e 
não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para 
medidas e cálculos de probabilidade, para interpretar informações de variáveis apresentadas 
em uma distribuição estatística.

 Da análise preliminar do material, podemos destacar que essas competências são mais 
do que características, elas são os parâmetros de cada conteúdo. Assim sendo, a competência 
adquire um caráter maior que o próprio conteúdo em si. Um exemplo dessa relação pode ser 
observado no capítulo VII, do material, no seguinte título: “Capítulo VII - A Matemática por 
trás dos fatos”, onde o aluno irá estudar funções, conjuntos, tabelas, gráficos envolvendo 
situações do mundo, como nos exemplos mostrados na figura 01 a seguir.
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A análise do material didático do ENCCEJA indica que o texto básico está construído 
de forma que permite refletir sobre várias situações do cotidiano, aplicando o conhecimento 
técnico-científico construído historicamente, organizado e transmitido pelos livros e pela 
escola. As atividades são baseadas nas competências a serem desenvolvidas, e não em 
conteúdos.

 Ao longo do material, são propostas situações de aprendizagem Matemática que 
possibilitem ao aluno jovem e ao adulto se apropriar do conhecimento para enfrentar as 
questões. Essas situações são discutidas nos documentos oficiais, porém, conforme apontam 
os PCN-EJA, (BRASIL, 2002a), esse modelo de atividade não é o suficiente. É preciso também 
contribuir para a formação intelectual do aluno, estimulando o pensamento, o raciocínio e 
a aptidão para transferir aprendizagens de uma situação à outra, abstraindo propriedades, 
fazendo generalizações, usando conhecimentos em novos contextos.

5. O Programa NOVA EJA do Estado do Rio de Janeiro

 O NOVA EJA é uma política de Educação de Jovens e Adultos implantada em 2013, elaborada pela 
Secretaria de Estado de Educação, em parceria com a Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à 
Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj).  O programa é oferecido para quem tem 18 anos ou mais e é 
voltado para o Ensino Médio, sendo desenvolvido com metodologia e currículo específicos, material didático 
próprio, recursos multimídia e aulas dinâmicas. Na figura 02, Silva, Bastos, Silva, Silva e Brito (2013, pág.03) 

Figura 01: Temas do cotidiano no ensino de funções

Livro Ensino Médio (BRASIL, 2002c) - Capítulo VII — A Matemática por trás dos fatos - p. 191
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ilustram o modelo do curso implementado para os professores de turmas no NOVA EJA.

5.1. A Matemática do Programa NOVA EJA

 Dentre as principais características do NOVA EJA, é possível destacar o material do 
professor, que procura estabelecer, em todas as unidades, um diálogo entre a matriz curricular 
e o material didático do aluno. Cada unidade desenvolvida segue um modelo de construção 
do conteúdo a ser trabalhado: Início de Conversa; Conteúdo a ser desenvolvido; Atividades; 
Momento de reflexão; Voltando a conversa inicial; Veja ainda e O que perguntam por aí? 
(PAIVA, 2012)

 Antes de iniciar cada assunto, a seção procura estabelecer um diálogo com o aluno, 
uma atividade disparadora que procura trazer a sua realidade para a sala de aula. Por 
exemplo, na unidade em que se inicia o estudo de porcentagem, é apresentado um modelo 
de contracheque, relacionando o domínio de porcentagem com a exigência e o entendimento 
de alguns direitos, apresentando os objetivos dessa aprendizagem.

 Trabalhando o conteúdo através de exemplos do dia a dia, o material do professor 
apresenta atividades que procuram fixar os conteúdos e esclarecer possíveis dúvidas. Essas 
atividades vão desde o uso de applets, jogos até materiais básicos como lápis e papel. 
Após realizadas as atividades, o material apresenta um momento de reflexão, que procura 
questionar o aluno acerca dos conteúdos aprendidos e para o professor funciona como 
uma etapa avaliativa, pois sugere um instrumento de registro de aprendizagens e questões 
objetivas do assunto trabalhando.  Por exemplo, no módulo um, na unidade em que ocorre a 
introdução de função, para questionar o aluno sobre o assunto são trabalhadas as questões: 
“Descreva uma situação que você poderia modelar com uma função e represente-a, utilizando 

Figura 02: Estrutura dos Cursos Nova EJA

Fonte: Silva et al (2013, pág. 03)
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uma das formas aprendidas nesta unidade (por tabelas, diagramas etc.) ” (PAIVA, 2012, pág. 
146). De acordo com o material didático do professor, nessa etapa, o material desenvolvido 
deve ser recolhido para identificar possíveis erros e dúvidas.

 Em termos de estrutura, os conteúdos são apresentados de maneira simples e com 
enfoque direto, com base em situações do cotidiano do aluno. Nesse contexto, encontramos 
a Educação Matemática coerente com a proposta da EJA, buscando sempre inserir-
se na realidade dos alunos. Essa postura está de acordo com Fonseca (2007), que afirma 
que é necessário buscar a origem do conhecimento matemático, contextualizando-o e, 
principalmente, tornando-o acessível e inserido na realidade do grupo envolvido.

 Os conteúdos matemáticos trabalhados ao longo dos três módulos do NOVA EJA 
exploram grande parte das competências da matriz de Matemática. Um fato constante nas 
unidades é a presença majoritária de conteúdos destinados ao Ensino Fundamental. Isso se 
justifica pelo fato de que o público alvo é formado por pessoas que não tiveram acesso, por 
algum motivo, ao ensino regular na idade adequada. Além disso, o material da disciplina de 
Matemática, do NOVA EJA, corrobora com a indicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1997, pág.15): “importante na construção da cidadania, na medida em que a sociedade 
utiliza, cada vez mais, conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos 
devem se apropriar”. 

 Os conteúdos apresentados ao longo da unidade, além de trazer a realidade do 
aluno, procuram comprovar o impacto da Matemática dentro da sociedade, mostrar que a 
Matemática é útil para permitir uma compreensão mais profunda do mundo, enfatizar as 
qualidades da Matemática e gerar um desejo de conhecê-la e de estudá-la.

6. O Programa de Educação de Jovens e Adultos da Secretária 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro - PEJA-SME/RJ

 No município do Rio de Janeiro, a Educação de Jovens e Adultos é oferecida na rede 
pública através do Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA, um programa especifico 
e estruturado para essa modalidade de ensino. O programa é destinado às pessoas que não 
concluíram o Ensino Fundamental e têm 17 anos ou mais.  Atualmente o programa 
funciona em 143 unidades escolares no horário noturno, sendo que dessas, 20 escolas 
também oferecem turmas no horário diurno. 

Diferenciando-se de outros modelos e seguindo os princípios que direcionam a 
Educação de Jovens e Adultos: educação como direito, relação dialógica e respeito aos 
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conhecimentos prévios dos seus alunos; no Rio de Janeiro, a Secretária Municipal de Educação 
criou o Centro Municipal de Referência de Educação de Jovens e Adultos - CREJA. Trata-se 
de um espaço educacional que procura atender às necessidades da pessoa jovem, adulta e 
idosa, relacionadas ao aumento da escolaridade, à educação permanente e à qualificação 
profissional. Desde 2012, o Centro de Referência de Educação de Jovens e Adultos e o Centro 
de Educação de Jovens e Adultos - CEJA oferecem a modalidade Educação de Jovens e 
Adultos com abordagem metodológica de ensino semipresencial e de educação à distância 
no município do Rio de Janeiro.

 O Curso presencial tem duração de quatro anos. O ensino fundamental para ser 
finalizado é estruturado e organizado da seguinte maneira:

 PEJA I: 1º ao 5º ano do ensino fundamental, sendo dividido em dois períodos de um 
ano. As turmas com um número máximo de 25 alunos são agrupadas em dois “Blocos”. 
No primeiro (Bloco I), inicia-se o aluno na alfabetização e no segundo (Bloco II) iniciam-
se as especificidades das diversas áreas do conhecimento.

 PEJA II: 6º ao 9º ano do ensino fundamental. É dividido também em dois blocos com 
duração anual. Cada um dos Blocos possui três Unidades de Progressão (UPs). 

 Na estruturação do PEJA II que abrange apenas o Ensino Fundamental do 6° ao 9°ano, 
as disciplinas não são distribuídas por hora/aula, mas sim por dia/aula. A cada dia, de segunda 
a sexta-feira, os alunos assistem às aulas de uma disciplina: Ciências, Geografia /História, 
Língua Portuguesa, Matemática e Linguagens Artísticas ou Língua Estrangeira.

6.1 - A Matemática do PEJA - SME/RJ

 No material do PEJA/RJ, podemos observar, inicialmente, a Matemática estruturada 
em três principais tópicos, distribuídos ao longo das unidades de progressão: Unidade de 
Progressão - Álgebra e Aritmética; Unidade de Progressão - Geometria; Unidade de Progressão 
- Tratamento de Informação. Acreditamos que essa forma de estrutura inicial tenha como 
objetivo alertar ao aluno adulto em que área da Matemática ele está concentrando a 
aprendizagem naquele momento inicial. Além disso, observa-se, através das direções 
estabelecidas pelas Orientações Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos do Rio de 
Janeiro: Matemática (2010), que o conteúdo é trabalhado ao longo de todas as unidades de 
progressões, nunca ficando isolado em apenas um aspecto. 

 Analisando cada Unidade de Progressão do PEJA, percebemos que na apresentação 
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dos conteúdos havia tópicos comuns e não comuns. Dentro desse quadro, observa-se que 
determinados tópicos eram destacados de acordo com o conteúdo a ser trabalhado. De forma 
geral, aparecem os seguintes tópicos: Um pouco de História; Discussão do Texto ou Debata 
com os Colegas; Dica; Curiosidade; Atividades; Atividade do Cotidiano; Projeto; Sugestão; 
Trocando Ideias; Atividade Prática; Atividade Complementares e Desafios.

 O material possui uma linguagem Matemática adaptada, onde podemos identificar 
que certos termos estão de acordo com a linguagem do aluno adulto e procura, a todo 
tempo, apresentar situações que utilizam um aspecto lúdico, sem perder o objetivo da 
aprendizagem. Em todas as unidades o uso de material concreto varia entre planificações, 
Tangram, construção de sólidos por meio de instrumentos ou materiais de fácil acesso.

7. A Matemática do ENCCEJA x NOVA EJA x PEJA - SME/RJ

 Apesar dos programas analisados terem como objetivo atender aos alunos adultos, 
cada um deles possui suas características particulares para desenvolver os conteúdos. 
Podemos estabelecer essa concepção pela própria estrutura de cada programa que, apesar 
de ter como foco a abordagem da Matemática por meio do cotidiano e vivências do aluno 
adulto, procura trazer isso de forma diversificada.

 É preciso deixar claro que o foco deste trabalho não é a comparação dos conteúdos 
Matemáticos apresentados nos programas. Essa direção seria inadequada, tendo em vista que 
cada programa tem um foco especifico, sendo dois deles voltados para o Ensino Fundamental 
(ENCCEJA E PEJA) e um para o Ensino Médio (NOVA EJA). O que se pode comparar e verificar 
é a maneira como a Matemática se apresenta em cada material e até que ponto os tipos de 
abordagem interferem na aprendizagem do aluno adulto.

 Um fator comum a todos os materiais, destacado nos documentos oficiais da EJA, é 
um ensino de Matemática que estimula a construção de estratégias para resolver problemas, 
a justificativa dos resultados, a criatividade, a iniciativa, o trabalho coletivo e a autonomia 
para enfrentar desafios. Esta é uma contribuição para a formação dos jovens e adultos que 
buscam a escola.

 O caráter social do ensino de Matemática é algo presente em todos os materiais, 
já que, em se tratando de EJA, essa importância adquire uma dimensão maior.  Fadanni e 
Kaiber (2005, p.39) afirmam que “o aprendizado da Matemática é um direito básico e uma 
necessidade individual e social para todos. Isso porque saber calcular, medir, raciocinar, 
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argumentar matematicamente são requisitos necessários para exercer a cidadania”. Nos três 
materiais, podemos observar questões relacionadas à realidade do aluno, tanto inseridas nos 
conteúdos quanto por meio de exemplos ou uso de tecnologia.

 Uma das principais semelhanças nos materiais é em relação à Matemática tratada nos 
conteúdos. Podemos observar, inicialmente, nos materiais, que apesar de estarem voltados 
para o Ensino Fundamental II ou Ensino Médio, há uma certa preocupação concentrada 
nos conteúdos anteriores a esse nível. Essa questão se torna interessante, já que o material 
do ENCCEJA foi desenvolvido no ano de 2002, o do NOVA EJA em 2013 e o do PEJA em 
2010. Podemos ver que a preocupação em ensinar conteúdos anteriores ainda se apresenta 
como ponto de partida, já que o aluno, apesar de se encontrar em um nível acima, pode ter 
cursado o Fundamental ou Médio há algum tempo.  Dessa forma, os conteúdos anteriores 
são construídos com os do ano presente, evitando que o aluno adulto fique perdido em meio 
a conteúdos que ele poderia não ter aprendido devido a seu afastamento da escola.

 Em se tratando da Matemática, o material do ENCCEJA deixa claro que sua preocupação 
é a competência Matemática e não o conteúdo em si. Já, o NOVA EJA e PEJA especificam, ao 
longo de cada capítulo, o conteúdo que irá ser trabalhado. No ENCCEJA, o aluno só percebe 
o conteúdo após inserido no capítulo, enquanto no NOVA EJA e PEJA o aluno encontra, com 
facilidade, um conteúdo especifico para estudar. Essa observação preliminar indica que a 
Matemática no ENCCEJA é desenvolvida de forma aos conteúdos se adaptarem à competência, 
seguindo uma linearidade especifica, enquanto, no NOVA EJA e no PEJA, a estrutura é realizada 
em prol dos conteúdos. 

 Um outro fator, que deve ser levado em conta sobre a questão do ENCCEJA e as 
competências em si, é o objetivo do programa voltado a uma avaliação, visando uma 
certificação. Apesar de parecer simples essa concepção, ela traz consigo um modelo de 
estrutura que visa a uma aprendizagem direcionada à avaliação final que será realizada.

 Sendo o material do NOVA EJA e do PEJA mais atuais, 2013 e 2010 respectivamente, as 
indicações de recursos tecnológicos, applets, jogos e material didático são mais trabalhados 
e apresentados no contexto da aprendizagem do adulto. No ENCCEJA, apesar da indicação de 
diferentes pesquisas com material didático, os recursos tecnológicos raramente aparecem, 
mas isso pode ser justificado pela época em que o material foi produzido, 2002, quando esse 
tipo de ferramenta ainda estava sendo pouco explorada. Um outro fator a ser considerado, 
também dentro desse quadro, é o acesso a determinada tecnologia pelo adulto, já que o 
material do ENCCEJA é utilizado longe do ambiente escolar e, portanto, nesse caso, o acesso 
à tecnologia não estaria disponível.

 A utilização de História da Matemática como ferramenta de ensino também é algo 
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presente em todos os materiais. Dependendo do assunto abordado, tanto o ENCCEJA, quanto 
o NOVA EJA e o PEJA apresentam momentos históricos da Matemática como motivação de 
aprendizagem do conteúdo. Um fator que deve ser levantando é que o uso da história nos 
materiais é sempre pautado como fonte de motivação e não identificamos os outros elementos 
da história, dessa disciplina, citados por Miguel (1993): Fonte de métodos adequados de 
ensino de Matemática; Instrumento de conscientização epistemológica; Instrumento de 
explicação dos porquês e como fonte de objetivos de ensino; Formalização de conceitos e 
Instrumento de resgate cultural.

 Outro aspecto relevante, que podemos verificar nos materias em análise,  diz respeito a 
uma preocupação maior com a linguagem, que é acessível, não possui termos que infantilizam o 
assunto, além de não levar para um lado mais rigoroso da Matemática, procurando apresentar 
conceitos e definições voltados para o adulto em questão, favorecendo o entendimento do 
conteúdo a ser apresentado. Dentre os materiais analisados, o NOVA EJA é o que apresenta 
maior variedade linguística, passando do rigor da Matemática (linguagem formal) para a 
linguagem do cotidiano (linguagem informal), de forma a não fazer o conteúdo “assustar” o 
aluno. 

 De uma maneira geral, o contato inicial do aluno com o material do ENCCEJA, NOVA 
EJA e PEJA pode ocorrer numa situação de tranquilidade. A exploração do aluno, ao longo 
de cada material, vai determinar até que ponto a sua interação será estabelecida de forma a 
desenvolver a aprendizagem.

9. Considerações Finais    

Conforme foi tratado, ao longo deste estudo, a educação e o currículo de Matemática 
para a EJA envolvem inúmeros desafios. Desafios que necessitam ser enfrentados para 
que se possa desenvolver uma educação de jovens e adultos voltada para a construção da 
cidadania. Entendemos que a preparação de docentes, comprometidos com uma perspectiva 
emancipadora e capazes de refletir criticamente sobre suas práticas, pode contribuir para a 
implantação das necessárias mudanças político-pedagógicas nessa modalidade de ensino.

 Na EJA, para se atingir os objetivos estabelecidos, é preciso considerar as questões frente 
às grandes mudanças sociais da sala de aula e analisar as possibilidades para uma tomada 
de decisão que direcione para as necessidades sociais e individuais do público envolvido no 
processo de ensino e de aprendizagem. Uma outra necessidade, também, é de diagnosticar 
a realidade educativa para se ter clareza sobre as concepções de EJA e Educação Matemática 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 55

que nortearão as tomadas de decisão durante a concepção da produção do material didático 
e a ação pedagógica em sala de aula. 

Na elaboração de um currículo para a EJA, é preciso enfatizar que estabelecer currículos 
que o professor não possa modificar é uma estratégia pouco eficaz; o desenvolvimento do 
currículo há de basear-se no aperfeiçoamento do professor (Coriat, 1997). Em se tratando 
do material didático produzido, a sua modificação e transformação só ocorre em sala de 
aula, de acordo com a intervenção do professor. Há a necessidade de integrar a formação de 
professores aos processos de desenvolvimento curricular.  É fundamental que o professor 
conheça a concepção de currículo do curso em que atua e quais os seus objetivos, buscando 
encontrar equilíbrios entre suas crenças e seus conhecimentos, para melhor coordenar sua 
prática docente. 

Acreditamos que, ao olhar a Matemática dos programas ENCCEJA, NOVA EJA e PEJA, 
podemos analisar a eficácia dos materiais para a aprendizagem do adulto e esclarecer 
possíveis aspectos da concepção, da produção do material. Assim, é possível contribuir para 
possíveis correções e rumos, tendo em vista o aumento da demanda de jovens e adultos que 
retornam ao ambiente escolar.

Podemos concluir que os materiais dos três programas analisados procuram estar de 
acordo com as diretrizes dos documentos oficiais, buscando trazer a realidade do aluno para 
a sala de aula.  Esta é uma preocupação constante das equipes de produção do material, mas 
é preciso também auxiliar o professor a entender de fato o que é trazer a Matemática do 
cotidiano para o ambiente da EJA, sem se esquecer das experiências que o aluno adulto traz 
ao retornar à sala de aula e sem impor um conteúdo absoluto e pronto. 
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Resumo

Este estudo investigou a resolução de problemas de divisão por estudantes do 5° ano do Ensino Fundamental, 
comparando duas propostas de ensino, uma com uso da calculadora e outra sem o uso desse recurso. Participaram 50 
estudantes de uma escola municipal de Ipojuca, em Pernambuco, sendo submetidos a um pré-teste, uma intervenção, 
um pós-teste e um pós-teste posterior.  Os estudantes foram distribuídos em dois grupos que diferiam em relação 
aos recursos utilizados na intervenção: calculadora/papel e lápis e manipulativos/papel e lápis. O pré-teste, pós-teste 
e pós-teste posterior consistiam de oito problemas, quatro para serem resolvidos e quatro em que se solicitava aos 
estudantes que analisassem um resultado apresentado, obtido com a calculadora. Ambos grupos mostraram avanços, 
sendo que o grupo calculadora/papel e lápis obteve maior percentual de acertos no pós-teste e pós-teste posterior, 
sugerindo que a calculadora pode ser um recurso importante para a resolução de problemas de divisão.

Palavras-Chave: Problemas de divisão; Uso da calculadora; 5° Ano do Ensino Fundamental.

Abstract

This study aims to investigate the students’ performance of the fifth grade of elementary school at solving division word 
problems, by comparing a teaching proposal with and without the calculator. Fifty students of a local school in the City of Ipojuca 
– Pernambuco, took part in this survey. The students were divided into two groups that differed in relation to the resources used 
in the intervention: calculator/paper and pencils and manipulatives/paper and pencil. The pretest, posttest and post posttest 
consisted of eight issues, four to be solved and four in which called for students to examine a result displayed, obtained with the 
calculator. Both groups showed improvements, with the group calculator/paper and pencils had a higher percentage of correct 
answers on the posttest and pos posttest later, suggesting that the calculator can be an important resource for resolving problems 
of division.

Keywords: Division word problems; Use of calculator; Fifth grade of elementary school.
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Introdução
 

Atualmente muito se falam em tecnologia em nosso dia a dia, com uso do tablet, 
smartphone, computadores, principalmente, quando esta chega à escola não apenas por 
parte do estudante, mas também por parte do professor com o uso do Datashow, softwares 
em 3D, calculadoras, programas que permitem simulações, computadores, por exemplo.

Goos (2010) sugeriu o uso de tecnologia nas aulas de Matemática, tendo em vista que 
as práticas do passado eram de memorização e reprodução do conhecimento. No entanto, 
com a introdução da tecnologia nas aulas, em especial nas de Matemática, fez com que os 
estudantes ficassem mais participativos durante as aulas (experimentando, investigando, 
descobrindo soluções).

Neste panorama tecnológico a escola enfrenta um grande desafio de associar a 
tecnologia aos conteúdos matemáticos, ampliando as possibilidades de conhecimento das 
crianças e jovens, como também favorecer os processos de ensino e de aprendizagem através 
das novas formas de interação propostas por tais recursos. Este trabalho busca analisar as 
contribuições de um recurso tecnológico, a calculadora, para a compreensão Matemática de 
crianças do Ensino Fundamental, especialmente, por este recurso ser recomendado desde o 
final da década de 90 pelo Parâmetro Curricular Nacional de Matemática.

 Vale salientar que seu uso em sala de aula já era recomendado desde acordo National 
Council of Teacher of Mathematics (1991) que explicava a seriedade do uso da calculadora 
para as crianças, na medida em que descreve seu uso de forma adequada pode aumentar a 
qualidade do currículo, assim como a qualidade da aprendizagem, ademais pode ser usada 
em todos os níveis de ensino. 

Neste artigo discutiremos os resultados de uma pesquisa de mestrado3, tendo como 
foco o uso da calculadora na sala de aula em turmas do 5° ano do Ensino Fundamental 
na resolução de problemas de divisão. Diferentemente de estudos anteriores referentes 
à divisão (SELVA, 1993; SAIZ, 1996; SPINILLO; LAUTERT, 2002, 2004, 2012; CORREIA, 2004, 
dentre outros) este estudo envolveu um pré-teste, pós-teste e pós-teste posterior, de forma 
a analisar o desempenho em problemas de partição e de quotição, sem e com resto, com 
contextos envolvendo dinheiro e comida. Foram também propostos problemas para serem 
resolvidos pelas crianças e problemas para que analisassem a resolução apresentada4. A 
intervenção foi coletiva, os estudantes foram distribuídos em dois grupos que diferiam em 

3 Dissertação de mestrado apresentada a Pós-Graduação da Educação Matemática e Tecnológica (EDUMATEC) “Crianças 
de 5° ano do Ensino Fundamental resolvendo problemas de divisão: a calculadora pode contribuir?”. 

4  Denominamos problemas resolvidos, os problemas que já tinham as respostas e que teve como objetivo principal fazer 
com que os estudantes refletissem sobre o decimal encontrado na resposta.
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relação aos recursos disponíveis na resolução dos problemas: Grupo calculadora/papel e 
lápis (os alunos tiveram a disposição calculadora, papel e lápis) e Grupo manipulativo/papel 
e lápis (os alunos tiveram à disposição fichas, papel e lápis), sendo esta divisão dos grupos 
mais detalhada mais adiante. 

 Entretanto, neste artigo iremos nos deter apenas ao desempenho dos estudantes 
nas fases (pré-teste, pós-teste e pós- teste posterior), problemas partição X quotição (Grupo 
calculadora/papel e lápis) e o desempenho dos estudantes nos problemas resolvidos (Grupo 
calculadora/papel e lápis).

Estudos anteriores sobre o uso da calculadora

Neste tópico apresentaremos alguns estudos anteriores referentes ao uso da calculadora 
que consideramos relevantes, detalharemos a seguir.

Groves e Stacy (1994) realizaram um estudo que durou três anos com crianças no jardim 
da infância verificando a introdução das calculadoras no ensino e aprendizagem delas. O 
propósito de introduzir calculadoras não era fazer as crianças condicionadas as calculadoras, 
mas, sim adaptar a elas um ambiente matemático diverso para explorar durante as aulas. 
Os resultados mostraram que não foram identificados efeitos negativos da utilização da 
calculadora. Seu uso proporcionou um rico ambiente matemático para as crianças explorarem, 
ao longo dos três anos em que foi realizada a pesquisa.

Nesta mesma direção do uso da calculadora em sala de aula, o estudo de Rubio (2003) 
foi realizado com uma turma de 5° do Ensino Fundamental de uma escola pública do Estado 
de São Paulo. As atividades utilizadas na pesquisa foram retiradas de livros didáticos e outras 
foram elaboradas pela autora. Os resultados em relação ao uso da calculadora mostraram 
que ela auxiliou em algumas das atividades propostas, como a comparação de diversas 
formas de resolver o mesmo exercício. Entretanto, também foi positivo o fato dos estudantes 
perceberem que nem tudo podia ser resolvido pela calculadora, sendo preferido por eles em 
algumas atividades usar o cálculo mental na sua resolução.

Medeiros (2004) também investigou o potencial da calculadora na resolução de 
problemas matemáticos abertos com alunos da 6ª série (atualmente sétimo ano) do Ensino 
Fundamental de uma escola pública de Pernambuco. A autora procurou analisar como 
os estudantes transformavam seus métodos de resolução quando usavam a calculadora 
em problemas abertos. A pesquisa foi composta de duas etapas. A mesma concluiu que a 
calculadora contribuiu para dar maior rapidez no momento em que os estudantes resolviam 
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os problemas abertos, possibilitando uma melhor utilização da estratégia de tentativa e erro, 
fortalecendo o cálculo mental.

A respeito de problemas de divisão com resto com o uso da calculadora podemos 
destacar o estudo realizado por Selva e Borba (2005). As autoras analisaram como as crianças 
comparavam os resultados de um mesmo problema de divisão com resto resolvido por meio 
de diferentes representações (papel, lápis, manipulativo e calculadora). Participaram dessa 
pesquisa 48 crianças 4° e 6° ano de uma escola pública. Realizou-se um pré-teste, intervenção 
e pós-teste. As crianças foram divididas em três grupos: G1- papel e lápis/calculadora, G2- 
calculadora/papel e lápis e G3-manipulativo/papel e lápis. O pré-teste e o pós-teste foram 
similares envolvendo seis problemas (três problemas de partição e três problemas de 
quotição) sendo realizado coletivamente. Durante a intervenção após a resolução de cada 
problema por meio do recurso disponível para o seu grupo, a criança foi solicitada a usar 
outra representação (calculadora ou papel e lápis ou manipulativo) para resolver o mesmo 
problema. 

As autoras verificaram que o desempenho no pós-teste foi superior em todos os grupos. 
No 4° ano o uso da calculadora foi mais efetivo, após a resolução no papel, do que antes (G1 
em relação ao G2), tendo em vista que no G1 as questões eram resolvidas primeiro no papel 
e só em seguida na calculadora. No 6° ano não se observaram diferença entre G1 e G2, em 
relação à ordem da resolução de problemas, constatando-se desempenhos baixos no grupo 
G3 (que não usou a calculadora).

Pizysiezniz (2011) realizou uma pesquisa com oito alunos de uma escola pública, que 
passaram por duas sessões envolvendo o uso da calculadora, a primeira para familiarização 
com o recurso pedagógico, na qual foram entregues modelos de diferentes de calculadora 
(calculadora de mesa, computador e um celular com as calculadoras nas janelas), com o objetivo 
de comparação de resultados envolvendo as quatro operações e a segunda sessão composta 
de entrevistas com os participantes. Os alunos foram divididos em duplas, e cada dupla teve 
um suplente como apoio, caso faltasse alguém durante a pesquisa. Os resultados mostraram 
que os diferentes tipos de calculadoras ajudaram na compreensão sobre divisibilidade e para 
validação do resultado através da multiplicação, além de ser usada na estratégia de tentativa 
e erro.

No tópico a seguir nos debruçaremos sobre o campo das Estruturas Multiplicativas e 
em seguida neste mesmo tópico, alguns estudos sobre a resolução de problemas envolvendo 
as mesmas.
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Entendendo as Estruturas Multiplicativas
 

Conceitos como multiplicação, divisão, proporção, fração, razão, números racionais, 
funções lineares, análise dimensional e espaço vetorial fazem parte do campo das Estruturas 
Multiplicativas. Esse campo foi bastante estudado pelo psicólogo francês Gerard Vergnaud 
(1983, 1996) na medida em que explica que o conhecimento organiza-se a partir de Campos 
Conceituais. 

Os campos conceituais são determinados como um conjunto informal e heterogêneo 
de situações, conceitos, relações e conteúdos, unidos uns aos outros e, possivelmente, ligados 
durante o procedimento de obtenção do conhecimento (MAGINA, 2005).  Nesta direção 
Vergnaud (1983) define o conceito como sendo um conjunto do tripé SIR; o S é formado por 
situações, I é formado pelos invariantes e R é formado pelas representações.

Este mesmo autor classifica os problemas multiplicativos em três categorias5: 
isomorfismo de medidas, produto de medidas e proporções múltiplas. Ressaltamos que 
esses problemas podem ser resolvidos por multiplicação e divisão ou pela combinação das 
duas. Na dissertação utilizamos apenas problemas do tipo isomorfismo de medidas, na qual 
também apresentaremos nesse artigo.

A seguir apresentaremos alguns estudos sobre resolução de problemas de divisão que 
consideramos relevantes.

Estudos sobre a resolução dos problemas de divisão

Vários são os estudos relacionados à resolução dos problemas de divisão (SELVA, 1993; 
SAIZ, 1996; SPINILLO; LAUTERT, 2002, 2004, 2012; CORREIA, 2004; LIMA, 2012, dentre outros). 
É sobre alguns destes estudos que nos debruçaremos mais adiante.

Entretanto, antes de iniciarmos a discussão dos estudos referentes à divisão, é preciso 
esclarecer que existem dois tipos de problemas de divisão: divisão partitiva e divisão por 
quotas. De forma mais detalhada, problemas de partição são aqueles em que é dado um 
conjunto maior e o número de partes em que o mesmo deve ser distribuído, o resultado é o 
valor de cada parte. Já os problemas de quotição consistem em problemas em que é dado o 
valor do conjunto maior e o valor das quotas em que se deseja dividir o mesmo, o resultado 

5  Isomorfismo de medidas- consiste de problemas que estabelecem relações proporcionais entre conjuntos da mesma 
cardinalidade.  Produtos de medidas- consiste de uma composição cartesiana de duas medidas espaciais dentro de uma terceira. 
Proporção múltipla- trata de problemas com várias proporções, portanto, ela envolve pelo menos duas proporções simples.
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consiste no número de partes obtidas (SELVA, 1993). Vejamos exemplos dos dois tipos de 
divisão no Quadro 1

Quadro 1. Exemplos dos tipos de divisão (SELVA, 1993).

 Neste mesmo estudo, Selva (1993) verificou a influência de diferentes representações na resolução 
dos problemas de divisão com 108 alunos, sendo 36 da alfabetização, 36 da primeira série e 
36 da segunda série de uma escola Particular do Recife. As crianças foram distribuídas em três 
grupos com diferentes materiais (fichas, papel/lápis, sem material) para apoiar seus cálculos. 
Elas resolveram oito problemas (quatro de partição e quatro de quotição) individualmente.  A 
autora não constatou diferenças de desempenho em função do tipo de problema. Em relação 
ao tratamento dado ao resto, a autora não encontrou diferenças entre problemas de partição 
e quotição. Depois que perceberem a existência do resto, as crianças tendiam a tratá-lo 
como algo novo, isolado do problema apresentado. Não analisavam o resto considerando 
a estrutura do problema, se era de partição ou de quotição. Selva (ibid) identificou algumas 
estratégias utilizadas para lidar com o resto encontrado: dividir o resto; excluir o resto (deixar 
para alguém, guardar, etc.); acrescentar o resto a uma das partes aceitando a desigualdade. 

Um estudo que também abordou os problemas envolvendo a divisão foi desenvolvido 
por Spinillo e Lautert (2002) no qual as crianças resolveram problemas de partição e quotição. 
O estudo teve como objetivo investigar a relação entre o desempenho em problemas de 
divisão e as concepções sobre a divisão. Participaram dele 80 crianças de escolas particulares 
da cidade do Recife que foram igualmente divididas em dois grupos divisão: 1° Grupo- 
Educação Infantil e 1° ano do Ensino Fundamental, 5-7 anos e 2° Grupo-2° e 3° ano do Ensino 
Fundamental, 7- 9 anos. Num primeiro momento investigou-se o desempenho das crianças 
em dois problemas de divisão com restos (um problema de partição e um problema de 
quota). Os resultados em relação ao desempenho mostraram que, as crianças do segundo 
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grupo apresentaram um alto índice de acertos nos dois tipos de problemas (partição: 75% e 
por quotas: 67.5%), o mesmo não ocorreu com as crianças do primeiro grupo (partição: 2.5% 
e por quotas: 5%). Vale ressaltar que as crianças do segundo grupo tinham noção sobre a 
divisão e que por isso tiveram um percentual de acertos maior no problema de partição do 
que no de divisão por quotas. Contudo, nas crianças do primeiro grupo não foi observada esta 
relação de acertos em relação ao tipo de problema, devido ao conteúdo não ser obrigatório 
nestas etapas de escolarização.

Entretanto, o estudo realizado por Correia (2004) não se observou diferenças entre os 
problemas sendo ele de partição ou quotição. A autora realizou um trabalho no qual examinou 
o desempenho das crianças de 6 a 9 anos, totalizando 82 crianças, com diferentes níveis de 
escolaridade em aritmética, na solução oral de problemas de divisão partitiva e por quotas. 
O estudo foi desmembrado em dois estudos: o primeiro envolvendo divisão partitiva e o 
segundo envolvendo divisão quotitiva. Em ambos os estudos as crianças foram às mesmas. 
As crianças foram inseridas numa situação que apresentava certa quantidade de blocos 
(simulando comida) que precisaria ser dividida aos ursinhos de pelúcia numa simulação de 
piquenique. Durante as análises dos resultados de ambos os estudos, a autora elenca 11 
categorias. Observa-se que a frequência de respostas sem explicação, ou acompanhadas de 
explicações eventuais, diminui com o aumento da idade/escolaridade.  Por contraste, o uso 
de divisão das quantidades em metades aumenta com a idade/escolaridade, no estudo de 
divisão partitiva. Já no estudo de quotição, os resultados mostraram que ocorreu o aumento 
da presença de certas estratégias com a idade/escolaridade, exemplo: a dupla contagem, 
operação da multiplicação e o uso de metades. A autora ainda também fez uma comparação 
entre os resultados encontrados na divisão por partição e por quotição. Os resultados dos 
dois estudos mostraram que o sucesso na resolução das tarefas não estava relacionado 
apenas ao tipo de problema de divisão apresentado, mas também dependia das quantidades 
escolhidas.

Partindo da reflexão acerca da existência do resto na divisão, Spinillo e Lautert (2012) 
realizaram um estudo sobre o efeito da intervenção sobre o conceito de divisão voltado para 
a superação das dificuldades apresentadas envolvendo o resto. Participaram da pesquisa 100 
estudantes do 4° ano do Ensino Fundamental, da cidade do Recife, divididos igualmente em 
dois grupos, Experimental (GE) e Controle (GC). O estudo foi dividido em dois momentos 
um pré-teste e um pós-teste, na qual todas as crianças participaram de pré-teste e um pós-
teste. O pré-teste consistiu de 12 questões apresentadas por escritos (sendo 10 problemas 
computacionais e 2 não-computacionais) envolvendo partição e quotição. O pós-teste 
foi semelhante. Realizou-se uma entrevista clínica solicitando explicações a respeito da 
forma que cada criança resolvia os problemas. A pesquisadora apresentava as respostas e 
comentava sobre como deveriam ser as resoluções apresentadas, sendo elas corretas ou não.  
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As crianças do grupo Controle compartilhavam apenas das atividades escolares rotineiras. 
Os resultados mostraram que as crianças pertencentes ao grupo Experimental apresentaram 
avanço significativo no comportamento, como também na captação sobre os invariantes 
operatórios da divisão, em relação às crianças que não presenciaram essa atividade (GC). 
Entretanto, todas as crianças participantes tanto do grupo Experimental como do grupo 
Controle apresentassem muita dificuldade em resolver problema envolvendo a divisão, 
independente de o problema ser de partição ou de quotição. 

A seguir detalharemos a metodologia utilizada no presente estudo desenvolvido.

Metodologia

Começamos recordando que o objetivo deste estudo foi investigar o desempenho 
de estudantes do 5° ano do Ensino Fundamental na resolução de problemas de divisão, 
comparando duas propostas de ensino, uma com uso da calculadora e papel e lápis e outra, 
com uso de manipulativos e papel e lápis6.

Participaram da pesquisa 50 alunos (18 meninas e 32 meninos) do 5° ano7 do Ensino 
Fundamental, com faixa etária de nove a treze anos, de uma mesma escola do Município 
de Ipojuca. Na qual participaram de um pré-teste, pós- teste e pós-teste posterior. O pré-
teste, pós-teste e pós-teste posterior consistiram de uma ficha com oito problemas de 
partição e quotição (quatro eram problemas a serem resolvidos pelos estudantes e quatro 
eram problemas já resolvidos por meio da calculadora, com resultado apresentado para o 
estudante analisar se era adequado ou não como resposta ao problema e resolver de outra 
forma também, comparando os resultados obtidos), sendo sua aplicação feita de forma 
coletiva. Havia espaço em branco embaixo de cada enunciado para o estudante realizar suas 
anotações. 

Inicialmente, foi realizado um pré-teste envolvendo os problemas de divisão com todos 
os estudantes para avaliar o nível de conhecimento dos mesmos e se formar os grupos da 
intervenção. As questões foram lidas pela pesquisadora, uma a uma, sendo dado tempo para 
que os estudantes resolvessem as mesmas. Só quando os estudantes terminavam de resolver 
uma questão é que a outra era lida. Os estudantes tiveram à disposição papel e lápis no pré-
teste, pós-testes e pós-teste posterior.  

Sendo assim, foram elaboradas quatro sequências (controle da ordem dos problemas) e 
6  O grupo denominado manipulativo/papel e lápis serviu como grupo controle para nosso estudo.
7  A escolha por alunos do 5° ano do Ensino Fundamental se deu em função do objetivo desta pesquisa, trabalhar com 
resolução de problemas de divisão com resto, sendo este conteúdo abordado de forma mais sistemática no final dos anos iniciais.
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aplicadas em quantidade iguais de estudantes. Optamos sempre por começar com problemas 
sem resto com contexto dinheiro, podendo ser de partição ou de quotição. Escolhemos em 
começar com os problemas exatos, devido à maior familiaridade desses alunos com este 
tipo de problema, deixando-os mais à vontade com a atividade. As sequências de problemas 
apresentadas foram as seguintes: 

Sequência 1 - partição sem resto (dinheiro) quotição com resto (comida), quotição 
sem resto (dinheiro), partição resolvida (dinheiro), partição com resto (comida), quotição 
resolvida (comida), partição resolvida (comida) e quotição resolvida (dinheiro). 

Sequência 2 - quotição sem resto (dinheiro), partição com resto (comida), partição 
resolvida (comida), quotição resolvida (dinheiro), partição sem resto (dinheiro), quotição 
resolvida (comida), partição resolvida (dinheiro), quotição com resto (comida). 

Sequência 3 - partição sem resto (dinheiro), partição resolvida (comida), quotição com 
resto (comida), quotição resolvida (dinheiro), partição com resto (comida), quotição sem 
resto (dinheiro), partição resolvida (dinheiro), quotição resolvida (comida). 

Sequência 4 - quotição sem resto (dinheiro), quotição resolvida (dinheiro), partição sem 
resto (dinheiro), partição com resto (comida), quotição resolvida (comida), partição resolvida 
(comida), quotição com resto (comida), partição resolvida (comida).

A partir do emparelhamento dos resultados obtidos no pré-teste, os estudantes foram 
organizados em dois grupos com desempenhos equivalentes, o que diferenciou foi apenas 
o recursos a ser trabalhados durante a intervenção pedagógica, sendo 25 alunos de cada 
turno, que passaram por intervenções distintas. Cada grupo da intervenção, com 25 alunos, 
apresentava aproximadamente o mesmo número de alunos de cada turno (um dos grupos 
da intervenção foi formado por 12 estudantes do turno da manhã e 13 da tarde e o outro 
grupo da intervenção, o contrário, 13 estudantes da manhã e 12 da tarde). O Grupo 1,  usou 
calculadora/papel e lápis, e Grupo 2, usou manipulativo8/papel e lápis. 

Após a aplicação do pré-teste, foi realizada a intervenção e depois de dois dias foi 
realizado o pós-teste com as mesmas questões aplicadas no pré-teste. Passadas oito semanas 
do pós-teste, realizamos o pós-teste posterior, com as mesmas questões trabalhadas nas 
fases anteriores.

Para ilustrar, apresentaremos, a seguir, os problemas da primeira sequência:

1- Ana gastou 20 reais comprando 4 pulseiras iguais para dar de presente as suas 
amigas. Sabendo que ela gastou todo seu dinheiro. Quanto custou cada pulseira?

8  Chamamos de manipulativo fichas de papelão cortadas em quadrados com lado de 2 cm, todas na mesma cor.
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2-Marcos tirou 18 cajus de seu cajueiro e quer colocá-los em algumas cestinhas. Cada 
cestinha cabem 8 cajus. Quantas cestinhas ele vai precisar? 

3- Daniele quer comprar blusas para sua viagem de férias. Ao passar por uma loja 
observou que estava em liquidação. Ela tem 28 reais na sua carteira. Sabendo que cada 
blusa custou 4 reais, quantas blusas Daniele pode comprar na liquidação?

4-Rafaela tem 26 reais para comprar pulseiras. Ela gastou todo o dinheiro na compra de 
8 pulseiras. Quanto custou cada pulseira?

a)A resposta deste problema foi 3.25 na calculadora. Verifique o resultado resolvendo 
de outro jeito.

b) Você pode desenhar quanto custou cada pulseira? 

5- Maria foi à feira e comprou 25 maçãs para dar aos seus 4 sobrinhos. Ela quer que 
todos os sobrinhos recebam a mesma quantidade de maçãs. Quantas maçãs cada 
sobrinho vai receber? 

6-Dona Lúcia comprou 22 morangos para servir em tacinhas na hora da sobremesa. Em 
cada tacinha ela colocou 4 morangos. Quantas tacinhas ela precisou? 

a)A resposta deste problema foi 5.5 na calculadora. Verifique o resultado resolvendo 
de outro jeito.

b)Você pode desenhar a quantidade de tacinha que ela precisou?  

7-Fernando levou 29 reais para uma exposição de animais. Ele decidiu comprar 
peixinhos para colocar no seu aquário. Cada peixinho custou 4 reais. Quantos peixinhos 
ele comprou?

a) A resposta deste problema foi 7.25 na calculadora. Verifique o resultado resolvendo 
de outro jeito.

b)Você pode desenhar a quantidade de peixinhos que ele comprou? 

8- Augusto foi ao parque e levou 13 docinhos bem casados para o lanche de seus 
4 sobrinhos. Ele quer que cada sobrinho receba a mesma quantidade de docinhos. 
Quantos docinhos bem casados cada sobrinho vai receber? 

a) A resposta deste problema foi 3.25 na calculadora. Verifique o resultado resolvendo 
de outro jeito.

b)Você pode desenhar a quantidade de docinhos que cada sobrinho vai comer?
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Análise e Discussão dos Resultados
 

Os resultados que serão discutidos neste artigo se referem ao desempenho dos 
estudantes de cada grupo no pré-teste, pós-teste e pós-teste posterior, a comparação do 
percentual de acerto em problemas partição e de quotição (Grupo calculadora/papel e lápis) 
e o desempenho dos estudantes nos problemas resolvidos (Grupo calculadora/papel).

Considerando os problemas a serem resolvidos pelos estudantes foram observadas 
dois tipos de respostas que denominamos: acerto total9 e acerto parcial.  

Um exemplo do acerto total foi, por exemplo, no problema Maria foi à feira e comprou 25 
maçãs para dar aos seus 4 sobrinhos. Ela quer que cada sobrinho receba a mesma quantidade 
de maçãs. Quantas maçãs cada sobrinho vai receber? “dá 6 para cada e 1 maçã partida em 
4 pedaços, um pedaço para cada um”. Neste mesmo problema, outro estudante também 
resolveu por meio da operação de divisão, entretanto, ao encontrar um de resto, apenas 
escreveu “6 e sobra 1”.  Neste caso, foi considerado, acerto parcial.

Para analisar o desempenho dos estudantes na resolução dos problemas, os dados 
foram submetidos a três análises de variâncias, a Anova10, realizadas no programa estatístico 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Em relação ao desempenho dos estudantes nas fases em cada grupo (pré-teste, pós-
teste e pós-teste posterior), para facilitar a compreensão dos resultados obtidos a partir das 
análises realizadas, serão primeiramente apresentados os resultados comparando pré-teste 
e pós-teste e, em seguida, apresentados os dados obtidos na comparação do pré-teste e 
pós-teste posterior e, por fim a comparação entre o pós-teste e o pós-teste posterior. Estas 
análises foram realizadas tanto considerando o acerto total, como também considerando o 
acerto parcial. 

Considerando o acerto total, percebemos que as análises de variâncias entre os grupos 
não foram significativas, do pré para o pós-teste (Anova 1: F= 709, 1gl, p= 0.404), do pré-
teste para o pós-teste posterior (Anova 2: F= ,207 1gl, p= 0.654) e do pós-teste para o pós-
teste posterior (Anova 3: F= ,007, 1 gl, p= 0.934). Isto significa dizer que ambos os grupos 
evoluíram em relação ao desempenho após a intervenção, todavia, percebemos que no pós-
teste o Grupo calculadora/papel e lápis se saiu melhor, como mostra o Gráfico 1, do que o 
9  O acerto total consistiu quando o estudante resolvia o problema corretamente e dava tratamento ao resto considerando o 
tipo de problema proposto, mesmo que não usasse o termo matemático adequado para definir o resto. Já o acerto parcial consistiu 
quando o estudante resolvia a operação adequadamente, mas não dava o tratamento ao resto, ou seja, o resto permanece como 
inteiro.
10  Segundo Dancey e Reidy (2006), a Anova é um teste paramétrico e é usado quando queremos avaliar se existe diferença 
significativa entre as médias três ou mais condições. Ela permite testar se a variabilidade dentro dos grupos é maior que a existente 
entre os grupos. A técnica supõe independência e normalidade das observações, e igualdade entre as variâncias dos grupos.
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Grupo manipulativo/papel/lápis, permanecendo com desempenho levemente superior no 
pós-teste posterior. Passamos a analisar a seguir a evolução do desempenho de cada grupo 
entre as fases. 

Gráfico 1-Porcentual de acerto Total, pré, pós e pós-teste posterior em função dos grupos.

Para verificar se houve diferença significativa11 entre as médias de acerto dos alunos 
entre as três fases (pré, pós-teste e pós-teste posterior) realizamos o teste t12 para média 
emparelhada (Paired Samples Test) em ambos os grupos. Em relação ao Gráfico 1 acima, 
percebemos que no Grupo calculadora/papel e lápis, no pré-teste, o percentual de acerto 
foi 28% atingindo 49% no pós-teste. Esta diferença do pós-teste em relação ao pré-teste 
foi significativa [t (24) =3,199, p< 0.004]. No pós-teste posterior, o percentual de acertos foi 
semelhante ao pós-teste, com 48%. Esta diferença também se mostrou significativa em relação 
ao pré-teste [t (24)= 3,464, p< 0.002]. Entretanto, comparando-se os resultados do pós-teste 
posterior com o pós-teste não se verificou diferenças significativas, [t (24)= -, 204, p= 0.840], 
sugerindo uma consolidação nos resultados do pós-teste mesmo após oito semanas. 

No Grupo manipulativo/ papel e lápis, no pré-teste o percentual de acertos foi de 
23%, aumentando para 39% no pós-teste, sendo esta diferença significativa [t (24)=  3,720, p< 
0.001]. No pós-teste posterior observamos um aumento no percentual de acerto, atingindo 
42%. Comparando o resultado do pré-teste com o pós-teste posterior, observamos que a 
diferença foi também significativa [t (24)=  4,106, p< 0.001]. Quando comparamos o pós-
teste posterior com o pós-teste, ainda que se observe um percentual mais elevado no pós-
teste posterior, a diferença não foi significativa, [t (24)= , 531, p= 0.600]. Estes dados revelam 
11 Diferença significativa, estatisticamente, significa que as diferenças encontradas são grandes o suficiente para não serem 
atribuídas ao acaso. 

12 O teste -t avalia se as médias de dois grupos são estatisticamente diferentes um do outro. 

http://www.lee.dante.br/pesquisa/amostragem/glossario.html
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que ambos os grupos tiveram desempenho semelhantes no pós-teste e pós-teste posterior, 
demonstrando manutenção dos efeitos da intervenção.

A partir destes resultados podemos ressaltar dois pontos importantes. Primeiro ponto, 
os avanços no pós-teste sugerem que trabalhar com recursos diversificados (lápis e papel, 
calculadora e lápis) pode contribuir para a aprendizagem do estudante, pois ambos os grupos 
tiveram melhoria significativa na aprendizagem, ou seja, as duas intervenções apresentaram 
efeitos positivos. Segundo ponto, apesar de não existir estatisticamente diferenças entre os 
grupos, mesmo assim, o Grupo calculadora/papel e lápis se saiu melhor em relação ao Grupo 
manipulativo/papel e lápis consolidando as aprendizagens. 

Considerando o acerto parcial, também percebemos que as análises de variâncias 
entre os grupos apesar da diferença de percentual entre os grupos não foi significativa, do pré 
para o pós-teste (Anova 1: F= 2,637, 1 gl, p= 0.111), do  pré-teste para o pós-teste posterior 
(Anova2: F= ,038 1 gl, p= 0.846) e do pós-teste para pós-teste posterior (Anova 3: F= 1,635, 1 
gl, p= 0.207). Estes resultados foram semelhantes aos observados na análise do acerto total.

Gráfico 2- Porcentual de acerto parcial, pré, pós e pós-teste posterior em função dos grupos.

Comparando o desempenho do pré e do pós-teste no Grupo calculadora/papel e lápis 
através do Teste T – student, verificamos no Gráfico 2, no pré-teste o percentual de acerto 
de 30% de acerto, aumentando para 62% no pós-teste. Esta diferença foi significativa [t 
(24)=  -4,672, p< 0.001]. No pós-teste posterior, o percentual de acertos foi de 54%. Quando 
comparamos este percentual com o pré-teste percebemos que esta diferença se apresentou 
significativa [t (24)=  3,868, p<0.001].  Comparando o pós-teste posterior com o pós-teste, 
averiguamos uma queda, de 62% no pós-teste para 54% no pós-teste posterior, todavia, esta 
diferença não foi significativa [t (24)=  ,204, p= 0.840]. 

No Grupo manipulativo/papel e lápis no pré-teste o percentual de acerto foi de 28% 
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subindo para 46% no pós-teste. A diferença entre pós-teste e pré-teste se mostrou significativa 
[t (24)=  -2,979, p= .007]. No pós-teste posterior o percentual de acertos foi de 54%. Se 
compararmos o pós-teste posterior com o pré-teste observamos um aumento no percentual 
de acertos dos alunos que se mostrou significativo [t (24)=  -5,316, p< 0.001]. Quando 
comparamos o percentual de acerto do pós-teste posterior com o pós-teste verificamos que 
houve um aumento (46% para 54%), entretanto, não foi significativo, [t (24)=  -1,317, p= 
0.200].

A partir destes resultados podemos concluir que, em ambos os grupos, as intervenções 
realizadas apresentaram efeitos significativos, tanto se considerarmos os acertos totais 
ou apenas os acertos parciais. Vale destacar que mesmo depois de oito semanas após as 
intervenções, os efeitos sobre o desempenho permaneceram. Este dado sugere que as 
aprendizagens foram consolidadas. E que a calculadora não trouxe prejuízo na aprendizagem 
dos estudantes e sim mostrou o quanto é importante seu uso na sala de aula. 

Em relação à comparação dos problemas partição e quotição, analisamos o Grupo 
calculadora/papel e lápis em relação ao acerto total e ao acerto parcial, conforme podemos 
observar na Tabela 1 abaixo.

Grupo Tipos de 

Problemas

Pré-teste Pós-teste Pós-teste posterior

Acerto 
Total

Acerto 

Parcial

Acerto 
Total

Acerto 
Parcial

Acerto 
Total

Acerto 
Parcial

Partição 22% 22% 36% 46% 32% 38%
Calculadora/

 Papel e lápis

Quotição 26% 34% 36% 52% 40% 58%

Tabela 1. Acertos em relação aos tipos de problemas no Grupo calculadora/papel e lápis.

Em relação ao acerto total, percebemos no Grupo calculadora/papel e lápis, no pré-
teste existiu uma pequena diferença entre os tipos de problemas, partição (22%) e quotição 
(26%), no pós-teste, o percentual foi o mesmo para partição e quotição (36%), enquanto que 
no pós-teste posterior, observamos um percentual levemente superior dos problemas de 
quotição (40%) sobre os de partição (32%). Entretanto, esta diferença não foi significativa. 

 Já em relação ao acerto parcial, observamos no pré-teste uma diferença entre 
os problemas de quotição (34%) sobre os problemas de partição (22%), no pós-teste, o 
percentual de acerto dos problemas de quotição (52%) continuou a prevalecer em relação 
aos de partição (46%). No pós-teste posterior, o desempenho nos problemas de quotição 
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(58%) também apresentou percentual um pouco mais alto que nos de partição (38%), mas 
que não foi significativo. 

Esses resultados, tanto do acerto total como do acerto parcial, mostram que em 
relação ao tipo de problema, não impacta significativamente no desempenho dos estudantes 
resolver problema de partição ou problema de quotição. Estes dados confirmam resultados 
encontrados em estudos anteriores (SELVA, 1998; SPINILLO; LAUTERT, 2002, 2004; SELVA; 
BORBA, 2005).

Em relação à evolução no percentual de acertos envolvendo os tipos de problemas 
nos teste aplicados (pré, pós e pós-teste posterior), no acerto total, Tabela 1, percebemos 
que os problemas de partição tiveram um aumento de acerto do pré-teste (22%) para 
o pós-teste (36%), esta diferença foi significativa a partir do teste Wilcoxon13. Entretanto, 
observamos no pós-teste posterior (32%) uma ligeira queda em relação ao pós-teste, que 
não foi significativa. Se compararmos o pré-teste com o pós-teste posterior percebemos sim 
um aumento, sendo este significativo. Já em relação aos problemas de quotição, em todas as 
fases ocorreu evolução no percentual de acertos. No pré-teste de 26% para 36% no pós-teste 
e continuando a subir no pós-teste posterior 40%, sendo essa diferença significativa do pré-
teste para o pós-teste e do pré-teste para o pós-teste posterior, contudo, a diferença entre o 
pós-teste e o pós-teste posterior não foi significativa.

No acerto parcial, os resultados encontrados foram parecidos com o acerto total, em 
relação aos problemas de partição, tiveram um aumento significativo do pré-teste (22%) para 
o pós-teste (46%), apresentando uma ligeira queda no pós-teste posterior, não significativa. 
Se compararmos o pré-teste com o pós-teste posterior a diferença foi significativa. Se 
compararmos os problemas de quotição observamos um aumento em todas as fases, no pré-
teste (34%) aumentou para 52% no pós-teste, continuando a subir a quantidade de acerto no 
pós-teste posterior (58%). 

Vale destacar que tanto no acerto total como no acerto parcial, os resultados 
apresentados mostram que a intervenção surgiu efeito em ambos os tipos de problemas e 
apesar de oito semanas depois verificarmos uma ligeira queda envolvendo os problemas de 
partição, mesmo assim, a aprendizagem foi consolidada.

Com relação ao desempenho dos estudantes nos problemas resolvidos (Grupo 
calculadora/papel e lápis), esses problemas tinham como objetivo a reflexão sobre uma 
resposta encontrada na calculadora. Para tal análise elencamos as respostas obtidas, 
considerando erros cometidos pelos alunos como também análises adequadas, sendo elas 
parciais ou completas, conforme o Quadro 2 abaixo.
13 Esta fórmula pertence ao teste Wilcoxon, teste não paramétrico.  O teste T de Wilcoxon substitui o t de Student para 
amostras pareadas quando os dados não satisfazem as exigências deste último.
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Quadro 2. Categorias de análises dos problemas resolvidos em ambos os grupos.

Análise dos problemas resolvidos

Erros cometidos pelos alunos

- Usava outra operação na resolução e não chegava à resposta.

- Repetia a resposta já apresentada do problema sem tentativa de resolução.

- Resolvia através da operação da divisão, mas a resposta encontrada dava outra completamente diferente do 
problema.

- Colocava apenas o número inteiro como resposta, esquecendo-se dos decimais.

-Colocava números aleatórios sem haver com a resposta apresentada no problema.

- Fazia a divisão diferente do enunciado.

Análise adequada

-Encontrava a resposta do numeral inteiro e respondia que sobrava, sem tratar o resto, análise adequada 
parcial.

- Encontrava o inteiro e subdividia o que sobrava no problema (partição) ou acrescentava (quotição), análise 
completa.
- Achava o resultado e respondia que sobrava, mas escrevia na resposta se tratar do mesmo problema, análise 
adequada parcial.
- Colocava como resposta apenas o número inteiro e o decimal representava através de fração, (problemas de 
partição), análise completa.

Com base nestas informações construímos uma tabela com o percentual de acerto 
do grupo em relação as fases (pré-teste, pós-teste e pós-teste posterior) e em relação ao 
contexto (comida e dinheiro).

Tabela 2. Percentuais de acertos dos problemas resolvidos no Grupo calculadora/papel e lápis.

Tipo de problema Contexto Pré-teste Pós-teste Pós-teste posterior

Partição

Comida 0% 48% 32%

Dinheiro 0% 40% 8%

Quotição

Comida 0% 72% 40%

Dinheiro 4% 52% 24%
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Conforme a Tabela 2, podemos observar que a maioria dos alunos no pré-teste não 
conseguiu compreender os problemas resolvidos de partição e quotição em ambos os 
contextos (comida e dinheiro), apenas uma aluna (4%) compreendeu o problema de quotição 
contexto dinheiro. Este resultado no pré-teste pode também indicar dificuldades em entender 
o objetivo da atividade pelo fato da mesma não ser comum no cotidiano das crianças, ainda 
que a pesquisadora tenha procurado explicar durante a aplicação do teste.

No pós-teste os alunos pertencentes ao Grupo calculadora/papel e lápis, tiveram 
maior facilidade na análise e resolução dos problemas no contexto comida e, tanto em 
partição como quotição, conforme a Tabela 2 acima. Observou-se uma grande queda no pós-
teste posterior em ambos contextos em relação ao pós-teste, ainda que permanecesse com 
resultados superiores ao pré-teste.

Para compreender o desempenho dos estudantes nesta atividade, selecionamos 
alguns exemplos de protocolos que apresentaremos a seguir, juntamente com a discussão 
dos resultados encontrados na Tabela 2.

Partição Resolvida

Comida

Nos problemas envolvendo partição contexto comida, no pós-teste, 48% dos 
estudantes acertaram este tipo de problema e no pós-teste posterior o percentual, conforme 
já mencionado, foi de 32%. A seguir apresentaremos alguns protocolos de estudantes14 com 
suas respectivas respostas e as análises das mesmas no pré-teste, pós-teste e pós-teste 
posterior. 

 O estudante, Figura 1, abaixo, respondeu de forma errada no pré-teste (faz a divisão 
diferente do enunciado). Em sua resposta o mesmo fez uma divisão com outro valor no 
dividendo que resultou em ‘seis ponto cinco e na letra ‘b’ desenha sete docinhos (bolas). No 
pós-teste, o estudante não desenvolve nenhuma operação, responde “três e um quarto”, 
fazendo a transformação do decimal para a fração e na letra ‘b’ representa os três bem 
casados e o que sobrou partiu em quatro partes. Vale ressaltar que após oito semanas, no 
pós-teste posterior, o estudante apresenta a mesma resposta do pós-teste. 

14  Estes exemplos de protocolos selecionados mostram um exemplo de cada forma apresentada pelos estudantes.
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Figura 1. Resposta de um estudante, partição resolvida contexto comida.

 No protocolo abaixo, Figura 2, observamos que no pré-teste, a estudante colocou em 
sua resposta o número cinco e na letra ‘b’ desenha cinco docinhos. No pós-teste esta mesma 
aluna escreve como resposta ‘três docinhos e um pedaço’ e em seguida desenha a quantidade 
que cada sobrinho irá receber, representando um doce que sobrou subdividindo-o em quatro 
pedaços. 

Quando verificamos o pós-teste posterior a aluna interpreta corretamente a resposta, 
entretanto, denomina o que sobrou como metade. A este fato de nomenclatura diferente 
para representar uma parte fracionada do todo, Selva, Borba e Torres (2007) perceberam que 
algumas crianças ao resolverem os problemas de divisão com resto, dividiam a unidade em 
partes e nomeavam estas partes das mais diversas maneiras. As mesmas ainda observaram 
que estas crianças faziam uma nomeação que trata as subpartes como “metades” ou “meio” 
ou “pedaços”, mesmo compreendendo que estas partes fossem mais que duas.
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Figura 2. Resposta de uma estudante, partição resolvida contexto comida.

Partição Resolvida

Dinheiro

No contexto que envolvia dinheiro, o percentual de acerto foi menor se comparado 
ao contexto comida no pós-teste e, principalmente, no pós-teste posterior. Na Figura 3, 
verificamos no pré-teste que a estudante tenta de várias formas resolver o problema, 
entretanto, não obteve êxito.
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Figura 3. Resposta de uma estudante, partição resolvida contexto dinheiro.

Ela opta por tentar desenhar o resultado indicado na calculadora (3.25). No pós-
teste, a estudante percebe que sobrou dois reais e escreve que esses dois reais podem ser 
subdivididos em oito moedas de vinte e cinco centavos, na letra ‘b’ a mesma desenha quatro 
moedas na qual um real poderia ser subdividido. Já no pós-teste posterior observamos que 
a mesma apenas registra que sobrou dois reais sem dar o tratamento adequado, que seria 
subdividir esta sobra para obter o valor da pulseira.

Quotição Resolvida

Comida

Este tipo de problema apresentou o maior percentual de acerto, tanto no pós-teste 
como no pós-teste posterior, em relação A quotição dinheiro, como também se comparado 
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aos problemas de partição.

O estudante, na Figura 4, no pré-teste repetiu a resposta que já estava no problema, 
entretanto, na letra ‘b’ quando foi solicitado a desenhar a quantidade de tacinhas necessárias, 
o mesmo apresentou o número de tacinhas correto, como também, a quantidade de morangos 
que cabia em cada uma. No pós-teste, percebemos que o aluno utilizou a mesma estratégia 
na letra ‘b’ (desenhando a quantidade de tacinhas com a quantidade de morangos que cada 
uma poderia ter) e respondendo na letra ‘a’ seis tacinhas. Após oito semanas de intervalo, o 
estudante também respondeu corretamente.

Figura 4. Resposta de uma estudante, quotição resolvida contexto comida.

Na Figura 5, a estudante, no pré-teste na letra “a” utiliza os dados do problema sem 
realizar uma estratégia específica e, na letra ‘b’ desenha seis tacinhas, entretanto, não coloca 
a quantidade de morangos correta em cada taça. No pós-teste a mesma tanto escreve a 
resposta correta como desenha a quantidade de tacinhas necessárias. No pós-teste posterior 
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apenas coloca a quantidade de tacinhas sem desenhar.

Figura 5. Resposta de uma estudante, quotição resolvida contexto comida.

Quotição Resolvida

Dinheiro

Se compararmos os percentuais deste tipo de problema envolvendo o contexto 
comida, verificamos que são menores e que os estudantes tiveram maiores dificuldade em 
compreender o problema. 

A seguir apresentaremos dois protocolos de estudantes que resolveram este tipo de 
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problema no pós-teste e pós-teste posterior.

Figura 6. Resposta de um estudante, quotição resolvida contexto dinheiro.

No protocolo apresentado na Figura 6, no pré-teste, o estudante tentou repetir a 
resposta que já tinha no problema (tocando 25 por 26) e deixou a letra ‘b’ em branco. No 
pós-teste, o estudante interpretou corretamente o problema, como também no pós-teste 
posterior.

O estudante no exemplo abaixo, Figura 7, no pré-teste tentou resolver o problema, 
entretanto, não obteve êxito. No pós-teste o mesmo estudante chega a conclusão que se 
trata do mesmo problema apesar de ter sobrado um real no momento que tentou responder 
de outra maneira. No pós-teste posterior responde que são sete peixinhos e sobra um real e 
na letra ‘b’ desenha a quantidade de sete peixinhos.
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Figura 7. Resposta de um estudante, quotição resolvida contexto dinheiro.

Estes exemplos de protocolos mostraram o quanto os estudantes não compreendiam 
a resposta apresentada no problema e o quanto a intervenção proposta auxiliou no 
entendimento de como deveriam resolver e o quanto esta aprendizagem foi consolidada 
após num certo intervalo de tempo. O zero que aparece no percentual no pré-teste mostra o 
quanto os estudantes não estavam acostumadas a realizar tal tipo de atividade. Outro ponto 
também que merece destaque é o decréscimo em relação ao percentual do pós-teste para 
o pós-teste posterior, mostrou que como este tipo de questão não é trabalhado em sala de 
aula, sendo assim, os alunos não obtiveram o mesmo êxito do pós-teste.
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Conclusões

Considerada um recurso tecnológico de baixo custo, a calculadora está presente em 
nossa sociedade há muitos anos, tendo várias pesquisas da área de Matemática (GROVES; 
STACY, 1994; MOCROSKY, 1997; NORONHA; SÁ, 2002; RUBIO, 2003; MEDEIROS, 2004; 
MOREIRA, 2010; SELVA; BORBA, 2010, dentre outros) mostrando o potencial de tal recurso 
para a aprendizagem de Matemática, sendo seu uso recomendado, inclusive, nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais para área da Matemática (BRASIL, 1997) e em outros documentos 
norteadores do currículo da Matemática e pesquisas nacionais e internacionais na área.

Nessa perspectiva, nosso estudo buscou trazer contribuições para a discussão sobre 
o uso da calculadora na resolução de problemas. Especialmente, investigar o desempenho 
de estudantes do 5°ano do Ensino Fundamental na resolução de problemas de divisão, 
comparando uma proposta de ensino com e sem o uso da calculadora. 

Os resultados obtidos nesse estudo mostraram que, de modo geral, ambas as 
intervenções (com o uso da calculadora/papel e lápis ou com o uso do manipulativo/papel 
e lápis) foram positivas, na medida em que favoreceram o desempenho dos estudantes. A 
análise desses resultados é extremamente interessante, pois nos faz olhar os aspectos que 
realmente são mais essenciais no processo de ensino e de aprendizagem: a proposição de 
situações desafiadoras, discussão e a apresentação de diferentes estratégias, uma Matemática 
que estimula a oralidade, a comparação de estratégias, assim como o uso de diferentes 
ferramentas. Nessa direção, esse estudo fortalece as pesquisas que defendem as contribuições 
que a calculadora pode trazer para a aprendizagem dos conceitos matemáticos, mas também 
não deposita sobre ela a responsabilidade de ser a ferramenta “salvadora” para o ensino de 
Matemática. Isso é importante, pois muitas vezes há uma perspectiva de se valorizar uma 
ferramenta mais do que outra para o processo de ensino. 

Vergnaud (1983, 1988) deixa claro que uma representação pode deixar mais 
transparentes alguns aspectos de um conceito, enquanto outra representação pode focalizar 
outros aspectos, sendo por isso fundamental o trabalho com diferentes representações. Nesse 
caso, nossa pesquisa mostrou que mais importante do que ser esta ou aquela representação 
é a possibilidade de refletir sobre os conceitos matemáticos a partir de diferentes recursos e 
a análise de cada um, discutir os resultados, as estratégias, analisar as situações propostas, 
tirar dúvidas. A comparação entre duas representações esteve presente em ambos os grupos 
da intervenção, assim, uma sugestão que se coloca para fortalecer mais ainda os achados 
nesta pesquisa seria a possibilidade de se ter um grupo que usasse apenas a calculadora ou 
só o papel e lápis ou só o manipulativo para comparar com os outros grupos.
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Outro ponto já mencionado, mas carece de uma maior reflexão, é que o uso da 
calculadora, em sala de aula, não traz prejuízos em relação ao conhecimento, pois ajudou 
os estudantes a avançarem no desempenho da resolução de problemas de divisão. Assim, 
o ensino deve estar pautado nessa reflexão, na interação dos alunos com o professor, 
incluindo a calculadora como um recurso que proporcione tal concentração. Acreditamos 
que apesar deste debate sobre o uso da calculadora em sala por parte do professor ainda é 
urgentemente necessário, conforme menciona Borba e Selva (2014), um investimento maior 
em formação continuada voltada para as contribuições pedagógicas de seu uso e que se faça 
uma conscientização na comunidade escolar como um todo, para a importância da tecnologia 
na sala de aula, em especial a calculadora.

No que diz respeito aos tipos de problemas, partição e quotição, não observamos 
diferenças significativas no desempenho do pré-teste para o pós-teste, ou seja, tanto faz 
resolver problemas de partição como de quotição. Fato esse percebido em estudos anteriores 
que reforçam não existir diferenças entre resolver problemas de partição ou quotição (SELVA, 
1993,1998; SPINILLO LAUTERT, 2002, 2004; SELVA; BORBA, 2005).

Em relação aos problemas resolvidos, que tinham como objetivo a reflexão dos decimais 
encontrados na calculadora e a verificação de outra estratégia em sua resolução, acreditamos 
ser uma proposta inovadora que deve ser explorada pelos docentes na sala de aula, pois gera 
discussões entre os estudantes. Este tipo de problema se diferencia dos que são comumente 
apresentados aos estudantes (problemas que eles têm que descobrir a resposta), envolvendo 
a análise sobre uma resposta dada e sua compreensão. Assim, o estudante precisa resolver o 
problema para poder comparar sua resposta com a que foi dada no enunciado do problema 
e interpretar o seu significado. Outro grande diferencial foi em relação aos problemas que 
envolviam quotição, pois os alunos não entendiam que a resposta encontrada no papel em 
termos do resto, que poderia implicar em aumentar o quociente, era o decimal que a divisão 
na calculadora apresentava (já que não faz sentido subdividir o resto neste tipo de problema). 
Somente após as intervenções, os mesmos começaram a compreender que a calculadora 
apenas dividia os valores inseridos, sem analisar o significado dos mesmos.

Consideramos importante trabalhar os conteúdos em relação a Estrutura Multiplicativa, 
em especial a divisão de forma diversificada com os estudantes, na medida em que propicia 
situações diferenciadas para que os mesmos reflitam sobre a resposta de determinado 
problema. Assim como, acreditamos que o uso da calculadora neste estudo foi um recurso 
muito importante, a partir do momento que os mesmos refletiram que existem problemas que 
dividir na calculadora não faz sentido nenhum (problemas de  quotição), assim como explorar 
o conteúdo números decimais utilizando a mesma e confrontado os resultados obtidos no 
papel. Acreditamos assim que a calculadora é um poderoso recurso em sala de aula. 
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RESUMO

A formação do professor resulta de um processo que se desenvolve ao longo do seu percurso profissional. A imprevisibilidade do 
que acontece na sala de aula, a mutabilidade do conhecimento e das exigências da sociedade em que vive faz com que deva estar 
em permanente atualização. Uma forma de promover essa atualização é através da supervisão, enquanto processo de inovação e 
melhoria da prática docente através de atividades de experimentação e de reflexão. A dinamização destas atividades promove o 
desenvolvimento profissional do professor, que é um resultado intemporal das mais variadas atividades que realiza na sua ‘vida’ 
profissional para e na sua ação pedagógica. A cada professor compete a consciencialização do que sabe e do que precisa de saber 
para se tornar um melhor profissional, o que tem implicações na forma como ensina, como os seus alunos aprendem e como 
dinamiza atividades com os seus pares. 

Palavras-chave: Prática pedagógica; Supervisão da prática pedagógica; Reflexão; Desenvolvimento profissional.

ABSTRACT

A teacher traning results from a process that develops throughout his professional career. The unpredictability of what happens in 
the classroom, the mutability of knowledge and the demands of the society in which the teacher lives forces a permanent update. 
One way to promote this update is through supervision as a process of innovation and improvement of teaching practice through 
activities of experimentation and reflection. The dynamization of these activities promotes the professional development of the 
teacher, which is a timeless result of various activities that he performs in his professional ‘life’ for and in his pedagogical action. 
Each teacher is responsible for raising awareness of what he knows and needs to know to become a better professional, which has 
implications on how he teaches, how his students learn and how he dynamizes activities with his peers.

Keywords: Pedagogical practice; Supervision of pedagogical practice; Reflection; Professional development.
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1 - Introdução

A formação de professores tem sido, ao longo dos tempos, uma das preocupações 
dos sistemas políticos, de diferentes instituições e de organizações internacionais (como, 
por exemplo, a UNESCO). Algumas dessas preocupações derivam da realização de reformas 
curriculares que nem sempre encontram as condições ideais de concretização. As alterações 
a que assistimos nos sistemas educativos implicam novas formas de conceber a formação de 
professores (WHITFORD & METCALF-TURNER, 1999), que estimulem a capacidade de lidar 
com o imprevisto (BULLOUGH, 1997). Mais do que um lugar de aquisição de técnicas e de 
conhecimentos descontextualizados, a formação começou a ser vista como um momento 
de configuração profissional do professor (NÓVOA, 1995). O reconhecimento do papel que 
a formação de professores tem na promoção das recomendações atuais da educação e da 
complexidade da concretização dessas recomendações na prática, faz com que alguns autores 
considerem que tão ou mais importante do que saber quais as competências que devem ter 
os professores para ensinar é saber como é que as devem adquirir e como devem construir 
novo conhecimento a partir da sua própria prática (JAWORSKI & GELLERT, 2003; WUBBELS, 
KORTHAGEN, 2005). 

A formação formal (inicial, contínua, especializada) é um suporte fundamental do 
desenvolvimento profissional do professor. A formação inicial é a primeira etapa do processo 
de capacitação do professor para o exercício da sua atividade profissional. Mas esse processo 
não se esgota com a formação inicial, pois os conhecimentos adquiridos nesta etapa não são 
suficientes para o exercício profissional ao longo da sua carreira. Bem pelo contrário, trata-se 
de um processo inacabado e em permanente atualização ao longo do percurso profissional do 
professor. O desenvolvimento da competência para ensinar resulta da interligação que se faz, 
quer na formação inicial quer na formação contínua, entre a teoria e a prática. A articulação 
entre o desenvolvimento dos conhecimentos da especialidade e da educação (conhecimento 
científico), aliada à experiência pessoal e docente, é decisiva para a atividade profissional.

A importância que se reconhece à interligação teoria e prática (KESSELS & KORTHAGEN, 
2001; LLINARES & KRAINER, 2006), na compreensão e no desenvolvimento profissional sobre 
determinados fenómenos da prática, fez com que Jaworski e Gellert (2003) analisassem os 
programas de formação de professores de vários países. Constatando que nem todos os 
programas de formação de professores estabelecem esta interligação, as autoras agruparam-
nos em quatro modelos segundo as seguintes características:

Modelo 1: Não há propriamente uma formação de professores;

Modelo 2: Na formação do professor a teoria e a prática são tratados separadamente;
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Modelo 3: Na formação do professor a teoria e a prática começam a ser integrados;

Modelo 4: Na formação do professor a teoria e a prática são interligadas no modo 
‘teoria / prática / teoria / prática /...’ (p. 832)

No primeiro modelo, as autoras inserem os programas que, por razões de insuficiência 
de recursos financeiros ou da pouca relevância dada à formação didática do professor, 
enfatizam sobretudo o conhecimento do conteúdo a ensinar. Os professores tendem a seguir 
as práticas predominantes na escola onde ensinam e muitos deles ensinam do mesmo modo 
como foram ensinados.

No segundo modelo, as autoras incluem os programas em que o conhecimento teórico 
adquirido antes da prática pedagógica não é usado para estabelecer relações diretas com a 
prática de ensino. A prática segue as suas próprias regras que, na maior parte das vezes, são 
mais situadas do que baseadas na teoria. Como as pressões da prática e o papel das rotinas são 
muitas vezes fatores dominantes, os professores tendem a seguir as práticas predominantes 
na escola onde ensinam.

No terceiro modelo, Jaworski e Gellert (2003) inserem os programas que estabelecem 
alguma ligação entre a teoria e a prática e que proporcionam oportunidades aos professores 
para que sejam reflexivos. Através da reflexão, pretende-se desenvolver a sua capacidade 
de questionar práticas e rotinas existentes, mas também que aprendam a partir dos aspetos 
válidos da sua própria prática. A integração teoria e prática realiza-se sobretudo no ajustamento 
que o professor faz da teoria para e após a prática. 

No quarto modelo as autoras agrupam os programas que assumem o trabalho em 
conjunto entre o professor e os seus supervisores, como também com outros colegas seus. 
Todos são reflexivos e aprendizes ao mesmo tempo e o desenvolvimento de capacidades e do 
sentido da responsabilidade surge com o conhecimento e com a experiência. 

Brown e Borko (1992) e Shulman (1993) consideram que aprender a ensinar engloba a 
capacidade de resolver problemas pedagógicos e de tomar decisões. Estes autores apresentam 
um modelo, designado por “pensamento pedagógico”, que assenta na ação do professor 
desde a fase da planificação até à retirada de ilações de uma dada aula, que é constituído 
pelas seguintes componentes de ensino:

(1) Compreensão do conteúdo a ser ensinado; 
(2) Transformação, em que se inclui a (i) preparação – interpretação crítica e análise de textos, desen-

volvimento de um reportório curricular e clarificação de objetivos; (ii) representação – uso de um 
reportório que inclui analogias, metáforas, exemplos, demonstrações e explicações; (iii) seleção – 
escolha entre um reportório instrucional de formas de ensino; e (iv) adaptação às características 
dos alunos – consideração de conceções, preconceções, dificuldades; da linguagem, cultura, moti-
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vação, origem social, idade, capacidade, atitude, atenção e dos interesses;
(3) Instrução, em que se inclui a gestão, as apresentações e interações, o trabalho de grupo, a discipli-

na, o questionamento, a descoberta e as formas observáveis do ensino na sala de aula;
(4) Avaliação da compreensão dos alunos; 
(5) Reflexão, em que se inclui a revisão, reconstrução, análise crítica do desempenho e fundamenta-

ção das explicações; 
(6) Desenvolvimento de novas compreensões. 

Brown e Borko (1992) consideram como elemento central deste modelo o raciocínio 
pedagógico, enquanto processo de transformação do conteúdo em formas pedagogicamente 
eficazes e adaptadas às variações de capacidades e background dos alunos. 

Numa perspetiva geral, ressalta da literatura a importância que têm as práticas de 
formação que desafiem as perspetivas dos professores de como a sua disciplina é ensinada 
e aprendida; promovam a compreensão de como se ensina através de situações de 
aprendizagem que deem significado aos assuntos estudados e que desenvolvam a capacidade 
dos professores de refletir e investigar sobre a sua própria prática. No enquadramento destas 
atividades, quer na formação inicial quer na formação contínua, debate-se neste texto o 
conceito de supervisão, os cenários supervisivos e o papel do supervisor; a reflexão sobre a 
prática pedagógica; e, consequentemente, o desenvolvimento profissional do professor.

2 - O conceito de supervisão, cenários supervisivos
e o papel do supervisor

O conceito de supervisão tem vindo a despertar o interesse da investigação que 
se debruça sobre a formação de professores. O significado deste termo tem tido várias 
conotações ao longo dos tempos. Na análise que faz do seu percurso histórico, Moreira (2005) 
refere que o conceito de supervisão surge na Idade Média ligado ao processo de procurar 
erros ou desvios de cópias de textos originais. Mais tarde, no século XIX, este conceito surge 
nos EUA ligado ao papel do superintendente escolar, associado à inspeção e ao controlo da 
eficiência do ensino (MOREIRA, 2005; RASCO, 1999). A supervisão incidia essencialmente 
na aplicação rigorosa de regras e regulações administrativas, autocráticas e impessoais; era 
controlada pelo poder central através da regulação da pedagogia, do conhecimento e do 
comportamento dos professores mediante a elaboração de sistemas de prescrição, inspeção 
e avaliação (SIENS & EBMEIER, 1996) e em conformidade com a divisão hierárquica da gestão 
escolar (RASCO, 1999).

O conflito entre as orientações burocráticas e o crescente interesse em profissionalizar 
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a classe dos professores impulsionou o desenvolvimento teórico da supervisão (SIENS & 
EBMEIER, 1996). Nos anos 20 do século passado emergiram métodos que procuraram envolver 
os professores e os supervisores na elaboração de estratégias que pudessem melhorar 
a prática docente, o que se repercutiu, a partir dos anos 60, na conceção de supervisão 
numa dimensão cooperativa e democrática (MOREIRA, 2005). Tal perspetiva foi alargada e 
consolidada com o modelo de supervisão clínica dos anos 50 e com os modelos atuais de 
liderança transformadora, desenvolvimentalista ou de supervisão em pares (MOREIRA, 2005; 
RASCO, 1999).

Devido ao seu percurso histórico, o conceito de supervisão aparece assim muitas 
vezes ligado aos conceitos de avaliação e inspeção. A prevalência da imagem da supervisão 
como controlo administrativo sobre a imagem da supervisão numa perspetiva formativa faz 
com que haja, hoje em dia, alguma resistência em aceitar o conceito de supervisão (VIEIRA, 
1993). Assim, a função de apoiar o professor na melhoria do seu ensino é confundida com a 
função de avaliação do desempenho do professor e certificação da sua entrada na profissão 
(MOREIRA, 2005). 

Atualmente, a supervisão é um termo que se liga fundamentalmente à orientação da 
prática pedagógica e da formação profissional. Alarcão e Tavares (2003) definem supervisão 
como sendo um “processo em que um professor, em princípio mais experiente e mais 
informado, orienta um outro professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento 
humano e profissional” (p. 16). Vieira (1993) define supervisão como sendo “uma atuação 
de monitorização sistemática da prática pedagógica, sobretudo através de procedimentos 
de reflexão e experimentação” (p. 28), traduzida pela “teoria e prática de regulação de 
processos de ensino e aprendizagem” (Vieira, 2006, p. 15). Ambas as definições apontam 
para o “desenvolvimento da reflexividade profissional dos professores para a melhoria da 
qualidade das aprendizagens dos alunos” (idem, p. 15). Como se depreende das definições 
destes autores, o supervisor desempenha um papel de facilitador do desenvolvimento do 
professor, ajudando-o nas suas funções e incutindo-lhe hábitos de reflexão sobre a sua prática 
de ensino com o propósito de a melhorar. 

Dependendo da conceção que o supervisor tem do papel que desempenha, Alarcão e 
Tavares (2003) enquadram a prática supervisiva em diversos cenários: (1) o cenário da imitação 
artesã, que é caracterizado pela preocupação em que o formando imite um professor mais 
experiente com o objetivo de aprender a ensinar; (2) o cenário do ensino pela descoberta 
guiada, que realça o conhecimento de modelos teóricos de ensino e a possibilidade do 
formando observar a prática de ensino de diferentes professores; a teoria ao surgir separada 
da prática faz com que esta seja gradualmente integrada; (3) o cenário behaviorista, que 
substancia a identificação das competências de maior utilidade para o formando, seguindo-
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se um período de prática dessas mesmas competências numa situação de micro-ensino; 
(4) o cenário clínico, focalizado na sala de aula, que tem como interveniente privilegiado 
o professor em formação na procura de, com ajuda dos seus supervisores, verificar, 
diagnosticar e ultrapassar as dificuldades sentidas, de modo a melhorar o seu ensino; (5) 
o cenário psicopedagógico, que define supervisão como ensinar a ensinar a partir de um 
ensino que incide essencialmente sobre conceitos, princípios e na resolução de problemas; 
(6) o cenário pessoalista, que procura contemplar as necessidades e preocupações sentidas 
pelo professor em formação; (6) o cenário reflexivo, que ao assentar na consciencialização da 
imprevisibilidade dos contextos de ação e na compreensão da atividade profissional, encara o 
processo formativo como uma combinação de ação, experimentação e reflexão sobre a ação; 
(7) o cenário ecológico, que considera as dinâmicas sociais e a dinâmica do processo que 
se estabelece na interação que se cria entre a pessoa, em desenvolvimento, e o meio que a 
envolve, também ele em permanente transformação; e (8) o cenário dialógico, que atribui à 
linguagem e ao diálogo crítico um papel de enorme significado na construção da cultura e do 
conhecimento próprio dos professores como profissionais. 

A ênfase da ação supervisiva recai na análise dos contextos, baseada em relações 
simétricas de colaboração e de base clínica, mais do que na análise do professor. Considerando 
alguns aspetos destes cenários, Alarcão e Tavares (2003) propõem outro cenário que entende 
o professor em formação como um adulto ainda e sempre em desenvolvimento, com um 
futuro de possibilidades e um passado de experiências. 

Vários autores destacam a importância do papel que os supervisores desempenham 
durante a supervisão da prática pedagógica dos professores. Segundo Glickman (1990), este 
papel pode ser desenvolvido num estilo não-diretivo ou colaborativo, em que o supervisor 
ouve, encoraja e ajuda o formando a tomar as suas próprias iniciativas; ou num estilo mais 
diretivo, em que o supervisor orienta, estabelece critérios e condiciona as atitudes do professor. 
Alarcão e Tavares (2003) veem o papel do supervisor como facilitador desse desenvolvimento 
e dessa aprendizagem, numa relação adulta de confiança mútua. No desempenho deste 
papel, estes autores enunciam algumas tarefas a realizar pelo supervisor, destacando as que 
proporcionem condições para uma boa relação pessoal e profissional e ao desenvolvimento 
da sua competência reflexiva:

Estabelecer e manter um bom clima afetivo-relacional (...); criar condições de trabalho e 
interação que possibilitem o desenvolvimento humano e profissional dos professores; 
desenvolver o espírito de reflexão, autoconhecimento, inovação e colaboração; criar 
condições para que os professores desenvolvam e mantenham o gosto pelo ensino (...); 
analisar criticamente os programas, os textos de apoio, os contextos educativos; planificar o 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos e do próprio professor; identificar os problemas 
e dificuldades que vão surgindo; determinar os aspetos a observar e sobre os quais refletir e 
estabelecer as estratégias adequadas; observar; analisar e interpretar os dados observados; 
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avaliar os processos de ensino-aprendizagem; definir os planos de ação a seguir. (ALARCÃO 
& TAVARES, 2003, p. 56)

A perspetiva reflexiva no acompanhamento da prática pedagógica do professor 
aponta para a atuação do supervisor no cenário de supervisão clínica. Para Alarcão (2006), a 
supervisão clínica desenvolve-se em cinco fases: (1) encontro pré-observação: planificação, 
antecipação e discussão de possíveis problemas e determinação dos aspetos a observar; (2) 
observação da aula: recolha de informação; (3) análise e estratégia: análise dos pontos sobre 
os quais se convencionou centrar a observação, sem perder de vista o processo de ensino e 
aprendizagem, o comportamento do professor e dos alunos; (4) encontro pós-observação: 
discussão da congruência entre intenções e realizações, focalização no processo de ensino-
aprendizagem e distinção entre comportamentos ocasionais e constantes; e (5) análise do 
ciclo de supervisão: reflexão sobre a ação desenvolvida. 

No processo de supervisão clínica o supervisor surge como um colega com mais saber 
e experiência (Rasco, 1999), recetivo ao professor com quem trabalha, coresponsabilizando-
se pelas suas opções, ajudando-o no seu desenvolvimento através da prática sistemática da 
reflexão e da introspeção (Vieira, 1993). Ao assumir este papel, o discurso do supervisor visa 
facilitar a aprendizagem, encorajar e valorizar as tentativas e erros do professor em formação, 
incentivar a reflexão sobre a sua ação, identificar as suas preocupações e interesses e promover 
a indagação através da relação entre teoria e a prática (Alarcão & Tavares, 2003; Rasco, 
1999; Vieira, 1993). Valoriza-se assim o papel da formação prática dos professores, em que o 
protagonista fundamental do processo de formação são os próprios formandos, competindo 
aos formadores e aos dispositivos de formação um papel estimulador e facilitador. 

3 - Reflexão sobre a prática pedagógica

A reflexão constitui um tópico específico do movimento que desde há várias décadas 
se interessa pelo pensamento do professor, tendo-se tornado num dos conceitos chave nos 
programas de formação de professores (Korthagen, 2001; Mewborn, 1999). Até aos anos 70, 
os professores eram vistos como concretizadores de decisões tomadas a um nível superior e 
a investigação sobre o ensino debruçava-se sobretudo sobre os seus comportamentos na sala 
de aula. Desde então, os professores passam a ser encarados como profissionais reflexivos 
que constroem significados. Este desenvolvimento é acompanhado por uma mudança nos 
métodos de investigação, que passam a ser guiados pela convicção de que as estruturas 
mentais dos professores têm um papel importante na sua atuação. 

No desenvolvimento do pensamento reflexivo, Dewey (1933) identifica fases e fontes 
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ou recursos necessários. Refletir perante uma situação problemática envolve a suspensão da 
ação para procurar compreendê-la, encontrar hipóteses de solução e avaliá-las. Neste processo 
destaca as seguintes fases: (1) reconhecer que uma dada situação é problemática e pode ter 
várias soluções; (2) problematizar a situação e identificar as condições que a influenciam; 
(3) gerar hipóteses de solução, através da recolha de dados que permitam refinar e eliminar 
algumas delas; (4) selecionar as hipóteses a usar; e (5) testar as hipóteses.

Ao longo destas fases, o autor indica três recursos necessários à reflexão: a curiosidade, 
as sugestões e o método. Refere a curiosidade como o modo que alguém responde aos 
estímulos. Pode ser orgânica, na formulação de questões sobre o ambiente; social, quando se 
pretende averiguar nas respostas dos outros mais a forma do que o conteúdo; e intelectual, 
quando o interesse se centra na procura de respostas às questões formuladas. Considera as 
sugestões como sendo as ideias que se geram enquanto resultado da experiência. Pensar 
reflexivamente significa assim ser-se capaz de gerar um determinado número de sugestões 
para qualquer situação particular. As sugestões prendem-se com a capacidade de se avançar 
com hipóteses de explicação ou de resolução de uma dada situação. O método tem a ver com 
a capacidade de pensar logicamente e envolver o pensamento reflexivo numa perspetiva 
crítica. 

Para Dewey (1933), a reflexão emerge quando se procura compreender ou tentar 
resolver uma dada situação problemática da prática. Nessa procura, o autor aconselha que se 
faça uma avaliação contínua de crenças, de princípios e hipóteses face a um conjunto de dados 
e possíveis interpretações desses dados. Essa avaliação confere ao processo reflexivo uma 
dimensão investigativa sobre um dado fenómeno da prática. Procura-se, assim, determinar 
o significado de algum ato realizado e descobrir as relações específicas entre alguma coisa 
que se faz e as consequências que daí advêm, com a finalidade de que as duas se tornem 
contínuas. A solução sugerida, a ideia ou teoria, pode ser testada por meio da ação. Se ela 
produzir certas consequências, determinadas mudanças, é aceite como válida. Em caso 
contrário, é modificada e gera novas experiências. Trata-se de um vaivém permanente entre 
o que acontece e a compreensão de significados das experiências vividas. 

Mewborn (1999) considera a reflexão um instrumento que favorece o desenvolvimento 
profissional do professor. Como consequência da resolução de problemas oriundos da sua 
prática, o professor reconstrói o seu conhecimento empírico, enriquece e transforma os seus 
esquemas de pensamento e os seus padrões de atuação. Para compreender esse processo, 
a autora considera que o professor precisa de o analisar à luz de referentes que lhe deem 
sentido, tais como os saberes que já possui, fruto da experiência ou da informação, ou dos 
saberes que procura para compreender a situação em estudo. 

A interligação entre a reflexão e a ação também é um elemento fulcral no trabalho 
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desenvolvido por Schön (1992, 1998). Ao valorizar a prática como elemento de desenvolvimento 
profissional, este autor questiona alguns pressupostos da racionalidade técnica. Na sua 
perspetiva, para o modelo da racionalidade técnica que tem predominado na formação dos 
professores, a atividade docente é considerada meramente numa perspetiva instrumental, 
como aplicação de teorias e técnicas científicas na resolução dos problemas da prática. Para 
Schön (1998), a racionalidade técnica ignora o enquadramento de tais problemas, o processo 
e os meios que podem ser utilizados. Indica que, caso os fins sejam fixos e claros, o modo de 
atuar pode apresentar-se como um problema instrumental; no entanto, caso sejam confusos 
e conflituosos, já não há um problema a resolver, porque um conflito de fins não pode ser 
resolvido mediante o uso de técnicas derivadas da investigação aplicada. Por ignorar as 
práticas de resolução de problemas requeridas em situações complexas, Schön (1992, 1998) 
considera o modelo da racionalidade técnica incompleto e defende a necessidade de uma 
nova epistemologia da prática, implícita nos processos intuitivos e artísticos que o profissional 
leva a cabo em situações de incerteza e instabilidade, singularidade e conflito de valores:

Quando uma situação problemática é incerta, a solução técnica do problema depende da 
construção prévia de um problema bem definido – o que em si mesmo não é uma tarefa 
técnica. Quando um prático reconhece uma situação como única, não pode tratá-la somente 
mediante a aplicação de teorias e técnicas derivadas do seu conhecimento profissional. Em 
situações de conflito de valores, não há metas claras e consistentes que guiem a solução 
técnica dos meios. (SCHÖN, 1992, p. 20)

As críticas à racionalidade técnica formuladas por Schön levam a ver o professor como 
um profissional autónomo, como um ‘artista’ que reflete, que toma decisões e cria durante a 
sua própria ação. Contudo, este autor não nega a importância da racionalidade técnica – pelo 
contrário, considera que esta é válida se for combinada com a prática profissional realizada 
em ambientes que integrem ação e reflexão. 

Influenciado pelas ideias de Dewey, Schön (1992, 1998) considera a prática como 
fonte de aprendizagem e de desenvolvimento profissional. Na sua perspetiva, a atuação 
de um professor depende do seu conhecimento tácito e da forma como analisa e critica as 
compreensões que advêm das suas experiências, quer sobre as suas estratégias e teorias 
implícitas num dado modelo de conduta, quer sobre os sentimentos relativos a uma situação 
que o leva a adotar um curso particular de ação, quer ainda sobre o modo como enquadra 
o problema que procura resolver. Agindo deste modo, o professor dá um novo sentido às 
situações de incerteza que experimenta no seu dia-a-dia. Assim, o autor encara a reflexão 
como forma dos professores alcançarem uma melhor perceção das suas práticas.
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Para Schön (1998), o conhecimento que emerge em tais situações, de um modo 
espontâneo e que não se é capaz de explicitar verbalmente, pode ser descrito, nalguns casos, 
por observação e reflexão. Relativamente à reflexão, o autor distingue a que se realiza na ação, 
sobre a ação e sobre a reflexão na ação. A reflexão na ação ocorre simultaneamente com a 
própria ação, quando, sem a interromper, se procura percecionar o que está a acontecer ou o 
que vai acontecer, o que se pode fazer, qual é a melhor estratégia, que desvios e precauções 
se podem tomar e que riscos se podem correr. Trata-se de um diálogo sobre os padrões de 
ação, sobre as situações em que se atua e sobre o saber implícito na atuação. 

Schön (1998) considera a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação 
como a análise que o professor realiza a posteriori sobre as características e processos da sua 
própria ação. É a utilização do conhecimento para descrever, analisar e avaliar os vestígios 
deixados na memória por intervenções anteriores. Na reflexão sobre a reflexão na ação, o 
professor pode pensar no que aconteceu, no que observou, no significado que lhe deu e 
na eventual adoção de outros sentidos. Para Alarcão (1996), este tipo de reflexão constitui 
“um processo que leva o profissional a progredir no seu desenvolvimento e a construir a sua 
forma pessoal de conhecer (...), ajuda a determinar as ações futuras, a compreender futuros 
problemas ou a descobrir novas soluções” (p. 17). 

A reflexão sobre a ação tem a própria ação como objeto de reflexão, com o propósito de 
averiguar o que se concretizou ou o que se poderia fazer, procurando assim explicá-la, criticá-la 
e melhorá-la (Schön, 1998). A perspetiva retrospetiva deste tipo de reflexão tem como função 
ajudar a fazer um balanço, a compreender o que deu certo ou não e a preparar o professor caso 
a ação se repita. Proporciona assim que as experiências vividas sejam geradoras de saberes 
capazes de serem retomados em outras circunstâncias. Ao distanciar-se da ação, o professor 
racionaliza o que fez, os resultados da sua ação, tirando ilações de forma, a saber, como 
continuar, retomar ou enfrentar um dado problema. A redefinição do problema permite-lhe, 
para além de assumir novas perspetivas e reorganizar possíveis reações, consciencializar-se 
do seu conhecimento tácito, clarificar crenças erróneas e reformular o seu pensamento.

O foco na compreensão das situações da prática leva Zeichner (1993) a designar como 
professor reflexivo “aquele que reconhece a riqueza da experiência que reside na prática, que 
é resultado de uma ou outra teoria” (p. 17). Para este autor, essa teoria pode resultar do saber 
tácito que o professor desenvolve ao longo da sua atividade profissional e do qual, muitas 
das vezes, só se apercebe quando o aplica a uma dada situação da sua prática. Esse saber 
nem sempre é fácil exprimir e Zeichner (1993) considera que a reflexão ajuda o professor a 
ter mais consciência dele, podendo criticá-lo, examiná-lo e melhorá-lo. Também considera 
que o professor, quando reflete sobre a sua prática, “cria saber” (p. 21) e desenvolve o seu 
conhecimento prático. Para além do desenvolvimento de teorias acerca do ensino, Zeichner 
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(1993) salienta outras características que são para si inerentes ao processo reflexivo. Aludem 
as condições sociais nas quais se situam as práticas, a tendência democrática e emancipatória 
deste processo. A diversidade de problemas que advêm da prática e as diferentes formas como 
cada um os enfrenta, leva Zeichner (1993) a salientar que a reflexão “não consiste num conjunto 
de passos ou procedimentos específicos a serem usados pelos professores. Pelo contrário, é 
uma maneira de encarar e responder aos problemas, uma maneira de ser professor” (p. 18). 
Confere ao processo reflexivo “intuição, emoção e paixão; não [sendo] nenhum conjunto 
de técnicas que possa ser empacotado e ensinado aos professores” (Zeichner, 1993, p. 18). 
O autor comunga da perspetiva de Schön, quando rebate a visão tecnicista do processo e 
coloca-se também ao lado de Dewey, quando refere três atitudes necessárias para a ação 
reflexiva: abertura de espírito que se “refere ao desejo ativo de se ouvir mais do que uma 
única opinião, de se atender a possíveis alternativas e de se admitir a possibilidade de erro, 
mesmo naquilo em que se acredita com mais força” (p. 18); responsabilidade “ponderação 
cuidadosa das consequências de uma determinada ação” (p. 19); e sinceridade. 

Numa linha de pensamento semelhante à dos autores precedentes, Korthagen (2001) 
considera que a reflexão permite ao professor desenvolver uma nova compreensão do seu 
ensino, através de um “processo mental de tentar estruturar ou reestruturar uma experiência, 
um problema, conhecimento existente ou compreensões” (p. 58). Descreve tal processo com 
base na forma como o professor interage com o mundo exterior, quando recolhe, interpreta 
e reage à informação proveniente desse mundo mediante as suas representações internas da 
realidade. Para o autor, a reflexão acontece quando o professor averigua o modo como essa 
interação se desenvolve ao longo de ciclos sucessivos definidos pela ação, aprendizagem da 
ação, melhoria da ação e nova aprendizagem. Desta forma, o professor estrutura ou reestrutura 
as suas representações internas da realidade ou o modo como usa essas representações para 
desenvolver as suas ações. 

Segundo Korthagen (2001, 2005), no contexto da prática pedagógica, a reflexão é ativada 
por algo que fica retido na mente do professor, tal como um sentimento de insatisfação que 
ocorre durante uma aula ou algum incidente que afeta a relação com os seus alunos. No 
desenvolvimento desse processo, emerge uma abordagem indutiva construída a partir das 
perceções dos professores, dos seus pensamentos e sentimentos sobre situações concretas 
do ensino nos quais estiveram envolvidos.

A literatura apresenta várias estratégias de formação de professores reflexivos, 
entre as quais se destacam a análise de casos, a investigação-ação e o modelo ALACT. Os 
casos são registos de acontecimentos que se desenvolvem na sala de aula, que revelam os 
pressupostos teóricos de quem os relata. Dão acesso às crenças dos professores sobre o 
processo de ensino-aprendizagem, sobre o que lhes sucedeu num determinado momento 
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e como atuaram de acordo com essas mesmas crenças (Amaral, Moreira & Ribeiro, 1996; 
Marcelo García, 1992; Shulman, 1993). Segundo Marcelo García (1992), os casos supõem três 
diferentes níveis de atividades para o professor que o analisa: observação, simplificação e 
reflexão. Numa perspetiva semelhante, Amaral et al. (1996) indicam que os casos descrevem 
um determinado acontecimento:

Para que possa ser explicado, interpretado, dissecado e reconstruído, com base nos 
pressupostos teóricos que lhe estiveram subjacentes, dos quais os professores não tiveram 
geralmente consciência no momento em que atuaram. Promovem assim a reflexão sobre a 
ação, podendo criar nos professores, o hábito de pararem para refletir sobre algo que lhes 
sucedeu, que os impressionou positiva ou negativamente, levando-os posteriormente, a tirar 
ilações teóricas sobre esses acontecimentos e atuações. (…) Possibilitam ainda a partilha de 
pontos de vista sobre uma mesma situação, que poderá ser interpretada de modo diferente 
por cada um (…), uma vez que os conhecimentos teóricos, adquiridos ou construídos, 
possibilitam essa diversidade. Nesses conhecimentos incluem-se os conhecimentos do 
conteúdo da disciplina em questão e os conhecimentos pedagógicos. (pp. 107-108)

Por sua vez, Shulman (1993) identifica três fases na construção de um caso: o 
contexto da sala de aula (planificação e definição dos objetivos do que se quer ensinar); a 
ação propriamente dita (onde se descreve o que aconteceu, as dificuldades e os problemas 
imprevistos, as incertezas, o conflito por vezes não solucionado); a recapitulação e reflexão, 
onde o formando se enriquece obtendo um conhecimento mais profundo, ultrapassando os 
possíveis conflitos e analisando o impacto da ação sobre os alunos e sobre si próprio.

A investigação-ação é uma estratégia de formação caracterizada por uma estreita 
relação entre teoria e prática, em que os professores interferem no contexto de pesquisa, 
analisando as consequências da sua ação com a finalidade de a melhorar. É um processo 
inerentemente reflexivo, já que o professor se questiona permanentemente até encontrar 
uma resposta satisfatória. 

Segundo Amaral et al. (1996), este processo pode envolver vários ciclos de quatro 
fases: planear (perante uma questão formular hipóteses explicativas e estabelecer um plano 
de ação), agir (implementar o plano), observar (recolher e analisar dados) e refletir sobre 
os efeitos observados (para concluir sobre a validade das hipóteses iniciais e a eficácia da 
estratégia). Na investigação-ação é de destacar o desenvolvimento nos professores do hábito 
de investigar determinados dilemas e problemas da sua prática. Note-se, porém, que o 
processo ação-investigação-ação exige muitas vezes tempo e condições que nem sempre é 
possível conciliar. Contudo, é de evidenciar a sua finalidade em procurar desenvolver nos 
professores o hábito de questionar a sua própria prática, de a problematizar, de modo a 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 100

reconstruir os seus saberes e de a melhorar.

Como forma de promover a reflexão, Korthagen (2001) desenvolveu o modelo ALACT com a preocupação de ajudar 
os professores a refletir sobre as suas experiências na sala de aula (Figura 1).

Figura 1: O modelo ALACT de reflexão (KORTHAGEN, 2001).

Com este modelo, o autor parte do princípio de que o conhecimento profissional dos 
professores se constrói a partir das suas próprias experiências e que estas não são apenas 
determinadas pelos aspetos cognitivos. Ao analisarem, na fase dois, a sua ação, os professores 
podem incidir a sua reflexão sobre os seus pensamentos, sentimentos, desejos e realizações 
relativamente ao processo de ensino-aprendizagem. Assim, tornam-se mais cientes de como 
são impelidos por certas sugestões durante o seu ensino. A transição desta fase para a fase 
seguinte é, segundo o autor, fulcral no processo da reflexão sobre determinadas situações 
particulares, o que favorece a consciencialização da influência que os seus comportamentos 
têm nas suas ações. Podem aperceber-se assim de que os problemas no ensino são muitas 
vezes causados pelas discrepâncias entre o que se pensa, o que se sente, o que se quer e o 
que se faz. Na fase quatro, os professores procuram novas abordagens mais apropriadas para 
a concretização dos objetivos propostos, retirando ilações para ações futuras.

Desta estratégia, ressalta a valorização dada à prática enquanto fonte de desenvolvimento 
do conhecimento profissional dos professores. Ao invocar um olhar distanciado sobre essa 
prática, o autor destaca a importância nesse desenvolvimento, para além dos aspetos 
cognitivos, dos sentimentos e conceções dos professores. Tendo a ação como objeto de 
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análise, procura que eles dotem de significado o que aconteceu, que compreendam a razão 
das discrepâncias encontradas e que reconstruam alguns momentos da sua ação, para que 
possam assim aprender a partir da sua prática. 

4 - Desenvolvimento profissional do professor

No mundo global em que o professor vive, marcado pela imprevisibilidade e pela 
evolução tecnológica, constantemente se depara com novos desafios, o que o obriga a 
estar preparado para acompanhar a mudança e a aprender a mudar com ela (Alarcão & 
Canha, 2013). Os cenários que caracterizam os tempos atuais problematizam a ideia de 
que uma formação sólida (antes ao exercício da profissão e durante a qual se adquirem os 
conhecimentos que sustentam a prática) é suficiente para assegurar o bom desempenho 
durante todo um percurso profissional. Exercer uma profissão implica envolvimento pessoal 
num processo contínuo de desenvolvimento, o que permite a cada professor construir e 
reconstruir ao longo do seu percurso profissional o seu conhecimento e o seu reportório de 
atuação. Cada pessoa aprende de um modo que lhe é peculiar, em ciclos sucessivos de reflexão 
sobre questões que emergem da profissão e de reinvestimento dos frutos dessa reflexão na 
prática profissional. Também se aprende na interação com os outros, através do confronto de 
conhecimentos e de experiências individuais. É neste contexto que as práticas colaborativas 
apresentam potencialidades, da partilha de conhecimento e de saber experiencial, com o 
intuito de provocarem a mudança das práticas e o desenvolvimento profissional de cada 
um. Embora aprender a ensinar seja um processo que se desenvolve em contextos formais, 
também ocorre em situações informais não planeadas, em que o professor reflete sobre a 
sua experiência, interagindo consigo e com os seus pares. 

O desenvolvimento profissional do professor é um processo que acompanha o seu 
percurso profissional e é potenciado através de experiências cooperativas ou colaborativas 
de formação. Em contextos de formação orientados para o desenvolvimento profissional, a 
supervisão surge como aliado nesse propósito, ao definir-se como atividade que acompanha 
e apoia o processo. Tais contextos de formação dão relevo a formas de auto-supervisão 
capazes de orientar o formando na observação sistemática de si próprio e através dela na 
gestão do seu percurso formativo. Por outro lado, situações de formação em grupo favorecem 
partilhas de conhecimento e de experiência entre os professores, partilhas essas que devem 
ser rentabilizadas a favor do processo formativo e que podem organizar-se em torno, como 
por exemplo, da conceção e do acompanhamento de planos de aula. A supervisão assume 
contornos de prática exercida entre colegas que dividem entre si a responsabilidade na 
condução desta atividade supervisiva. Na formação em contexto da prática profissional, os 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 102

professores aprendem na interação com os seus colegas, tornando-se evidente a interligação 
entre supervisão e colaboração. Embora nessas situações não haja um responsável formal 
pela formação e pela avaliação, verifica-se uma dinâmica da função supervisiva, assumindo 
ora uns ora outros o papel de formadores/supervisores numa aceitação partilhada. 

Qualquer processo de desenvolvimento profissional tem como sinónimo o crescimento, 
o progresso, que muitas vezes diverge do conceito de mudança da prática profissional. 
Esse desenvolvimento engloba dimensões ao nível do desenvolvimento pedagógico, do 
desenvolvimento teórico e do desenvolvimento cognitivo. Por isso, o desenvolvimento 
profissional tem que ser entendido num contexto, com sentido de assegurar mudanças que 
otimizem competências para melhorar o desempenho nas atividades profissionais e responder 
de forma eficaz os novos desafios que emergem na prática profissional. O desenvolvimento 
profissional é, sobretudo, um processo de refletir sobre a prática, explorando novas formas 
de atuação de acordo com o modo como cada um interpreta os fenómenos da sala de 
aula. O desenvolvimento profissional promove, assim, a voz dos professores; estabelece 
oportunidades de confronto de conceções e crenças subjacentes às práticas; e cria uma 
comunidade de professores que discutem e desenvolvem os seus objetivos em conjunto 
(Ponte, 1999). 

Para responder aos desafios da profissão, os professores precisam de possuir um 
conjunto de saberes, tais como conhecimento científico específico, conhecimento pedagógico, 
conhecimento de estrutura da escola e conhecimento da comunidade onde a escola está 
inserida. Ponte (1999) apresenta uma outra dimensão que é o conhecimento didático do 
conteúdo, que traduz o conhecimento dos conteúdos de ensino e a forma mais adequada 
de os tornar compreensíveis aos alunos. Para este autor, o conhecimento profissional dos 
professores integra diferentes saberes: (1) saberes académicos, de natureza teórica, a que 
correspondem saberes relacionados com os conteúdos disciplinares, mas também com 
saberes pedagógicos e didáticos, e que são geralmente adquiridos durante a formação 
inicial e/ou contínua; (2) saberes baseados na experiência, a que correspondem saberes 
desenvolvidos pelos professores durante a sua experiência profissional, nomeadamente 
relacionados com o processo de ensino e aprendizagem das disciplinas que lecionam. Saberes 
esses que os professores normalmente compartilham com os seus colegas; (3) saberes tácitos 
a que corresponde um conjunto de rotinas e de guiões de ação que os professores formam 
desenvolvendo nos diversos contextos educativos a que estiveram ligados. 

O conhecimento profissional do professor é uma combinação de saber e saber fazer que 
recebe contributos de múltiplas origens. Apoia-se na experiência que o professor acumula da 
profissão, com as suas tradições, normas e mitos, bem como o saber que desenvolve na sua 
prática e com quem interage mais diretamente. Trata-se de um conhecimento de natureza 
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fortemente prática, constantemente elaborado e reelaborado pelo professor, em função dos 
seus contextos de trabalho e das necessidades decorrentes das situações que enfrenta na sua 
atividade profissional. 

Ponte (1999) considera que o conhecimento profissional do professor é determinante 
para situar os níveis do seu desenvolvimento profissional. Trata-se de um conhecimento que 
integra elementos estáveis, como conhecimentos próprios, específicos, de dimensão pessoal, 
social e organizacional, mas também integra elementos que variam com fatores externos. Esse 
conhecimento evolui em resposta aos desafios determinados, por exemplo, pela sociedade 
do conhecimento e pela proliferação tecnológica. Para este autor, o desenvolvimento 
profissional acontece através de múltiplas formas, como por exemplo através de cursos e 
atividades como projetos, trocas de experiências, leituras e reflexões. Compete ao professor 
as decisões fundamentais relativamente às questões que quer considerar, aos projetos que 
quer empreender e ao modo como os quer executar. Para responder aos desafios que se 
colocam à escola pela evolução tecnológica, científico e pela mudança social, o professor tem 
de estar sempre a aprender ao longo de toda a sua carreira profissional. 

Na concretização de dinâmicas em prol do desenvolvimento profissional do professor 
muito há a fazer, como por exemplo: identificação e consciencialização dos conteúdos menos 
desenvolvidos durante a formação de cada professor; criação e frequência de cursos de 
formação temáticos (que tratem conteúdos das áreas disciplinares e formas de ensinar esses 
conteúdos); dinamização de grupos de trabalho com formadores e/ou com os professores da 
mesma escola (por exemplo, na planificação de aulas; elaboração de formas de avaliação das 
aprendizagens dos alunos; discussão de textos temáticos; difusão de experiências realizadas 
com os alunos; explorar materiais no desenvolvimento de conceitos e na resolução de 
tarefas…). 

Ao nível das tradicionais ações de formação, muito centradas nos temas e na transmissão 
de conteúdos, Ponte (1999) destaca outras formas de promover o desenvolvimento 
profissional: seminários, tais como os círculos de estudos, as oficinas de formação e os 
projetos. Os seminários centram-se num tema, esperando-se de cada professor um papel 
importante no respetivo estudo individual. Nos círculos de estudo, o foco é um assunto, com 
uma forte dinâmica coletiva e uma ligação com a prática. Nas oficinas de formação, um aspeto 
da prática profissional constitui o ponto de partida para um trabalho cooperativo onde há 
lugar para a experimentação e a reflexão. Um projeto tem por finalidade a elaboração de um 
produto final, que represente uma intervenção na prática teoricamente fundamentada.

A arte de ensinar é complexa, mas o desafio de educar e promover o melhor futuro de 
cada aluno faz com que essa arte seja merecedora de todo o esforço que cada professor pode 
fazer, individualmente ou com os seus pares, para melhorar a sua ação pedagógica. 
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RESUMO

O presente estudo apresenta uma experiência de prática de Estágio Supervisionado de uma turma concluinte do curso de formação 
de professores de Matemática da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), desenvolvida em uma escola pública de Ensino 
Médio. Objetivamos proporcionar aos futuros professores uma experiência de sala de aula, mediada pela utilização de recursos 
tecnológicos. A utilização desses recursos tem o objetivo de contribuir para a compreensão do estudo de funções polinomiais do 2º 
grau, mas especificamente no que se refere à elaboração dos seus gráficos e sua relação com os coeficientes das funções, por parte 
dos alunos de uma turma de 1º Ano.  No que diz respeito à metodologia, desenvolvemos um estudo qualitativo. Podemos afirmar 
que esta experiência contribuiu com a formação dos futuros professores, no que diz respeito ao seu desenvolvimento profissional, 
o uso da tecnologia, bem como no que se refere ao conhecimento cotidiano de sala aula.

Palavras-chave: Tecnologias Digitais; Educação Matemática; Estágio Supervisionado.

The use of digital technologies as auxiliar tool in initial 

Training of mathematics teachers

ABSTRACT

This study presents a practical experience of supervised training of a class who is finishing the training course for mathematics 
teachers of the State University of Paraíba (UEPB), developed in a public high school education. We aim with this study provide to 
the future teachers a classroom experience, mediated by the use of technological resources. The use of these resources is intended 
to contribute to the understanding of the study of polynomial functions of 2nd grade, but specifically as regards the preparation 
of graphics and their relation to the coefficients of the functions by the students of a 1st grade class. With regard to methodology, 
we developed a qualitative study. We can say that this experience has contributed to the training of future teachers with regard to 
their professional development, the use of technology, as well as with regard to everyday classroom knowledge.

Keywords: Digital Technologies; Mathematics education; supervised internship.
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Introdução

O campo de conhecimento relativo à formação do professor de Matemática nas últimas 
décadas tem se constituído num espaço de discussão e reflexão por parte daqueles que se 
dedicam aos estudos e pesquisas desta área. Alguns modelos de formação são apontados 
como adequados, enquanto outros apresentam-se inadequados por não considerarem o 
espaço formativo como um local que agrega os mais diversos aspectos relacionados à formação 
do indivíduo, ou seja, não consideram os aspectos pessoais, familiares, socioculturais e 
institucionais como fatores preponderantes para a formação docente.

Um dos modelos de formação de professores ainda considerados em algumas práticas 
docentes é o da racionalidade técnica (SCHÖN, 1992), tal modelo sustenta que a formação 
inicial acontece desvinculada da formação continuada. Segundo Tardif e Raymond (2000, 
p.3) o modelo da racionalidade técnica considera que “a prática profissional consiste numa 
resolução instrumental de problemas baseada na aplicação de teorias e técnicas científicas 
construídas em outros campos”. Considerar a formação do professor neste paradigma, coloca 
este profissional como um mero reprodutor do conhecimento, onde não há espaço para a 
produção de conhecimento durante a sua prática docente e, além do maisdesvincula o ensino 
de suas relações com os aspectos socioculturais de seus aprendizes.

Na nossa concepção sobre formação de professores defendemos que esta possa 
ocorrer também a partir da experiência da prática docente,onde se produzem e se efetivam 
os saberes próprios da profissão. Prática esta, que em muitos casos, inicia-se com o estágio 
supervisionado.  Entendemos também que este processo possa ocorrer acompanhado da 
reflexão sobre a própria prática, isto é, que a experiência seja mediada pela reflexão da prática 
durante todo o processo, ou seja, antes, durante e depois da ação como defendem Fiorentini, 
Nacarato e Pinto (1999). Assim, o futuro professor, aluno de estágio, poderá interagir com o 
universo da sua profissão, aliando teoria e prática de maneira que a primeira dê significado a 
segunda e que esta possa efetivar-se com valores, saberes e imagens adquiridos ao longo da 
vida.

O Estágio Supervisionado se configura para o futuro professor como um momento no 
qual ele viverá a experiência de ser professor; muitas vezes essa experiência os assustam, 
pois estão inserindo-se em mundo do qual pouco conhecem. Neste contexto, Fiorentini e 
Castro (2003, p. 125) descrevem esse processo como um “momento de risco, uma aventura 
ou uma viagem por um caminho – o de professor – ainda pouco conhecido e vivido”.

Os saberes profissionais adquiridos e vivenciados na prática devem passar pelo crivo 
da reflexão, entendida aqui como o processo de pensar sobre o que se faz, pois desta forma o 
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futuro professor poderá rever seus conceitos, procedimentos e adequar o ensino à realidade 
dos alunos. Neste sentido, a reflexão oportuniza a ressignificação dos saberes. O conceito 
de ressignificação surge como consequência da reflexão e que de acordo com Fiorentini e 
Castro (2003) ressignificação é o processo criativo de atribuir novos significados àquilo que já 
conhecemos, legitimando com novo olhar o contexto em que o sujeito está inserido.

A ideia subjacente a realização do Estágio Supervisionadoé proporcionar aos futuros 
professores de Matemática, por meio da intervenção no contexto escolar, uma experiência 
que rompa com os pressupostos teóricos da racionalidade técnica, priorizando a reflexão 
como mediadora de toda ação docente durante o estágio supervisionado, e que a partir da 
reflexão possam surgir novos significados do conhecimento já existente sobre a ação docente 
em sala de aula.

Estamos vivendo um período de intensa transformação no modo de viver e conviver 
em sociedade nos dias atuais. Tal transformação é preconizada pelo uso intenso da tecnologia 
em praticamente todos os setores da atividade humana. Neste contexto podemos pensar, 
inclusive, nas relações entre as pessoas, estas alteradas pelo fator tecnologia. Dentre as 
relações humanas podemos citar as existentes entre professor-aluno e aluno-aluno em sala 
de aula no contexto atual.

As relações entre os atores que compõem o processo educativo vêm sendo alteradas 
pela presença da tecnologia na vida de cada um deles, pois percebemos que existe uma 
espécie de exigência própria da época,em que as relações sejam mediadas pela presença 
da tecnologia, com destaque especial para a internet. Essa nova forma de comunicação tem 
impactos diretos no que diz respeito à sala de aula. Nesse sentido, Lemos eLévyrelatam que:

Jornais, rádios, televisões publicam ou emitem hoje quase tudo na web. Certas mídias 
(Webzines, WebTV, rádios online) estão disponíveis apenas na web sem utilizar o canal 
hertziano ou o impresso. A primeira consequência dessa nova situação é que todas as mídias 
podem ser “captadas”, lidas, escutadas, ou vistas de qualquer canto do planeta onde a 
conexão à internet é possível, com ou sem fio. Mais ainda: as novas mídias atuam a partir 
de princípios de liberação da emissão, da conexão permanente em redes de conversação 
e da reconfiguração da paisagem comunicacional que tem implicações importantes nas 
dimensões sociais, culturais e políticas. Não se trata apenas de uma mudança na forma de 
consumo midiático, mas nas formas de produção e distribuição de conteúdo informacional 
(LEMOS e LÉVY, 2010 p.73).

 Se pensarmos a escola como um ambiente que produz conhecimento e a partir daí esse 
conhecimento passa a ser disseminado para a sociedade, temos que levar em consideração 
as mudanças ocasionadas pela inserção da tecnologia na própria sociedade e a forma como 
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este fato reflete na escola e, de maneira mais específica, a forma como essa inserção reflete 
no processo de aprendizagem por parte dos alunos. 

A escola não pode mais se eximir da responsabilidade que tem sobre a forma como 
o conhecimento é hoje produzido, articulado e disseminado para toda a sociedade, tendo 
em vista que uma parcela desta sociedade compõe a própria a escola. Dessa forma, os 
professores têm que discutirem o papel que a tecnologia, a exemplo dos computadores, pode 
desempenhar nas suas práticas educativas. Neste sentido Borba e Penteado (2010) afirmam 
que práticas educativas mediadas pelo uso de mídias podem ser consideradas como uma 
tentativa de superar problemas de práticas tradicionais que ainda vigoram em nossas salas 
de aulas.

A utilização de mídias na educação em geral e, de forma específica em Educação 
Matemática é motivo de discussão entre estudiosos dessa área do conhecimento, no sentido 
de que essa utilização proporcione contribuições significativas nas práticas educacionais dos 
professores de modo geral e que essas contribuições reflitam diretamente na aprendizagem 
Matemática dos alunos. Por outro lado, ainda é visível as dificuldades encontradas pelos 
professores para a concretização de práticas educativas mediadas pela utilização de 
Tecnologias Digitais.

As dificuldades existentes não dizem respeito apenas as questões dos recursos materiais 
apropriados, que na maioria das escolas ainda são escassos; mas referem-se também às 
concepções que os professores têm acerca de tais práticas e, que de certo modo, reflete a 
concepção que eles têm sobre a maneira de ensinar e aprender Matemática. Assim, sobre a 
questão das concepções Ponte explica que

As concepções têm uma natureza essencialmente cognitiva. Atuam como uma espécie de 
filtro. Por um lado, são indispensáveis pois estruturam o sentido que damos às coisas. Por 
outro lado, atuam como elemento bloqueador em relação a novas realidades ou a certos 
problemas, limitando as nossas possibilidades de atuação e compreensão (PONTE, 1992, p. 
1).

 

Segundo Borba e Penteado (2010) ainda hoje persistem argumentos que colocam o uso 
de Tecnologias Digitais como uma espécie de “vilã” no processo de aprendizagem dos alunos. 
Assim, questionamentos do tipo: “se meu aluno utilizar a calculadora, como ele aprenderá a 
fazer contas?”, “se o estudante do ensino médio aperta uma tecla do computador e o gráfico 
da função já aparece, como ele conseguirá, de fato, aprender a traça-lo? Os autores afirmam 
que é comum encontrar na comunidade da Educação Matemática discursos que defendem o 
não uso das Tecnologias Digitais em sala de aula, sobretudo aqueles que veem a Matemática 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 111

como a matriz do pensamento lógico, pois argumentam que na resolução de problemas, o 
raciocínio matemático será realizado pelo computador, dispensando tal tarefa por parte do 
aluno e, consequentemente o aluno deixará de desenvolver sua inteligência. 

Por outro lado, independente do que se coloca como argumentos favoráveis ou não 
acerca da utilização de Tecnologias Digitais no processo de ensino aprendizagem da Matemática, 
faz-se necessário perceber o modo como a inserção dessas mídias altera o cenário educativo, 
bem como analisar possíveis mudanças na compreensão dos conceitos matemáticos por 
parte dos alunos quando estes se movimentam de um ambiente de aprendizagem puramente 
tradicional a um ambiente mediado pela tecnologia, sendo considerada a tríade aluno-mídia-
professor.

Na perspectiva da utilização de Tecnologias Digitais em Educação Matemática, Borba, 
Scucuglia e Gadanidis (2014) categorizam em quatro fases, as quais consideram como 
sendo não disjuntas, pois o surgimento de uma fase não exclui ou substitui a anterior. Inicia 
situando as Tecnologias Digitais a partir da década de 1980 com o uso de calculadoras simples 
e científicas e do computador. Já a segunda fase que inicia-se a partir da primeira metade 
da década de 1990, caracteriza-se pelo uso de softwares relacionados às representações 
de funções – o Winplot, o Fun e o Graphmathica – e os de Geometria Dinâmica – o Cabri 
Géomètre e o Geometricks -  os autores ressaltam que esses softwares destacam-se pela 
natureza dinâmica, visual e experimental.

A terceira fase é caracterizada pelo uso de computadores e laptops aliados à utilização 
da internet a partir de 1999, cujas atividades estavam concentradas na utilização de e-mails, 
chats, fórum, entre outros. Nesta fase surge a terminologia Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC). Já a quarta fase inicia-se a partir de 2004 ampliando boa parte do aparato 
tecnológico já existente, a exemplo da internet com alta velocidade e sua utilização em 
celulares, bem como o uso de Tablets; nesta fase tem-se a terminologia Tecnologias Digitais 
(BORBA, SCUCUGLIA e GADANIDIS, 2014).

O Tablet foi o recurso tecnológico utilizado nesta experiência, já que os alunos do 1º ano 
do Ensino Médio dispunham desta mídia, adquirida por um programa do governo do estado 
da Paraíba. De acordo com Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014) o Tablet é uma tecnologia da 
quarta fase, cujas atividades tecnológicas podem ser desenvolvidas através do GeoGebra, 
baseadas na perspectiva teórica da multimodalidade e performance matemática digital. O 
Tablet se insere na chamada Tecnologias Digitais do tipo móveis ou portáteis.

 O uso de tecnologias no geral, e em especifico do Tablet constitui-se numa ferramenta 
poderosa e adequada às exigências atuais da sociedade, bem como do desenvolvimento 
educacional dos alunos da atual sociedade. O Tablet é um artefato tecnológico de fácil 
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manipulação; é leve e possui grande capacidade de processamento e armazenamento de 
dados, permitindo aos usuários a leitura de textos, a visualização de vídeos, bem como a 
instalação de softwares e aplicativos que amplia ainda mais sua utilidade. 

 Porém, a utilização de mídias como o Tablet ou outras similares em situações de 
ensino aprendizagem perpassa pela questão da formação do profissional que irá desenvolver 
atividades por meio delas. É mais provável que os professores formados em moldes mais 
tradicionais apresentem dificuldades em lidar com essas mídias como um suporte didático, 
pois na origem de sua formação tais instrumentos não faziam parte do contexto educacional, 
talvez até não existissem. Tal uso por parte dos professores perpassa pelo que Borba e 
Penteado (2010) denominam de zona de risco e zona de conforto. A utilização de instrumentos 
tecnológicos na sala de aula, sem uma formação sólida para este fim, pode colocá-los em 
uma zona de risco, pois os mesmos não terão segurança no desenvolvimento das atividades, 
além do mais o uso de tais recursos abre espaço para cenários diferenciados daqueles ditos 
tradicionais.

Introduzir novas tecnologias na sala de aula não melhora o aprendizado automaticamente, 
porque a tecnologia dá apoio à pedagogia, e não vice-versa. Infelizmente, a tecnologia não 
serve de apoio para a velha aula expositiva, a não ser da forma mais trivial, como passar 
fotos e filmes. Para que a tecnologia tenha um efeito positivo no aprendizado, os professores 
precisam primeiromudar o jeito de dar aula (PRENSKY, 2010, s/p).

 Atividades em sala de aula mediadas pelo uso de recursos tecnológicos podem 
apresentar mais autonomia na busca do conhecimento por parte dos alunos, fazendo com 
que os mesmos elaborem questionamentos e até mesmo conclusões em que o professor não 
esteja preparado para responder e/ou compreender de imediato. Razões como estas, muitas 
vezes levam os docentes, principalmente aqueles formados em outros moldes, a conservar-
se em uma zona de conforto, cuja metodologia mais utilizada é aquela que preza pela 
transmissão e reprodução do conhecimento. Neste sentido, Prenskyressalta a importância 
de mudança de paradigmas educacionais:

Mudam os papéis de professores e alunos. Os alunos, que se limitavam a ouvir e tomar 
notas, passam a ensinar a si mesmos, com a orientação dos professores. Por isso a real 
necessidade de usar ferramentas que os ajudem a aprender. O papel dos alunos passa a ser 
de pesquisador, de usuário especializado em tecnologia. O professor passa a ter papel de 
guia e de “treinador”. Ele estabelece metas para os alunos e os questiona, garantindo rigor e 
a qualidade da produção da classe (PRENSKY, 2010, s/p).
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 Percebemos que esta problemática pode ser amenizada quando se investe na formação 
do professor, seja na inicial ou na continuada, pois com uma formação adequada acerca do uso 
de instrumentos tecnológicos é que esses professores terão mais segurança em desenvolver 
atividades mediadas por recursos tecnológicos. Porém, ainda existem cursos de formação de 
professores que primam por uma formação mais tradicional. Segundo Maltempi (2008, p. 
64) “[...] continua-se formando professores cujo referencial de prática pedagógica é aquele 
no qual tecnologias não tomam parte”, sendo assim somos levados a supor que a formação 
inicial ainda não produz docentes de maneira adequada às exigências atuais, que incorpore 
recursos tecnológicos como suporte didático na sua prática pedagógica futura, o que os 
impede de transcender da zona de conforto para a zona de risco, como ressaltam Borba 
e Penteado (2010). Sobre esse aspecto os Parâmetros Curriculares Nacionais + consideram 
que:

Não é possível, também, em pleno século 21, abrir mão dos recursos oferecidos pela tecnologia 
da informação e da comunicação e da capacitação dos professores para a utilização desses 
recursos. Nas últimas décadas, o custo financeiro desses equipamentos tem decrescido na 
mesma proporção da sua crescente relevância para a formação de alunos e professores, de 
forma que é inadiável nosso esforço em mudar atitudes refratárias a seu uso, uma vez que 
estão amplamente disseminados na vida social em geral (BRASIL, 2002, p. 139).

 Todo esse processo de mudança na forma de se comunicar e sobretudo de ensinar 
e aprender, têm levado pais e educadores a preocuparem-se com os meios com os quais 
os filhos devem e como devem lidar para se adequar às exigências atuais das sociedades 
globalizadas. Diferentemente de algumas décadas passadas, os alunos convivem em um 
contexto imerso pelos mais variados recursos tecnológicos, que na maioria das vezes são seus 
principais meios de comunicação e interação com o mundo ao seu redor. São os chamados 
nativos digitais, termo usado por Marck Prensky em 2001 para caracterizar àqueles que já 
nasceram em mundo totalmente digital.

 O presente estudo foi desenvolvido em uma Escola Estadual da Paraíba de nível Médio 
e contou com a participação dos alunos de duas turmas do 1º ano, bem como da professora 
destas turmas com o objetivo de desenvolver atividades relacionadas ao conteúdo de funções 
polinomiais do 2º grau no software GeoGebra por meio do uso de Tablets. 

O presente estudo tem o objetivo de proporcionar uma experiência aos alunos 
concluintes do curso de formação de professores da Universidade Estadual da Paraíba, 
matriculados na disciplina de estágio supervisionado, mediada pela utilização de recursos 
tecnológicos – Tablet – almejando o conhecimento docente a partir da articulação entre a 
teoria estudada na Universidade e a prática vivenciada na escola.
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Caracterizando gerações

 No intuito de trabalhar com as novas gerações usando recursos tecnológicos faz-se 
necessário compreender alguns tipos de comportamentos dessas gerações, principalmente 
as denominadas Y e Z. Embora não exista uma denominação definitiva entre os estudiosos, 
destacamos os nomes dados a algumas dessas gerações: Belle Époque (nascidos entre 1920 e 
1940), Baby Boomers (nascidos entre 1945 e 1960), Geração X (nascidos entre 1960 e 1980), 
Geração Y e Geração Z (OLIVEIRA, 2010), sendo estas últimas as que nos referimos neste 
estudo.

 Aqueles que são classificados como geração Y têm características diferentes das 
gerações anteriores, são jovens altamente informados, mesmo que as informações residam 
num nível superficial. Em muitos casos, cresceram sem a presença dos pais e na ausência destes 
prevalecia o uso de computadores e videogames, além de crescer a competitividade desses 
jovens no mercado de trabalho (OLIVEIRA, 2010). Por estarem em contato permanente com 
recursos tecnológicos, algumas características foram determinadas a partir dessa constante 
interação: são individualistas, competitivos e gostam de enfrentar desafios, como se fossem 
personagem de um jogo de videogame. Estas características são relatadas na concepção de 
Oliveira:

Fazer questionamentos constantemente, demonstrar ansiedade e impaciência em quase 
todas as situações, desenvolver ideias e pensamentos com superficialidade, buscar viver com 
intensidade cada experiência, ser transitório e ambíguo em suas decisões e escolhas – essas 
são algumas das principais características atribuídas à Geração Y. (OLIVEIRA, 2010, p. 63)

 Para alguns autores a geração Z são aqueles nascidos depois dos anos 90, no entanto há quem 
considere os que nasceram a partir de 2000. Estes jovens já nasceram diretamente em contextos digitais, e 
parecem não poder viver sem a internet, celulares e Tablets, computadores, etc.; uma característica forte 
nessa geração é que eles não precisam aprender como viver nesses contextos, pois neles nasceram. 

 Dessa forma, podemos classificar com base em Oliveira (2010) que os alunos do Ensino Médio 
envolvidos na experiência fazem parte da geração Z, apresentando um certo domínio das tecnologias 
disponíveis, no entanto, muitos desconhecem suas potencialidades no que diz respeito à aprendizagem da 
Matemática. 
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Tecnologia Digital – GeoGebra -  e o Estudo da Função

 Criado pelo austríaco Markus Hohenwarter em 2001, o GeoGebra é um software 
matemático livre, que pode ser utilizado para o estudo de conceitos da geometria, álgebra, 
cálculo, etc. Neste software podemos realizar construções como pontos, vetores, segmentos, 
retas, formas geométricas e seções cônicas que podem ser alteradas em momento posterior 
de forma dinâmica, o que de certa forma potencializa a atividade matemática. Segundo 
Nóbriga e Araújo:

Um dos diferenciais deste programa em relação aos outros softwares de Geometria Dinâmica 
é o fato de se poder acessar as funções, tanto via botões na Barra de Ferramenta, quanto 
pelo Campo de Entrada. Além disso, pode-se alterar as propriedades dos objetos construídos 
via Janela de Álgebra e também através de algumas ferramentas do Botão Direito do Mouse. 
(NÓBRIGA e ARAÚJO, 2010, p. 1)

 Além dessas possibilidades citadas anteriormente, o software também pode lidar com 
pontos, vetores, números, integrar e derivar funções. É um software de fácil acesso, que pode 
ser encontrado na rede mundial de forma livre, isto é, gratuito.

De acordo com Borba, Scucuglia e Gadanidis (2014) os softwaresde Geometria Dinâmica 
(GD) destacam-se na chamada segunda fase, como o Cabri Géomètre e Geometricks e os de 
múltiplas representações de funções, a exemplo do Winplot, Fun e o Graphmathica, além 
do uso de sistemas de computação algébrica (CA), como o maple. Os autores explicam que 
o diferencial do GeoGebra é a potencialidade de integração das plataformas GD-CA-funções, 
podendo ser considerado pioneiro desta tecnologia. Cabe aqui ressaltar, o que foi mencionado 
anteriormente sobre o fato de que o surgimento de uma fase não exclui a anterior; este fato 
pode ser constatado com a criação do GeoGebra, que sendo um software de GD da quarta 
fase, transformou de maneira qualitativa a segunda fase.

As atividades baseadas no uso de tecnologias possuem um caráter investigativo com 
base na visualização que permite a compreensão das diferentes representações dos objetos 
matemáticos, diferentemente do que acontece quando utiliza-se mídias como lápis e papel 
para representar esses mesmos objetos. Nesse sentido Borba e Penteado (2010) explicam 
que o que pode ser um problema em um determinado contexto, pode não ser num contexto 
de tecnologias.
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[...] com softwares como o GeoGebra ela [as atividades] deve explorar aspectos visuais. 
Mídias como estas participam de um coletivo que produz conhecimento, a partir das 
possibilidades de que experimentações sejam feitas com feedback visual quase instantâneo 
(BORBA, SCUCUGLIA e GADANIDIS, 2014, p. 54).

 O GeoGebra é um software dinâmico que oferece ao usuário o potencial de manipulação 
de representações de objetos matemáticos, além da visualização em tela, que pode propiciar 
ao usuário a elaboração de imagens mentais que posteriormente podem auxiliar os indivíduos 
na resolução de problemas matemáticos sem o auxílio do software. A esse respeito Leivas 
(2009, p. 22) considera que a visualização é um “processo de formar imagens mentais, com a 
finalidade de construir e comunicar determinado conceito matemático, com vistas a auxiliar 
na resolução de problemas analíticos ou geométricos”.

 Estudos como os de (SCUCUGLIA, 2012) enfatizam que a visualização é um fator muito 
importante para o pensamento matemático, tendo em vista que a aprendizagem matemática 
depende da compreensão das relações existentes entre as diferentes representações dos 
objetos matemáticos. E devido a dinamicidade dos softwares com relação a manipulação e 
visualização, essa compreensão pode ocorrer de forma mais significativa. Sobre esse aspecto 
os autores explicam que:

A visualização [...] é um processo de formação de imagens que torna possível a entrada em cena 
das representações dos objetos matemáticos para que possamos pensar matematicamente. 
Ela oferece meios para que conexões entre representações possam acontecer. Assim, a 
visualização é protagonista na produção de sentidos e na aprendizagem matemática (BORBA, 
SCUCUGLIA e GADANIDIS, 2014, p. 53).

 Para o presente estudo, o GeoGebra foi instalado em Tablets pertencentes aos alunos, 
graças ao desenvolvimento da versão do GeoGebra para os sistemas Androids. A utilização 
do GeoGebra justifica-se neste estudo por dois motivos: a operacionalização do Tablet como 
recurso didático, com alta potencialidade pedagógica e por favorecer o estudo de funções 
polinomiais do 2º grau, com relação a elaboração e visualização dos seus respectivos gráficos, 
permitindo que produza feedbacks mais rápidos no que se refere as relações que existem 
entre o gráfico e os seus respectivos coeficientes da representação algébrica.Neste sentido, 
as Orientações Curriculares Nacionais (OCN) para o Ensino Médio (BRASIL, 2006) sugerem 
que o estudo das funções quadráticas, especificamente da disposição do gráfico, deve ser 
realizado de forma que o aluno consiga estabelecer relações entre o aspecto do gráfico e os 
coeficientes de sua expressão algébrica, evitando-se a memorização de regras.
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 As OCN(BRASIL, 2006) ressaltam a importância na ênfase dada ao significado da 
representação gráfica das funções, quando alteramos seus parâmetros, ou seja, identificar os 
movimentos realizados pelo gráfico de uma função quando alteramos seus coeficientes.

 Estudos sobre as representações dos objetos matemáticos sinalizam acerca da 
importância do tratamento das diversas formas de se representar um conceito matemático 
para a compreensão do mesmo por parte dos alunos. No caso da função polinomial do 2º 
grau, podemos considerar as seguintes representações: linguísticas (polinomial, quadrática), 
gráfica e algébrica do tipo y = ax²+ bx + c, com a, b e c ∈R com a ≠ 0, além da representação 
tabular, geralmente construída em tabelas de duas colunas. 

 Sobre esse assunto Walle (2009) observa que o valor de cada representação está na 
forma em que ela nos auxilia a ver e compreender a função de um modo diferente do que as 
outras fazem, sendo que a ideia mais importante é a compreensão de que para uma função 
especifica, cada uma dessas representações se refere ao mesmo objeto matemático.

 A respeito das representações dos objetos matemáticos é pertinente refletir sobre 
a teoria dos registros de representações semióticas do Psicólogo francês Raymond Duval, 
que apresenta contribuições significativas do ponto de vista da aprendizagem matemática. 
A nossa experiência está baseada nos registros de representação do objeto matemático 
função polinomial do 2º grau, sendo que inicialmente esse registro foi realizado por meio de 
lápis e papel e, posteriormente de maneira digital, por meio do Tablet. Sobre esse aspecto 
Almouloud (2007, p. 72) menciona que “falar de registros é colocar em jogo o problema da 
aprendizagem e dar ao professor um meio que poderá ajudá-lo a tornar mais acessível a 
compreensão da matemática”.

 O conhecimento matemático é construído segundo as representações de seus objetos. 
No nosso caso especifico, a compreensão da relação existente entre os coeficientes da forma 
algébrica e o seu respectivo gráfico, é pretendida por meio da manipulação e visualização de 
duas formas de representação do objeto matemático função. Sobre esse aspecto, Almouloud 
(2007) deixa claro que nas atividades intelectual, na elaboração e na transformação de 
representações semióticas, é necessário estabelecer a distinção entre dois tipos heterogêneos 
de transformação das representações, a saber: o tratamento e a conversão.

Um tratamento é a transformação de uma representação em uma outra do mesmo registro, 
isto é, uma transformação estritamente interna a um registro. Existem tratamentos que 
são específicos a cada registro e que não precisam de nenhuma contribuição externa para 
serem feitos ou justificados. Uma conversão é a transformação de uma representação de 
um registro D em uma outra representação de um registro A, conservando, pelo menos, a 
referência ao mesmo objeto ou à mesma situação representada, mas mudando, de fato, o 
conteúdo da representação (DUVAL, 1999 apud ALMOULOUD, 2007, p. 72).
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   Podemos considerar como tratamento a realização de um cálculo restrito 
no mesmo sistema de escrita ou de representação dos números, resolução de equação ou 
de um sistema de equações, ou ainda completar uma figura por reconfiguração em alguns 
problemas geométricos. Já as conversões ocorrem nas mudanças de registro conservando os 
mesmos objetos denotados, por exemplo, passar da escrita algébrica de uma equação à sua 
representação gráfica. 

Em nosso estudo, não temos o objetivo de investigar os tipos de transformações dos 
registros de representações dos alunos, e sim utilizarmos da transformação denominada 
conversão operacionalizada pelo software GeoGebra, com o intuito de auxiliar o aluno na 
compreensão das relações entre coeficientes da forma algébrica de uma função quadrática e 
seu respectivo gráfico, constituindo o Tablet como meio tecnológico para a realização dessas 
atividades.

Sobre o potencial pedagógico do Tablet, Seabra (2012) esclarece que o mesmo, 
proporciona uma diversidade de recursos que facilitam a visualização dos conteúdos 
estudados, além de motivar para o desenvolvimento de atividades cooperativas e a realização 
de projetos. Essas características revelam o potencial pedagógico do Tablet no processo de 
ensinoaprendizagem. Conforme já mencionado anteriormente, trabalhamos o software 
GeoGebra no Tablet, de maneira detalhada, tendo em vista que todos os alunos das turmas 
do 1º ano não o conhecia. Dessa forma, iniciamos nossa experiência, explicando as funções 
do software, como podemos visualizar na figura a seguir.

Figura 1 – Tela inicial do Geogebra
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Em sua página inicial, o GeoGebra apresenta um plano cartesiano reproduzido emescala 
que pode alterar-se conforme a necessidade. Mostra também uma barra de ferramentas que 
exibe 12 botões, cada um com diversas possibilidades de ações. Podemos exibir a Janela de 
Álgebra, onde são descritos todos os dados de cada ponto, reta, função e objetos que estão 
no plano. 

O contexto da experiência no estágio supervisionado

 O presente estudo apresenta uma experiência de Estágio Supervisionado, do curso de 
Formação de Professores de Matemática da Universidade Estadual da Paraíba, que reuniu 
professores, alunos concluintes - futuros professores - da referida instituição e alunos do 1º 
ano do Ensino Médio de uma Escola Pública Estadual deste estado. O principal objetivo foi 
o de proporcionar aos alunos futuros professores uma experiência em que estes pudessem 
interagir com o processo de ensino aprendizagem da Matemática mediada por meio da 
tecnologia, a fim de favorecer a compreensão de conceitos matemáticos quando vistos por 
outros meios.

 Para esta experiência, desenvolvemos um estudo qualitativo, baseando-nos nos 
pressupostos teórico-metodológicos da Pesquisa Qualitativa, referenciada por alguns autores 
que tratam, também, deste assunto. Sendo assim, pensamos a nossa experiência com base 
no que diz Bogdan e Biklen (1994), isto é, para que uma pesquisa apresente característica 
qualitativa, ela deve ter o investigador como instrumento principal na obtenção dos dados; 
ser descritiva; dar ênfase mais ao processo que aos resultados ou produtos obtidos; além de 
realizar análise indutiva e atribuir significados aos dados. 

 No intuito de proporcionar uma experiência desenvolvida em sala de aula de 
Matemática aos futuros professores diferenciada do que comumente se tem, elegemos a 
pesquisa qualitativa, com base nas ideias de D’Ambrosio (2006) quando afirma que a pesquisa 
qualitativa “[...] é o caminho para escapar da mesmice. Lida e dá atenção às pessoas e às suas 
ideias, procura fazer sentido aos discursos e narrativas que estariam silenciosas. E a análise 
dos dados permitirá propor os próximos passos”. E ainda comungamos com a concepção 
de Esteban (2010) quando afirma que “a pesquisa qualitativa analisa fenômenos educativos 
e sociais, como também a tomada de decisão para que possa desenvolver conhecimento. 
Pensando dessa forma, demos início ao nosso estudo, cujos procedimentos apresentamos a 
seguir.

 No 1º semestre de 2013 os alunos de estágio deram início as visitas à escola. Neste 
primeiro momento buscaram conhecer a rotina da mesma, observando seu funcionamento 
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como um todo, desde a chegada dos alunos, momentos de aulas vagas, horário de 
intervalo e seu movimento ao final das aulas. Paralelamente, iniciaram-se alguns diálogos 
com a professora das turmas nas quais estavam previstas a realização das observações e 
consequentemente as intervenções do estágio. Esta etapa foi importante, pois os mesmos 
passaram a sentir-se como membros daquele espaço, segundo relato de um estagiário nos 
momentos de discussão e reflexão ocorrido nas aulas da disciplina de estágio na universidade. 
O desenvolvimento do estágio dessa forma, dava-se de duas maneiras: o trabalho de campo e 
os encontros na universidade, realizados quinzenalmente, com o objetivo de discutir e refletir 
sobre a realidade escolar observada. 

Essa formação tem por objetivo preparar o estagiário para a realização de atividades nas 
salas de aula, bem como para o exercício de análise, avaliação e crítica que possibilite a 
proposição de projetos de intervenção a partir dos desafios e dificuldades que a rotina dos 
estágios nas escolas revela. (PIMENTA & LIMA, 2012, p. 102).

 Na etapa seguinte os estagiários passaram a frequentar as turmas de 1º ano do Ensino 
Médio, a fim de conhecer as relações professor-aluno, bem como o desenvolvimento e 
dificuldades com relação a aprendizagem matemática dos alunos. Nessa fase, os estagiários 
puderam perceber um nível de dificuldade muito alto dos alunos com relação à Matemática; 
aliado a este fato, também foi observado um grau de desinteresse bastante acentuado nas 
turmas observadas.

 A metodologia das aulas seguia um padrão tradicional, com exposição do conteúdo, 
seguindo o modelo: apresentação de definição, exemplificação e aplicação de exercícios do 
livro didático. Em uma sequência de aulas observadas, o padrão utilizado nas aulas foi sempre 
o mesmo.

Inicialmente a ideia era desenvolver algum estudo matemático por meio do Tablet, 
pois estes alunos haviam recebido o instrumento do governo há mais de um ano, no entanto 
não usaram em sala de aula, pois a professora da turma dizia não conhecer nenhum software 
matemático, bem como não se sentia segura para trabalhar com seus alunos por meio do 
Tablet.

 No 1º semestre de 2013 visitamos a escola e passamos a manter contato com a 
professora. Logo que iniciou-se o estudo das funções polinomiais do 2º grau, passamos a 
acompanhar mais de perto, sugerindo algumas formas de contextualizar aquele conteúdo, 
para que não se restringisse apenas aos algoritmos. Nesse meio tempo fomos pesquisando e 
pensando como trabalhar esse conteúdo com o apoio do Tablet. A nossa dificuldade residia 
no fato de que alguns softwares que conhecíamos não “rodava” no Tablet. Até que no início 
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do 2º semestre do mesmo ano, tomamos conhecimento da versão do GeoGebra para Tablets, 
o que tornou possível a realização das atividades pretendidas.

 Inicialmente fizemos download do software em nossos Tablets e passamos a realizar 
manipulações dos objetos matemáticos, pois essa manipulação possui característica diferente 
do programa quando instalado em um computador ou notebook, que nestes últimos podemos 
fazer as manipulações com o auxílio do mouse e, nesse caso especifico os alunos não usavam 
mouse para manipulações no Tablet.

 Após esse período orientamos os alunos a fazerem o download do software Geogebra 
em seus Tablets. Feito isso, nos reunimos num período de uma semana para apresentar o 
software e iniciar os alunos em manipulações simples dos objetos matemáticos. Paralelamente 
ao trabalho com os alunos, estava também a professora, que possuía um Tablet igual ao dos 
seus alunos e nos acompanhava nesses encontros de orientação ao uso do GeoGebra no 
Tablet.

 

Atividades matemáticas no GeoGebra mediadas pelo uso do Tablete

 A atividade sobre o conteúdo Função Polinomial do 2º Grau utilizando o GeoGebra teve 
o objetivo inicial a construção do gráfico das funções, de forma que os alunos pudessem por 
meio da visualização perceberem como os coeficientes da função cbxaxy ++= 2  influenciam 
na disposição do gráfico. Percebemos que por meio da elaboração do gráfico com lápis e papel 
as relações entre os coeficientes da quadrática e seu respectivo gráfico não eram percebidas 
e consequentemente não compreendidas. Dessa forma, ao explicar esse conteúdo por meios 
tradicionais e solicitar a construção de gráficos com lápis e papel, o professor não conseguia 
atingir os objetivos almejados.

 Considerando esta problemática trabalhamos com o GeoGebra a visualização de várias 
funções quadráticas, onde procuramos variar algum de seus coeficientes e manter os outros 
fixos, observando as conjecturas elaboradas pelos alunos no decorrer de cada construção. Com 
isso, queremos inferir acerca da contribuição ou não do software GeoGebra na aprendizagem 
desse conteúdo por parte dos alunos. Ao mesmo tempo proporcionar uma experiência que 
alia teoria e prática aos futuros professores de Matemática. Os alunos da disciplina Estágio 
Supervisionadoda Universidade Estadual da Paraíba que participaram do estudo são alunos 
concluintes do curso Licenciatura Plena em Matemática.

 As atividades propostas foram elaboradas com a seguinte estrutura:
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 As funções que aparecem nas janelas de álgebra do GeoGebra foram elaboradas pelos 
alunos do Ensino Médio, orientados pelos alunos de estágio, cuja fundamentação encontra-
se nos pressupostos teóricos dos estudos de (BORBA e PENTEADO, 2010) e (MALTEMPI,2008).

1. Considerando a função cbxaxy ++= 2 , construa os gráficos das funções quadráticas 
variando o valor do coeficiente a, mantendo fixos os coeficientes b e c.O que você observa?

Figura 2 – Representação gráfica da atividade número 1.

Agora construa os gráficos das funções quadráticas variando o valor do coeficiente b, 
mantendo fixos os coeficientes a e c. O que você observa?
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Figura3 – Representação gráfica da atividade número 2

2. Dando continuidade ao estudo, construa os gráficos das funções quadráticas variando 
o coeficiente c, mantendo fixos os coeficientes a e b. O que você observa?

Figura4 – Representação gráfica da atividade 3.
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Alguns resultados

 Estudos sobre o desempenho dos alunos com relação ao ensino aprendizagem da 
Matemática têm mostrado resultados preocupantes. Muito também tem se comentado sobre 
uma certa desmotivação por parte desses mesmos alunos quando o assunto é matemática. 

 Vários estudiosos da Educação Matemática apontam que tal desmotivação pode estar 
atrelada principalmente aos métodos utilizados para se ensinar Matemática. Os indivíduos da 
geração Z parecem não se interessarem por aulas nas quais o professor expõe determinados 
conteúdos, enquanto eles têm apenas que ouvir e, posteriormente reproduzir por meio 
de atividades mecânicas, que geralmente tem que empregar algum algoritmo ou fórmula 
matemática para se chegar a um resultado; na maioria dos casos, desprovidos de total 
significado.

 A inserção do Tablet nas aulas de Matemática, nestas turmas, modificou o cenário de 
aprendizagem, já que percebemos uma menor concentração em nossas explicações, bem 
como maior interação entre os próprios alunos, pois no desenvolvimento das atividades 
observamos que os alunos com maior habilidade em manipular os objetos matemáticos do 
GeoGebra, ajudavam àqueles que estavam com dúvidas e/ou com dificuldade na manipulação. 
A facilidade com que eles lidam com os recursos tecnológicos confirma o que Oliveira (2010) 
explica sobre esse assunto.

Por estarem na idade considerada por Oliveira (2010) como geração Y ou Z, pareceu 
em todos os momentos da atividade que os alunos apresentavam menos dificuldades na 
compreensão dos conceitos envolvidos, isso porque além de motivação, aqueles que 
já nasceram na era digital, apresentam maior competência para lidar com os recursos 
tecnológicos e, consequentemente maiores competências e habilidades para aprender.

Por meio da visualização e manipulação dos objetos matemáticos no GeoGebra os 
alunos apresentaram uma compreensão mais significativa sobre a relação existente entre o 
gráfico das funções e seus respectivos coeficientes, bem como a observação da relação entre 
os coeficientes e a classificação das funções em crescentes e decrescentes.

 Percebemos que os alunos passaram a compreender que a disposição do gráfico de 
uma função depende do valor dos seus coeficientes, ocasionado pela manipulação desses 
coeficientes e a visualização das alterações ocorridas no gráfico, ou seja, a visualização 
foi fundamental para que os alunos fizessem conexões entre as representações gráficas e 
algébricas das funções quadráticas, colocando-se como protagonista na produção de sentidos 
e, consequentemente na aprendizagem da Matemática, conforme explicam os estudos de 
(BORBA, SCUCUGLIA e  GADANIDIS 2014).
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 Para uma melhor compreensão decidimos nos deter um pouco mais nesta parte e 
detalhar sobre os resultados de cada uma das três atividades, mostrando as possibilidades 
de aprendizagem de determinados conteúdos matemáticos, quando o aluno é colocado 
como protagonista no processo, sendo a apropriação do conhecimento apenas mediada pelo 
professor.

 Sobre a atividade 1 os alunos envolvidos no estudo fizeram colocações importantes 
acerca da observação do gráfico relacionando com os coeficientes atribuídos. Ao analisarem 
que variando o coeficiente “a” e mantendo fixos “b’ e “c” perceberam uma variação na 
abertura da concavidade da parábola, ou seja, quanto maior o valor do coeficiente “a” menor 
se tornava a abertura da concavidade. Ao realizar esta análise, um dos alunos participantes 
indagou sobre o que aconteceria com o gráfico da função, caso o valor do coeficiente “b” 
fosse negativo.

 Para esse questionamento foi sugerido que o mesmo construísse o gráfico da função 
em questão com o valor do coeficiente “b” negativo e analisasse comunicando ao grupo sua 
conclusão. Foi escolhida uma das funções já trabalhadas, mudando apenas o valor do sinal 
no coeficiente “b”, a saber: 34 2 +−= xxy . Neste caso, em particular, foi feita uma observação 
importante sobre o comportamento do gráfico; o aluno verificou que a disposição do gráfico 
era a mesma da função 34 2 ++= xxy , cujo gráfico “corta” o eixo y com sua parte crescente, 
porém afirma que quando o coeficiente é negativo, o gráfico “corta” o eixo y com sua parte 
decrescente.

 A intervenção do aluno nos pareceu importante, pois ao inserir a representação 
algébrica da função e observar o comportamento do gráfico, mostrou perceber a relação 
existente entre as duas representações, mesmo não compreendendo exatamente essa 
relação; tal observação não ocorreu em nenhum momento em que os alunos construíam 
gráficos por meio do lápis e papel.

Constatações como estas ocorrem devido a visualização instantânea permitida 
pelo software GeoGebra, pois segundo relato da professora e observação dos futuros 
professores, esses mesmos alunos não se sentiam motivados a formular conjecturas, nem 
chegar a determinadas conclusões com a elaboração de gráficos com lápis e papel, em aulas 
consideradastradicionais.Dessa forma, podemos concluir que o processo de visualização 
auxilia na aprendizagem dos alunos de maneira significativa, conforme explica Leivas (2009) 
quando afirma que com a visualização são geradas imagens mentais que auxiliam na resolução 
de problemas geométricos. 
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A visualização envolve um esquema mental que representa a informação visual ou 
espacial. É um processo de formação de imagens que torna possível a entrada em cena das 
representações dos objetos matemáticos para que possamos pensar matematicamente. 
Ela oferece meios para que conexões entre representações possam acontecer. Assim, a 
visualização é protagonista na produção de sentidos e na aprendizagem matemática (BORBA, 
SCUCUGLIA e GADANIDIS, 2014, p. 53).

A Figura 5, a seguir, mostra a conjectura elabora pelo aluno citado anteriormente:

Figura 5 – conjunto de parábolas

 Com relação a atividade 2 os participantes apresentaram algumas dificuldades na 
compreensão da relação existente entre os coeficientes e o gráfico da função. Algumas 
colocações versaram sobre o deslocamento da parábola, ou seja, perceberam que quanto 
maior fosse o valor atribuído a “b” mais o vértice se desloca para à esquerda. Alguns alunos 
fizeram observações sobre a relação existente entre o gráfico e as raízes da equação, afirmando 
que as funções f e g não possuíam raízes reais, pois não “cortam” o eixo x, enquanto que a 
função h possuía duas raízes reais e diferentes. 

 Com relação a atividade 3 os participantes ao observarem o gráfico afirmaram que a 
variação no coeficiente “c” fazia com que o gráfico fosse aumentando de valor no eixo y, ou 
seja, quanto maior o valor do coeficiente “c” maior a ordenada do ponto por onde o gráfico 
“corta” o eixo y.

 Em todas as atividades trabalhamos com a transformação denominada conversão, 
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sendo a forma algébrica da função elaborada pelos alunos e convertida na forma gráfica pelo 
GeoGebra. Os alunos, por meio da visualização, foram percebendo que através da alteração 
na forma algébrica acarretava modificações na representação gráfica, concluindo que forma 
algébrica e representação dizem respeito ao mesmo objeto matemático, como podemos 
perceber pelo comentário de um dos alunos:

Aluno X: “Insiro a função e o programa mostra o gráfico,

ao mudar qualquer coeficiente, o gráfico também muda; da mesma forma, quando 
movimento o gráfico, os coeficientes também mudam; isso mostra que os dois [forma algébrica 
e gráfica] são uma coisa só”. 

 A abordagem do conteúdo função polinomial do 2º grau realizada com as representações 
algébrica e gráfica simultaneamente em meio digital apresentou significativo potencial para 
a compreensão da relação existente entre gráfico e coeficientes, confirmando que o uso do 
meio digital para a realização de atividades matemáticas foi superior ao uso do lápis e papel, 
no que se refere a construção do conhecimento matemático em questão.

 Durante o período de intervenção os estudantes concluintes do curso de formação de 
professores tiveram a oportunidade de colaborar de maneira ativa no processo de aprendizagem 
dos alunos. No cenário em questão, perceberam que não havia espaço para ministrarem uma 
aula em que os alunos estivessem dispostos apenas a ouvi-los e, posteriormente resolverem 
atividades do livro didático individualmente. Pensamos que experiências desse tipo vêm 
contribuir com uma formação mais sólida, em que os futuros professores podem articular os 
conhecimentos teóricos adquiridos na universidade com o conhecimento do contexto escolar, 
e o produto dessa articulação é uma formação fundamentada na realidade do cotidiano 
escolar.

Há que se considerar a importância de uma formação crítica em que seja possível ao futuro 
professor articular discursos teóricos com possibilidades práticas, pedagógicas em uma 
cultura escolar. Somente uma formação que possibilite essa articulação é que faz sentido 
para o conhecimento sobre os conteúdos desenvolvidos nas universidades e as práticas 
esperadas na escola. Entende-se que é no cotidiano escolar que os licenciandos (re)significam 
suas práticas escolares, as teorias que tem acesso na universidade e se assumem enquanto 
professores, protagonistas de sua formação e ação docentes (MEDEIROS, CARVALHO & 
GRANDO, 2012, p. 75)

 Inicialmente houve certa dificuldade em lidar com os alunos participando de forma 
mais ativa nas aulas, tendo em vista que os alunos concluintes apresentavam uma concepção 
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de ensino aprendizagem da Matemática em moldes mais tradicionais, o que de certa forma 
impõe resistência à mudança. Nesse sentido, percebemos que tal concepção poderia impedir 
o avanço desses futuros professores a novas realidades, além de limitar suas atuações e 
compreensões da nossa experiência, no sentido mencionado por Ponte(1992).

 Por outro lado, existia por parte dos futuros professores, um ponto positivo com relação 
a nossa experiência, que era o fato de acreditarem que o uso de tecnologias a favor do ensino 
poderia proporcionar uma melhor aprendizagem.  No entanto, para os alunos estagiários 
tal uso ainda era estruturado no modelo do professor como protagonista do processo e os 
alunos, mesmo que usando um recurso tecnológico iria apenas reproduzir os comandos dados 
pelo professor, e para romper com esse modelo foi necessário que os futuros professores se 
movessem de suas zonas de conforto em direção a zonas de risco. Dessa forma, tivemos 
a intenção que os futuros professores encontrassem conforto em ousar na zona de risco, 
conforme explicam Borba, Scucuglia eGadanidis(2014).

À medida que a experiência foi sendo desenvolvida, os alunos concluintes foram 
percebendo que não havia espaço para um modelo de aula realizado dessa forma, pois em 
um ambiente estruturado com seres humanos e mídias tecnológicas, ocorre uma mudança 
nos papéis de professores e alunos, onde estes últimos não se limitam mais a ouvir e tomar 
notas, mas sim passam a ensinar a si mesmos e aos outros, com a orientação do professor, 
conforme explica Prensky (2010).
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Considerações Finais

 No que se refere ao uso de metodologias diferenciadas para o ensino da Matemática, 
pensamos que se a escola não considerar as mais diversificadas maneiras de apropriação do 
conhecimento e, entre estas, o uso de tecnologias, ela não cumprirá com seu papel social, 
que é permitir a inclusão social dos indivíduos que a frequentam, por meio da formação de 
cidadãos com capacidade de se inserirem e atuarem de forma ativa e produtiva na sociedade 
atual.

 Por outro lado, para que experiências como estas possam ser concretizadas na sala de aula, 
faz-se necessária uma formação inicial fundamentada em princípios teórico-metodológicos 
que deem subsídios efetivos na realização de práticas pedagógicas significativas, tanto no que 
se refere a própria formação dos licenciandos, quanto ao produto objetivo intencionado, que 
é a aprendizagem dos estudantes.

O estudo realizado em parceria com os alunos do Estágio Supervisionadosobre o 
conteúdo de Funções polinomiais do 2º grau, com alunos do 1º ano do Ensino Médio, mostrou 
que a aprendizagem pode ser mais efetiva quando se altera o cenário do processo, ou seja, 
quando é aplicada metodologias diferenciadas, cujo centro desse processo seja o próprio 
aluno, levando-o ater mais autonomia na construção do conhecimento matemático. 

 O mesmo conteúdo quando ministrado por meio da aula tradicional, com apoio do 
livro didático, bem como do uso de lápis e papel para a elaboração de gráficos das funções 
quadráticas, pareceu não atingir o objetivo esperado pela professora da turma, pois quando 
avaliados, os alunos cometeram erros em questões relacionadas aos coeficientes angular e 
linear e, consequentemente não compreenderam a relação existente entre os coeficientes e 
a representação gráfica, bem comosobre sua monotonicidade.

 O uso do Tablet como meio auxiliar para a aula de matemática, também contribuiu 
para que os alunos demonstrassem mais interesse pelo conteúdo. A experiência com este 
recurso serviu entre outros fatores para que os alunos percebessem que a Matemática é 
algo que também está inserida nas tecnologias e que eles mesmos podem dominá-la, já que 
apresentam significativa habilidade na manipulação desses novos recursos tecnológicos.O 
desenvolvimento de atividades por meio do GeoGebra no Tablet se mostrou bastante eficaz 
pois favoreceu o pensar Matemática com tecnologias, resultando na compreensão da relação 
existente entre os coeficientes e o gráfico da função quadrática; sendo assim o uso desses 
recursos nas aulas de Matemática, elevou consideravelmente a compreensão dos alunos.

 O estudo nos deixa a certeza que a inserção da tecnologia na sala de aula, pode trazer 
avanços positivos para a aprendizagem dos alunos, bem como para o próprio desenvolvimento 



REVISTA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA EM FOCO<< ir para sumário 130

profissional do futuro professor à medida que este se mostrar propenso a enveredar pelos 
novos rumos que a educação vem tomando nos últimos anos.

 Pensamos também que o nosso objetivo pretendido foi alcançado, pois os futuros 
professores, passaram a ter uma visão mais ampla do cotidiano escolar, incluindo-se nesse 
caso, os problemas enfrentados pela escola de um modo geral, bem como as dificuldades 
enfrentadas pelos alunos acerca da aprendizagem da Matemática, ao mesmo tempo em 
que foi proporcionada uma experiência que levou esses futuros professores a perceberem 
a importância da participação ativa dos alunos para que possam aprender Matemática com 
mais compreensão.

 Essa percepção advém das reflexões realizadas nos encontros destinados à socialização 
das experiências no estágio, pois nesses momentos os futuros professores relataram que 
a utilização de determinadas metodologias e/ou recurso didático para as aulas exigem do 
professor mais que a aplicação desses recursos; requer do professor a habilidade para que 
esta utilização não recaia apenas na reprodução de “velha” aula tradicional, mas que acima 
de tudo o aluno possa interagir com esses recursos, tornando-se protagonista do processo 
de aprendizagem, tendo uma participação mais ativa na construção do conhecimento 
matemático.

 Ressaltamos a importância de que o Estágio Supervisionadopossa ser realizado em 
forma de projetos para a sala de aula e que possibilite aos futuros professores o exercício da 
análise, avaliação e crítica das práticas docentes que possam superar a rotina dos estágios 
nas escolas, conforme apontado por Pimenta e Lima (2012).
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RESUMO

Este artigo analisa o processo utilizado pelos alunos para resolver problemas matemáticos relativos ao entendimento de um 
fenômeno físico, numa pesquisa de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática. O método adotado foi o de 
Resolução de Problemas. Elaboraram-se análises de tipologias dos erros cometidos e método de Resolução de Problemas. Foi 
construído um Caderno de Atividades (Produto) que constou de sete atividades/questões relacionadas ao conteúdo de Sistemas 
Lineares aplicados em Circuitos. Os sujeitos da pesquisa foram estudantes da área eletroeletrônica de curso técnico de Eletrônica 
de uma Escola profissionalizante. Constatou-se que o método de Resolução de Problemas aumenta o processo de compreensão 
dos conceitos matemáticos, facilitando o raciocínio e possibilitando a construção e a execução de estratégia para a solução de um 
problema com conteúdo não essencialmente matemático.

Palavras-chave: Ensino da Matemática. Resolução de Problemas. Ensino profissionalizante. Sistemas Lineares. Circuitos.

ABSTRACT

This article analyzes the students’ used process to solve mathematical problems related to the understanding of a physical 
phenomenon, as a research for the Graduate Professional Master Program in Science and Mathematics Teaching. The used method 
was the Problem Solving. Typologies of mistakes analysis and Problem Solving Method were elaborated. An Activity Book (Product) 
was created which is consisted of seven activities / issues related to the content of Linear Systems applied to circuits. The research 
subjects were the students from the electronics area of an electronic technician course of a vocational school. It was found that 
the Solving Method increases the process of understanding mathematical concepts, facilitating the reasoning and favoring the 
construction and strategy implementation for the solution of a problem that is not essentially mathematical content.

Keywords: Teaching Mathematics. Problem Solving. Vocational Training Courses. Linear Systems. Circuits.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo, resultante de uma dissertação de Mestrado Profissional em Ensino 
de Ciências e Matemática, procura refletir como a Matemática, no ensino profissionalizante, 
desempenha seu papel instrumental, beneficiando os alunos sem suas atividades das disciplinas 
profissionais. Foram elaboradas várias questões em um Caderno de Atividades, aplicando 
o conhecimento matemático em sistemas lineares, por meio do método de Resolução de 
Problemas, para os cursos de formação profissional da área de eletroeletrônica. Busca-se 
evidenciar as etapas da aprendizagem, quando os estudantes se depararam com situações-
problemas de temas específicos da área. Como o aluno resolve um problema de circuitos de 
malhas empregando conhecimento de Matemática, isto é, trabalha numa situação-problema 
tecnológica em sala de aula de Matemática? Como ele constrói ou aplica esse conhecimento?

De acordo com Machado (1998), a Matemática é um sistema de representação original; 
apreendê-lo tem o significado de um mapeamento da realidade, como no caso da língua. 
Mais do que a aprendizagem de técnicas para desenvolvimento da capacidade de interpretar, 
analisar, sintetizar, significar, conceber e projetar. 

Para que o aluno tenha uma boa compreensão do conteúdo matemático, visando 
aplicações das disciplinas técnicas, é necessário utilizar metodologias nas situações práticas 
do aprendizado. Uma das metodologias utilizadas para esse aprendizado é a resolução de 
problemas. A atividade de resolver problemas está presente na vida das pessoas, exigindo 
soluções que, muitas vezes, requerem estratégias de enfrentamento. O aprendizado de 
estratégias auxilia o aluno a enfrentar novas situações em outras áreas do conhecimento. 

Para Polya (2006), Pozo (1998), Dante (1991), Gazire (1988), Laudares (1987), Barros 
Filho (2012), a resolução de problemas é uma estratégia eficiente no aprendizado escolar, 
diferentemente do exercício, que, muitas vezes, tem uma ação mecânica, repetitiva, de 
aplicação imediata de uma propriedade em algoritmo.

O Professor Mediador e a Resolução de Problemas

 Os modelos de ensino centrados no aluno têm as contribuições dos pesquisadores 
Vygotsky (1987) e Piaget (1975) no processo de ensino-aprendizagem. A ideia de citar esses 
teóricos está relacionada à mudança da função do professor, defendida pelos autores citados, 
na análise dos processos de aprendizagem. Para eles, o docente passa de mero transmissor 
de conteúdo para a função de “mediador”. Pressupõe-se, assim, que o conhecimento não 
deve ser entendido apenas como a transmissão de informações e conceitos. O aprendizado 
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para aplicar o conhecimento se dá por meio do relacionamento com o meio, informações e 
experiência.

Os modelos de ensino para uma aprendizagem significativa consistem em trazer 
o estudante para uma mobilização no processo do aprender atuando com atividades, 
especialmente pela resolução de problemas.

A abordagem da resolução de problemas

Para que se tenha compreensão e desenvolvimento do processo de resolução de 
problemas, os autores Pozo (1998), Polya (2006), Dante (1991), Gazire (1998) e Laudares 
(1987) mostram, em seus estudos, a importância de se seguirem etapas.

Polya (2006) defende que, para se obter a eficácia na resolução de problemas 
matemáticos, é necessário seguir quatro etapas: 

Figura 1- Resolução de Problemas de Polya

Fonte: Adaptado de POLYA, G. (2006, p.XIX) 

Pozo (1998) afirma que a solução de problemas matemáticos é resumida em dois 
processos de aprendizagem: tradução e solução do problema. Para esse autor, é necessário 
que uma pessoa compreenda o problema e o traduza para uma série de expressões e símbolos 
matemáticos. A partir daí, programa-se uma série de estratégias que estabelece as submetas 
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que se pretende alcançar para chegar à solução final e aplicação de técnicas que permitam 
atingir cada uma dessas submetas.

Pozo (1998) apresenta algumas técnicas que ajudam a compreender melhor os 
problemas matemáticos:

Figura 2- Resolução de Problemas de Pozo

Em seu livro Didática da resolução de problemas de matemática, Dante (1991) propõe 
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o tema da resolução de problemas nas primeiras cinco séries do ensino fundamental. Para 
ele, os objetivos na resolução de problemas são:

Figura 3 - Resolução de Problemas de Dante

Fonte: Adaptado de DANTE (1991, p. 11)
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Em seus estudos, Laudares (1987) acrescenta que, na resolução dos exercícios ou 
problemas, o estudante deve seguir as etapas desenhadas no diagrama da Figura 4.

Figura 4 - Resolução de Problemas de Laudares

Fonte: Adaptado de LAUDARES (1987, p. 88).
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 Laudares (1987) propõe que o professor seja um orientador. O aluno é que aprende. 
Se o professor resolve, em sala de aula, todos os problemas para o aluno, este ficará limitado 
a memorizar soluções, não procurando descobri-las. O mesmo autor enfatiza a necessidade 
de o estudante resolver problemas diversificados além dos apresentados em sala de aula, 
pesquisar outros livros, outros autores e frequentar a biblioteca.

 Conforme Dante (1991), o trabalho com resolução de problemas matemáticos em sala 
de aula é fazer com que aluno pense produtivamente. Para isso, é necessário formar cidadãos 
com habilidades matemáticas, que saibam como resolver de modo inteligente seus problemas 
no comércio, de economia, administração, engenharia, medicina, previsão de tempo e outros 
da vida cotidiana, e não apenas em sala de aula, no interior da escola.

DESIGN DAS ATIVIDADES

Neste artigo, são apresentadas duas das sete atividades que compõem o Caderno de 
Atividades, considerado o produto da Dissertação. A primeira questão tem como objetivo 
a aplicação de sistema linear, não homogêneo, possível e determinado de duas equações e 
duas incógnitas em circuito de duas malhas.

A segunda atividade tem o propósito da aplicação de sistema linear, homogêneo, 
possível e determinado de três equações e três incógnitas em circuito de três malhas.

Os dados foram coletados em sala de aula e no laboratório de eletrônica. Os sujeitos 
da pesquisa foram estudantes do Curso Técnico de Eletrônica da Fundação de Educação para 
o Trabalho de Minas Gerais - Utramig, uma instituição profissionalizante em Belo Horizonte.

A pesquisa realizada foi qualitativa, direcionada para o ensino profissional técnico na 
área de Eletrotécnica.

Processo Metodológico

As atividades, que necessitaram de conhecimento e de técnicas de resolução de sistema 
linear com aplicação em Circuito de Malhas, tiveram os seguintes objetivos:

a) Aplicar o conteúdo matemático num problema relacionado ao fenômeno Eletroeletrônico;

b) Desenvolver o processo de construção e execução de estratégia para a solução de um 
problema com conteúdo matemático, relacionado ao fenômeno Eletroeletrônico;
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c) Identificar as diversas estratégias e categorias da atividade algébrica utilizadas na solução de 
problemas.

O contato direto com os estudantes propiciou à pesquisadora perceber as dificuldades, 
os erros, os acertos e as discussões nas estratégias de resolução. Os alunos se sentiram 
motivados, com grande interesse em responder às questões propostas.

As informações relevantes durante a resolução das atividades foram registradas, 
catalogadas e gravadas. Foram feitas entrevistas com os estudantes para conhecer suas 
percepções sobre as dificuldades e facilidades existentes nas questões propostas.

Aplicação das Atividades

A aplicação das atividades teve a duração média de 1 hora e 30 minutos, totalizando 
sete encontros, realizados nas próprias aulas de Matemática, de outubro a novembro de 
2013.

O Caderno de Atividades (Produto) constou de sete questões relacionadas ao conteúdo 
de sistemas lineares aplicados em circuito de malhas.

Na primeira questão, tratou-se de uma revisão dos conceitos e procedimentos de 
resolução do sistema linear. As atividades dois, três, quatro, cinco e seis enfatizavam problemas 
físicos relacionados a malhas em diferentes circuitos. A última questão consistiu em uma 
atividade prática de montagem de um Circuito Puramente Resistivo de duas malhas, com o 
propósito da aplicação da Lei de Kirchhoff, resolução do sistema linear e a comprovação dos 
valores encontrados, compatibilizando-os com os dados.

A metodologia de Resolução de Problemas foi baseada nas etapas apresentadas pelos 
autores Laudares (1987), Polya (2006), Pozo (1998) e Dante (1991), assim sistematizada: 

1º. Leitura do problema;

2º. Interpretação do enunciado: verbalização;

3º. Identificação das variáveis;

4º. Identificação dos dados do problema;

5º. Identificação dos conceitos e modelos matemáticos adequados (leis físicas);

6º. Montagem das equações lineares do problema;
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7º. Resolução do problema;

8º. Interpretação/Compatibilização e retrospecto da solução do problema.

A proposição dos problemas teve um mesmo design. Preocupou-se em apresentar o 
mesmo formato para facilitar a interpretação dos estudantes. Cada problema foi colocado 
dentro de um quadro, de forma que a visualização facilitasse o seu entendimento. 

O Quadro 1 mostra a representação padronizada da apresentação dos problemas.

Quadro 1 – Representação padronizada da apresentação dos problemas

TEMA DO PROBLEMA
ENUNCIADO

1 - INTERPRETAÇÃO DO ENUNCIADO
Verbalização

2- MODELO MATEMÁTICO

- IDENTIFICAÇÃO DAS INCÓGNITAS

- IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS

- LEI FÍSICA

- MONTAGEM DAS EQUAÇÕES
3 - RESOLUÇÃO DO PROBLEMA

4 – INTERPRETAÇÃO/COMPATIBILIZAÇÃO E RETROSPECTO DA RESOLUÇÃO DO 
PROBLEMA

Fonte: Adaptado de BARROS FILHO (2012)

O Quadro 2 descreve todas as atividades propostas na Pesquisa de Mestrado que estão 
na Dissertação com os respectivos objetivos e metodologia.
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Quadro 2 – Descrição das Atividades com seus objetivos e Metodologia

ATIVIDADES OBJETIVO METODOLOGIA
Primeira - Introdutória

Resolução de um problema 
que envolve sistema linear, 
não homogêneo, possível e 
determinado na aquisição de 
equipamentos elétricos.

Resolver um problema que 
exija um sistema de 3 equações 
e 3 incógnitas, revisando o 
processo de resolução deste 
sistema.

Dado o problema do sistema 
linear que envolve 3 equações 
e 3 incógnitas, será elaborado 
um plano que facilitará a 
resolução do problema, a 
análise dos passos efetuados e 
a Compatibilização da solução 
com os dados.

Segunda

 Aplicação de um sistema 
linear, não homogêneo, 
possível e determinado 
de duas equações e duas 
incógnitas em circuito 
analógico de duas malhas.

Resolver um problema de 
circuito com duas malhas, com 
sistema linear de equações 
não homogêneas aplicado nos 
cursos de Eletrônica.

Dado o problema de circuito 
de duas malhas que envolve 
um sistema de 2 equações e 
2incógnitas, será elaborado 
um plano que facilitará a 
resolução do problema, a 
análise dos passos efetuados e 
a Compatibilização da solução 
com os dados.

Terceira

 Aplicação de sistema linear, 
não homogêneo, possível e 
determinado de três equações 
e três incógnitas em circuito 
analógico de três malhas.

Resolver um problema de 
circuito com três malhas, com 
sistema linear de equações 
não homogêneo, aplicado nos 
cursos de Eletrônica.

Dado o problema de circuito 
de três malhas que envolve 
um sistema de 3 equações e 
3 incógnitas, será elaborado 
um plano que facilitará a 
resolução do problema, a 
análise dos passos efetuados e 
a Compatibilização da solução 
com os dados.

Quarta

 Aplicação de sistema linear, 
não homogêneo, possível e 
determinado de duas equações 
e duas incógnitas em circuito 
de corrente contínua em malha 
(LKC)

Resolver um problema de 
circuito com duas malhas, com 
sistema linear de equações 
não homogêneo aplicado nos 
cursos de Eletrônica.

Dado o problema de circuito 
de corrente contínua que 
envolve sistema de 2 equações 
e 2 incógnitas, será elaborado 
um plano que facilitará a 
resolução do problema, a 
análise dos passos efetuados e 
a Compatibilização da solução 
com os dados.

Quinta

 Aplicação de sistema linear 
homogêneo, possível e 
determinado de duas equações 
e duas incógnitas em circuito 
analógico de duas malhas.

Resolver um problema de 
circuito com duas malhas, com 
sistema linear de equações 
homogêneas aplicado nos 
cursos de Eletrônica.

Dado o problema de circuito 
de duas malhas que envolve 
um sistema de 2 equações e 
2 incógnitas, será elaborado 
um plano que facilitará a 
solução do problema, a análise 
dos passos efetuados e a 
Compatibilização da solução 
com os dados.
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Sexta 

 Aplicação de sistema linear 
homogêneo, possível e 
determinado, de três equações 
e três incógnitas, em circuito 
analógico de três malhas.

Resolver um problema de 
circuito com três malhas, com 
sistema linear de equações 
homogêneas aplicado nos 
cursos de Eletrônica.

Dado o problema de circuito 
de três malhas que envolve 
um sistema de 3 equações e 
3 incógnitas, será elaborado 
um plano que facilitará a 
solução do problema, a análise 
dos passos efetuados e a 
Compatibilização da solução 
com os dados.

Sétima

Atividade prática aplicada 
no laboratório de Eletrônica 
da Utramig: Informações 
técnicas necessárias de circuito 
puramente resistivo (LKT e 
LKC).

Montar um Circuito Puramente 
Resistivo de duas malhas, 
aplicar a Lei de Kirchhoff, 
resolver o sistema linear 
e comprovar os valores 
encontrados por meio de 
cálculos matemáticos.

A metodologia é a aplicação 
dos processos de solução 
de um problema de circuito 
Puramente Resistivo de duas 
malhas, que possibilita a 
montagem desse circuito; 
aplicação da Lei de Kirchhoff 
e a resolução do sistema de 
2 equações a 2 incógnitas, 
comprovando os valores 
encontrados.

Fonte: Elaborado pela autora

Como exemplo, seguem duas atividades realizadas nesse trabalho, a segunda e a sexta 
do Caderno de Atividades (Produto da Dissertação).

A segunda atividade trata de sistema linear, não homogêneo, possível e determinado 
de duas equações e duas incógnitas em Circuito analógico de duas malhas (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Representação da Segunda Atividade

ENUNCIADO
Dado um circuito (ver figura abaixo) com duas malhas chamadas de malha 1 e malha 
2. A malha 1 é formada pelo percurso abcda, e a malha 2 é formada pelo trajeto adefa. 
Conhecidas as resistências: R1=4Ω, R2= 3Ω, R3= 2Ω e as tensões: VA= 58 V e VB= 10 V, 
determine as correntes I1 e I2 desse circuito.

Diagrama

c

b

VA = 58 V

d e

VB = 10 V

I2

R 2 = 3 Ω

I2I1

Malha 1

a

V1
I1

V2

Malha 2

f

V3

R 1 = 4 Ω R 3 = 2 Ω

Fonte: Adaptado de GUSSOW (1997)

Os tópicos abordados envolvem conceitos básicos de um circuito analógico que 
permitem ao estudante as seguintes habilidades: verbalizar a descrição do circuito elétrico 
proposto; identificar as incógnitas (correntes) e os dados do problema, que são os resistores 
e as voltagens; montaras equações desse circuito e resolvê-las, para, em seguida, confrontar 
os resultados obtidos do problema de acordo com as correntes calculadas do circuito.

Para a resolução, é necessário que os estudantes tenham conhecimento de correntes 
de malhas, com destaque para os resistores, as tensões, além de identificar as incógnitas do 
problema que são as correntes do circuito. É necessário também que tenham conhecimento 
da Lei Física de Kirchhoff, quando especifica que a soma de um determinado sentido das 
tensões de uma malha é igual a zero. 

Na interpretação do enunciado, foi proposto aos estudantes que trocassem informações 
entre si, para a compreensão do problema e sua descrição verbal. 

Quanto à resolução do Modelo Matemático, são apresentadas questões para que os 
alunos possam identificar as incógnitas (correntes I1 e I2 do circuito); identificar os dadosVA = 
58 V e VB= 10 V e os três resistores R1 = 4Ω, R2 = 3 Ωe R3 = 2 Ω); analisar o diagrama de acordo 
com os dados do problema(A malha 1 é constituída pelos componentes VA = 58 V, R1 = 4Ω e 
R2 = 3 Ω . A malha 2 é constituída pelos componentes VB  = 10 V e os resistores R2 = 3 Ω e R3 = 2 
Ω. Como se vê, as duas malhas compartilham o resistor R2. No circuito, optou-se pelo sentido 
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horário para I1 e I2, o que será confirmado, ou não, após os cálculos; aplicar Lei Física (LKT- Lei 
de Kirchhoff das Tensões) que a questão propõe e montar as equações do sistema:

VA – R1I1-R2(I1-I2)=0

R2(I1-I2) – R3I2-VB = 0

Pretende-se que os estudantes manifestem conhecimento específico de Correntes de 
Malhas ensinado nos cursos da área de Eletroeletrônica, enfatizando a aplicação de sistema 
linear, seu conceito e sua resolução.

Quanto à Resolução de Problemas, foi solicitado aos estudantes que elaborassem a 
resolução do sistema de duas equações e duas incógnitas, retiradas do circuito, cujo propósito 
é encontrar os valores das correntes I1 e I2, métodos de resolução: Adição, Substituição ou 
Comparação. E, finalmente, nas questões contidas dentro da categoria Compatibilização, 
procurou-se explorar a percepção dos estudantes quanto à comprovação dos resultados 
obtidos.

A sexta atividade tratou de sistema linear, homogêneo, possível e determinado de três 
equações e três incógnitas em Circuito analógico de três malhas (Quadro 4)

Quadro 4 - Representação da Sexta Atividade

ENUNCIADO
Dado um circuito (ver figura abaixo) com três malhas chamadas de malha 1, malha 2 e 
malha 3; dados V1 = 20V, V2= 20V, V3=10V, V4=10V, V5= 10V e  R1= 1Ω,  R2= 2Ω, R3= 3Ω, 
R4= 4 Ω e R5= 5 Ω, calcule todas as correntes do circuito.                   

Diagrama

VR2

V1 = 20 V

I A

R 1

VR1

V4 = 10 V

V3 = 10 V

V2 = 20 V

V5 = 10 V

R 3

I BR 2 VR4 R 4 

VR3

I C

R 5

VR5

Fonte: Elaborado pela autora

Os tópicos abordados envolvem também conceitos de um circuito analógico, que 
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permitem ao estudante as mesmas habilidades explicitadas no exemplo anterior.

Procurou-se saber se os estudantes identificam as partes de um problema e se eles 
sabem descrevê-lo verbalmente, valorizando a interpretação do texto.

Quanto à resolução do Modelo Matemático, foram feitas questões para que os alunos 
pudessem identificar as incógnitas(IA, IBe IC), identificar os dados (Resistências: R1,R2 e R3, R4 
e R5  e f.e.m.  V1, V2, V3, V4 e V5 ) e analisar o diagrama de acordo com os dados do problema.

Na Malha 1: No sentido horário, existe f.e.m. V1 com 20 V, uma resistência R1 com 1Ω, a 
resistência R2 com 2 Ω(compartilhada entre as malhas 1 e 2). Uma f.e.m., V2 de 20 volts com 
polaridade invertida em relação a V1.

Na Malha 2: Uma f.e.m. V3 de 10 volts, uma f.e.m. V2 de 20 volts, compartilhada com a 
malha 1 e de polaridade invertida a V3. Uma resistência R2 (2Ω) compartilhada com malha 1 e 
a resistência R3 de 3Ω. Uma resistência R4 (4Ω) compartilhada com a malha 3 e uma f.e.m. V4 

de 10 volts também compartilhada com a malha 3 e de mesma polaridade de V3.

Na Malha 3: Uma f.e.m. de V5 de 10 V, uma f.e.m. de V4 de 10 V compartilhada com a 
malha 2 e de polaridade invertida em relação a V5, uma resistência R4 de 4 Ω compartilhada 
com a malha 2 e uma resistência R5 de 5 Ω); aplicar Lei Física (LKT)que a questão propõe e 
montar as equações do sistema:

V1- R1IA – R2 (IA – IB) –V2 = 0

V2 + R2IA – R2IB – R3IB – R4IB + R4IC – V3 –V4 = 0

V4 + R4IB –R4IC – R5IC -10 = 0 

Quanto à categoria Resolução de Problemas, foi solicitada aos estudantes a resolução 
do sistema de três equações e três incógnitas retiradas do circuito, cujo propósito era 
encontrar os valores das correntes IA e IB  IC  por meio de um dos métodos de resolução: 
Escalonamento, Regra de Cramer ou Substituição. Nas questões contidas dentro da categoria 
Compatibilização, procurou-se explorar a percepção dos estudantes quanto à comprovação 
dos resultados obtidos. 

APLICAÇÃO E ANÁLISE

Os resultados descritos representam as respostas obtidas pelos sujeitos da pesquisa.
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Análise de Erros 

A análise de erros busca entender as causas das dificuldades e as formas de refletir 
sobre os erros como suporte para aprendizagem. Por meio das dificuldades, é possível auxiliar 
os estudantes nas suas dúvidas e inquietações, abrindo um espaço mais amplo nas aulas, 
com mais desafios e problematizações.

Para analisar a resolução dos problemas, foram categorizados os erros cometidos pelos 
alunos segundo as classes descritas abaixo, baseadas e adaptadas na classificação feita por 
Movshovitz-Hadar, Zaslavsky e Inbar (1987), citadas por Cury (2007).

I) Uso errado dos dados: nesta classe são considerados os erros relacionados com 
discrepâncias entre os dados do problema e a forma como foram utilizados;

II) Interpretação do enunciado - linguagem mal interpretada: esses erros relacionam-se à 
tradução incorreta dos itens de uma para outra linguagem;

III) Inferência logicamente inválida: nesta classe, são incluídos os erros que se relacionam com 
raciocínios falsos, como, por exemplo, tirar conclusões inválidas de um conjunto de dados do 
problema;

IV) Conceitual - definição ou teorema distorcido: nesta categoria, são incluídos os erros que se 
relacionam a definições ou propriedades que não se aplicam na questão proposta ao aluno;

V) Solução não verificada: o aluno não apresenta os passos dados necessários para a verificação 
da solução encontrada;

VI) Erro operacional - erros técnicos: erro de cálculos; 

VII) Lei Física: erro ao aplicar Lei Física proposta.

Análise das Categorias

Segue, como exemplo, a análise dos resultados obtidos na segunda atividade. Os 
alunos se dispuseram em duplas, buscando favorecer um trabalho colaborativo, incentivando 
discussões entre os membros de cada grupo e melhores interações entre eles.

O quadro 5 apresenta os conceitos utilizados de cada categoria das atividades:
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Quadro 5 - Critérios e significados das atividades

Etapas Critérios SIGNIFICADO
Interpretação do Enunciado Acerto Completo Os alunos conseguiram interpretar de 

forma correta o enunciado do problema- A
Acerto Incompleto Os alunos não conseguiram interpretar de 

forma completa o enunciado do problema-I
Erro Os alunos não conseguiram interpretar o 

enunciado da questão - E
Modelo Matemático Identificação das Incógnitas 

do problema
Incógnita é um valor desconhecido que é 
preciso determinar para a solução de um 
problema

Dados do Problema Identificar os dados que o problema propõe
Análise do Diagrama 

Problema

Detalhar o diagrama do problemaproposto

Lei Física Que Lei Física deve se aplicar para a 
solução do problema

Monte as equações do 
sistema do problema

Montar o sistema linear que o problema 
propõe

Resolução de Problemas Seleção de Métodos de 
Sistema Linear

Escolher um dos métodos existentes na 
resolução de sistema linear

Resolução de Sistema Linear Resolver o sistema linear depois de 
escolher um dos métodos existentes

Interpretação/
Compatiblização

e Retrospecto de Resolução 
de Problemas

Compatibilização, isto é, 
comparação da solução 
obtida com os dados do 
problema

Examinar a solução obtida, isto é, testar se 
o resultado encontrado está correto.

Dados e solução são 
compatíveis

Os resultados encontrados são compatíveis 
com os dados do problema

Sentidos das Correntes Quais os sentidos das correntes que 
percorrem o circuito a partir dos valores 
encontrados. Dizer se as correntes 
encontradas no circuito estão circulando no 
sentido horário ou anti-horário.

Fonte: Elaborado pela autora

Segue abaixo, o Quadro 6, que apresenta as dificuldades dos alunos:
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Quadro 6 - Dificuldades apresentadas pelos alunos

Atividade 1 Falta de conhecimento do método de resolução do sistema linear e 
interpretação individual.

Atividade 2 Falta de entendimento do enunciado da questão; falta de 
conhecimento matemático de sistema linear quanto à sua resolução e 

desconhecimento da aplicação da Lei Física do circuito.
Atividade 3 Falta de entendimento do enunciado que a questão solicita; 

desconhecimento da aplicação da Lei Física do Circuito; extrair as 
equações do Diagrama do Circuito e erro de cálculo na resolução da 

questão.
Atividade 4 Dificuldades ao extrair as equações do diagrama do circuito, erro de 

cálculo na resolução da questão. Falta de entendimento do enunciado da 
questão da Análise do Diagrama do Problema e o não raciocínio físico da 

questão.
Atividade 5 Dificuldades ao extrair as equações do Diagrama do Circuito e erro de 

cálculo na resolução da questão. Na questão de Análise do Diagrama do 
Problema, os alunos demonstraram falta de entendimento do enunciado 

que a questão solicita e o não raciocínio dos fenômenos físicos da 
questão.

Atividade 6 Dificuldades ao extrair as equações do Diagrama do Circuito e erro de 
cálculo na resolução da questão. Na questão de Análise do Diagrama do 
Problema, os alunos demonstraram falta de entendimento do enunciado 

da questão e o não raciocino físico.
Atividade 7 Os alunos demonstraram não saberem manusear o aparelho Multímetro, 

cometendo erro de leitura. Tiveram dificuldades ao extrair as equações 
do Diagrama do Circuito, erro de cálculo na resolução da questão e 

aplicaram a Lei Física incorretamente.
Fonte: Elaborado pela autora

Análise de Erros e Síntese das Categorias Analisadas

A tabela 1 apresenta a análise de erros cometidos pelos alunos que responderam 
às questões no experimento realizado. Buscou-se entender as causas das dificuldades e 
encontrar formas de aproveitar os erros como ferramentas para aprendizagem.
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Tabela 1 - Tipologias dos Erros

Tipos de Erros

Atividades

Uso Errado dos 
Dados

Interpretação do 
Enunciado

Inferên-
cia Lógica 
Inválida

Conceitual Solução Não 
verificada Erro Operacional

Lei Física/

leitura dos 
equipamen-

tos

100%

Atividade 1
1

(4,34%)

5

(21,73%)
-

4

(17,39)%

7

(30,43%)

6

(26,08%)
- 23

Atividade 2 3

(11,53%)

3

(11,53%)
- -

10

(38,46%

6

(23,07%)

4

(15,38%)
26

Atividade 3 1

(4,76%)

4

(19,04%)
-

3

(14,28%)

6

(28,57%)

5

(23,8%)

2

(9,52%)
21

Atividade 4 2

(8,69%)

1

(4,34%)
- -

14

(60,86%)

6

(26,08%)
0 23

Atividade 5 1

(14,28%)

1

(14,28%)
-

2

(28,57%)

1

(14,28%)

2

(28,57%)
0 7

Atividade 6 2

(14,28%)

3

(21,42%)
- -

5

(35,71%)

4

(28,57%)
0 14

Atividade 7
- - - -

6

(27,27%)

8

(36,36%)

8

(36,36%)

22

Totais
10

(7,35%)

17

(12,5%)
-

9

(6,61%)

49

(36,03%)

37

(27,2%)

14

(10,29%)

136

(100%)

Fonte: Elaborada pela autora

 As tipologias de erros apresentadas correspondem ao modelo de Movshovitz-Hadar, 
Zaslavsky e Inbar (1987). O modelo seguido apresenta as categorias propostas pelos modelos 
de Resolução de Problemas.

 Cabe destacar que a opção de análise da Tipologia de Erros de Movshovitz-Hadar, 
Zaslavsky e Inbar (1987) deve-se à sua maior especificidade quando se refere, por exemplo, à 
tipologia “Conceitual”.

 A tabela 2 apresenta as categorias de Resolução de Problemas em cada atividade 
analisada.
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Tabela 2-Categorias

  Categorias

Atividades

Interpretação do 
Enunciado

Modelo Mat./
Montagem do Sist. 

Linear

Resolução de 
Problemas

Interpretação/

Compatibilização

Medição 
dos valores 

tensões, 
correntes e 
resistores

A I E A I E A I E A I E A I E
Atividade 1 2 4 1 29 2 4 15 - 6 5 3 4 - - -
Atividade 2 5 1 2 20 2 13 6 1 5 2 2 8 - - -
Atividade 3 4 - 4 28 3 8 9 - 5 3 - 6 - - -
Atividade 4 4 1 - 14 5 6 4 - 6 1 1 13 - - -
Atividade 5 5 1 - 24 2 9 3 - 2 3 - 1 - - -
Atividade 6 4 2 1 30 2 9 3 - 4 1 1 4 - - -
Atividade 7 - - - 8 - 4 6 - 8 3 4 2 4 7 1

TOTAL PARCIAL 24 9 8 153 16 53 46 1 36 18 11 38 4 7 1
% 58,5 22 19,5 69 7 24 55,5 1 43,5 27 16 57 34 58 8

TOTAL GERAL 41 222 83 67 12

Fonte: Elaborada pela autora

Nota: Os percentuais foram arredondados para o número inteiro mais próximo ou para 
meio ponto percentual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O experimento do instrumento didático com atividades elaborado para a pesquisa 
empírica possibilitou encontrar algumas evidências. Tendo por base a metodologia de 
Resolução de Problemas, verificou-se queos estudantes tiveram dificuldades na interpretação 
de textos, na resolução de modelos matemáticos e no entendimento dos fenômenos físicos. 
Tais dificuldades podem ser consequência da falta de hábito em resolver questões que exigem 
a construção do conhecimento, distintas daquelas que levam os alunos a pensar de forma 
mecânica, resolvendo listas de exercícios sem a devida interpretação dos resultados.Polya 
(2006) apresenta um modelo de Resolução de Problemas em que é fundamental que o aluno 
compreenda a estrutura do problema. 

A pesquisa realizada mostra que, na categoria “Interpretação do Enunciado/
Compreensão do Problema”, os alunos apresentaram 41,4% de respostas incompletas e 
erradas. É um percentual que pode ser interpretado como bastante significativo no âmbito 
da Educação Profissional. Percebe-se que a dificuldade do aluno em entender o enunciado do 
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problema pode ser resultante da dificuldade em interpretar o texto apresentado.

Seguindo ainda o modelo proposto por Polya (2006), na categoria “Modelo Matemático/
Montagem do Sistema Linear”, as respostas incompletas ou erradas apresentaram, na 
pesquisa realizada, um percentual de 31,07%, evidenciando a dificuldade encontrada pelos 
alunos para fazer a transposição para a linguagem simbólica solicitada e o uso prático de 
fórmula. 

Na categoria “Resolução de Problemas”, as respostas incompletas e erradas totalizaram 
44,57%, consequência da falta de atenção, do desconhecimento de Sistema Linear e da 
dificuldade em resolver as quatro operações básicas da Matemática.

Na categoria “Interpretação/Compatibilização”, as respostas incompletas e erradas no 
experimento realizado totalizaram 73,12%. Pelo alto percentual apresentado, percebe-se que 
o aluno participante do experimento elaborado pela pesquisa tem pouco hábito de verificar 
e analisar os resultados obtidos na resolução de problemas.

 Na perspectiva das técnicas de Resolução de Problema defendida por Pozo (1998), foi 
possível verificar que os alunos tiveram dificuldade em indicar qual é a meta do problema; 
em apontar onde reside a dificuldade da tarefa; em separar os dados relevantes dos não 
relevantes; em indicar os dados com os quais se pode contar para resolver a tarefa; em indicar 
quais os dados que não estão presentes, mas que são necessários para resolver a tarefa.

É possível salientar que as contribuições de Laudares (1987) - no sentido de se fazer 
uma leitura atenta do problema ou enunciado do exercício; de o aluno tentar lembrar se já 
fez algum exercício do mesmo tipo; de descobrir, inicialmente, em que assunto se enquadra 
o exercício ou problema - poderiam reduzir o percentual de respostas incompletas e erradas 
na categoria “Interpretação do Enunciado do Problema”. 

No mesmo sentido, na categoria “Modelo Matemático/Montagem do Sistema Linear”, 
se fossem seguidas as orientações desse autor quando propõe que o aluno deverá relacionar 
os dados e o que é pedido e selecionar bem as fórmulas que deverão ser aplicadas, a margem 
de acerto seria maior. 

Provavelmente, haveria menores percentuais de respostas incompletas e erradas, 
na categoria “Resolução de Problemas”, se fossem seguidas as orientações de Laudares 
(1987) para não tentar resolver problemas mecanicamente, conferir as operações e avaliar 
se a solução é compatível com os dados, que diz respeito à quarta etapa de Polya(2006) - 
retrospecto:examinar a solução obtida.

As sete atividades descritas na Tabela 2apresentadas na Pesquisa de Mestrado têm,em 
média, um percentual de “Acertos” de 48,6%; de “Respostas Incompletas”, 21% e de “Erros”, 
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30,35%. A soma de respostas incompletas e erradas totaliza 51,35%, resultante de dificuldade 
na Interpretação dos textos, da dificuldade de buscar a resolução por meio de modelos 
matemáticos e do entendimento dos fenômenos físicos. Possivelmente, a adoção de uma 
metodologia como a de Resolução de Problemas aumentaria o processo de compreensão e 
evitaria erros de raciocínio.

A sistematização descrita pelos teóricos de Resolução de Problemas poderia oferecer 
um padrão que facilita a adoção de uma estratégia eficaz, mesmo que os estudantes não a 
compreendam em sua totalidade. A utilização da metodologia da Resolução de Problemas 
provocou uma melhor compreensão do sistema de equações lineares, possibilitando a sua 
utilização num determinado contexto.

Um dos Produtos deste trabalho foi o Caderno de Atividades, que constou de sete 
atividades relacionadas ao conteúdo de sistemas lineares aplicados em Circuitos.O produto 
citado encontra-se como apêndice na Dissertação de Mestrado em Ensino de Ciências e 
Matemática citada: A Matemática nos Cursos de Formação Profissional na Área Tecnológica 
de Eletroeletrônica: Resolução de Problemas Utilizando Sistemas Lineares em Circuitos.
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