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Presentación 

La XIV Conferencia Interamericana de Educación Matemática realizada en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México, del 3 al 7 de mayo del 2015, contó con la participación de cerca de 
1000 personas de 23 países y la presentación de más de 500 trabajos (conferencias plenarias y 
paralelas, mesa redonda, minicurso, diálogos, comunicaciones, talleres y posters) Esta fue una 
reunión regional de la International Commission on Mathematical Instruction (ICMI). El 
CIAEM es la organización afiliada al ICMI con mayor antigüedad. Su creación se remonta al año 
1961 cuando se realizó la primera conferencia en Bogotá, Colombia. 

Un gran nivel científico dominó los trabajos, en un ambiente cultural muy especial, con 
una gran hospitalidad por parte de los colegas de Chiapas.  

Los conferencistas plenarios fueron Michèle Artigue (Francia), Carlos Vasco (Colombia), 
Diane Briars (USA), Abraham Arcavi (Israel-Argentina), Celia Hoyles (Reino Unido), María 
Teresa Tatto (USA) y Alicia Ávila (México). Ellos también desarrollaron Diálogos especiales, 
espacios adicionales de conversación e intercambio. 

Una mesa plenaria organizada por la Red de Educación Matemática de América Central y 
El Caribe contó con la participación de Carlos Sánchez (Cuba), Nelly León (Venezuela), Edison 
de Faría (Costa Rica), Luis Carlos Arboleda y Jhony Villa (Colombia).  

El evento tuvo conferencias paralelas y minicursos impartidos por académicos invitados, 
entre ellos: Gabriele Kaiser (Alemania), Richard Noss (Reino Unido), Manuel Santos (México), 
Gert Schubring (Alemania), José Chamoso (España), José Luis Lupiáñez (España), Arthur 
Powell (USA), Alessandro Ribeiro (Brasil), Roberto Araya (Chile), Gilberto Obando 
(Colombia), Uldarico Malaspina (Perú). 

Los dos temas principales fueron la Preparación de docentes que enseñan matemáticas y 
el Uso de tecnologías en la Educación Matemática.  

El congreso tuvo el valioso patrocinio de varias instituciones internacionales y nacionales: 
International Commission on Mathematical Instruction; Universidade Luterana do Brasil; Centro 
de Investigaciones Matemáticas y Metamatemáticas, y Centro de Investigación y Formación en 
Educación Matemática de la Universidad de Costa Rica; Secretaría de Educación del Estado de 
Chiapas; Universidad del Valle de México; Sindicato de Trabajadores de la Educación de 
México; Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR); Oficina 
de Convenciones y Visitantes de Chiapas; Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas de 
México; Escuela Normal Superior de Chiapas; Universidad de Costa Rica; HP; CASIO; y 
EduSystems. 

Desde el 2007 el CIAEM ha logrado, entre otras cosas: 

• Potenciar la calidad académica en los trabajos, la organización eficiente y la proyección de 
las conferencias interamericanas 

• Consolidar la publicación de trabajos seleccionados de la Conferencias en la revista 
Cuadernos de Investigación y Formación en Educación Matemática (editada en Costa 
Rica) 
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• Fortalecer la relación del CIAEM con la comunidad internacional de Educación 
Matemática, especialmente con el ICMI y la International Mathematical Union. 

• Crear y consolidar la Medalla Luis Santaló 
• Apoyar el desarrollo del Capacity and Networking Project del ICMI en América Latina 

(Costa Rica 2012, Perú 2016) 
• Auspiciar la creación y las actividades de la Red de Educación Matemática de América 

Central y El Caribe 
• Apoyar la organización del I Congreso de Educación Matemática de América Central y El 

Caribe, celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, en noviembre del 2013 
• Consolidar el uso intenso de tecnologías de la comunicación en todas las actividades del 

CIAEM 
• Crear una comunidad virtual del CIAEM de gran proyección tanto a través de su sitio web 

principal como de su página en Facebook  
• Fundar en México el Comité Interamericano de Educación Matemática con personalidad 

jurídica para atender los múltiples compromisos formales que posee 
• Traducir al español y publicar algunos textos del NCTM relacionados con la temática 

Principles to actions y continuar una línea importante de colaboración con el National 
Council of Teachers of Mathematics de los USA 

En la XIV CIAEM fue confirmada la decisión de tener la XV CIAEM en Medellín, 
Colombia, en el 2019. Será desde hará 58 años la segunda ocasión en que se realizará una 
CIAEM en tierra colombiana. 

CIAEM es el evento internacional más importante en Educación Matemática en América 
Latina. Constituye un punto de referencia para investigadores, docentes y estudiantes en todo el 
continente.  

La mayoría de los textos de base para las presentaciones plenarias o paralelas ha sido 
incluidas en el número 15 de los Cuadernos de Investigación y Formación en Educación 
Matemática que se edita en Costa Rica: http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem.  

Las comunicaciones, talleres, minicursos y posters han sido incluidas en esta colección 
digital de volúmenes que titulamos La Educación Matemática en las Américas: 2015. Los 
trabajos se han organizado de la siguiente manera: 

• Volumen 1 Educación Matemática en las Américas 2015: Formación Inicial para 
Primaria  

• Volumen 2 Educación Matemática en las Américas 2015: Formación Inicial para 
Secundaria  

• Volumen 3 Educación Matemática en las Américas 2015: Formación Continua  
• Volumen 4 Educación Matemática en las Américas 2015: Uso de Tecnología  
• Volumen 5 Educación Matemática en las Américas 2015: Etnomatemática y Sociología  
• Volumen 6 Educación Matemática en las Américas 2015: Currículum, Evaluación y 

Competencias  
• Volumen 7 Educación Matemática en las Américas 2015: Investigación  
• Volumen 8 Educación Matemática en las Américas 2015: Estadística y Probabilidad  
• Volumen 9 Educación Matemática en las Américas 2015: Geometría  
• Volumen 10 Educación Matemática en las Américas 2015: Álgebra y Cálculo 

http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem
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• Volumen 11 Educación Matemática en las Américas 2015: Educación Primaria  
• Volumen 12 Educación Matemática en las Américas 2015: Historia y Epistemología  
• Volumen 13 Educación Matemática en las Américas 2015: Nuevos Enfoques y Relación 

con Otras Áreas  
• Volumen 14 Educación Matemática en las Américas 2015: Necesidades Especiales  
• Volumen 15 Educación Matemática en las Américas 2015: Resolución de Problemas  
• Volumen 16 Educación Matemática en las Américas 2015: Modelación  
• Volumen 17 Educación Matemática en las Américas 2015: Talleres y Minicursos  
• Volumen 18 Educación Matemática en las Américas 2015: Posters  

El CIAEM desea agradecer a todos los autores que presentaron sus trabajos en la XIV 
CIAEM y que incluimos en esta colección de volúmenes. Y a todos los revisores, directores de 
tema, y colaboradores que participaron en la revisión científica de las ponencias de este magno 
evento. 

La organización detallada y la edición en sus diversas dimensiones fue realizada por 
nuestro segundo vicepresidente Patrick Scott (Estados Unidos) quien dedicó un esfuerzo 
extraordinario para tener estas Memorias disponibles. Quiero expresar en nombre de nuestra 
organización nuestro agradecimiento a Rick. Nuestra compañera Sarah González (Vocal para El 
Caribe) se encargó de tramitar su registro en República Dominicana que contó con el apoyo de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de ese país, a las que también expresamos 
nuestra gratitud. 

Los enlaces de estos volúmenes se han colocado en las páginas web oficiales del CIAEM. 

Esperamos que la publicación de todos estos trabajos contribuya al progreso de la 
investigación y la acción de aula en la Educación Matemática de las Américas. 

 
Angel Ruiz 
Presidente 
Comité Interamericano de Educación Matemática 
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A autonomia em um curso a distância de formação de professores
que ensinam Matemática nos anos iniciais

Luciane de Fatima Bertini
Departamento de Ciências Exatas e da Terra, Universidade Federal de São Paulo
Brasil
lfbertini@gmail.com
Reginaldo Fernando Carneiro
Faculdade de Educação, Universidade Federal de Juiz de Fora
Brasil
reginaldo.carneiro@ufjf.edu.br

Resumo
Neste artigo, temos como objetivo compreender o papel da autonomia exercida por
estudantes e tutores em um curso de formação de professores dos anos iniciais no que
diz respeito à matemática. Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa em que
investigamos as disciplinas Linguagens Matemática 1 e Linguagens Matemática 2.
Para produção de dados, utilizamos as interações registradas no ambiente virtual de
aprendizagem, bem como dados de entrevistas realizadas com tutores e estudantes. A
análise dos dados evidenciou que os estudantes exerceram sua autonomia quando
participaram de discussões em fóruns, sobre o material da disciplina, sobre os
conceitos matemáticos e ao apresentarem reflexões sobre a prática e o processo
formativo. Os tutores virtuais também exerceram a autonomia ao trazerem materiais
complementares, ao participarem da organização inicial das atividades, ao
elaborarem e construírem os critérios de correção das avaliações.
Palavras chave: autonomia, formação de professores, matemática, educação a
distância, pedagogia.

Introdução
A Educação a Distância (EaD) está em foco nas discussões no cenário educacional

brasileiro devido à criação, pelo Ministério da Educação (MEC), do Sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB) em 2006 que tem como objetivo a formação, em cursos de licenciatura,
dos professores da Educação Básica e também formação em serviço, e a capacitação de
dirigentes, gestores e trabalhadores da Educação.

A UAB foi criada para proporcionar o acesso ao ensino superior de pessoas que têm
dificuldades em frequentar um curso presencial, seja por indisponibilidade de horário ou por
dificuldade de locomoção e, assim, busca reduzir as desigualdades existentes no Brasil.

O Sistema UAB envolve uma parceria entre o MEC, os governos estaduais, municipais e
as universidades. Essa articulação acontece da seguinte forma: a universidade pública oferta
cursos em nível superior a distância contando com o apoio de polos presenciais que são de
responsabilidade dos Estados e dos municípios, que devem estruturar, organizar e manter os
polos de acordo com as orientações da UAB.
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A Universidade Federal de São Carlos (Brasil) passou a integrar o Sistema UAB em 2007,
oferecendo diversos cursos de graduação, dentre eles, o de formação a distância, via internet, de
professores da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, que atendem
crianças de 3 a 10 anos.

Esse curso tem duas disciplinas que se referem ao ensino e a aprendizagem da matemática
– Linguagens Matemática 1 (LM1) e Linguagens Matemática 2 (LM2) –, ambas com carga
horária de 60 horas, e que abordavam aspectos teóricos e metodológicos como a natureza do
conhecimento matemático, a função da matemática no Ensino Fundamental, algumas
considerações sobre a matemática na Educação Infantil e conteúdos matemáticos ensinados nos
Anos Iniciais: sistema de numeração decimal e as operações fundamentais, espaço e forma,
grandezas e medidas, frações e pensamento estocástico.

Essas disciplinas foram o cenário de nossa pesquisa que teve como objetivo compreender o
papel da autonomia exercida por estudantes e tutores em um curso de formação de professores
dos anos iniciais no que diz respeito à matemática.

Referencial teórico
Borba, Malheiros e Zulatto (2007) propõem um tripé em que devem estar pautados os

programas em EaD: a interação, o diálogo e a colaboração. Segundo os autores, essas
características são fatores que condicionam a natureza da aprendizagem e, por isso, influenciam
na qualidade dos cursos.

Acrescentamos a autonomia dos atores desta modalidade de ensino como sendo outro
elemento da EaD que vem sendo evidenciado pela literatura dessa área. Apenas para efeito
didático discutiremos essas características separadamente, compreendendo que elas estão inter-
relacionadas.

Contreras (2002, p. 193) compreende a autonomia, no contexto da prática, como “um
processo de construção permanente no qual devem se conjugar, se equilibrar e fazer sentido
muitos elementos. Por isso, pode ser descrita e justificada, mas não reduzida a uma definição
autoexplicativa”. Esses elementos entrelaçam:

Aspectos pessoais (os próprios compromissos profissionais) com os de relacionamento (já
que o ensino se realiza sempre em um contexto de relações pessoais e sociais); as tentativas
de compreensão e equilíbrio social com a defesa profissional de valores educativos, e a
independência de juízo com participação social (Contreras, 2002, p. 193).

Segundo Preti (2005, p. 113), a autonomia não pode ser confundida com liberdade sem
interferências, pois se trata de um processo individual, mas também permeado pelo outro, pelo
professor, pela escola que “mesmo quando propõem desenvolver ação emancipatória em relação
ao cidadão, ao educando, acabam exercendo algum tipo de influência, apontando a direção,
produzindo valores e significados”. Assim, o indivíduo não é o único responsável por
desenvolver sua autonomia, mas pode assumir uma posição ativa, participante e consciente
quando está nesse processo que se constitui “de relações e inter-relações, em que as dimensões
política e afetiva, além das dimensões cognitivas e metacognitivas, se fazem presentes” (Preti,
2005, p. 139).

Esse autor (2005) destaca que o desenvolvimento da autonomia é um processo inacabado e
que deve estar constantemente sendo construído. Esse processo é permeado por diferentes
dimensões que o influenciam e, por isso, o compreende como:
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Construção sócio-histórica, teórica e prática, como tarefa individual e coletiva ao mesmo
tempo, como constante desafio e exercício do aprendiz e da instituição educativa. A
autonomia se dá em contextos determinados, é datada, situada historicamente, exigindo
tomada de consciência de nossa parte, como humanos libertos, capazes de tomar decisões, de
dar significados e direções às nossas ações (Preti, 2005, pp. 119-120).

Assim, podemos perceber aproximações do conceito de autonomia apresentado por Preti
(2005) com as ideias de Contreras (2002) em que seu desenvolvimento se configura como um
processo em permanente construção e, portanto, em constante modificação que ocorre de forma
individual e na relação com o outro.

Nessa perspectiva, autonomia não é sinônimo de autodidatismo que é compreendido como
a pessoa que consegue estudar por conta própria. Para Preti (2005, p. 120), a autonomia é a
“capacidade de desenvolver independência nas situações cognitivas, de tomar consciência e
superar conflitos cognitivos, de desenvolver atitude metacognitiva, isto é, aprendizagem
autônoma”.

De acordo com Belloni (2012), a aprendizagem autônoma como sendo o processo de
ensino e aprendizagem que tem como foco o estudante em que se deve considerar suas
experiências. Assim, o professor auxilia o aluno que é “gestor de seu processo de aprendizagem,
capaz de autodirigir e autorregular esse processo” (p. 40).

No entanto, destaca essa autora (2012) que ainda são raros nos cursos de EaD esse
estudante autônomo e que a grande maioria participa passivamente do seu processo de
aprendizagem.

Algumas condições subjetivas são responsáveis pela dificuldade em desenvolver a
autonomia dos estudantes de EaD. Os alunos foram formados para repetir, copiar, memorizar,
obedecer e não questionar, sendo assim, essas vivências escolares anteriores engessam hábitos de
estudos que dificultam a aprendizagem. Também, eles não têm conhecimento das dificuldades
que enfrentarão em um curso de EaD e, por isso, se culpam facilmente por seu fracasso e acabam
abandonando-o (Preti, 2005).

Nos cursos realizados na modalidade a distância, é possível também observar o papel da
autonomia no trabalho dos tutores virtuais. Ainda que as ações sejam específicas, uma vez que a
organização desta modalidade de ensino requer o exercício da docência coletiva e envolve a
hierarquização entre algumas funções, considera-se que a autonomia, na perspectiva apresentada
por Preti (2005) faz parte da profissionalidade docente deles. É preciso esclarecer como o tutor
exerce autonomia neste cenário.

Sendo a polidocência (Mill, 2012) caracterizada ao mesmo tempo pelo trabalho
fragmentado e coletivo, a autonomia do tutor pode ser exercida em momentos nos quais ele faz
escolhas e toma decisões de forma individual – característica do trabalho fragmentado – e
também nos momentos nos quais participa de decisões coletivas – característica do trabalho
coletivo.

Ao considerar a autonomia por parte dos tutores no exercício da docência coletiva, não se
pretende ignorar ou negar a hierarquização existente neste tipo de trabalho. Ao discutir o
exercício da autonomia pelos sujeitos na participação de decisões sociais e políticas, Martins
(2002, p. 211) afirma que tal participação “não implica, necessariamente, uma ruptura nas
estruturas de poder, mas sim, a possibilidade de construção de mecanismos que distribuem o
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poder”. Da mesma forma, considerar o exercício da autonomia pelos tutores na docência coletiva
envolve, apesar do reconhecimento das relações de poder, a possibilidade da distribuição deste
poder.

Mill, Ribeiro e Oliveira (2013) consideram que, para que a autonomia possa ser exercida a
contento, é necessário que a construção da polidocência seja assim compreendida pelos
diferentes atores. Além disso, os autores identificam como fundamentais, neste processo de
desenvolvimento da autonomia por parte do tutor, a sua experiência docente prévia e a sua
formação.

A partir do exposto, passaremos agora a apresentar alguns aspectos metodológicos sobre
como esta pesquisa desenvolveu-se.

Metodologia
Está pesquisa teve como objetivo compreender o papel da autonomia exercida por

estudantes e tutores em um curso de formação de professores dos anos iniciais no que diz
respeito à matemática. Para tanto, a coleta e análise dos dados foram desenvolvidas em uma
perspectiva qualitativa por meio da priorização da compreensão do processo e não apenas nos
resultados obtidos (Bogdan & Biklen, 1994).

O cenário utilizado para a coleta de dados foi o curso de Licenciatura em Pedagogia — na
modalidade a distância — da Universidade Federal de São Carlos (Brasil), no que diz respeito à
formação matemática dos futuros professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da
Educação Infantil.

A opção pela UFSCar foi motivada pelas especificidades da organização dos cursos a
distância em relação ao trabalho da tutoria. Essa instituição tem o papel do tutor virtual bem
definido e considera que este tem a função de contribuir no processo de formação dos estudantes
não apenas quanto ao uso do ambiente virtual e das ferramentas, mas também em relação ao
conteúdo e à formação enquanto professor. Embora a universidade faça parte do Sistema UAB,
apresenta algumas particularidades quanto ao modelo de tutoria virtual, pois prevê um tutor para
25 ou 30 estudantes em cada uma das disciplinas, enquanto, nas demais universidades do País, o
tutor acompanha um grupo de estudantes em todas as disciplinas que ocorrem
concomitantemente ou atende a um grupo maior de estudantes em uma mesma disciplina.

Além disso, há especificidades na forma de escolha e organização dos tutores virtuais nas
disciplinas que envolvem os conteúdos matemáticos. Nestas disciplinas são selecionados tutores
com diferentes formações iniciais – Pedagogia e Matemática – e com diferentes experiências
como docente, quanto ao tempo de experiência e quanto ao nível de ensino. Esses tutores são
organizados em duplas para o trabalho, procurando, na medida do possível, colocar nas duplas
um pedagogo e um matemático. Da mesma forma, procura-se garantir que na dupla um dos
tutores tenha experiência docente nos anos iniciais. Essa organização tem como objetivo a troca
de conhecimento entre os tutores.

Considerando o objetivo deste trabalho, optou-se por analisar as interações que
envolvessem de alguma forma o ensino da matemática nos anos iniciais, nas disciplinas LM1 e
LM2, acompanhando os tutores vituais e estudantes de uma mesma turma na realização das duas
disciplinas. Assim, constituem-se como dados desta pesquisa todas as interações registradas no
ambiente virtual de aprendizagem destas disciplinas, bem como dados de entrevistas realizadas
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com tutores e estudantes. Ressaltamos que os estudantes que participaram desse estudo já eran
professores dos anos iniciais e que estavam cursando a Pedagogia para obterem o curso superior.

A opção pelo objeto a ser estudado e pela forma de análise dos dados permite aproximar tal
pesquisa de um estudo de caso (André, 2005), que envolveu a busca de conhecimento a partir de
focalização de um caso específico que nesta pesquisa envolverá a especificidade da escolha e
organização do grupo de tutores virtuais nas disciplinas do curso de formação de professores dos
anos iniciais que envolvem conteúdos matemáticos.

O direcionamento das discussões realizadas foi delineado durante a coleta e o processo de
análise de acordo com aquilo que se pode observar nos dados. Numa investigação qualitativa os
dados não são coletados para comprovação de categorias pré detreminadas, mas as abstrações
são construídas no decorrer do processo de coleta e análise. Ainda, apresenta-se uma análise
descritiva, realizada a partir do registro de algumas citações presentes nos dados coletados
(Bogdan & Biklen, 1994).

A autonomia exercida por estudantes e tutores virtuais
Na análise dos dados da presente pesquisa, observou-se situações que evidenciaram a

autonomia exercida por estudantes e tutores no processo formativo de professores que ensinam
matemática nos anos iniciais realizado na modalidade a distancia.

A autonomia exercida pelos estudantes foi evidenciada em momentos nos quais: puderam
desenvolver uma atitude ativa em relação às suas aprendizagens a partir da interação com o
outro, nos fóruns de discussão, nas discussões propostas pelo material da disciplina ao apresentar
articulações destas com outros materiais e práticas e nas reflexões sobre sua própria prática e
processo formativo. Apresentamos algumas situações para discussão.

No fórum disponibilizado para a discussão das resoluções dos problemas sobre fração, a
estudante Alice apresentou algumas dúvidas com relação à maneira como um colega os resolveu.

Aluno 1: Olá Tutor 1 e colegas! Para a resolução dos problemas, as frações foram
convertidas numa mesma unidade de medida e representadas na forma pictórica (desenhos
onde a fração que se quer é destacada por cores, hachuras, etc.), […]Essa foi a estratégia por
mim utilizada para a resolução das situações-problema indicadas. Como foi que vocês
realizaram essa tarefa?

Tutor 1: Excelente estratégia, Aluno 1! Isso pode ajudar a gente na interpretação dos
problemas.E vocês pessoal, como solucionaram, compartilhem conosco.

Alice: Olá Tutor 1, não realizei completamente a leitura do material, não sei se estou certa,
mas como estou somando frações (exercício 1 e demais) resolvê-las através de desenho, e
faria também o cálculo reduzindo as frações ao mesmo denominador, será que estou certa?
Não compreendi bem a explicação do Aluno 1, estou retornando a leitura, pra sanar dúvidas.
Aluno 2: Olá Alice e colegas! A maneira como resolvi as questões foi simplesmente
seguindo o material impresso; procurei trabalhar o mais simples possível imaginando estar
passando essa atividade em uma sala de aula para as crianças.Segue anexa a resolução dos
exercícios. (Fórum de discussão, LM2)

Nessa interação, constatamos que a explicação do aluno fez com que Alice percebesse que
não havia compreendido bem as ideias presentes no material, o que a fez retomá-lo para realizar
uma leitura mais atenta. Além disso, o questionamento do tutor sobre como os alunos estavam
resolvendo os problemas, a fez expor a forma como estava pensando.
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Essa incompreensão indicada por Alice poderia ter passado despercebida se o Aluno 1 não
tivesse postado no fórum a explicação sobre a resolução. Assim, essa ferramenta do AVA, que
possibilita que os registros fiquem gravados, pode, como no caso de Alice, fazer com que outros
estudantes compreendam a forma de resolver as situações-problema e também identifiquem
lacunas.

No fórum de discussão sobre os conteúdos de geometria na disciplina de LM2, Ana
disponibilizou sites em que podiam ser encontradas obras de artes para se ensinar matemática,
assim como um arquivo com obras de Tarsila do Amaral, corroborando assim a afirmação do
material impresso, feita por ela, de que os alunos podem fazer conexões da matemática com
outras áreas do conhecimento ao explorarem obras de arte, pinturas, desenhos, esculturas etc.

Segue em ANEXO exemplos de obras da Tarsila do Amaral que podem ser trabalhadas na sala
de aula com as crianças, como as figuras bidimensionais e tridimensionais, situações-
problema, tamanho original da obra, área e perímetro, etc.
Além disso, o professor poderá trabalhar a biografia da autora, textos sobre o movimento
cubista (Língua Portuguesa e História), entre outras situações.
www.suapesquisa.com/artesliteratura/cubismo/
www.google.com.br/imagens (Ana, Fórum de discussão, LM2).

O fórum configurou-se como um ambiente em que os estudantes puderam compartilhar
suas ideias e experiências de sala de aula, fato que enriqueceu muito as discussões. Esses trechos
permitem compreender que o fórum não se limita às discussões baseadas nas ideias do material
impresso, mas extrapolam mostrando outras relações que as alunas-professoras fazem com a
prática de sala de aula ou ainda com reportagens encontradas na Internet.

Alice e Ana mostraram exercer autonomia, a partir da interação com os tutores ou com
outros estudantes e em suas propostas de ampliação das discussões, na perspectiva apresentado
por Preti (2005) ao tomar consciência dos conflitos cognitivos e buscar superá-los, bem como ao
desenvolver independencia nas situações cognitivas. Nos exemplos apresentados observa-se
ainda a contribuição que estes momentos trouxeram para o processo de aprendizagem dos
conteúdos matemáticos (como a fração) e do ensino de matemática (como a relação com arte).

Ao falar, na entrevista, sobre uma atividade de elaboração de texto coletivo, Renata destaca
que é

um exercício de compreensão da ideia do outro. [...] proporciona um espaço mais acadêmico,
em que normas são mais rígidas e que nos aproximam de uma forma de escrever o que se
compreende com bases teóricas sólidas. Caso o que se colocou não esteja em consonância
com o assunto tratado anteriormente e posteriormente, há uma desarmonia perceptível e,
consequente, uma reconstrução do que se aprendeu (Renata, Entrevista).

Essa atividade, por possibilitar a interação mais efetiva entre os participantes, pode
promover a autonomia. Assim, Palloff e Pratt (2007) discutem que essa ferramenta pode auxiliar
os estudantes a proporem novas ideias e as compartilharem com o grupo, o qual pode fornecer
um retorno e, baseado em argumentos sólidos, sobre essas ideias no sentido de aceitação ou
recusa, para que o autor do proposto reveja sua posição.

Os tutores virtuais exerceram sua autonomia quando estes mostraram assumir uma posição
ativa, participante e consciente (Preti, 2005). Foram momentos nos quais: mostraram-se
dispostos a buscar materiais complementares e a fazer uso destes nas interações com os
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estudantes; puderam decidir sobre prazos e organizações no AVA; participaram, de alguma
forma, da organização inicial das atividades, na elaboração de avaliações e na construção dos
critérios de correção; envolveram-se com seu próprio processo formativo enquanto docente.

Considerando o processo interativo e dialógico desenvolvido no AVA, necessidades não
previstas poderão surgir e exigirão tomadas de decisão que no curso analisado nesta pesquisa
ficam a cargo dos tutores virtuais que acompanham e que participam das interações.

Neste sentido, foi possível identificar a iniciativa de alguns tutores em apresentar materiais
complementares de acordo com o tema estudado, com a necessidade da turma ou com a
necessidade individual de alguns estudantes.

O tutor Felipe, por exemplo, a partir da necessidade dos estudantes em representar frações
em uma das atividades que solicitava a resolução de problemas com esse conteúdo, postou um
tutorial, disponível na internet, indicando a utilização de uma ferramenta para edição de textos
matemáticos.

A pedido da colega de vocês, [nome da estudante], disponibilizarei um editor de textos
matemáticos disponível no MicrosoftWord, que se chama microsoft equation 3.0, tentem
localizá-lo no programa de vocês, [...] foi o mais didático que encontrei, ele ajudará vocês a
escrever frações no corpo do texto.http://www.youtube.com/watch?v=71LgRpJ79Ik. (Felipe,
Fórum de discussão, LM2).

Além disso, propôs a ampliação das discussões sobre estocática apresentando a ideia de
infográfico através da disponibilização de uma imagem e de um texto informativo sobre esse tipo
de gráfico que não era apresentado no material da disciplina.

Muito bem turma as discussões de vocês estão ótimas, para continuar nesse ritmo gostaria de
apresentar para vocês, mais uma ferramenta de divulgação de informação que dispomos
atualmente, ela já é bem antiga, mas vem sendo muito utilizada pela imprensa em seus vários
níveis, é o INFOGRÁFICO, ele alia imagem, textos e números para transmitir informações
de forma mais clara, objetiva e direta, sem perder o teor da informação, muitas revistas e
mídias têm utilizado esse recurso, devido ao seu aspecto visual e interativo, como é o caso da
internet, logo abaixo tem um exemplo: [Figura 10]. Se quiserem conhecer um pouco mais
sobre infográficos, deem uma olhadinha aqui, ou procurem na
internet:http://veja.abril.com.br/infograficos/index.shtml. (Felipe, Fórum de discussão,
LM2).
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As ações descritas revelaram uma forma de autonomia exercida pelos tutores; afinal,
nenhum dos materiais apresentados constava no livro-texto das disciplinas, nas atividades
propostas e nem foram frutos de orientação do professor da disciplina. As intervenções foram
provenientes dos conhecimentos e das experiências de cada tutor e atenderam as necessidades
específicas e de interesse de cada estudante e de cada turma.

Este tipo de ação dos tutores revela uma preocupação com o atendimento mais específico
às necessidades dos estudantes individualmente e do grupo. Autores como Belloni (2012, pp. 87-
88), identificam a necessidade de que o papel do docente passe a ser o de “parceiros dos
estudantes no processo de construção do conhecimento”, não apenas na EaD.

Nas disciplinas, objetos de análise deste estudo, os docentes responsáveis foram os
idealizadores dos materiais e das atividades a serem propostas e desenvolvidas em todas as salas
e por todos os estudantes. Contudo, a possibilidade do estabelecimento de uma parceria no
processo de construção do conhecimento, a possibilidade de atender de forma mais específica às
necessidades de cada grupo e de cada estudante, tornando o estudante e sua aprendizagem como
centrais, só puderam ser realizados a partir da atuação dos tutores.

O fato de se considerar a contribuição deste tipo de ação para a qualidade do curso também
coloca luz sobre a questão da formação do tutor. Para que este possa exercer tal forma de
autonomia, precisa ter conhecimentos específicos em relação à disciplina com a qual trabalha.

Este aspecto é abordado por Mill (2012, p. 275) quando identifica que “dominar os
conteúdos específicos da disciplina e os materiais didáticos de apoio” é um dos cuidados em
termos de saberes e de competências necessários ao exercício da função de tutoria.

A formação específica dos tutores e suas experiências têm influência na autonomia que
exercitam, já que, como afirma Preti (2005, p. 114), a autonomia é uma qualidade construída a
duras penas, uma vez que envolve “[...] a capacidade de decidir o que fazer e como fazer, de dar
‘intencionalidade’ e direção às ações”. Tais qualidades envolvem, no caso da tutoria,
conhecimentos sobre os conteúdos envolvidos, sobre os objetivos do curso, sobre a prática
pedagógica nos anos iniciais, sobre a docência e sobre a EaD.

Além do acompanhamento do desenvolvimento das atividades e da interação com os
estudantes, os tutores das disciplinas LM1 e LM2 tiveram participações na organização da

Figura 1. Imagem postada pelo tutor Felipe.
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disciplina. Os tutores da LM1, foram convidados pela professora a participar de decisões durante
o planejamento da disciplina, na elaboração de avaliações bem como na elaboração de critérios e
de direcionamentos para a correção delas.

As tutores Leticia e Mariana, por exemplo participaram da elaboração das avaliações
elaborando casos de ensino baseados em sua prática docente com as crianças dos anos iniciais do
Ensino Fundamental. As questões que compuseram a avaliação foram criadas em conjunto
pelaos tutores envueltos na disciplina por meio de conversas via e-mail pessoal. Os tutores ainda
estabelceram em conjunto os critérios de correção e procuraram resolver coletivamente as
avaliações traçando o que se espera, minimamente em cada uma das questões propostas.

A tutora Mariana comenta sobre sua participação na elaboração das avaliações:
[...] eu participei da elaboração dessas avaliações, eu vejo também como um momento
formativo [...]. Eu contei a minha experiência e não consegui articular com enunciados de
provas, mas conforme a minha experiência eu sugeri algumas ideias e outros tutores […]
conseguiram articular como questões de avaliação e, depois a gente foi discutindo os
critérios, levantando os pontos de respostas que os alunos poderiam ter ou os conceitos que
eles precisariam levantar referente a questão para a gente elaborar os critérios de avaliação.
Eu aprendi muito, com essa correria dos compromissos, nem sempre é possível contribuir
como eu acho que a gente poderia e deveria, mas há momentos também que eu aprendo.
(Mariana, Entrevista).

De acordo com Mariana, as interações entre os tutores colaboram para qualificação do
trabalho de tutoria e também para a formação deles em exercício. Aqui também se destaca a
contribuição do exercício da coletividade entre o professor da disciplina e os tutores na
qualificação do trabalho desenvolvido.

As contribuições apresentadas revelam a importância de que tais participações poderiam
ser parte do trabalho do tutor e que estes tivessem garantidas condições trabalhistas e salariais
para isso. Preti (2005) discute o papel da instituição e a necessidade de ações concretas na
construção da autonomia. Para o autor, esta construção não está centrada apenas no sujeito, e,
sendo um projeto político, social e institucional, precisa ganhar concretude nas ações para que
não se torne apenas um discurso sobre autonomia.

Da mesma forma, como destacado quando se observou a autonomia dos tutores em propor
materiais complementares, aqui também há destaque para a influência que a formação específica
do tutor tem neste tipo de participação do trabalho docente coletivo. As tutoras puderam
participar da elaboração de uma avaliação considerando os aspectos relacionados aos conteúdos
matemáticos e ao ensino da matemática devido a sua formação acadêmica e devido às suas
experiências profissionais enquanto docentes dos anos iniciais. Destaca-se ainda a possibilidade
de contribuição do trabalho conjunto entre pedagogos e matemáticos.

Ao falar sobre a autonomia que exerceram nas disciplinas, os tutores reconheceram a sua
importância e o papel que os professores da disciplina têm ao possibilitar tal exercício e, ao
mesmo tempo, oferecerem apoio.

Ela [professora] oferece autonomia para a gente trabalhar e, ao mesmo tempo que oferece
essa autonomia, ela está ali por perto. A gente sabe que ela está presente e se for preciso ela
intervém [...]. Ela deixa a gente a vontade para trabalhar, isso eu acho que é bom. E esse a
vontade não é um a vontade laissez-faire, que ela abandona a gente, é um a vontade que você
pode ser você, atuar com a sua experiência a partir das diretrizes, objetivos e critérios da



A autonomia em um curso a distância de formação de professores ... 10

Comunicación XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.

disciplina. (Mariana, Entrevista).

Mariana reconhece que o exercício da autonomia por parte do tutor depende também da
atitude do professor ao conduzir o trabalho chmando a atenção para a importância de que o tutor
possa sentir-se à vontade para fazer uso de seu próprio conhecimento e de sua experiência.

O exercício da autonomia por parte dos tutores envolveu ainda o seu envolvimento no seu
processo formativo por meio: de reflexões dos tutores sobre seus saberes e suas dificuldades no
exercício da tutoria; do envolvimento dos tutores na busca da superação dessas dificuldades e na
sua preparação para a disciplina; das reflexões acerca do papel do tutor virtual na EaD bem como
as reflexões sobre sua própria atuação.

A consciência dos tutores sobre suas próprias dificuldades e suas limitações, a atitude de
busca de superação dessas dificuldades, o reconhecimento de que a participação na disciplina é
um instrumento de formação e o reconhecimento de que as suas ações sofreram alterações no
decorrer da participação em diferentes ofertas da disciplina relacionam-se com a ideia de
metaformação, apresentada por Mill (2012). Para o autor, a formação dos docentes na educação
virtual tem-se dado por metaformação na medida em que se aprende ser professor sendo
professor, por tentativa/erro/reflexão/acerto. Nesta mesma perspectiva, Mizukami (2008)
considera que a formação do formador ocorre através de um processo continuado de
autoformação.

Considera-se também que este exercício da autonomia tem relação com seu papel de
formador de professores do tutor virtual, pois, como observou Rêgo (2010), o exercício da
autonomia por parte dos tutores é de grande importância para que os estudantes possam também
exercer sua autonomia. Houve o reconhecimento de que ele depende de diferentes fatores, e a
observação de que, nos momentos nos quais aconteceram, trouxeram qualificação para o
desenvolvimento da docência coletiva e oportunidades de qualificação do curso oferecido.

Considerações
A observação dos momentos nos quais os estudantes evidenciaram exercer autonomia no

seu processo formativo mostrou que estes contribuíram de forma significativa para suas
aprendizagens em relação ao conteúdo matemático, bem como, sobre o ensino e aprendizagem
dessa disciplina. Por se tratar de um curso de formação de professores o desenvolvimento da
autonomia como estudante apresenta também contribuição para seu exercício na prática docente
deles.

Por meio do exercício da autonomia, os tutores realizaram ações que trouxeram ao
processo formativo possibilidades de um atendimento mais individualizado contribuindo para a
formação dos professores (ou futuros professores) na medida em que pôde ser realizado a partir
do posicionamento e das necessidades de cada um.

A formação específica do tutor para a atuação nas disciplinas e as suas experiências,
enquanto docente, se mostraram fundamentais para o exercício da autonomia e para seu
envolvimento crítico e participativo nas disciplinas. Além disso, o papel da instituição e do
professor da disciplina mostraram ter grande influência na possibilidade de um trabalho
autônomo por parte do tutor. A instituição como aquela que determina os tipos de relações
trabalhistas, a forma de organização do trabalho da tutoria, e os professores como os
responsáveis pelas disciplinas que podem dar uma maior ou menor abertura para a participação
dos tutores na docência coletiva.
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Também foi observar que os tutores virtuais identificaram-se como formadores de
professores, e isso teve influências na sua forma de atuação implicando no seu desenvolvimento,
quando possível, nas decisões e na organização das disciplinas e no seu envolvimento com seu
processo formativo.
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Resumo
Esta comunicação abordaa configuração do curso de Licenciatura em Matemática,
modalidade Educação a Distância, da Universidade Paulista.A compreensão de que a
construção do conhecimento se dá pela interação entre todos os elementos
envolvidos no processo de ensino e aprendizagemé fundamental, na perspectiva da
abordagem pedagógica conectiva. Apresentamos a arquitetura pedagógica do curso,
em relação aos aspectos organizacionais, conteúdo e metodologia, tecnologia e
avaliação institucional. Nessa arquitetura pedagógica, destacamos opapel de
professores e tutores no processo de ensino e aprendizagem, que se viabiliza na
construção de interações intra e interpessoal dos envolvidos, por meio do uso de
estratégias dialógicas, tais como os chats, fóruns de discussão e orientação de
trabalhos interdisciplinares, buscando-se um Ambiente Virtual de Aprendizagem
criativo e incentivador.Concluímos com alguns resultados de pesquisa realizadapela
Comissão Própria de Avaliação da instituição, em que se apontam fragilidades e
potencialidades do curso.
Palavras chave: Educação a Distância, Ambiente Virtual de Aprendizagem,
Licenciatura em Matemática.
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Introdução
Esta comunicação tratade apresentara configuração do curso de Licenciatura em

Matemática, modalidade Educação a Distância (EaD), da Universidade Paulista.
A questão central consiste em discutir quais as características básicas do curso de

Licenciatura, que além da formação específica, atende ao pressuposto da instituição,em obedecer
estritamente aos princípios de respeito à dignidade da pessoa e aos seus direitos fundamentais,
proscrevendo quaisquer formas de discriminação.

Apresentamos a seguir o quadro teórico, objetivos, metodologia, e alguns resultados,
destacando os processos de formação, a organização das disciplinas, a metodologia de ensino e
aprendizagem, o sistema de comunicação, a concepção do Laboratório de Educação Matemática
e Biblioteca de materiais e atividades virtuais. Concluímos apontando perspectivas para o curso.

Rodrigues (2011, p. 25), considera que o processo de ensino e aprendizagem em Ead,
embora traga inquietações aos profissionais envolvidos, é um desafio que pode ser superado com
uma concepção de educação para a cidadania, na qual a qualidade, a democratização e a inclusão
são metas educacionais indispensáveis.

Para o alcance dessa concepção de educação, Rodrigues (2011) destaca que a configuração
de um curso de Ead implica construir uma abordagem pedagógica conectiva:

construir uma abordagem conectiva em um processo de EAD implica assegurar o princípio
da autonomia na especificidade didática de um planejamento minucioso e flexível, na adoção
de linguagens diversificadas, de metodologias interativas, de acompanhamento
individualizado e processos avaliativos contextualizados, bem como o desenvolvimento da
interaprendizagem de cunho colaborativo (p. 80).

Behar (2009) aponta que a educação está vivenciando uma mudança paradigmática que
torna evidente e necessária o repensar das práticas educacionais e, consequentemente, os
modelos pedagógicos. Repensar a educação significa acima de tudo buscar um novo olhar sobre
o aprender, permeado pelo uso das tecnologias da informação e comunicação integrado às
atividades educativas em tempos e espaços diversos.

Behar (2009, p. 25), no caso da educação a distância, significa construir uma arquitetura
pedagógica com os seguintes cuidados:

1. fundamentação do planejamento/proposta pedagógica (aspectos organizacionais), em que
estão incluídos os propósitos do processo de ensino-aprendizagem a distância, a
organização do tempo e do espaço e as expectativas na relação da atuação dos participantes
ou da também chamada organização social da classe;

2. conteúdo – materiais instrucionais e/ou recursos informáticos utilizados, objetos de
aprendizagem, software e outras ferramentas de aprendizagem;

3. atividades, formas de interação/comunicação, procedimentos de avaliação e a organização
de todos esses elementos em uma sequência didática para a aprendizagem (aspectos
metodológicos);

4. definição do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e suas funcionalidades, ferramentas
de comunicação tais como vídeo e/ou teleconferência, entre outros (aspectos tecnológicos).
Além desses aspectos, acrescentamos a necessidade de avaliação institucional, por meio da

qual todos os aspectos propostos por Behar (2009) são revistos, para reformulação do curso.
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Utilizando esse quadro teórico, apresentamos alguns resultados obtidos, apontando os
aspectos da arquitetura pedagógica na configuração do curso de Ead em Licenciatura em
Matemática da Universidade.

Resultados obtidos: a arquitetura do curso EaD de Licenciatura em Matemática
Nesta seção, apresentamos a arquitetura pedagógica do curso EaD de Licenciatura em

Matemática, trazendo:
(a) os aspectos organizacionais, em especial, a metodologia de ensino e aprendizagem e os

processos de formação em EaD;
(b) o conteúdo e os aspectos metodológicos, a concepção de educação e currículo e a

organização das disciplinas e dinâmica do curso;
(c) os aspectos tecnológicos;
(d) a avaliação institucional da Universidade, estabelecida por meio da Comissão Própria de

Avaliação (CPA).
Aspectos organizacionais

Nesta seção, apresentamos os aspectos organizacionais do curso.
No que diz respeito à metodologia de ensino e aprendizagem, segundo Vygotsky, a

aprendizagem deflagra vários processos internos de desenvolvimento mental, que tomam corpo
somente quando o sujeito interage com objetos e sujeitos em cooperação. Uma vez
internalizados, esses processos tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento. Assim, um
processo interpessoal é transformado num processo intrapessoal.

Como metodologia de ensino-aprendizagem, o nosso curso adota algumas atividades,
como: aulas expositivas, aulas dialogadas, dinâmicas de grupo, leituras comentadas, visitas
técnicas, palestras, pesquisa bibliográfica e outras atividades acadêmico-científico-culturais
visando à oferta de experiências diversificadas aos discentes. O curso busca o desenvolvimento
de programas que privilegiem o enlace entre a teoria e a prática, enfocando o uso e a adequação
de recursos audiovisuais, tecnológicos, de novos métodos e técnicas de ensino, buscando o
aperfeiçoamento do trabalho acadêmico e sua aplicação profissional.

A integração entre estudos teóricos, aulas e atividades práticas é exercida nas atividades
complementares, trabalhos individuais e em grupo, nos estágios e atividades de extensão.

A educação a distância (EaD) é uma modalidade educacional cuja característica principal é
a forma de interação, tendo como instrumento facilitador a comunicação baseada em recursos
diversificados. Nessa perspectiva, oferecemos o contato visual, auditivo e verbal direto e
frequente por meio de teleaulas, outros recursos didáticos e dialógicos, promovem a
interatividade e estimulam a aprendizagem dos estudantes.

Levando em consideração as demandas específicas, motivadas pelo processo de ação e
reflexão, confluentes e divergentes, de pessoas oriundas de diversas regiões, na Interativa são
utilizas teleaulas, materiais impressos, chats, fóruns, textos complementares, slides de teleaula,
atividades complementares e questionários, para efetivar uma interação de qualidade, a fim de
proporcionar a dialogicidade, contribuindo para a construção do conhecimento entre os agentes
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.
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No curso de Matemática, as atividades seguem uma dinâmica que pressupõe, além dos
momentos de interação com o professor, o autoaprendizado (aprendizagem independente). De
acordo com Barreto (2007), o enfoque da autoaprendizagem ou aprendizagem independente
surgiu no mundo inteiro a partir dos anos 1970, com o objetivo de criar um modelo de
organização mais flexível no processo de ensino-aprendizagem e buscando ofertar não um
programa universitário padronizado, mas programas alternativos capazes de atender necessidades
e interesses mais específicos ou, ainda, voltados para o desenvolvimento de competências.

É sob esse contexto que podemos ressaltar que o curso de Matemática da EaD pode,
mesmo sendo uma forma de aprender, em que há distância física entre aluno e professor,
aproximar o discente de seu interesse e proporcionar a formação sólida.

Diante disso, entende-se que o aluno deve ser incentivado a estudar e pesquisar de modo
independente e com atividades extras, buscando o fortalecimento do aprendizado colaborativo, a
dinamização da comunicação e a utilização das ferramentas existentes. Saber comunicar-se,
descrever, analisar e sintetizar fatos e informações da vida cotidiana, das relações na família, na
comunidade, no curso e na empresa, bem como saber trabalhar em grupo de maneira
participativa é parte das estratégias de maior investimento do aluno em sua formação, pois isso
fortalece o saber científico e o que advém da experiência. Estratégias de ensino que incorporem a
experiência de vida dos alunos os ajudam a ter um maior rendimento em seu processo de
aprendizagem. Assim, nossos alunos são orientados a desenvolver o hábito de estudo
independente. O perfil do professor deve acompanhar os movimentos e transformações na
sociedade em decorrência dos avanços científicos e tecnológicos identificados.

Em relação aos processos de formação em EaD, conforme Projeto Pedagógico Institucional
(PPI), preparamos profissionais competentes, com sólida formação humanística e técnico-
científica, conscientes do seu papel social e do compromisso com a cidadania.

A modalidade EaD, como um sistema específico de ensino-aprendizagem, tem uma gestão
acadêmico-administrativa distinta daquela que atende à modalidade presencial, visto que a
modalidade, as ferramentas e os processos são outros devido à distância física entre os atores.
Por essa razão, instituiu-se o Centro de Educação a Distância – UNIP Interativa, órgão
suplementar da universidade, responsável pela coordenação, supervisão, assessoramento e
prestação de suporte técnico à execução de atividades pedagógicas e da formação na EaD. Para
atender as demandas específicas das diversas regiões, oferecemos os seguintes formatos na
modalidade EaD: o Sistema de Ensino Interativo (SEI).

A configuração deste formato é Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). No AVA, o
aluno acessa todo o conteúdo disponibilizado a qualquer momento pela internet. Isso possibilita
ao estudante a organização do seu ritmo de estudo. O SEI prevê, ainda, momentos presenciais
que perfazem 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso.

A interação com o professor ocorre por meio do fórum, que acontece durante a disciplina.
Esse espaço é utilizado para debates entre alunos, professores, e tutores a distância, que atuam na
mediação das ações pedagógicas. Nesse formato, é disponibilizado o plantão tutorial presencial,
realizado por profissional habilitado na área específica de atuação. Ele orienta os alunos com
relação ao AVA, auxilia na organização dos estudos, na realização dos estágios, nas atividades
complementares e facilita a interação dos alunos com o pólo, onde o aluno deve realizar suas
avaliações, atividades e participar dos encontros programados.
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Neste sentido, o docente conteudista é umprofissional indispensável na produção de textos
é o professor conteudista. A ele cabe redigir o material didático da disciplina e/ou produz
material para o Ambiente Virtual de Aprendizagem e/ou grava o conteúdo nas mídias, áudio e
vídeo (quando for o caso).

Ele recebe orientações sobre a utilização das diversas mídias e participa de treinamentos e
workshops.
O conteúdo e os aspectos metodológicos

A concepção de educação e currículo e aorganização das disciplinassão aspectos
destacados do conteúdo, que se relacionam com os aspectos metodológicos.

A concepção de educação e currículo está explicitada no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI), que preconiza a “educação ao longo de toda a vida”, que se organiza em
torno de quatro aprendizagens fundamentais, que constituem os pilares do conhecimento:

1) Aprender a conhecer significa, antes de tudo, o aprendizado dos métodos que nos ajudam a
distinguir o que é real do que é ilusório e, assim, ter acesso aos saberes de nossa época. A
iniciação precoce na ciência é salutar, pois ela dá acesso, desde o início da vida humana, a
não aceitação de qualquer resposta sem fundamentação racional e/ou de qualquer certeza
que esteja em contradição com os fatos.

2) Aprender a fazer é um aprendizado da criatividade. “Fazer” também significa criar algo
novo, trazer à luz as próprias potencialidades criativas, para que venha a exercer sua
profissão em conformidade com suas predisposições interiores.

3) Aprender a viver junto significa, em primeiro lugar, respeitar as normas que regulamentam
as relações entre os seres que compõem uma coletividade. Contudo, essas normas devem
ser verdadeiramente compreendidas, admitidas interiormente por cada ser, e não sofridas
como imposições exteriores. “Viver junto” não quer dizer simplesmente tolerar o outro
com suas diferenças, embora permanecendo convencido da justeza absoluta das próprias
posições.

4) Aprender a ser implica em aprender que a palavra “existir” significa descobrir os próprios
condicionamentos, descobrir a harmonia ou a desarmonia entre a vida individual e social.
Focada nessas premissas norteadoras, incorporamos o nosso curso abordagens que

busquem:
• a construção coletiva expressa na intenção e prática de cada segmento institucional,

levando em conta a articulação dialética, diferenciação e integração, globalidade e
especificidade;

• a interação recíproca com a sociedade caracterizada pela educação e desenvolvimento
econômico-social sustentáveis, reafirmando o seu compromisso como potencializadora da
formação humana e profissional;

• a construção permanente da qualidade de ensino – entendida e incorporada como
processual e cotidiana da graduação e da pós-graduação, indagando continuamente sobre o
tipo de sociedade que temos e queremos, a função dos cursos superiores frente às novas
relações sociais e de produção, e sobre o perfil do profissional a formar frente às
exigências do mercado de trabalho;



A configuração do curso de Licenciatura em Matemática - educação à distância 17

Comunicación XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.

• a integração entre ensino, pesquisa e extensão, objetivando a construção de um processo
educacional fundado na elaboração e reelaboração de conhecimentos, para poder alcançar a
apreensão e intervenção em uma realidade dinâmica e contraditória;

• a extensão voltada para seus aspectos fundamentais, como tornar a coletividade
beneficiária direta e imediata das conquistas do ensino e da pesquisa, socializando o saber
e a coleta do saber não científico elaborado pela comunidade para, estruturando-o em bases
científicas, restituí-lo a sua origem;

• o desenvolvimento curricular contextualizado e circunstanciado, expressão da concepção
de conhecimento como atividade humana processualmente construída na produção da vida
material;

• a unidade entre teoria e prática mediante o desenvolvimento, por parte de professores e
alunos, em atividades de pesquisa e iniciação científica.
Cada disciplina está dividida em unidades, e, para cada uma, o aluno deve assistir à

teleaula sem a obrigatoriedade de data e horário, devendo estudar o conteúdo referente a cada
unidade, realizar as atividades propostas pelo professor, responder aos questionários no AVA,
respeitando o período preestabelecido em calendário acadêmico.

Os slides utilizados pelos professores nas teleaulas, contendo os principais tópicos da
unidade, também ficam disponíveis no AVA. O aluno deve desenvolver todas as atividades
previamente descritas antes avançar à unidade subsequente.

Em relação à avaliação do aluno, esta não deve apenas medir seu rendimento acadêmico,
mas principalmente estimulá-lo a sustentar um desempenho positivo. O crescimento intelectual
do discente ao longo do processo de sua formação deve ser valorizado, considerando-se os
objetivos do curso e as qualidades desenvolvidas, apontando-se as insuficiências observadas e os
caminhos para superá-las.

O sistema de avaliação é concebido na perspectiva de garantir o desenvolvimento de
competências no processo de formação. Nesse sentido, a avaliação destina-se a induzir a
aprendizagem dos alunos, de modo a favorecer seu percurso e regular as ações que orientam e
incentivam sua formação. Desse modo, a avaliação não tem por objetivo punir os que não
alcançam o que se pretende atingir, mas a ajudar cada aluno a identificar melhor as suas
carências de formação e empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de
investimento no próprio desenvolvimento profissional.

O sistema de avaliação não deve incidir sobre elementos a serem memorizados, mas na
verificação da capacidade de refletir sobre o conhecimento, de questioná-lo e de (re)construí-lo
do ponto de vista científico, metodológico e político.O que se pretende avaliar não é só o
conhecimento adquirido, mas a capacidade de acioná-lo e de buscar outros saberes para realizar
o que é proposto. Avaliar significa verificar não apenas se os alunos adquiriram os
conhecimentos necessários, mas também, o quanto e como fazem uso deles para resolver
situações-problemas (reais ou simuladas) relacionadas, de alguma forma, com o exercício da
profissão.

Dessa forma, a avaliação é realizada mediante critérios explícitos e compartilhados com os
alunos, uma vez que o objeto de avaliação representa uma referência importante para quem é
avaliado, tanto para a orientação dos estudos como para a identificação dos aspectos
considerados mais relevantes para a formação em cada momento do curso.
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Aspectos tecnológicos
O sistema de comunicação da EAD- Matemática- Interativa, tem base em serviço de

tecnologia da informação e comunicação, responsável por prover e dotar recursos de interação
por meio de AVA, para que professores, alunos e tutores mantenham relação no processo da
formação. Organiza e dispõe informação fundamentada nos conteúdos afins aos programas,
cursos e projetos desenvolvidos na modalidade à distância.

Os projetos pedagógicos dos cursos oferecidos nas modalidades presenciais e a distância
são os mesmos, no entanto, as especificidades da modalidade EaD tornaram necessária a criação
de serviços que suportem as demandas por interação entre os envolvidos no processo ensino-
aprendizagem. O sistema de comunicação atende, prioritariamente, a essa interação.

O material didático utilizado na Interativa é desenvolvido consoante os princípios
epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados no PDI da Instituição, nas Diretrizes
Curriculares Nacionais e nos Projetos Pedagógicos dos Cursos – PPC. Seu uso é precedido de
avaliação por especialistas externos, que sugerem e orientam a adoção de medidas almejando o
seu aperfeiçoamento.O conjunto de mídias, selecionado para desenvolver as competências
específicas propostas para cada curso, respeita as características socioeconômicas dos diferentes
grupos de alunos.

A produção do material impresso e disponibilizado no AVA atende às lógicas distintas de
concepção, produção, linguagem e tempo. A convergência e a integração entre as diversas mídias
são garantidas pelas equipes multidisciplinares, constituídas por especialistas em conteúdos, em
desenvolvimento de páginas web, em desenho instrucional, em ilustração, em diagramação, em
revisão do material produzido.

O livro texto é um dos materiais produzidos pela Instituição que possuem um papel muito
importante, pois:

• exercem a função de um mediador privilegiado, atuando como roteiro de estudos;
• contêm sugestões de atividades que fomentam reflexões, pesquisas e a sistematização de

ideias;
• ensejam relações com o campo de conhecimento, além de outros “olhares” e possíveis

saberes que esse campo incita;
• compõem “trilhas” com várias possibilidades de acesso, instigando o aluno à procura de

outros tipos de fontes para estudo;
• inserem-se em uma rede de diferentes tipos de materiais – livros, filmes, artigos, etc. – cuja

composição permite atingir os objetivos propostos para a formação dos alunos;
• utilizam ícones padronizados;
• inserem imagens e gráficos;
• apresentam ao menos dois exercícios por módulo, que estimulam a reflexão mais

aprofundada, a aplicação e a ampliação do conhecimento, oferecendo a resposta de um
exercício no próprio livro e de outro na plataforma.
A elaboração do livro-texto é realizada de forma dialógica, ancorada no tripé educador-

educando-objeto do conhecimento, permitindo aos alunos agir, refletir e interagir no desenrolar
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da ação pedagógica. Esse material deve fomentar a reflexão do discente, levando-o a buscar
informações em outras fontes, realizar novas leituras, descobrir novos caminhos e apropriar-se
dos conhecimentos criados e adquiridos.

Esse processo contínuo considera o aluno como um agente ativo e capaz de autoavaliar o
seu progresso no decorrer do curso.O texto dialógico estabelece uma conversa amigável entre o
autor e o leitor, desenvolvendo o senso crítico do estudante e levando-o a compreender a
relevância do conteúdo do texto para seu cotidiano e prática profissional. O conteúdo deve
contemplar a ementa da disciplina e compor um todo coeso, integrando de forma contínua e
complementar as suas diferentes partes: unidades, tópicos, reflexões, atividades, bibliografia,
gráficos e imagens.

Para suporte ao livro-texto há as teleaulas, produzidas na sede da Universidade em São
Paulo e transmitidasaopólo de apoio presencial via satélite ou via internet.

Assim, os componentes tecnológicos empregados pela Interativa e que podem ser adotados
são: internet, satélite, CD-ROM, DVD e webcast.

Toda a infraestrutura tecnológica desenvolvida pelo NUTEC – Núcleo de Tecnologia– está
consolidada em conceitos de comunicação baseada em bancos de conteúdos distribuídos por
dispositivos multimídia (conectados ou não). A fundamentação técnico-teórica para isso está nos
conceitos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC),em que todos os recursos
tecnológicos estão organizados em estruturas computacionais gerenciadas por bancos de dados,
assegurando que os conteúdos programáticos dos cursos sejam distribuídos de forma sistêmica e
controlada.

Com base nisso, é necessária a organização desses conteúdos dentro de uma base
informatizada, que garanta a produção e distribuição do conhecimento em um ambiente
monitorado e acompanhado por professores e tutores de forma interativa. Tradicionalmente, o
banco de dados era o repositório de informações, e atualmente evoluiu para o controle das mídias
textuais e audiovisuais, transformando-se de fato em um banco de conteúdos multimídia.

As teleaulas contêm a ementa e o programa da disciplina e seu conteúdo é elaborado por
um professor escolhido pelo coordenador do curso em conjunto com o líder da disciplina;
ouvindo sempre as considerações do Núcleo Docente Estruturante (NDE), bem como as
reflexões feitas por todos os presentes (docentes, tutores a distância e representante discente) nas
reuniões pedagógicas do curso.

O professor distribui o conteúdo da disciplina nas unidades, respeitando a carga horária
definida na matriz curricular, e organiza a sua apresentação aos alunos. As teleaulas são gravadas
de acordo com a organização elaborada pelo professor.

As teleaulas, com duração de uma hora, são divididas em quatro blocos de quinze minutos
cada, sendo que, ao final de cada bloco, o professor propõe uma questão referente ao tema
abordado. O bloco seguinte inicia-se com um comentário do professor referente à atividade
proposta no bloco anterior. A separação em blocos tem o objetivo de tornar a aula mais dinâmica
e interativa, bem como oferecer um momento pausa reflexiva ao aluno.

É importante ressaltar que todas as teleaulas possuem intérprete de libras, o que permite
aos alunos portadores de necessidades especiais acompanharem o conteúdo ministrado pelo
professor.
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As teleaulas são gravadas em estúdio e acompanhadas por profissionais da TV Web e do
apoio pedagógico (um tutor da área da disciplina), bem como por um tradutor de libras, as
teleaulas são enviadas ao departamento de Educação Digital,que prepara o link e realiza a sua
inserção no AVA.

Como ambiente virtual de aprendizagem, utilizamos o Conteúdo On-line (COL), uma
ferramenta própria que gerencia informações textuais e produtos multimídia, que, associados a
exercícios, ajuda na aquisição do conhecimento proposto.

Como controlar toda entrega de trabalhos dos alunos, atividades complementares,
documentos, relatórios de estágio e trabalhos de curso?

Disponibilizamos para os alunos o ATOL – Atividades On-line, que armazena nos banco
de dados todo o gerenciamento dos locais onde estão guardados os trabalhos dos alunos. O
Blackboard e o Moodle são utilizados como plataformas de distribuição de conteúdos em
diferentes suportes, tais como: textos, teleaulas, vídeos (entre os principais), integrando recursos
de interação entre professores, tutores e alunos.

No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o suporte tecnológico distribui-se em três
dimensões:

• uma dimensão ampla (que congrega os meios necessários para o desenvolvimento
pedagógico dos cursos);

• uma dimensão de recursos de interação para o acompanhamento dos alunos;

• uma de avaliação.
No projeto pedagógico, elucidam-se as especificidades da EaD, que originam demandas de

interação entre todos os envolvidos no processo. Para tanto, destacaremos a seguir os sistemas de
informação utilizados na veiculação dos conteúdos pertinentes.

O Blackboard é uma plataforma utilizada pela Universidade – Interativa- como espaço de
publicação de conteúdos e de centralização das demais plataformas desenvolvidas. Dispõe de
ferramentas que permitem a interação do alunado com todo o corpo docente, bem como a
publicação dos conteúdos pedagógicos de forma clara e acessível. Além dos dispositivos
oferecidos pelo programa, a instituição o utiliza para integrar o acesso às demais plataformas
desenvolvidas, a fim de centralizar o acesso em um único login, o que viabiliza a auditoria
completa da vida acadêmica do aluno e do corpo docente.

Ao acessar a plataforma, o aluno terá disponível o conteúdo necessário para a realização de
seu curso. Além das disciplinas, o discente terá acesso a diversos ambientes, como: avisos gerais,
avisos da disciplina, guia do aluno, vídeos instrucionais, manuais explicativos, brinquedoteca,
calendário acadêmico, secretaria virtual (Lyceum) e demais ferramentas personalizáveis pelo
aluno, como calendário de tarefas e até o próprio layout da plataforma.

O material pedagógico é disponibilizado por disciplina e por turma. Nas disciplinas, são
propostos fóruns de discussão que permitem o debate entre os alunos – e entre os alunos e o
corpo docente – sobre temas específicos. Para tratar de assuntos gerais, o estudante utiliza a
ferramenta “mensagens”, que permite o envio de recados a um ou a todos os usuários
matriculados na disciplina. Os prazos e a ordem das disciplinas seguem o calendário acadêmico.
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Consideramos importante em cursos de Licenciatura em Matemática a existência de
Laboratório de Educação Matemática (LEM), para propiciar ao estudante o contato com o
pensamento sistematizado da investigação, levando-o a conhecer formas de intervenção ditas
“científicas”, linguagens e teorias específicas, bem como a elaborar e produzir materiais
didáticos. Esse espaço pode ser uma contribuição fundamental para que o estudante, futuro
professor, avalie criticamente, em trajetória, sua própria formação e organize suas intervenções
futuras – em caráter formativo, instrumental e tecnológico – quando no exercício da prática
docente.

O Laboratório de Educação Matemática amplia as perspectivas do processo ensino-
aprendizagem quando investe na formação do futuro professor não apenas como mero reprodutor
de conceitos cristalizados, mas como potencial criador de novos horizontes na educação:

Não temo dizer que inexiste validade no ensino em que não resulta um aprendizado em que
o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer o ensinado. [...] Nas condições de
verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e
da reconstrução do saber ensinado [...]. Percebe-se, assim, que faz parte da tarefa docente não
apenas ensinar conteúdos, mas também ensinar a pensar certo (Freire, 1998, p.26-9 apud
Fainguelernt; Nunes, 2012, p.23).

Não há como desconsiderar atualmente na prática do professor o uso das novas
tecnologias. Os recursos computacionais constituem-se em instrumentos de grande potencial:
possibilitam, entre outros, o enriquecimento e a melhoria da qualidade do ensino, bem como
facilitam e tornam prazerosa a aprendizagem. No entanto, alertam Fainguelernt e Nunes (2012),
o uso do computador e de outras tecnologias, por si só́, não garante melhorias no processo de
ensino-aprendizagem. Os recursos tecnológicos não podem ser utilizados apenas como recursos
passivos, como ferramentas de armazenamento ou recursos ágeis para cálculos ou busca de
informação. Assim, para desenvolver os temas presentes no currículo de Matemática do Ensino
Médio com o recurso das novas tecnologias, alertam as autoras, é preciso que o professor elabore
atividades investigativas e significativas que deverão ser resolvidas pelo aluno com o auxilio de
materiais manipulativos – instância privilegiada propiciada pelo Laboratório de Educação
Matemática, nas modalidades presencial e EaD.

Esse é um posicionamento importante, uma vez que o Laboratório de Educação
Matemática estabelece um ambiente de aprendizagem diferente, mas com exigências similares
para o ensino presencial e o EaD. Esta modalidade de educação caracteriza-se por ser uma
prática educativa que exige do estudante, mais do que em outra instância, construir
conhecimentos e participar efetivamente de seu próprio crescimento. Tal modelo implica,
obviamente, um processo de ensino próprio, uma vez que modifica ou suprime o ambiente das
salas de aula do ensino tradicional. Assim, a função docente sofre um deslocamento, seu papel
torna-se descentralizado e a forma de atenção ao aluno está mais próxima do que se entende por
orientação em pesquisas acadêmicas. É um formato de ensino-aprendizagem na graduação no
qual os estudantes, assim como aqueles que se iniciam em pesquisas acadêmicas, devem
aprender a estudar sozinhos, a buscar informações com base em indicações do docente
responsável pelo curso (orientador) e ser capazes de fazer inferências na produção do seu
conhecimento.

O objetivo geral de um Laboratório de Educação Matemática pode ser caracterizado como
uma integração estratégica, ou seja, constituir-se em um ambiente que favoreça o debate em
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relação às práticas profissionais e sociais, de forma que possibilite aos futuros professores
reconhecer e analisar os fatores que limitam sua atuação e, em seguida, dar-lhe a oportunidade de
ver-se como agentes potencialmente ativos e comprometidos com a defesa de suas convicções
profissionais. Segundo Smole, Diniz e Cândido (2011), um dos pressupostos do LEM é a
interação entre os alunos. Na discussão com seus pares, o aluno e futuro profissional docente
pode desenvolver seu potencial de participação, cooperação, respeito mútuo e crítica. No
desenvolvimento do aluno, observam as autoras, as ideias dos outros são importantes porque
promovem situações que o levam a pensar criticamente sobre as próprias ideias em relação às
dos outros.

No nível tático, o Laboratório de Educação Matemática propicia uma oportunidade para
que seja investigado como os instrumentos técnicos podem ser utilizados nas relações em âmbito
escolar.

O Laboratório de Educação Matemática – LABEMATECA – foi constituído com base em
diferentes recursos: virtuais, multimídias ou disponíveis em ambientes frequentados pelos
alunos. Proporcionará o desenvolvimento de atividades suplementares, que estimulam a prática
de estudos independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade e de atualização
profissional, integrando a comunidade interessada às diversas peculiaridades da educação
matemática.

A proposta para a estruturação do Laboratório de Educação Matemáticaestá baseada em
uma perspectiva de resolução de problemas, o que, na concepção de Smoleet al. (2011),
proporciona uma forma de organizar o ensino envolvendo mais que aspectos puramente
metodológicos, pois inclui toda uma postura diante do que é ensinar e, consequentemente, do que
significa aprender. Daí a escolha da expressão, cujo significado corresponde a ampliar o conceito
de resolução de problemas como simples metodologia ou conjunto de orientações didáticas.

Assim, segundo essa perspectiva, o Laboratório promove uma integração entre o ensino e
as expectativas do futuro profissional docente, além de propiciar a integração entre as atividades
de ensino, pesquisa e extensão de forma que promova maior relacionamento entre a
universidade, a comunidade e as escolas.
Avaliação institucional

Em termos de avaliação institucional, a Comissão Própria de Avaliação (CQA) da
Universidade iniciou suas atividades em 2005, a partir da construção de sua proposta de
avaliação institucional interna vinculada ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES) instituído pela Lei nº10.861, de 14 de abril de 2004

A CPA da UNIP tem como objetivo o autoconhecimento da instituição sustentado no ato
contínuo de analisar seu PDI e sua missão institucional, verificando o cumprimento do PDI, de
maneira a propor metas e estratégias para superação das fragilidades e sustentação das
potencialidades.

A CPA da UNIP também tem como objetivo a construção de uma cultura de avaliação na
instituição que ultrapasse as críticas e reclamações em prol de uma permanente busca de sua
eficácia institucional e efetividade acadêmica e social.

Para tanto, buscou sempre alcançar a participação voluntária e não-identificada de todos os
segmentos da comunidade acadêmica.
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Alguns resultados e considerações finais
Apresentamos alguns resultados de pesquisa realizada em 2013 pela Comissão Própria de

Avaliação (CPA) da modalidade EaD, junto aos segmentos discentes, docentes e de apoio
técnico-administrativo.

No que se refere ao curso atender o que o alunos esperava ao ingressar na instituição,
observou-se que 87% alegaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos; apenas 4%
alegaraminsatisfação. Indagados se, livro-texto permite o entendimento adequado dos conteúdos
disciplinares e se ele responde às necessidades do estudante, 86% responderam que estão muito
satisfeitos ou satisfeitos, apenas 3% revelaram insatisfeitos. Quando perguntamos se participava
das aulas deforma ativa e interessada; 89% dos discentes responderam estar muito satisfeitos ou
satisfeitos e 3% estão insatisfeitos com a própria participação. Também estávamos interessados
em detectar a percepção dos alunos no que se refere aos conteúdos das disciplinares, sua
coerência e potencialidade demantê-los atualizadospara atuação no mercado de trabalho, ao que
91% alegaram estar muito satisfeitos ou satisfeitos e apenas 2% alegaram insatisfação. Ainda na
mesma pesquisa, levantamos a opinam dos alunos sobre a coerência das diversas atividades
estudantis ofertadas (trabalhos, exercícios, questionários, chatetc.), sendo que 90% alegaram
estar muito satisfeitos ou satisfeitos e apenas 3% alegaram insatisfação. Sobre as técnicas
adotadas para a aprendizagem, 80% dos alunos consideram que são atraentes e dinâmicas; já
sobre o processo avaliativo disciplinar, 76% responderam que é claro e reflete o desempenho do
aluno adequadamente (UNIP, 2013, p. 9).

Em síntese, a organização didático-pedagógica, a apresentação das aulas virtuais,as
ferramentas disponibilizadas, a qualidade dos docentes, o material de apoio e aoportunidade de
aprendizagem foram aspectos que obtiveram resultados satisfatórios entre 70 e 90%. Foi
considerado também satisfatório entre 75 a 85% o atendimento e apoio prestado pelos tutores,
pelos polos e pela ouvidoria. A infraestrutura também foi considerada satisfatória com 70% de
aprovação, principalmente em relação ao ambiente virtual disponível e o apoio técnico prestado.
No que se refere às fragilidades levantadas que ensejam ações de melhoria, destacamos: a
instituição precisa realizar uma ação mais efetiva de divulgação das oportunidades que oferece
para a comunidade acadêmica e sociedade civil em relação às atividades extracurriculares, sua
missão, seus objetivos e as ações de caráter social que realiza (UNIP, 2013, p. 9). A instituição
também iniciou, após a pesquisa da CPA divulgação mais efetivadas possibilidades de cursos e
atividades de nivelamento,pesquisa, pós-graduação e as atividades de extensão que são
oferecidos para discentes, docentes e pessoal de apoio técnico-administrativo.

Posto isso, entendemos que a configuração do curso na Universidade atende à sua missão
de promover o ensino, a pesquisa e a extensão, aplicando-os a serviço do progresso da
comunidade que vive em sua área de abrangência e influência, contribuindo para o
fortalecimento da solidariedade entre os homens e para o esforço de desenvolvimento do País.

Além disso, com o desenvolvimento das tecnologias, percebemos a ampliação das
possibilidades, de maneira que podemos falar hoje não apenas na utilização de computadores,
mas também o acesso que ele permite aos recursos disponíveis na Internet, o queconfigura os
ambientes digitais de aprendizagem. Professores e alunos tem um papel dinâmico neste processo
de aprendizagem com as tecnologias, são levados a um processo deaprender fazendo, e ao
mesmo tempo, refletir sobre como fazer.
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Figura 2. Início do jogo/Personagens na base. 
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Jogador SV 
O dano é aplicado em uma série de 6 momentos (espaçados por um intervalo de meio 

segundo). A cada meio segundo é dado 1% de dano baseado na vida atual do oponente. 
Considerando a vida inicial do oponente como h e o tempo t. Pode ser calculado o dano bruto 
(Dbruto) do Tormento de Liandry durante as 6 marcações de tempo.  

0.01 0.01 	

Após integrar é encontrada a seguinte função: 

0.01 0.00005
Essa função é o dano bruto dado pelo Tormento de Liandry (note que a resistência 

mágica do inimigo não está sendo levada em conta). Agora nós devemos considerar a relação 
entre a resistência mágica (Rm) e a porcentagem de redução de dano (%Dredução), que pode ser 
descrito por  

% çã 	 100 	 

Isto representa o dano que não é aplicado no oponente. Para encontrar a parte do dano 
que afeta o oponente nós devemos ajustar a equação. Nós chamaremos de porção de dano que 
afeta o inimigo (%Dafeta). 

% 	1 100  

Combinando essas fórmulas temos o dano efetivo (Defetivo): 
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Eh… y como espacios de comunicación se generaron foros, y también se utilizaron … chats, 
se utilizó el chat […] No se usó [teleconferencia] Tiene la posibilidad… la plataforma lo 
incorpora pero hasta ahora no se usó. (Rosa). 

El foro obviamente [é usado]. Muy poco mas[...] era a través del foro que el tutor le pedia 
trabajos, le mandaba los trabajos, pero como que todos los contenidos estaban ahí [em 
livros eletrônicos] [...]Puede haber chat si, personalmente a mi no me gusta el chat y menos 
con varios porque es un caos. Chat de tres es un caos. E.... puede haber teleconferencia. Por 
eso te digo, depende del professor. (Alicia). 

[…] de la plataforma Moodle, se utiliza el foro, el chat […] La Universidad como tal sí hace 
videoconferencia para los estudiantes, pero es como… porque en la universidad hay un 
servicio técnico que se llama SIUNA, y bueno ellos se encargan de toda la parte, vamos a 
decir así, logística de la plataforma y todo. Ellos han hecho videoconferencias colgados en 
la página de la Universidad, y uno las puede ver (Ana). 
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[…] poderíamos decir que si la educación a distancia está creciendo demasiado mucho, en 
Venezuela sería al revés. Bueno, porque están abriendo universidades presenciales, y las 
personas se están saliendo. (Ana). 

[...] a nivel nacional yo diría que no hay una política clara de incentivación de educación a 
distancia, hay más bien sospechas que algunas… también hay que reconocer que pueden 
ser… que pueden llegar a tener cierto visto de verdad. (Rosa). 
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assim tão interativo e que fosse algo para se fazer em grupo, ao 

mesmo tempo. Não tinha a mínima ideia disso.

á

É bem mais prático do que usar o fórum que tem no limc4, que tem na porta do limc hoje. É 
muito mais prático você usar as ferramentas todas integradas ali, você tem GeoGebra pra 
alguma coisa relacionada à Geometria, muito mais prático e muito mais intuitivo de entender. 

foi muito mais produtivo a gente se reunir 
dentro do programa em si, do que se a gente fosse se reunir assim ao vivo.

Acho que foi muito mais produtivo 
pelo site, não só porque a gente se focou mais, mas também por causa da interação, a gente 
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Figura 2
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Figura 3.

O diferencial e grande ponto positivo do VMT é a interação em tempo real entre usuários e a exibição 
síncrona das figuras no GeoGebra, textos, imagens etc. A melhor característica da plataforma, na 
minha opinião, é a capacidade de integrar ferramentas importantes no estudo da Matemática em um 
único ambiente, para todos, evitando que seja necessário utilizar mais de um software para realizar as 
atividades liberdade e a facilidade em expressar ideias no quadro 
branco

são problemas típicos de 
grandes plataformas que recebem constantes acessos e crescente demanda do servidor: lentidão ou 
impossibilidade de utilizar a plataforma, imagens dissíncronas (não são atualizadas para todos os 
usuários) ou "desaparecimento" de algumas figuras. Como sugestão, ressalto a importância de 
incorporar uma calculadora à plataforma, em especial semelhante ao software Microsoft Mathematics.  
... A resposta nesse tipo de ambiente é muito mais rápida e intuitiva que em outros ambientes, como 
fóruns, blogs, e-mails e sites. Este ambiente deveria ser aberto a alunos que queiram criar suas salas 
de estudo e monitoria. 
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Figura 2.

 
Figura 3.

Instrumento 

á
á

á
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Atribución a la característica de la tarea (Factor 1): 
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Atribución al Esfuerzo (Factor 2): 

Atribución a la Capacidad (Factor 3): 

Atribución a la evaluación de los profesores (Factor 4): 

á
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Estructura Factorial de la EAML-G 

 
Fuente: á  . 
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Resultados 
á

á

Datos antes de usar tecnología        Datos después de usar tecnología 

á
á

á

ITEM MEDIA (S ) DESV. ESTA (X) ETIQUETA

M1 7.93 2.18 Satisfacción

M2 7.67 2.54 Suerte

M3 6.27 2.89
Nota 
Obtenida/Esperada 

M4 2.97 3.06 Subjetividad

M5 8.37 1.35 Justicia

M6 7.50 1.85 Esfuerzo

M7 7.00 2.18 Confianza

M8 6.40 1.69 Facilidad/Dificultad

M9 8.00 1.20 Probabilidad

M10 7.13 1.81 Capacidad propia
M11 8.40 1.22 Importancia

M12 7.00 2.20 Interes

M13 8.07 1.89
Cantidad 
Satisfacciones

M14 6.37 2.37 Examenes

M15 8.33 1.32 Afán

M16 8.80 0.92
Capacidad 
Pedagógica

M17 7.90 1.24 Persistencia

M18 7.80 1.54 Exigencias

M19 7.90 1.45 Conducta

M20 8.30 1.66 Ganas Aprender
M21 7.97 1.38 Término con Éxito
M22 8.00 1.95 Aburrimiento

Media y desviación típica de las puntiaciones en los items de 
la escala atribucional de motivación

M1 7.17 2.17 Satisfacción

M2 6 3.06 Suerte

M3 6.7 2.22

Nota 
Obtenida/Espera

da 
M4 5.43 2.67 Subjetividad

M5 7.07 2.32 Justicia

M6 7.8 1.88 Esfuerzo

M7 8.13 1.31 Confianza

M8 5.7 2.04
Facilidad/Dificult

ad

M9 7.7 1.37 Probabilidad

M10 7.73 1.31 Capacidad propia
M11 8.17 1.12 Importancia

M12 8.8 0.48 Interes

M13 8.3 1.21
Cantidad 
Satisfacciones

M14 7.07 1.84 Examenes

M15 8.4 1.25 Afán

M16 8.38 1.63
Capacidad 
Pedagógica

M17 8.03 1.3 Persistencia

M18 8 1.36 Exigencias

M19 8.37 1.07 Conducta

M20 8.63 0.81 Ganas Aprender
M21 8 1.2 Término con Éxito
M22 7.1 1.75 Aburrimiento

Media y desviación típica de las puntiaciones en los items 
de la escala atribucional de motivación
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Incidencias antes de aplicada la tecnología Incidencias después de aplicada la tecnología  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

á

á

Discusi n de resultados 

á

á

á á

Conclusiones 

á

MOTIVACION MEDIA DESVIACIÓN

INTERES 8.50 0.34

TAREA

CAPACIDAD
7.45 0.34

ESFUERZO 8.05 0.34

EXAMEN 7.00 0.21

PROFESOR 7.73 0.08

Incidencias de éxito y fracaso en la escala 
atribucional de motivación

MOTIVACION MEDIA DESVIACIÓN

INTERES 8.00 0.44

TAREA

CAPACIDAD
7.30 0.38

ESFUERZO 7.77 0.25

EXAMEN 7.23 0.64

PROFESOR 8.40 0.72

Incidencias de éxito y fracaso en la escala 
atribucional de motivación
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á

á

á

á

Limitaciones del estudio 
á

á

ibliograf a 

Reporte del proyecto de investigación titulado: á

á á
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á

á

Pruebas psicológicas. Una introducción práctica. 

Investigación del comportamiento: Métodos de investigación en ciencias 
sociales 

á Psicothema, 
vol.10, n.2, 

á

á

á
á

Psychological Review, 
vol.92, n.4, 

An Attributional Theory of Motivation and Emotion. 
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Aplicação de recursos computacionais ao ensino de Matemática  
propostas metodol gicas e a sala de aula do futuro 

Camargos 

Silva 

Resumo 

á
á

á

á
softwares

á tablets
á

á
Palavras-chave: á á
tablets

Introdução 

á

á
Campus 

Campus
á
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á

á
ampus notebook e tablets,

á Campus

á
á

á

software tablets
á

O projeto  metodologia  etapas e caminhos para pesquisa 

á Campus

á

á á
á

á

á
softwares

softwares
á
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á Campus
á

Minicursos ofertados.
á

software
Programming

Software

software

á

á
software

Software á
á

tablets notebook

á
A sala de aula do futuro 

tablets 

tablets

á
Campus á

á á
á

á tablets
á tablets

á
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Figura 1. tablets

Figura 2. tablets

tablets
á á

á
á

roblemas  ossibilidades  uais as dificuldades e vantagens de se utili ar tablets  como 
ferramentas de ensino da Matemática  

á

á
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software 

á

á
tablet,

tablet á

á

á á
á

Então aqui é... bem bacana assim, é uma função, é... função modular, talvez assim, seja 
difícil fazer o gráfico dela na mão, não é? Eu lembro que os alunos tinham dificuldade 
porque geralmente a gente fazia aquele esquema de tabelinha e acabava às vezes errando. 

á

á
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á
á

tablet, touch screen

á

Tablets

á

tablet

É que nem quando você pega um mouse pela primeira vez. A pessoa quando pega um mouse pela 
primeira vez também fica ali… [gestos].  

mouse touch screen tablet
á

á
 tablet

touch screen

tablets

á
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Aluno 1: Você não acha meio perigoso levar esses tablets para escola, não? 

Professor: É, eu acho que o pessoal do PIBID... 

Aluno 11: [risos]. Eu não tenho coragem não. 

Aluno 13: Eu acho, oh [nome do Aluno 1], eu acho menos perigoso você trabalhar com o 
tablet do que com o computador. Questão tipo assim, de... de manter. Porque o computador 
é um negócio grande, então se ele estragou uma coisinha ali, você nem vê. 

Aluno 1: Eu tô falando de levar mesmo. 

Aluno 13: É! De levar. De levar não, de... 

Aluno 1: De levar embora. 

Aluno 13: Não, mas não vai. Porque se ele (professor) entregou o tablet pro menino, ele não 
vai sair da sala sem recolher o tablet. 

Aluno 11: Leva, leva... 

Aluno 14: Você n... você não conhece o [nome da Escola 5] não. 

Aluno 11: É, você não conhece o [nome da Escola 5]. 

Aluno 13: Ah, gente! Eu acho... 

Aluno 12: Ô gente! Credo!!! 

Aluno 13: Eu acho que não é assim não. 

Aluno 16: Ô gente, mas eu acho que não é assim também não. 

Aluno 1: Não. 

Aluno 13: Eu acho que não tem nenhum lugar assim não. 

Aluno 1: Não. 

Aluno 8: Eu também acho que não, porque a ordem, vai ser recolher dentro da sala de aula. 

Aluno 1: Por isso que eu estou falando, […] sinceridade, não vamos falar aqui que... não é 
só do [nome da Escola 5], em qualquer escola, até menino rico, você não sabe… 

Aluno 12: Não, porque ninguém rouba nada no [nome da Escola 5] não. 

Aluno 1: Você não sabe... você não sabe se isso aconteceu. [...] 

Aluno 13: ... mouse, você pega uma tecla do teclado ali, ninguém vê. Eu acho que o mouse... 
menos perigoso... é mais rápido. 

Aluno 12: Isso, isso, não, isso, isso é igual libro, gente! Você entrega, só sai da sala quando 
tiver os 35 livros em cima da mesa. 

Aluno 16: É “uai”, é “uai”. 

Aluno 12: O computador passa despercebido. É mouse, lá, lá na [nome da Escola 2] é 
mouse que os meninos carregavam. 

Aluno 10: Mouse, foninho... 

Aluno 12: [...] na câmera...  

Aluno 10: teclado... 
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Aluno 12: [...] foi atrás dos alunos e cada um teve que trazer um mouse. Cada um, todos os 
dois que pegaram tiveram que trazer o mouse para trás. Acho que seria muito menos 
perigoso. 

Aluno 13: Pode ser até que nem o [nome do Professor] fez, ele marcou, cada tablet é de 
uma pessoa. 

Aluno 12: Pronto. 

Aluno 13: Aí você coloca no tablet isso e entrega pro aluno, oh seu tablet é tal. No final se 
ele não está aqui, “uai” ele é seu se você... o que que você fez dele eu não sei, eu quero ele! 

Professor: A gente chegou a discutir isso já, no PIBID. Essa... medo de... não é? De 
acontecer algumas [...] intempéries. Então, o que a gente resolveu lá foi que cada tablet é 
numerado e aí o aluno é... primeiro aluno vai ficar com o Tablet 1, segundo aluno... na 
ordem de chamada, igual é feito aqui mesmo. Então, aí dá pra você controlar, se saiu aluno 
da sala e está faltando o Tablet 3, então está com quem? 

Aluno 13: Está com o aluno 3. 

Aluno 16: Eu acho que... não é assim. Eu sei que existe escolas e escolas, mas não é assim 
também. Eu acho que a partir do momento que você fala assim olha a ferramenta está aqui, 
é para gente usar. Então, acho que aí, é a conquista do professor... 

Professor: Isso… 

Aluno 16: ... com a sala e a segurança que o professor passa para sala. Porque entregou e 
fala assim, oh gente ninguém vai roubar o “tréim” não, aí o que que o cara vai falar? 

Aluno 1: Não, não vai falar isso. Tá chamando de ladrão. 

Aluno 16: Não, mas nas entrelinhas eles entendem. 

Aluno 12: Não, eu tenho mais medo de estragar do que de roubar, roubar não, não sai 
daqui enquanto... 

Aluno 13: Eu também acho que é mais fácil você estragar ele do que [...]. 

Professor: É, assim, isso é igual a [nome do Aluno 16] falou também. Tudo tem um 
problema, não é? Assim, realmente, todos tem razão mas... é... eu acho que também, o que a 
[nome do Aluno 16] falou é certo também, depende muito do professor. Concordam? É... 
conscientizar. Falar assim, oh gente, isso aqui é algo de aprendizado, nós vamos usar isso 
para aprender, aí... é algo diferente e você levar um tablet aí, começar a trabalhar 
matemática com o tablet, e aí, não, nós vamos voltar, vamos fazer de novo. Então, às vezes, 
aquilo ali pra eles é uma motivação: “Nunca mexi num tablet na vida, na escola eu mexi”.  

Aluno 1: Até, você vai estar mostrando confiança pro aluno, não é? 

Professor: Imagina a motivação que eles vão ter com isso? 

Aluno 16: Um meio dele ir pra escola, não é? 

Aluno 1: Ah, lá no, no [nome da Escola 5] com certeza, assim, a maioria vai ter o primeiro 
contato com o tablet. 

Aluno 11: É. Eles não tem contato nem com computador, vai ter com tablet? 

Aluno 1: É bem difícil. 

Aluno 14: A maioria, gente, é muito carente. Não tem condição de saber isso não. 

Aluno 11: É muito difícil. 
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á

Quarto Mundo sociedade em rede

á
á

á

á

á á
á
á tablets
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Conclusões 
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tablet
á

á

Referências ibliográficas 
Informática e educação matemática.

As tecnologias da inteligência: O futuro do pensamento na era da informática

á Educação 
matemática crítica: A questão da democracia

Desafios da reflexão em educação matemática crítica

Desafios da Reflexão: Em Educação Matemática Crítica.
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Um estudo da noção de grandeza e implicações no Ensino 
Fundamental

Apprenti Géomètre. Grandeurs, fractions et mesures

Rapport de recherche 2003-2004. Centre de Recherche sur l’Enseignement des 
Mathématiques  

Apprenti Géomètre. Un outil de différenciation des apprentissages en mathématique. 

Apprenti Géomètre. Impact du logicel Apprenti Géomètre sur certains apprentissages

20

Geometria no 1º Grau: da composição e da decomposição de figuras as 
fórmulas de área 

Do livro didático ao software geogebra: a engenharia didática no estudo de figuras 
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Apprenti Géomètre

Anais do Encontro Nacional de Educação Matemática, 

á á
Anais do Conferência interamericana de educação matemática
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As concepções de professores quanto ao uso do computador como 
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A formação do professor de matemática para o uso do computador como ferramenta 
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Curiosidade em aprender  com o objetivo de melhorar as aulas para o ensino a alunos 
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Referências 
O programa GeoGebra: relato de experiência no ensino de 

geometria plana de 5ª a 8ª séries e na socialização com professores da rede de ensino estadual

Informática e formação de professores

Análise de conteúdo.

Informática e educação matemática

Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática

Métodos e técnicas de pesquisa social.

Educação e Tecnologias: O Novo Ritmo da Informação

Explorando a geometria da orientação e do deslocamento
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Logo: Computadores e educação

Representações, interpretações e prática edagógica: A geometria na sala de aula.

O abandono do ensino de geometria: Uma visão histórica

Matemática nas séries iniciais do 
ensino fundamental: á

 

A geometria escolar: uma análise dos estudos sobre o abandono de seu ensino.

á software
Formação de professores para as tecnologias 

digitais: Software livre e educação a distância

Matemática no ensino fundamental: formação de profesores e aplicação em 
sala de aula. 



XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.

 
ase de un espacio vectorial de n   tecnolog a 

u mán á

ambrano

Resumen 

á

á

Palabras clave  
Introducci n 

á
obstáculo del formalismo á

á

obstáculo del formalismo á

Valores
Vectores propios

á

á á

á
á



Base de un espacio vectorial de n  y tecnología

XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.

Transformaciones lineales
á

Transformaciones lineales

obstáculo del formalismo
á

á
á

á

Marco conceptual 
á Cambio de 

atención Representaciones
á á Atención

sustentar discernir relacionar percibir razonar
á Estar 

consciente de…
Actitud

á Semiosis

á
Noesis

Asociación de objetos
á Posición cognitiva

implícita explícita
El estudiante le da 

sentido a lo que quiere conocer
Atención Estar consciente de… Actitud 

á

Metodolog a 
articipantes 

Actitud
á



Base de un espacio vectorial de n  y tecnología

XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.

Dise o e implementaci n de los instrumentos usados en el acopio de datos 
Pre-test

Post-test
Pre Post-test

Pre-test

Pre-test
Post-test. á

Las Actividades 

á

Análisis de datos  discusi n de resultados 

Análisis  discusi n de resultados  Actividad I Conjunto generador de vectores en    

Figura 1. 

E3 no justifica su respuesta.

Dirigiéndose a E2.
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E3 con un 
movimiento de cabeza, da razón a E2.

á

Interrumpe E2.

á á
á

con un movimiento afirmativo de cabeza, E3 acepta la respuesta de 
E2.

Los 
estudiantes interrumpen y contestan con un categórico ¡Sí!

á
á

Animación

á

.

Figura 2.  
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Espacio vectorial

representación
á La 

respuesta de E3 evidencia claridad en la percepción –posición cognitiva (Mason, 2008; Duval, 
2003)– de lo que sucede en espacios vectoriales euclidianos n , con n , en cuanto al sub-
espacio generado por los múltiplos de un vector en ese espacio, cuya gráfica no existe.

Actitudes

 

á

á representaciones dinámicas promovió
Cambio de atención

infinidad

Figura 3.  

Análisis  discusi n de resultados  Actividad II Combinaci n lineal de vectores en    

á
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Figura 4.  

Figura 5. á  

á

Figura 6. á  

en la Figura 6
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zoom

 

 

á

percibir

á
á

 
á

En el pizarrón fueron trazados los 
vectores ,  y  no múltiplos entre sí.

Respuesta categórica.

á

á



Base de un espacio vectorial de n  y tecnología

XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.

Figura 7. 

. 
á

á combinaciones lineales

señala con el dedo de su mano izquierda el dibujo trazado en el pizarrón

se refiere a los vectoes  y 

de .

á

á No convencido.

á
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Figura 8. 

á Se refiere a la pregunta hecha en 
la línea 26.

Figura 9. 

se refiere al vector  de la 
Figura 9 l estudiante hace un gesto, uniendo los dedos de su 

mano

á

á
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Figura 10.  

á

Figura 11. 
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Figura 12.  
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Figura 13.  
Conclusiones 
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á
á

á
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á á

extrapolar

puente
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f(x)=2 + sin (x); f(x) = 2.sin (x) e f(x) = sin (2.x),

á

á

á
á

á

á

Software

• 

• á
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Figura 1. á
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á

 “É na ação mental, se há ou não atividade física 
envolvida, que é a base para a aprendizagem conceitual.” et al

á

9 arefas iniciais
9 arefas refle ão

9 As tarefas de antecipação á

á
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• á Software

á
á Software

software

Software

• f(x)=sin x; g(x)=sin (x+ ); h(x)=sin (3.x); k(x)=-2.sin x

• f(x)=cos x; g(x); cos (x+ );h(x)=cos (3.x); k(x)=-2.cos x.

• f(x)=tg x; g(x)=tg (x+ );h(x)=tg(3.x); k(x)=-2.tg.

arefa á

f
g
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arefa 
 f(x)=sin x. 

arefa  
á

f
arefa f(x)=sin x

M á á
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Objetivo pretendido em cada tarefa. 

f(x)=sin x: á

á
á

á
Software

á

á

á

á
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Coleta de Dados 
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com este software ficou mais fácil, a gente digita a 
função  aqui e já sai pronto né, ai é só copiar e anotar os pontos 
aqui olha

software á
á

Análise dos dados 
á

os m dulos I e II
á
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o m dulo III

o m dulo IV
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á ED

BC AD punto E á
punto medio

visualmente en la figura en papel-y-lápiz AD
á la longitud ED

AE AD

ambiente de papel-y-lápiz
se dan 

cuenta de las propiedades del objeto matemático
papel-y-lápiz

según sus características

Figura 4.
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dudan de su respuesta

región
triangular á á

refiriéndose al punto P á
en ese lugar

se refiere al punto P 
señalado con la pluma en la Figura 6C á

con la pluma, el alumno índica un movimiento semicircular en el monitor a 
partir del punto A

conjetura
AB

le indica a su compañero que 
mueva el punto P

á refiriéndose al punto P á
á á

á

á el alumno indica a su compañero que
desplace el punto P a un lugar sobre la circunferencia

á
á á

á
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objeto de su representación á

á

á á á
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 Las raíces deben ser positivas y reales… 

La raíz N1 es positiva siempre puesto que el discriminante es 
positivo. Para asegurar que N2 sea positiva, el discriminante 
deberá ser mayor que cero, pero menor que a. 

Figura 3.a. Figura 3.b

á
á

á á

á

Enfocándose en la representación gráfica
á

á

á

á

á
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kN t cN t H á

Articulando representaciones
á

á
d N N N
d t

 

- más o menos, está sería la parábola para el caso de N N , 
: qué estás graficando, el lado derecho de la ecuación? 

: sí, aquí la solución uno está en 1/3 y la solución dos está en 2 y esto corresponde a las asíntotas… 
 entonces nosotros al jugar con los deslizadores siempre podemos tener los 3 casos, el caso en el que no 
tocan el eje de las x, o sea el caso donde no hubiera solución real, el caso donde hubiera una solución real 
cuando el vértice tocara el eje de las x, y el caso donde habría dos soluciones reales cuando se intersectan. 

Figura 4. á N N

á
á

á

á
á

H

á
a a cHN

c
a CH
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dN kN t cN t H
dt
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Figura 1.

Figura 2.
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Figura 4.

Em cada quadrado é 
feito o mesmo desenho dentro dele, que foi feito no nível 0. Foi feito o mesmo desenho do nível 
0”. 

Figura 5.

á

ampliar reduzir, 
protocolo de 

construção

á

á
Gisele: No nível 0 foi feito um desenho com 8 quadradinhos. Dentro de cada um desses é 

feito o mesmo desenho do nível zero, mas de cor diferente. 

Rejane: E a cor representa o nível. 

Diogo: O desenho do roxo é o mesmo desenho do verde, mas em menor proporção. 

Rejane: E vocês sabem me dizer que proporção é essa? 

Mariana: Tamanho. 
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Rejane: Certo, mas quantas vezes menor? 

Mariana: Um quarto (1/4). 

Rejane: O quadrado roxo é ¼ menor (que o quadrado verde)? 

Mariana: É. 
á

á

Figura 6.

á

á

 

Figura 7.

Mariana: No nível 1, quantos quadrados serão inseridos em cada quadrado do nível 
zero... Oito! Quantos foram inseridos em cada quadrado? 

Gisele: É pra somar tudo (todos os quadrados do nível 1) ou é em cada? 

Mariana: Em cada quadrado. São oito. 

 

 

 
 

Figura 8.

á



Investigação de Padrões Fractais no GeoGebra

XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015.

Mariana: Agora na 7 ela quer saber no nível 2. Vai ser oito vezes oito vezes oito (8x8x8). 
Você entendeu por quê? No nível zero tem oito quadrados. Já no nível 1, são oito em um, então 
são oito vezes oito (8x8). E no (nível) 3 vai ser oito vezes oito vezes oito (8x8x8). Entendeu? 

 

 
Figura 9.

Figura 10.

 

 Figura 11.

á
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Figura 12.

á
á

á

Mariana: No nível n+1 é só fazer oito elevado a n+1+1, que é oito elevado a n+2 
(8n+1+1=8n+2). 

 

Figura 13. 

Figura 14. 
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Algumas Considerações 
á

á

á á
á

á
á

á
á  

á

Fazer no software, além de 
não ser trabalhoso, chama atenção do aluno, atrai. Porque mexer no computador é uma coisa 
atual”. “A ter noção 
das formas, a ter conhecimento. É mais fácil manusear no programa um objeto (como 
compasso), do que manualmente. E na mão, se errar o cara tem que desmanchar, e no 
GeoGebra tem a opção de voltar”. 

á á á

á á
á
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Validación de la puesta en escena del plano cartesiano.  

á

 
 
 
 
 

Figura 3. 

uesta en escena en busca del tesoro 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.

Actividades 
Propuestas 

Análisis A priori Análisis A posteriori Validación

á

á
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á
Consideraciones previas
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á

Nota:

  

Actividades Propuestas
Consiste en ubicar los piratas en la coordenada que le indica, dando clic con el botón derecho en el 

punto azul que tiene el pirata y arrastrarlo a la coordenada que le indica, si lo ubica mal se le 
descuenta medio punto, si encuentra un pirata se le descuenta un punto, si aparece un mapa se le da un 

punto extra y si sale el tesoro se le dan dos puntos extras. 

Análisis a priori 
Se espera que los alumnos logren llevar al pirata a la coordenada que le corresponde y construyan su 

tabla para registrar cada uno de sus movimientos. 

Análisis a posteriori 
 

 

 

 

Validación  
Los alumnos juegan, se divierten y logran ubicar los piratas en el lugar que les corresponde, construyen 
su tabla de datos suman sus puntos y para esta puesta en escena resulta ganadora Brenda. Al confrontar 
el análisis a priori con el análisis a posteriori coinciden y por lo tanto es válido este diseño de aprendizaje 
Buscando el Tesoro. 
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uesta en escena uscando la salida 

Figura 5. 

Consideraciones previas  

Actividades Propuestas

Consiste en llevar el pacman a donde se encuentra el fantasma, los alumnos aprenden a ubicar puntos 
en el plano cartesiano teniendo un mayor grado de dificultad, pueden colocar decimales, fracciones, 
raíces e identifican que deben mover para el pacman suba o baje, camine o retroceda.  

Análisis a priori 

1.-Predicción: los actores escribirán que tienen que mover las abscisas o el eje x para que se mueva 
hacia adelante o hacia atrás. 

2.-Predicción: se espera que los actores escriban que para que suba o baje necesitan mover las 
ordenadas o el eje y. 

Análisis a posteriori 

 

 

 

 

Análisis a priori  

5.- Predicción: Se espera que los actores realicen cálculos para determinar la raíz cuadrada de 25 y 
den como resultado 5, y convierta a decimal la fracción dando como resultado 2.5. y determinen que el 
punto es igual a(-5,2.5) 

6.- Predicción: Se espera que los actores realicen cálculos para determinar la raíz cuadrada de 4 y den 
como resultado 2, y convierta a decimal la fracción dando como resultado -0.5 que si es un punto valido 
en la resolución del laberinto.  
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uesta en escena Serpientes  scaleras 
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x
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Figura 6.

Análisis a posteriori 

 

 

 

Validación  

Cumple el análisis a priori con él a posteriori, pero presenta mayor dificultad en el desarrollo de esta 
puesta en escena ya que ocupan el cálculo de raíces cuadradas, división o fracciones, en la pregunta 6 
al dividir -2/4 colocan como resultado -2 y por eso argumentan que cae sobre una línea negra.  
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Plantilla de valoración para clasificar las aportaciones de los estudiantes según el tipo de  
interacción (adaptado de Llinares & Valls 2009). 
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Plantilla de valoración para clasificar las aportaciones de los estudiantes según el nivel de interacción. 
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No site de uma determinada loja consta o produto Ar Condicionado Split Springer Way Quente e 
Frio, 12000 btus, com o custo de R$ 1.399,00. Se o cliente optar por pagamento à vista, o valor 
ficará reduzido em 12%. Qual será o valor cobrado se o cliente optar pelo pagamento à vista? 

( a ) R$ 1.215,00 ( b ) R$ 1.154,26 ( c ) R$ 1.231,12 ( d ) R$ 1.231,15 

á
Fonte:

c, 
á

á

á

Uma loja vende um artigo e oferece duas opções de pagamento: à vista, por R$180,00, ou em 
dois pagamentos iguais de R$100,00 cada, sendo o primeiro no ato da compra e o segundo um 
mês depois da compra. 

a) Na sua opinião, seria melhor a compra à vista ou a prazo? Justifique a resposta. 
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b) No caso da compra a prazo, qual seria o percentual de juros incluído nessa opção de 
compra? 

Aluno A: “Se eu comprar este produto a vista vou pagar 180,00 reais, se eu pagar a prazo em 
duas vezes de 100,00 reais, vou estar pagando 20,00 reais a mais no produto”. 

Aluno B: “prefiro pagar a vista, assim vou pagar 20,00 reais a menos e assim vai me sobrar este 
dinheiro, que posso usar para comprar outra coisa”. 

á

á

á

á
á

á

Referências 
Lei de Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Parâmetros Curriculares Nacionais: á

á Orientações Curriculares para o 
ensino médio: á

á

BM&FBOVESPA & UNIVERSO ONLINE UOL. Disponível em:<http://uolinvest.economia.uol.com.br/>. 
Acesso em: 25 ago. 2014. 

Problemas? Mas que problemas?! Estratégias de resolução de problemas 
matemáticos em sala de aula. 

.  Projeto de Pesquisa

Investigação em Educação Matemática: 

á In: á
Tecnologias para transformar a Educação. 
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Resumo
Neste texto apresentamos um estudo realizado sobre um Programa que visa à
implantação do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em escolas
públicas de Educação Básica do Estado de São Paulo, Brasil. Por meio de um projeto
vinculado ao Observatório da Educação, do Ministério da Educação e Cultura,
desenvolvemos uma pesquisa de Iniciação Cientifica em que se procurou
compreender as ações relacionadas ao Programa Acessa Escola, em Guaratinguetá, e
sua contribuição para que o ensino e a aprendizagem da Matemática sejam mediados
pelas TIC. A análise dos dados revela que, embora muito investimento tenha sido
feito em termos de equipamentos, as ações didáticas com recursos tecnológicos ainda
não são do cotidiano do professor.
Palavras chave: Ensino e aprendizagem da matemática; Tecnologia da informação e
comunicação; Educação Matemática; Fenomenologia.

Introdução
No Brasil há histórico de grande quantidade de verba pública investida para equipar as

escolas com recursos para a implementação do uso da informática. Dados da Secretaria da
Educação a Distância (SEED), do Ministério da Educação e Cultura, Brasil, mostram que
143.355 microcomputadores foram distribuídos para 14.521 escolas de 5.564 municípios do
Território Nacional. No entanto, a pesquisa em Educação Matemática que se volta para o uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), revela que, “embora esforços tenham sido
empreendidos para equipar as escolas com computadores, ainda são poucos os professores que os
utilizam em sua prática profissional” (Silva, 2009, p. 2).

Alguns desses esforços são empreendidos na tentativa de mudar tal situação. Há distintos
Projetos com incentivos governamentais que mostram tal intenção. Recentemente, o Ministério
da Educação e Cultura (MEC), implantou um programa federal o Programa Nacional de
Tecnologia Educacional (ProInfo) visando incentivar o uso da informática na Educação. De
acordo com o site do MEC, o ProInfo,

É um programa educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática
na rede pública de educação básica. O programa leva às escolas computadores, recursos
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digitais e conteúdos educacionais. Em contrapartida, Estados, Distrito Federal e municípios
devem garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores
para uso das máquinas e tecnologias (Brasil, 1997).

O ProInfo é, nesse sentido, um programa educacional criado por uma portaria Ministerial,
a Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, que visa ao uso pedagógico das Tecnologias de
Informação e Comunicações (TIC) na rede pública de ensino, nos níveis de ensino fundamental e
médio (atendendo crianças e jovens na faixa etária dos 07 aos 15 anos). As ações desse Programa
foram desenvolvidas pela Secretaria de Educação a Distância (SEED), por meio do
Departamento de Infra-Estrutura Tecnológica (DITEC), em articulação com as Secretarias de
Educação do Distrito Federal, dos Estados e de alguns Municípios brasileiros, que assumiram a
corresponsabilidade pela implantação e pelo desenvolvimento de projetos cujo principal objetivo
é a inserção das tecnologias nas escolas.

No Estado de São Paulo a Secretaria Estadual da Educação lançou, em 1998, um Programa
em atenção a esse apelo do governo federal intitulado “A escola de cara nova na era da
informática”. Por meio de tal Programa a Secretaria Estadual equipou os laboratórios de
informática das escolas adquirindo mais de 40 títulos de softwares destinados a temas variados,
dentre os quais àqueles relativos ao ensino e a aprendizagem da Matemática. Dentre os vários
softwares que foram distribuídos estão alguns específicos para o ensino de Matemática como,
por exemplo, o Cabri II, Supermáticas, Fracionando, Factory e Bulding Perspective. Além do
equipamento, algumas ações de formação docente também foram desenvolvidas em todo o
Estado por meio de parcerias estabelecidas com as Diretorias de Ensino.

No entanto, a realidade mostra que o Programa não foi suficiente para que os laboratórios
fossem efetivamente utilizados pelos professores. Novos Programas foram desenvolvidos na
tentativa de que o uso dos laboratórios de informática nas escolas fosse efetivado. Atualmente
temos, no Estado de São Paulo, o Programa Acessa Escola. Este programa,

tem por objetivo promover a inclusão digital e social dos alunos, professores e funcionários
das escolas da rede pública estadual. Por meio da Internet, ele possibilita aos usuários o
acesso às tecnologias da informação e comunicação para a construção do conhecimento e o
fortalecimento social da equipe escolar (São Paulo, 2008).

O principal objetivo do Programa é disponibilizar para as escolas os recursos do ambiente
web, promovendo a criação e o fortalecimento de uma rede entre professores (para uso, troca e
produção de novos conteúdos) que se torne um ambiente de colaboração. Nota-se, na intenção do
Programa, um desejo de implementação da formação de professores envolvendo as
características de um grupo colaborativo, embora a distância.

Porém, apesar dos esforços empreendidos e dos gastos efetuados, muitas vezes os
computadores que estão nas escolas não são utilizados para fins pedagógicos. Borba e Penteado
(2001), pesquisadores brasileiros em Educação Matemática, analisam as potencialidades
pedagógicas do uso das TIC e destacam que

[...] é preciso que, além do equipamento, os programas do governo incentivem e fiscalizem a
infraestrutura oferecida pelas escolas. Se a atividade com informática não for reconhecida,
valorizada e sustentada pela direção da escola, todos os esforços serão pulverizados sem
provocar qualquer impacto dentro da sala de aula (Borba e Penteado, 2001, p.25).

Desde essas pesquisas, cada vez mais autores como Kensky (2007), Sousa (2010), Oliveira
(2012), vêm mostrando que as práticas docentes dos professores nas escolas públicas pouco (ou
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quase nada) têm mudado no que se refere ao uso das TIC. Isso nos faz interessados nos motivos
que fazem com que os professores não tenham em sua prática docente as TIC como possibilidade
ou como um recurso disponível ao ensino. Assim, por meio de um projeto de Iniciação
Científica, ação de um projeto mais abrangente aprovado no Observatório da Educação
(OBEDUC)/2012, fomos conhecer as condições dos laboratórios de informática das escolas
públicas do município de Guaratinguetá, São Paulo. Por meio de visitas realizadas às escolas
desse município, identificamos as condições de uso dos laboratórios observando a quantidade de
computadores, as condições de funcionamento dos equipamentos e os softwares disponíveis. Por
meio de entrevistas realizadas com membro da equipe gestora das escolas, estagiário do
Programa e professores de Matemática, pôde-se compreender a realidade de uso para além das
condições do laboratório.

Abordagem metodológica
Embora no projeto de Iniciação Científica alguns dados quantitativos tenham sido

relevantes para a visão geral do quadro que expõe as condições de uso dos laboratórios,
envolvemo-nos numa análise qualitativa do obtido nas entrevistas para, além dos dados
numéricos, conhecer os modos pelos quais os sujeitos se envolvem com o Programa Acessa
Escola no município de Guaratinguetá. Esses sujeitos se revelaram para nós durante as visitas as
escolas. Além de membros da equipe gestora, como diretor, vice-diretor, professor coordenador
pedagógico e da equipe docente, especialmente o professor de matemática, conhecemos e
ouvimos o estagiário1, figura que no Programa Acessa Escola é fundamental. Ou seja, embora
tenhamos identificado a quantidade de computadores disponíveis nos laboratórios, os softwares
mais utilizados, a frequência de uso do laboratório por alunos e professores, também nos
interessou a postura de cada um dos atores da escola que podem contribuir para que o uso dos
recursos tecnológicos seja efetivo. Para tanto, fizemos entrevistas com os membros da equipe
gestora, os professores de matemática e com os estagiários do Programa Acessa Escola. Da
equipe gestora nos interessava conhecer o apoio dado para o uso efetivo do laboratório. Do
professor, o modo pelo qual ele vê as potencialidades do laboratório para o ensino e a
aprendizagem da Matemática. Com o estagiário nos era importante compreender o modo pelo
qual ele entende sua função no Programa e o que efetivamente desenvolve. Orientados pela
interrogação “quais as condições de funcionamento do Programa Acessa Escola nas escolas
públicas do município de Guaratinguetá” colocamo-nos a campo orientados pelos princípios da
pesquisa qualitativa de abordagem fenomenológica.

A opção pela pesquisa qualitativa deu-se por entendermos que ela nos permite
compreender o investigado considerando diferentes perspectivas sem que se exijam
generalizações. Isso abre ao pesquisador a possibilidade de fazer considerações com foco em sua
interrogação visando compreendê-la e não justificá-la mediante causas e efeitos. Ou seja, a
abordagem qualitativa na pesquisa permite que o pesquisador expresse o compreendido acerca
do contexto investigado.

Ainda, segundo Bogdan e Biklen (1999) a pesquisa desenvolvida na abordagem qualitativa
não coloca o pesquisador como observador neutro que, de modo imparcial, conduz sua

1 O estagiário é um aluno da escola que é selecionado para atuar no Programa Acessa Escola recebendo,
do Governo do Estado de São Paulo, uma bolsa. É ele a figura que fica maior tempo no laboratório tendo
contado com professores, alunos, visitantes, enfim todos que queiram utilizar o laboratório com alguma
finalidade didática ou de lazer.
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investigação. A pesquisa qualitativa considera o pesquisador como sujeito próximo ao que é
investigado de modo que “o processo de condução da investigação qualitativa reflecte uma
espécie de diálogo entre os investigadores e os respectivos sujeitos, dados estes não serem
abordados de forma neutra” (p. 51). Ou seja, entende-se que o investigador, na pesquisa
qualitativa, está com os sujeitos investigados buscando compreender o que por eles é expresso.

Para nós isso fez muito sentido uma vez que buscamos conhecer as condições de
funcionamento do Programa Acessa Escolas nas escolas públicas do município de Guaratinguetá
a partir do que dizem os sujeitos envolvidos nessas escolas com o Programa: gestores, professor
e estagiário.

Os dados, portanto, são expressões do compreendido por esses sujeitos que, ao darem-nos
entrevistas, expressam sua vivencia com o Programa Acessa Escola. As entrevistas, ao serem
postas em texto escrito, abrem-se a análise e interpretação. A análise seguiu o rigor da pesquisa
fenomenológica. A fenomenologia é uma corrente filosófica que surge na Alemanha com
Edmund Husserl (1859-1938); matemático e filósofo. Na pesquisa qualitativa que se orienta pela
abordagem fenomenológica o foco é a explicitação do que nos dados pôde ser compreendido
pelo pesquisador. Não se trata, porém, de mera descrição. “A investigação fenomenológica
começa com o silêncio” (Psathas, 1973, apud Bodgan e Biklen, 1999, p. 53). Ou seja, exige do
pesquisador uma abertura para ouvir o que os sujeitos dizem, mesmo que no silêncio de um olhar
ou gesto. Nesse sentido a fenomenologia volta-se para os detalhes do que é pesquisado, ouvindo
os sujeitos entrevistados de modo que seja possível interpretar o dito com vistas a uma
generalização. Esta generalização não é uma universalidade uma vez que está num certo contexto
ou como se diz na abordagem fenomenológica, numa certa região de inquérito. Isto é, interessa-
nos a realidade das escolas do município de Guaratinguetá. O Programa Acessa Escola nesse
município, da forma como é visto e vivido pelos sujeitos envolvidos na escola, não é,
necessariamente, idêntica a de outras localidades. Porém, oferece um olhar, uma perspectiva,
uma totalidade que diz da realidade vivida nas escolas desse município.

Nesse sentido afirma-se que, na pesquisa fenomenológica, não existem problemas que
devam ser resolvidos. O pesquisador tem dúvidas as quais interroga com a intenção de
compreendê-las e esclarecer o compreendido explicitando-o a partir do movimento de análise e
interpretação dos dados. Esse esclarecer exige um rigor nos procedimentos tanto de coleta de
dados quanto de análise que objetivam expressar o mais fielmente possível o que do dito pelos
sujeitos foi compreendido pelo pesquisador. Assim, a explicitação do pesquisador revela uma
metacompreensão do Programa Acessa Escola no munícipio de Guaratinguetá, pois diz do que o
pesquisador compreendeu acerca do que os sujeitos envolvidos com o Programa nas escolas
visitadas, vivenciam, compreendem e expressam. Desse modo a análise é criteriosa e envolve
dois momentos significativos: a análise ideográfica e a nomotética.

Na análise ideográfica, segundo Machado (1994), o pesquisador procurar ler, tantas vezes
quanto for necessário, os depoimentos dos sujeitos, buscando o sentido do que é dito. Nessa
leitura ele vai destacando do texto trechos significativos para a compreensão do que é
interrogado. Esses trechos são denominados Unidades de Significado uma vez que são
significativos ao pesquisador para que ele possa explicitar o sentido que o dito pelo sujeito tem
para o que quer investigar. Essas Unidades de Significado trazem uma análise individual do dito.
Ou seja, são próprias ao discurso de cada um dos sujeitos entrevistados.
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Dando prosseguimento à análise, o pesquisador se volta para as Unidades de Significado
tentando compreender o sentido do todo. Ou seja, o que nisso que particularmente se mostrou em
cada discurso diz do todo investigado? O que se mostra relevante nos distintos depoimentos que
convergem para uma ideia central (ou nuclear) que permite ao pesquisador dizer sobre as
condições de funcionamento do Programa Acessa Escola para os sujeitos entrevistados? Busca-
se, portanto, compreender o fenômeno condições de funcionamento do Programa. Adentra-se ao
movimento da análise nomotética em que o pesquisador busca, na convergência do que é dito, a
compreensão do interrogado. A análise nomotética, segundo Machado (1994), “não é apenas
uma verificação cruzada da correspondência das afirmações reais, mas uma profunda reflexão
sobre a estrutura do fenômeno." (p. 42). É, pois, na análise nomotética que o fenômeno
investigado se mostra ao pesquisador dando-lhe possibilidades de compreensão do interrogado.
Essas compreensões são expressas mediante a análise das Categorias Abertas. As categorias
abertas são, segundo Husserl (apud Bicudo, 1994), grandes regiões de generalidades que revelam
o que, nos discursos dos sujeitos, foi compreendido e interpretado pelo pesquisador que lhe
permite dizer do fenômeno investigado.

Na pesquisa relatada neste texto, além dos dados quantitativos que mostram parte da
realidade das escolas pesquisadas, construímos a interpretação dos depoimentos dos sujeitos e,
aqui, optamos por apresentar a análise do discurso dos professores de matemática em sua
vivência com o funcionamento do Programa Acessa Escola em sua realidade escolar.

O que nos dados se mostra
A pesquisa foi desenvolvida em 14 (quatorze) escolas da rede pública estadual do

município de Guaratinguetá, São Paulo, Brasil. Dentre essas, 12 (doze) escolas têm o laboratório
ativo. Em outras duas escolas o laboratório está desativado devido a reformas na estrutura física.
O número de computador é muito variado, pois sua distribuição é dependente do número de
alunos da escola na época de adesão ao Programa. Nas escolas de Guaratinguetá esse número
varia entre 06 (seis) e 18 (dezoito) máquinas. Há uma escola com seis computadores, 03 escolas
com 07 computadores, 05 escolas com 11 computadores, 03 escolas com 12 computadores e 02
escolas com 18 computadores. As escolas que possuem os 18 computadores são as que têm os
laboratórios desativados para reforma. Todas as escolas têm acesso a internet.

A entrevista realizada com os estagiários apontava que os professores das escolas pouco
utilizam o laboratório. Os motivos para isso, na visão dos estagiários, são vários. Dentre eles era
apontada a quantidade de máquinas no laboratório relativamente ao número de alunos das turmas
e a quantidade de computadores fora de uso. Em oito escolas, dentre as 12 que possuem o
laboratório em funcionamento, há máquinas quebradas (fora de uso).

Diante da informação dos estagiários procuramos, nas 12 (doze) escolas que possuem o
laboratório em funcionamento, ouvir o professor de matemática. Na análise do que por eles foi
dito vimos que a maioria (re)conhece as potencialidades do uso das Tecnologias para a
aprendizagem matemática. Os professores entrevistados afirmam conhecer softwares (como
cabri, geogebra, graphmática, fracionando, entre outros) que estão disponíveis nos computadores
dos laboratórios. Afirmam, ainda, já terem feito uso desses recursos algumas vezes. Porém,
enumeram vários fatores que os impedem de ter as Tecnologias como aliado em sua prática
docente.

Para este texto, trazemos parte da análise efetuada na pesquisa. Lembramos que, na
abordagem fenomenológica, a análise visa explicitar o sentido do compreendido pelo
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pesquisador. Para tanto, as entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas. Ao se tornarem
texto, mediante as transcrições, iniciamos a análise do dito. Destacamos, no texto das entrevistas,
as unidades de significados. Transcrevemos tais unidades para um quadro como o exemplificado
abaixo. Nomeamos esse quadro de ‘análise ideográfica do discurso’. Nele há 05 (cinco) colunas.
Na primeira identificamos o sujeito, na segunda coluna trazemos a Unidade de Significado que é
um trecho da entrevista na linguagem do sujeito. Na terceira coluna fazemos uma asserção
articulada trazendo o discurso do sujeito na linguagem do pesquisador. Na quarta coluna
nomeamos as ideias nucleares que se destacam no discurso, mediante a interpretação do
pesquisador. A quinta e última coluna expõe as convergências percebidas. Destaca-se que esta
última coluna é construída após todas as ideias nucleares destacadas, pois revela o modo pelo
qual o pesquisador vai compreendendo a fala dos sujeitos. Assim, desde as ideias nucleares, a
intenção é expor o compreendido, pois traz a interpretação do pesquisador. O quadro abaixo
revela parte do movimento efetuado na interpretação dos dados da entrevista dos professores.
Optamos por fazer um recorte da entrevista dos 12 professores destacando aquelas falas que nos
permitiram a construção de uma categoria aberta relativa à aprendizagem. O quadro expõe,
portanto, parte das respostas dos professores relativamente à questão que lhes propusemos com o
objetivo de ver se eles consideravam o uso das tecnologias relevantes para a aprendizagem
matemática. Notar-se-á que não há falas dos 12 professores entrevistados, pois, uma vez que
optamos por trazer para a discussão neste texto a categoria relativa à aprendizagem, elegemos
falas dos sujeitos que nos remeteram a essa categoria. É importante, ainda, destacar que, na
pesquisa fenomenológica, as ideias nucleares que permitem as convergências não são estanques
ou isoladas podendo, uma mesma ideia nuclear estar presente (ou contribuir para) em mais de
uma categoria aberta.
Tabela 1
Análise ideográfica do discurso dos professores

Sujeito Fala do Sujeito Asserção articulada Ideias Nucleares Convergência
P1 Contribui bastante

principalmente para a
parte visual e a rapidez em
se montar uma função, por
exemplo, e desenhar.

O sujeito afirma que o
uso do computador
contribui porque
favorece o aspecto
visual e permite maior
rapidez na construção
do gráfico de funções.

Aspecto visual.
Rapidez para
representação.

Desenvolver a
visualização
Abrir horizontes
à aprendizagem

P3 O uso da tecnologia é um
facilitador, pois a
linguagem digital faz parte
do vocabulário dos alunos
de hoje.

O sujeito afirma que a
tecnologia é um
facilitador uma vez
que a linguagem
digital faz parte do
vocabulários dos
alunos que estão
atualmente na escola.

Facilitador da
aprendizagem

Abrir horizontes
à aprendizagem

P4 Dinamizar a aula, para que
a aula não seja somente na
lousa. Talvez assim o
aluno se interessasse mais
nas aulas.

O sujeito afirma que o
uso das tecnologias
auxilia no dinamismo
da aula e, talvez, no
interesse do aluno.

Dinamizar a aula.
Interesse.

Dinamizar a aula.
Favorecer
interesse.
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Sujeito Fala do Sujeito Asserção articulada Ideias Nucleares Convergência
P6 Ajuda os alunos a

desenvolver habilidades e
enxergar novas maneiras
de utilizar o computador
além de acessar as redes
sociais.

O sujeito afirma que o
uso do computador
em aulas favorece o
desenvolvimento de
habilidades nos alunos
bem como mostrar-
lhes potencialidades
que vão além do
acesso as redes
sociais.

Desenvolver
habilidades de
uso do
computador. Abrir horizontes

à aprendizagem

P7 É muito importante a
utilização da informática
como ferramenta para o
ensino da matemática,
porque os softwares são
muitos agradáveis
visualmente e muito
eficazes, por exemplo, em
relação à velocidade e
precisão nos cálculos.

O sujeito afirma que o
uso das tecnologias
favorece o ensino de
matemática uma vez
que os softwares
oferecem aspectos
visuais agradáveis,
dão velocidade ao que
é feito e precisão.

Aspecto visual.
Eficiência,
Velocidade e
precisão. Desenvolver a

visualização.
Abrir horizontes
à aprendizagem.

P10 As formas de aprendizado
tem que estar em constante
evolução acompanhando
as tecnologias recentes.

O sujeito afirma que o
modo pelo qual o
aluno aprende deve
ser atualizado
acompanhando a
tecnologia.

Modos de
aprender
dinâmico
evoluindo com as
tecnologias.

Abrir horizontes
à aprendizagem.

A tabela 1, que expõe parte do quadro de análise da entrevista dos professores, traz a
convergência das Unidades de Significado que permite a construção das categorias de análise.
Na pesquisa, a análise leva-nos a três categorias abertas – aprendizagem; ensino e interesse e
interação. A interpretação das categorias revela o modo pelo qual os professores de matemática
das escolas do município de Guaratinguetá, que possuem o Programa Acessa Escola, entendem o
uso das tecnologias em sala de aula. Entende-se que esses professores reconhecem as
potencialidades das TIC para a aprendizagem matemática de seus alunos, para o ensino de
conteúdos curriculares dessa ciência e como um modo de despertar o interesse dos alunos,
favorecendo a interação entre eles, entre alunos e professores e entre aluno e conhecimento. Para
este texto vamos nos ater, conforme dissemos, a um maior detalhamento da categoria relativa à
aprendizagem.

A análise efetuada mostra que, para os professores entrevistados, isto é, professores de
matemática das escolas públicas de Guaratinguetá que possuem o Programa Acessa Escola, o uso
das tecnologias é significativo uma vez que oferece uma oportunidade de dinamizar as aulas,
desenvolver a visualização e abrir horizontes à aprendizagem. Essas ideias nos levaram a
nomear a categoria Aprendizagem.

Salientamos que este é um recorte da entrevista que tem o objetivo de mostrar o modo pelo
qual o professor vê as tecnologias. No entanto, isso não significa que ele tenha as tecnologias
presentes em suas aulas. Pelo contrário, em outras questões que lhe fizemos, vê-se que a maioria
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não usa o laboratório de informática. Assim, segundo o que entendemos, essa é uma aparente
contradição que, na pesquisa, nos fez atentos e curiosos, pois, embora os professores
entrevistados afirmem a relevância da tecnologia, não a utilizam. Vamos entender um pouco tal
contradição aparente.

Ao interpretarmos a categoria aprendizagem focamos a expressão dinamizar a aula. Para
tanto fomos, inicialmente, ao sentido atribuído à palavra ‘dinamizar’ no dicionário da língua
portuguesa. Vimos que ela está relacionada a uma intenção do professor que remete a ação: de
dar caráter de dinâmico a algo ou a alguém. A palavra dinâmico, por sua vez, tem origem grega e
relaciona-se a ‘poder’, ‘força’, ‘capacidade’, ‘potência’. Interpretamos que os professores vêm
nas tecnologias esse ‘poder’, essa ‘força’ que permite, inclusive, despertar no aluno o interesse.
Isso porque, sua aula não apenas terá o caráter estático de fatos expostos na lousa, mas pode
ganhar movimento, seja na visualização, seja na rapidez dos cálculos, seja na velocidade da
informação que vêm devido a familiaridade do aluno com o computador e com sua interface
(linguagem digital). Mostra-se para nós que os professores, ao desejarem que, pelo uso das
tecnologias, suas aulas ganhem dinamismo, expressam uma intenção: de que suas aulas tenham o
poder de fazer o aluno ver, compreender o sentido do que, em matemática, lhes é transmitido. Ou
seja, o professor revela o desejo de querer que o aluno aprenda com sua aula e vê, no
computador, ou nos software que pode utilizar, uma possibilidade de dinamizar a aula, de torna-
la potencialmente significativa ao aluno levando-o a aprender. Mas qual o sentido de ‘aprender’?
Novamente, se nos voltamos para o sentido atribuído ao termo pelo dicionário, vemos que o
aprender, por sua vez, diz do apropriar-se de algo, do compreender. O aluno, ao aprender com o
computador, apodera-se do que lhe é mostrado. Pela potencialidade visual que o computador (ou
os software) oferece, pela precisão de cálculos que oferece, pela rapidez da investigação abrem-
se possibilidades de o aluno vir a compreender. Abrem-se, portanto, para o professor, horizontes
à aprendizagem do aluno. Ele entende que nos dias atuais o computador esta presente na vida do
aluno, uma vez que ele faz uso das tecnologias em diferentes situações. Sendo assim, ao trazê-lo
para a sala de aula, potencializa-se a aprendizagem do aluno fazendo-o interessado pela aula. O
interessar-se, por sua vez, está relacionado ao empenhar-se. Mostra-se, nesse sentido, o desejo
que o professor tem em, ao fazer uso do computador, levar o aluno a empenhar-se com as aulas,
voltar-se atentamente para o que é feito, buscando aprender, atribuir significado ao que é feito.
Interpretamos, do depoimento dos professores, que estes vêm as tecnologias como um
instrumento potencializador da aprendizagem matemática do aluno.

Porém, ao questionarmos ‘se’ e ‘como’ eles fazem uso das tecnologias para o ensino, as
respostas vão noutra direção. Ou seja, o professor demonstra em sua fala compreender a
relevância (e mesmo a força, a potencialidade) do uso das tecnologias para a aprendizagem dos
alunos, mas não as têm como prática em sua docência. Por quê? A análise do depoimento dos
professores mostra que a grande maioria – oito dentre os doze – não se sente segura para usar o
laboratório de informática. Esses professores afirmam usarem esporadicamente o laboratório de
informática da escola para realizar pesquisas na internet, para acessar um site de jogo ou mesmo
para mostrar um gráfico de funções aos alunos. Alegam que a quantidade de alunos em sala não
lhes permite construir uma aula no laboratório que seja produtiva. Ou seja, dado o grande
número de alunos pertencente a cada turma e ao pequeno número de máquinas disponíveis para o
uso no laboratório, a aula ‘não rende’ pois a turma fica dispersa e desatenta. Não havendo
máquinas suficientes para todos e necessário o trabalho em grupo e isso, normalmente, causa
dispersão da turma. Na opinião dos professores entrevistados, isso prejudica a aula e impede o
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trabalho com o conteúdo curricular uma vez que não será possível fazer a investigação que seria
necessária e relevante à aprendizagem.

Considerações Finais
Mediante o analisado fica evidente a necessidade de formação desses professores para uso

das tecnologias bem como uma ampliação nas condições de uso dos laboratórios – tanto no que
se refere ao espaço físico quanto ao número de máquinas disponíveis. Compreende-se, pela
análise dos dados, que o pouco uso dos laboratórios está relacionado, principalmente, a esse
fator, uma vez que os professores declaram entender que a tecnologia é de grande importância
para a aprendizagem matemática. A pesquisa revela a urgência de um trabalho efetivo por parte
do sistema educacional (e do próprio governo que mantém o projeto) para que os objetivos do
Programa sejam atingidos. Compreende-se que, no município de Guaratinguetá, embora a
maioria dos professores declare ter frequentado minicursos e oficinas sobre o uso de software
para o ensino de matemática, isso não lhes foi suficiente para adquirir confiança no uso das TIC
com seus alunos. Tal confiança, segundo o que interpretamos, está aliada tanto a formação
desses professores quanto as condições de uso do laboratório: turmas grandes e número
insuficiente de máquinas, compreensão do modo pelo qual as aulas com tecnologias podem
favorecer o trabalho com o conteúdo.

Nesse contexto, segundo nossa compreensão, não é simplesmente a implantação dos
laboratórios com a inserção de máquinas e disponibilidade de software que irá mudar o atual
quadro educacional no que diz respeito ao uso das TIC. Nota-se que tal quadro revela que o
investimento feito é um desperdício de verba pública. É preciso investir na formação efetiva do
professor dando-lhe condições de uso dos recursos oferecidos. Entende-se que nada adiantará
computadores de última geração e programas modernos nas escolas do município se o
profissional não se sentir seguro e capacitado para utilizá-lo. O professor precisa, além de
compreender a potencialidade do uso das tecnologias para a aprendizagem do aluno,
compreender o modo pelo qual pode se dar o ensino com tecnologias. Nisso está envolvido o seu
papel (bem como o dos conteúdos) num cenário em que o ensino e a aprendizagem sejam
mediados pelas Tecnologias da Informação e Comunicação.

Os depoimentos dos professores, embora revele que eles vêm o computador como
potencial à aprendizagem do aluno, expõe uma realidade vivida na escola que os faz afastados do
uso das tecnologias. Os professores não se mostram seguros para o seu uso relativamente ao
currículo, aos objetivos de ensino, as propostas que visam desenvolver em suas aulas. Enfim, tal
qual pudemos compreender na pesquisa, as condições de uso dos laboratórios de informática nas
escolas de Guaratinguetá, mostram-se precárias. Praticamente nenhum dos objetivos do
Programa está sendo atingido. No município o Programa não oferece condições ao professor para
o ensino com as tecnologias, não potencializa a rede de comunicações que possibilitaria uma
formação colaborativa e dá aos alunos acesso a sites diversos sem orientação. Ainda, vê-se, pela
análise do discurso dos professores entrevistados, uma visão ingênua do uso das tecnologias sem
que haja, conforme recomenda D’Ambrósio (1986) e Skovsmose (2007), uma reflexão sobre o
desenvolvimento que a tecnologia produz e o modo pelo qual tal desenvolvimento se dá. Ou seja,
embora os professores entrevistados, afirmem que entendem a relevância da tecnologia para a
aprendizagem dos alunos não fazem uma análise do modo pelo qual essa aprendizagem poderia
se dar e do papel que ele, professor, condutor das tarefas mediadas pela tecnologia, deve ter no
desenvolvimento das potencialidades que ele afirma ver nos recursos tecnológicos.
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Resumo 
Neste trabalho apresentamos resultados decorrentes de uma atividade realizada com 
alunos do primeiro ano do ensino médio de um curso técnico em informática de uma 
instituição de ensino pública na cidade de Irati, região sul do Brasil. Por meio da 
análise qualitativa de dados coletados durante a execução das atividades iniciais de 
um projeto de extensão na instituição, objetivou-se verificar o potencial do processo 
de desenvolvimento de aplicativos na contextualização do uso da matemática escolar 
no meio tecnológico, integrando a utilização da linguagem algébrica na elaboração 
de aplicativos para dispositivos móveis. Para a estruturação dos aplicativos foi 
utilizado o App Inventor, ferramenta gerenciada pelo Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts. Constatou-se a viabilidade do aproveitamento das atividades 
decorrentes do processo de elaboração dos aplicativos como objeto auxiliar no 
processo de avaliação em matemática, servindo como estímulo para o 
desenvolvimento de habilidades relacionadas ao desenvolvimento do pensamento 
algébrico nos discentes envolvidos. 

Palavras-chave: Ensino de matemática, Recursos computacionais, App Inventor, 
Aplicativos para Android, Linguagem algébrica. 

Introdução 
Ensinar matemática é uma tarefa árdua, principalmente se não forem estabelecidas relações 

entre o objeto de estudo com situações do cotidiano ou com suas aplicações no contexto 
científico e tecnológico. Enquanto conhecimento, essa disciplina se caracteriza por apresentar 
elementos que expliquem fenômenos sociais e culturais (Mendes, 2009, p. 12). 

A dificuldade de contextualizar o conteúdo estudado, de forma que corresponda aos 
anseios dos educandos, torna a tarefa ainda mais complexa, pois boa parte das temáticas 
abordadas no ensino médio não são aplicáveis de forma perceptiva nas atividades cotidianas dos 
alunos. É necessário, então, sua abordagem como uma atividade que busca construir soluções 
para processos que surgem no dia-a-dia (Mendes, 2009, p.10). 

Por um lado, deve-se proporcionar ao aluno uma formação sólida na disciplina, por esta ser 
indispensável no exercício de diversas profissões. No contexto do uso dos computadores, por 
exemplo, torna-se indispensável convencer o aluno de que a matemática está em operação 
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(Skovsmose, 2007, p. 48). Por outro lado, tem-se a tarefa de tornar atrativo o estudo das relações 
numéricas, de forma que este não seja pautado apenas na resolução mecânica de listas de 
exercícios. 

Com a crescente evolução da tecnologia digital e com a facilidade com que os adolescentes 
têm acesso a computadores, smartphones e tablets, torna-se recorrente a necessidade de 
aproveitar essas ferramentas para a contextualização e estudo de temáticas abordadas em sala de 
aula. 

Com esses pressupostos, o presente trabalho apresenta resultados decorrentes da análise 
qualitativa de uma atividade realizada por alunos do 1º ano de um curso técnico em informática 
integrado ao ensino médio em uma instituição federal de ensino na cidade de Irati, no estado do 
Paraná, região sul do Brasil. 

Buscamos explorar formas de integrar a linguagem algébrica presente na descrição de 
algoritmos numéricos e modelagem de situações-problema com a estruturação de aplicativos 
para dispositivos móveis utilizando o designer de aplicativos App Inventor. Nesse contexto, o 
aluno é estimulado a representar as relações numéricas por meio de símbolos, que posteriormente 
são utilizados na estruturação de softwares simples de execução de cálculos. 

Fundamentação teórica 
Vista atualmente como um dos componentes tecnológicos mais importantes para 

efetivação da aprendizagem matemática, a informática tem sua relação com a educação 
matemática estabelecida por meio de perspectivas metodológicas que a atribuem como 
instrumento de superação de obstáculos enfrentados por professores e estudantes durante o 
processo de ensino-aprendizagem. O computador representa um papel decisivo no ensino da 
matemática, em virtude das possibilidades de construção de modelos virtuais (Mendes, 2009, p. 
113). 

A alfabetização informática deve ser considerada como algo tão importante quanto a 
alfabetização na língua materna e em matemática (Borba & Penteado, 2012, p. 87). Por ser uma 
ferramenta que se torna cada vez mais frequente na vida dos educandos, sua utilização pode 
englobar tanto a pesquisa quanto a utilização de softwares específicos para a exploração de 
conceitos e propriedades dos objetos estudados. 

Nesse sentido, é importante destacar que mesclar o uso de ferramentas computacionais no 
processo de ensino-aprendizagem não corresponde somente à aplicação de um recurso como um 
mero adereço no contexto escolar. Compreender como os recursos computacionais podem 
contribuir para o desempenho das ações humanas e ser capaz de explorar programas de 
computadores e seus componentes são requisitos mínimos que os alunos devem dominar, 
correspondendo às exigências do atual mundo do trabalho (Cox, 2003, p. 69). 

É importante ter em mente que esse novo cenário pode afetar a forma de comportamento 
dos alunos e do professor, bem como a forma como estes se comunicam (Penteado, 1999, p. 
303). O uso do computador sugere um novo tipo de comportamento para o professor, 
independente da forma como seja utilizado, e à medida que este se familiarize com o seu uso, as 
práticas que inibem o avanço discente na criação de estratégias próprias de resolução de 
problemas não encontrarão espaço (Oliveira, 1997, p. 92). 

Apesar de representar uma opção atrativa tanto para o aluno quanto para o professor, cabe 
ressaltar que a inserção de uma ferramenta computacional em sala de aula deve ser 
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cuidadosamente planejada, tornando-se necessário refletir se sua inserção contribuirá 
efetivamente para a melhoria da qualidade das atividades desenvolvidas (Cox, 2003, p. 53). 
Torna-se necessário, então, analisar previamente as potencialidades da ferramenta a ser utilizada, 
verificando se esta servirá efetivamente para a melhoria no processo de desenvolvimento de 
habilidades no aluno. Caso contrário, é possível que a ferramenta escolhida não seja integrada ao 
processo de ensino-aprendizagem, sendo apenas um simples adereço na sala de aula (Giraldo, 
Caetano & Mattos, 2013, p. 392). 

Quanto à forma de estruturar as atividades, recomendam-se propostas pedagógicas que 
enfatizem a experimentação, visualização, simulação, comunicação eletrônica e problemas 
abertos (Borba & Penteado, 2012, p. 88). Desta forma, não compete ao aluno apenas manipular 
objetos e executar cálculos. Torna-se necessária a interação entre o aluno e a ferramenta 
utilizada. 

Diante dos desafios aqui elencados, o docente deve estar em constante processo de 
atualização, buscando aprimorar-se quanto ao uso da tecnologia da informação nas atividades em 
sala, aproveitando-a da melhor forma no planejamento das atividades de ensino. 

Metodologia 
As mídias digitais se tornam interessantes quando auxiliam a mudar a dinâmica da sala de 

aula, valorizando o desenvolvimento de habilidades cognitivas concomitantemente com a 
aprendizagem da matemática (Gravina & Basso, 2012, p. 34), possibilitando ainda uma visão 
completa sobre a natureza dessa ciência (Ponte, Oliveira & Varandas, 2003, p. 160). 

Leva-se em conta ainda que o uso das TIC pode auxiliar no processo de construção de 
conhecimentos ou servir como meio para desenvolver autonomia pelo uso de softwares que 
possibilitem pensar e criar soluções (Garcia, 2012, p. 19). As TIC permitem que o ensino de 
matemática seja efetuado de forma inovadora, reforçando a importância de novas formas de 
representação, relativizando a importância do cálculo e da manipulação simbólica (Ponte et al. , 
2003, p. 160). 

Cabe ressaltar que a informática educativa faz do ensino de linguagem de programação 
uma forma de estímulo e desenvolvimento de funções intelectuais dos alunos, objetivando o seu 
uso na resolução de problemas em diversos contextos, permitindo a organização do raciocínio 
lógico do aluno. Desta forma, o computador contribuirá efetivamente para o processo de ensino-
aprendizagem se inserido em um contexto que desafie o crescimento do grupo (Weiss & Cruz, 
2001). 

Com esses pressupostos, as atividades envolvendo a criação de aplicativos foram 
estruturadas de forma que os discentes participantes sejam sujeitos ativos em sua aprendizagem. 
Objetivou-se mesclar o uso da lógica, entremeada na arquitetura e estruturação dos aplicativos, 
com o uso da linguagem algébrica. Optou-se por se utilizar essa metodologia visando estimular a 
representação das respostas por meio do uso de símbolos, contextualizando a aplicação da 
matemática escolar em ferramentas tecnológicas. 

Para o desenvolvimento dos aplicativos optamos pela utilização do designer de aplicativos 
App Inventor, plataforma de desenvolvimento de aplicativos online gerenciada atualmente pelo 
MIT (Massachusetts Institute of Technology). Baseado na programação por meio de blocos, na 
qual os comandos são efetuados pela justaposição de blocos lógicos semelhantes a um quebra-
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cabeça (Wolber, Abelson, Spertus,  & Looney, 2011), a ferramenta foi criada com a missão de 
democratizar e popularizar o desenvolvimento de aplicativos. 

Além de possibilitar o desenvolvimento do pensamento lógico, tem proporcionado a 
elaboração de atividades relacionadas ao desenvolvimento de habilidades tecnológicas, do 
pensamento computacional e atividades relacionadas ao ambiente educacional. Informações 
detalhadas sobre essas atividades estão disponíveis na página oficial do App Inventor, no 
endereço http://appinventor.mit.edu/explore/stories.html. 

Embora consista em uma ferramenta de desenvolvimento de aplicativos, a estruturação dos 
projetos é executada de forma intuitiva, bastando ao usuário possuir noções básicas de lógica. 
Desta forma, a ferramenta não tira o foco do estudo da disciplina de matemática. Pelo contrário, 
é necessário que o aluno possua o domínio da linguagem algébrica e que tenha conhecimento 
teórico suficiente para ser independente e usar a criatividade para solucionar problemas e 
transpor os algoritmos de resolução para o ambiente computacional. 

Desta forma, buscou-se relacionar a matemática com a área afim do curso técnico 
escolhido pelos alunos, objetivando a aprendizagem significativa de ferramentas que possam ser 
úteis futuramente no exercício de sua profissão. 

Resultados e Discussão 
Nesta seção apresentamos dois aplicativos desenvolvidos pelos alunos, em caráter 

experimental. Por uma questão de ética, os alunos participantes das atividades aqui foram 
nomeados como A1, A2, A3, A4 e A5, levando-se em consideração a ordem alfabética de seus 
nomes. 

Aplicativo 1 - resolução de regra de três com grandezas diretamente proporcionais 

Para o desenvolvimento deste aplicativo foi explorada a forma como se relacionam os 
elementos envolvidos na resolução de uma regra de três simples envolvendo grandezas 
diretamente proporcionais. Este aplicativo foi desenvolvido como atividade inicial do 
experimento, sendo o momento no qual os alunos tiveram o primeiro contato com o App 
Inventor. Optou-se por utilizar a relação entre grandezas proporcionais para abordar a 
estruturação de aplicativos por esta apresentar solução algébrica de fácil entendimento. 

Após a resolução de situações-problema envolvendo proporcionalidade, os alunos foram 
estimulados a representar a solução algébrica da regra de três disposta a seguir, onde x representa 

o valor a ser calculado, dado por 
a

b.cx . 

Grandeza 1 Grandeza 2 
a b 
c x 

No contexto de desenvolvimento de um aplicativo, torna-se necessária a organização para a 
estruturação dos componentes visuais e lógicos que irão compô-lo e torná-lo funcional. Diante da 
necessidade dessa estruturação, foram apresentados os seguintes questionamentos aos alunos: 

• Onde o usuário deve inserir os dados para o cálculo? 
• Como será ativada a resolução? 

http://appinventor.mit.edu/explore/stories.html
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• Onde será representada a resposta do problema? 
• Como será fechado o aplicativo? 
• E se o usuário necessitar efetuar outro cálculo, como reiniciar o processo? 

As respostas a esses questionamentos se tornam úteis devido à necessidade da estruturação 
adequada dos campos de entrada e saída de dados e ativação de comandos. Embora mentalmente 
seja relativamente simples idealizar como o aplicativo executará os passos para a solução, 
organizá-los sistematicamente auxilia no momento de escolher as ferramentas adequadas que o 
tornem funcional. 

Após apresentadas as ferramentas básicas do App Inventor, os alunos foram estimulados a 
criar o design de seus aplicativos. Na atividade de desenvolvimento do aplicativo relacionado à 
resolução de regras de três foi possível verificar particularidades na forma de trabalho de cada 
aluno envolvido, como a escolha das cores utilizadas e as formas de organizar as telas e os 
campos para entrada e saída de dados, conforme resultados dispostos nas Figuras 1 a 5. 

 
Figura 1. Tela de cálculo do aplicativo elaborado pelo aluno A1 

 
Figura 2.Tela de cálculo do aplicativo elaborado pelo aluno A2 
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Figura 3. Tela de cálculo do aplicativo elaborado pelo aluno A3 

 
Figura 4. Tela de cálculo do aplicativo elaborado pelo aluno A4 
 
 

 
Figura 5. Tela de cálculo do aplicativo elaborado pelo aluno A5 

Para a estruturação desse aplicativo foram utilizados os elementos listados a seguir: 

• Labels (etiquetas) para registro de texto e da resposta; 
• Textbox (caixas de texto) para entrada de dados numéricos; 
• Buttons (botões) para ativação dos comandos de cálculo; 
• Arrangements (arranjos) para organização dos demais elementos no layout do aplicativo. 

Objetivando incorporar a linguagem algébrica na arquitetura dos aplicativos, os campos de 
entrada de dados para os valores numéricos foram nomeados como a, b e c. Essa forma de 
registro permitiu que a localização e identificação dos blocos correspondentes a essas variáveis 
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fossem facilmente efetuadas, possibilitando que a organização dos comandos de cálculo fossem 
executada de forma ágil. 

Transcorrida essa etapa, foi trabalhada a forma de inserir os comandos lógicos para a 
execução dos cálculos e a ativação dos demais comandos para o aplicativo. 

A função referente ao botão “Calcular”, presente nos aplicativos ilustrados nas Figuras 1 a 

5, consiste na ativação do cálculo 
a
c.b . Na Figura 6 é apresentado o conjunto de blocos que foi 

estruturado pelo aluno A2. 

 
Figura 6. Organização dos blocos de cálculo referentes ao aplicativo elaborado pelo aluno A2 

Conforme pode ser verificado na Figura 6, o clique no botão “Calcular” executa a mudança 

do texto da label “Text_x” para o valor numérico do produto 
a
c.b . 

A função referente ao botão “Limpar” consiste em apagar o texto das textbox A, B e C e da 
label “Text_x”. Os blocos de ativação desse comando foram estruturados conforme indicado na 
Figura 7. 

 
Figura 7. Organização dos blocos do botão “Limpar” no aplicativo elaborado pelo aluno A2 

O botão “Fechar” possui como funcionalidade o encerramento do aplicativo. Os blocos de 
ativação desse comando foram estruturados conforme indicado na Figura 8. 

 
Figura 8. Organização dos blocos do botão “Fechar” no aplicativo elaborado pelo aluno A2 

Aplicativo 2 - análise comparativa entre o preço de combustíveis 
Embora existam várias características que devem ser consideradas para analisar qual é o 

melhor tipo de combustível para o abastecimento de um veículo bicombustível, uma regra 
simples é comumente utilizada pela população brasileira: o abastecimento com etanol é 
vantajoso quando o preço do litro deste não ultrapassar 70% do preço do litro da gasolina (Brasil, 
2013, p.10). 
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Baseados nessas informações, inicialmente os alunos foram estimulados a verificar qual 
combustível seria o mais vantajoso em situações hipotéticas. Para tal, a informação necessária 
para efetuar a análise foi apresentada aos alunos, discutindo-se sobre a relação entre as 
representações 70% e 0,7 no cálculo de porcentagens. Em seguida, baseados no procedimento 
utilizado para efetuar os cálculos, foram estimulados a estabelecer relações entre o preço do litro 
do etanol com o preço da gasolina utilizando a simbologia algébrica. O roteiro de atividades 
desenvolvido é elencado a seguir: 

Problema 1 – Segundo o INMETRO, o abastecimento com etanol é vantajoso quando o preço do 
etanol não ultrapassar 70% do preço da gasolina. Usando esta informação, verifique qual 
combustível é o mais vantajoso em cada caso listado a seguir: 

a) Preço do litro do etanol: R$ 1,957; preço do litro da gasolina: R$ 2,857; 
b) Preço do litro do etanol: R$ 2,157; preço do litro da gasolina: R$ 2,997; 
c) Preço do litro do etanol: R$ 2,065; preço do litro da gasolina: R$ 2,95; 
d) Preço do litro do etanol: R$ 2,105; preço do litro da gasolina: R$ 2,957. 

Problema 2 – Baseando-se na informação inicial sobre a comparação entre o preço do litro do 
etanol e da gasolina, represente algebricamente as possíveis relações entre os preços dos 
combustíveis e a análise correspondente. 

As representações simbólicas são essenciais para a organização do conhecimento escolar 
(Mendes, 2009, p. 41). Nesse sentido, o Problema 1 consistiu na execução dos cálculos de 
porcentagem, de forma que os alunos possam perceber qual é a forma mais simples para 
relacionar os preços dos dois combustíveis. As respostas deste problema auxiliam na abstração 
para a representação simbólica solicitada no Problema 2, na qual devem ser formalizadas as 
respostas por meio do uso da linguagem algébrica, cujos resultados são expostos nas Figuras 9 a 
13. 

 
Figura 9. Resposta apresentada pelo aluno A1 

 
Figura 10. Resposta apresentada pelo aluno A2 
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Figura 11. Resposta apresentada pelo aluno A3 

 
Figura 12. Resposta apresentada pelo aluno A4 

 
Figura 13. Resposta apresentada pelo aluno A5 

Note-se que foi necessária a readequação da resposta inicial registrada pelos alunos A4 e 
A5. Embora o processo de cálculo houvesse sido compreendido, as relações não foram 
representadas com o uso de simbologia algébrica no registro inicial efetuado pelos alunos. 

As representações mentais constituem-se na forma individual que o aluno tem para 
formular o que foi internalizado sobre a situação matemática. Desta forma, um mesmo conceito 
matemático pode ter diferentes representações mentais (Mendes, 2009, p. 43). Corrobora-se isso 
na solução apresentada pelo aluno A3, conforme ilustrado na Figura 11. Enquanto os demais 
alunos apresentaram a relação entre o preço dos combustíveis na forma de uma razão, o aluno 
A3 optou por comparar os preços efetuando o cálculo de 70% do preço do litro da gasolina, 
caracterizado pela multiplicação do fator 0,7 pelo valor do litro do combustível. 

A solução do problema 2 foi utilizada pelos alunos para elaborar um aplicativo para 
comparação entre o preço do litro desses combustíveis, fornecendo a análise ao consumidor no 
momento de abastecer seu veículo. Na Figura 14 temos as possíveis análises que podem ser 
geradas pelo aplicativo elaborado pelo aluno A3. 
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Figura 14. Possíveis análises do aplicativo desenvolvido pelo aluno A3 

Neste aplicativo, os blocos referentes à execução da análise foram estruturados conforme 
indicado na Figura 15. 

 
Figura 15.Blocos referentes ao botão “Comparar” 

Observa-se que a análise, que será exibida na “Label2”, é baseada nas opções detalhadas na 
Figura 11. Nesta representação, o texto da Textbox2 corresponde ao valor do litro da gasolina e o 
texto da Textbox1 corresponde ao valor do litro do etanol. 

Nessa atividade se evidencia a necessidade de aliar a organização do conhecimento escolar 
por meio da lógica de programação com a utilização da linguagem simbólica, em consonância 
com Weiss & Cruz (2010), Ponte et al. (2003) e Mendes (2009). 

Perceba-se que o uso do App Inventor concomitante às atividades não se prende à simples 
manipulação de objetos, mas também em analisar qual a melhor forma de organizá-los 
logicamente e como transpor o cálculo analítico para o ambiente computacional. Ao mesmo 
tempo, leva o aluno a estruturar logicamente seu pensamento, concomitante com reflexões sobre 
a necessidade da ação humana para a codificação de processos e como o computador pode ser 
utilizado para facilitar no desempenho das ações humanas, em consonância com o apontado por 
Cox (2003), Skovsmose (2007), Borba e Penteado (2012), Gravina e Basso (2012) e Ponte et al. 
(2003). 
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Considerações Finais 
Diante dos resultados apresentados pelos alunos, verificou-se que o processo de 

desenvolvimento de aplicativos pode ser uma forma contextualizada de aplicar as soluções de 
situações-problema e motivador para a compreensão de processos que surgem no dia-a-dia, em 
consonância com Mendes (2009, p.10). 

Como a estruturação dos aplicativos no App Inventor não exige conhecimento prévio sobre 
linguagem de programação, a ferramenta não tira o foco do estudo da matemática, pois para que 
um aplicativo de execução de cálculos seja estruturado de forma que execute adequadamente as 
operações há a necessidade da compreensão efetiva do problema estudado, possibilitando que o 
aluno busque soluções criativas e desenvolva competências relacionadas ao uso da linguagem 
algébrica. Desta forma, a ferramenta utilizada é integrada ao processo de ensino-aprendizagem, 
característica essencial destacada por Giraldo et al. (2013, p. 392). 

Embora ainda não tenha sido viabilizada a aplicação dessa dinâmica de ensino na sala de 
aula convencional, com um número maior de alunos, observa-se que o roteiro de estudos e 
demais produtos decorrentes do processo de elaboração de um aplicativo podem ser utilizados 
como objetos auxiliares importantes no processo de avaliação em matemática, possibilitando a 
análise qualitativa do processo de ensino-aprendizagem no que diz respeito à autonomia do 
discente em buscar diferentes fontes e formas de solucionar ou descrever um problema, bem 
como estruturar logicamente o pensamento. 

Constata-se, também, o potencial do processo de desenvolvimento de aplicativos no 
sentido de promover a aprendizagem significativa, uma vez que se objetiva contextualizar 
conceitos matemáticos com a profissão escolhida pelos alunos. 
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Resumo 
A Educação a Distância no Brasil vem crescendo desde o avanço da Internet e 
tornou-se uma modalidade de ensino solidificada a partir da criação do programa 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), em 2006. Um dos primeiros cursos 
vinculados a UAB foi o curso de Licenciatura em Matemática, tendo seus primeiros 
registros no ano de 2007. Esse artigo tem como objetivo apresentar parte de minha 
pesquisa de doutorado, que busca investigar o uso das Tecnologias Digitais na 
disciplina Cálculo 1 desses cursos, sendo que, nesse texto apresento um papel para a 
tecnologia Vídeo. A metodologia utilizada tem caráter qualitativo e a análise de 
dados se deu a luz da grounded theory. O que percebo como conclusão final é que o 
vídeo assume, em alguns casos, o papel de professor dessa disciplina, devido, 
principalmente a falta de contato físico entre professor, tutor e aluno na modalidade 
de ensino a distância. 

Palavras chave: licenciatura em matemática, EaD, UAB, vídeo, Cálculo 1. 

Abstract 
Distance Education in Brazil has been growing since the advancement of the internet 
and became a solidified teaching modality from the creation of the Open University 
of Brazil (“Universidade Aberta do Brasil” - UAB) in 2006. One of the first courses 
linked to UAB was the course Pre-Service Mathematics Teacher Education, having 
his first register in the year 2007 This article aims to present part of my Doctor 
research, which investigates the use of Digital Technologies in the discipline 
Calculus of these courses, and in this text, I present a role of the Video technology. 
The methodology is qualitative and the analysis of data was the light of grounded 
theory. What I see as the final conclusion is that the video strikes, in some cases, the 
attitude of these teachers, mainly due to lack of physical contact between teacher, 
tutor and student in distance learning mode. 

Key words: Pre-Service Mathematics Education, EaD, UAB, video, Calculus 1. 

Resumen 
La Educación a Distancia en Brasil ha estado em incremento desde el avance de 
Internet y se convirtió en una modalidad de enseñanza solidificada desde la creación 
del programa de la Universidade Aberta do Brasil (UAB), en 2006. Uno de los 
primeros cursos vinculados a la UAB fue el curso de Licenciatura en Matemáticas, 
funcionando a partir del año 2007. Este artículo tiene como objetivo presentar parte 
de mi investigación de doctorado, que estudia el uso de las tecnologías digitales en la 
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disciplina Cálculo 1, y en este texto presento el rol del vídeo como tecnología. La 
metodología es cualitativa y el análisis sigue lineamientos de la teoría fundamentada. 
Como conclusión final, el vídeo tiene, en algunos casos, el rol del professor de la 
asignatura, debido principalmente a la falta de contacto físico entre el profesor, el 
tutor y el alumno, en la modalidad de aprendizaje a distancia. 

Palabras clave: licenciatura en matemática, EaD, UAB, vídeo, Cálculo 1. 

Introdução 
A Educação a Distância (EaD) no Brasil e no mundo vem se confirmando como uma 

modalidade de ensino que, apesar de recente, veio para ficar. Segundo Borba e Llinares (2012), o 
interesse da comunidade de Educação pelo tema, em especial a formadora de professores de 
Matemática, vem crescendo exponencialmente nos últimos anos. A EaD pode ser considerada 
como uma modalidade educacional que ocorre em sua totalidade, ou parcialmente, em momentos 
e/ou espaços diferentes, na qual a comunicação entre os envolvidos pode se dar através de 
televisão, correspondências postais, Internet, entre outros meios (Maltempi & Malheiros, 2010). 
Em se tratando do uso da Internet, o termo online pode ser adicionado à denominação para 
diferenciar das demais formas de comunicação, ou seja, “a EaDonline pode ser entendida como a 
modalidade de educação que acontece primordialmente mediada por interações via internet e 
tecnologias associadas” (Borba, Malheiros & Amaral, 2011, p. 15). 

A EaD1 deu seus primeiros passos no Brasil a partir do aumento do acesso à Internet no 
país, no final na década de 1990. O respaldo legal para sua realização ocorreu a partir da criação 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, artigo 80, 
tendo sido regulamentada pelos Decretos 2.494 e 2.561, de 1998 e, finalmente, até os dias de 
hoje pelo Decreto 5.622 de 20 de dezembro de 2005 (Brasil, 2007). Com o reconhecimento da 
EaD na legislação educacional vigente, iniciou-se no país uma discussão acerca da criação de 
uma instituição específica para a oferta de cursos na modalidade a distância, surgindo assim, em 
2006, a Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

Embora a sigla UAB nos traga na composição de seu nome o termo “Universidade”, a 
UAB não é uma universidade usual do tipo que nos vêm direto a mente, com prédios, 
laboratórios, salas de aulas, na verdade trata-se de um Sistema sustentado por três pilares: o 
Governo Federal, responsável, entre outras coisas, pelo seu financiamento, os Governos 
Estaduais e Municipais, responsáveis pelo suporte e a infraestrutura dos polos de apoio 
presencial, e, finalmente e não menos importante, as Instituições de Ensino Superior, 
responsáveis pela oferta dos cursos (Chiari, Borba, Almeida, Oliveira, & Zampieri, 2013). 

Em 2007, surge no Brasil as primeiras Licenciaturas em Matemática oferecidas no âmbito 
da UAB, ou seja, um dos primeiros cursos a ser ofertado e, hoje, já existem 402 oferecidos por 
diferentes IES, distribuídos pelas cinco regiões do Brasil. Inicialmente, o programa foi criado 
com o intuito de formar professores que atuavam em sala de aula sem uma devida formação 
acadêmica. Entretanto, hoje podemos verificar uma grande diversidade de cursos de graduação 
sendo oferecidos pelo sistema UAB (Gatti & Barreto, 2009), como alguns cursos de engenharia, 
por exemplo. 

                                                 
1 Nesse texto estou usando o termo EaD para me referir à EaD online tratada em Borba, Malheiros e Amaral 
(2011). 
2 Disponível em <www.uab.capes.gov.br>. Acesso em fev. 2014.  

http://www.uab.capes.gov.br/
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 Assim como no ensino presencial, a forma de ensinar e aprender a distância, não segue um 
modelo único. Dessa forma, teremos muito provavelmente, um número variado de estruturas 
didáticas fazendo com que cada instituição, cada profissional de ensino e cada aluno desenvolva 
uma maneira peculiar de se organizar, a fim de tornar o processo de ensino e de aprendizagem 
mais suscetível ao seu êxito particular (Nabel, 2006). No caso específico do uso das Tecnologias 
Digitais (TD) nesses processos, esse desenvolvimento peculiar pode nos apresentar um perfil do 
curso que está sendo realizado, justificando assim a tentativa pela construção de um mapa que 
represente esse uso. 

 E é essa diversidade de modelos e de uso das TD que permeiam minha pesquisa de 
doutorado, ainda em andamento. Nela, o meu objetivo é investigar os diferentes tipos de uso das 
TD na disciplina Cálculo 1 oferecida nos cursos de Licenciatura em Matemática a distância, 
oferecidos no âmbito da UAB. Uma dessas tecnologías que vem sendo utilizada nos cursos por 
mim investigados é o vídeo. Não apenas os disponíveis na web, como também os produzidos por 
professores e alunos na busca, muitas vezes, de suprir uma dificuldade na disciplina. 

Apresentando a Pesquisa 
Durante anos a frente da disciplina de Cálculo 1, como professor em Instituições de Ensino 

Superior, Públicas e Privadas, sempre encontrei dificuldades no ensino desta disciplina. 
Dificuldades que vão, desde a heterogeneidade dos alunos componentes de uma determinada 
turma - existem alunos com grande capacidade em assimilar conceitos matemáticos e alunos que 
sequer estudaram conceitos básicos de Matemática nos ensinos Fundamental e Médio, assim 
como a falta de exercícios aplicados a cursos específicos nos livros didáticos de Cálculo, já que a 
disciplina não compõe apenas a grade curricular das Licenciaturas e Bacharelados em 
Matemática, se inserindo também nas grades curriculares de alguns cursos da grande área de 
Ciências Exatas, em especial nas diversas Engenharias existentes em nosso País.  

Considerada como uma disciplina introdutória, o Cálculo 1, quer seja o presencial ou a 
distância, é alocado, em geral, nos primeiros semestres dos cursos em virtude de seu conteúdo 
ser requisito para outras disciplinas, tornando-se assim uma peça importante na sequência destes. 
Dessa forma, uma reprovação ou desistência do aluno na disciplina acarreta um atraso 
substancial, fazendo assim com que o aluno tenha sua programação inicial alterada. Esses e 
outros fatores me fizeram pensar em realizar uma pesquisa que estudasse mais a fundo o 
processo de ensino e aprendizagem da disciplina, sendo que, neste caso optei em realizar essa 
investigação no ensino a distância. 

Em Almeida (2013) é apresentada uma breve revisão da literatura dos temas relacionados 
diretamente com minha pesquisa. Em particular, as pesquisas relacionadas ao ensino e 
aprendizagem do Cálculo 1 apresentadas, abordam diversas perspectivas da disciplina, algumas 
que são inerentes ao próprio Cálculo 1 (Marin & Penteado, 2011; Olimpio Junior, 2006), mas 
outras abordam aspectos relacionados a visualização e a construção do conhecimento 
matemático a partir da inserção das tecnologias (Javaroni, 2007). 

Metodologia da Pesquisa 
A pesquisa qualitativa, corroborando Goldenberg (2011), é aquela em que a maior 

preocupação do pesquisador não deva ser com a representatividade numérica de um grupo 
pesquisado, mas com o aprofundamento da compreensão de algum, ou alguns aspectos desse 
grupo. Nesse tipo de pesquisa, o investigador deve estar completamente envolvido no habitat 
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natural dos investigados, de maneira que “o foco, o olhar da pesquisa encontra-se nas relações 
que tem significado para o pesquisador” (Javaroni, Santos & Borba, 2011, p. 198). 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), uma pesquisa qualitativa possui cinco características. A 
fonte de dados deve ser o ambiente natural, deve ser descritiva, o investigador deve se interessar 
mais pelo processo do que simplesmente pelos resultados, o investigador tende a analisar os 
dados de forma indutiva e o significado é de importância vital. Essas características se 
entrelaçam nas etapas que serão desenvolvidas na pesquisa e apresentadas nas subseções 
seguintes. 

O cenário da pesquisa e os procedimentos metodológicos 
Lapèrriere (2012, p.357, grifo da autora), ao listar algumas regras analíticas da grounded 

theory, afirma que a seleção e a descrição do local ou do grupo pesquisado devem ser 
determinadas pelo problema da pesquisa. Segundo a autora, “escolhe-se um local, uma situação 
ou um grupo em função de sua pertinência teórica em relação a esse problema”. Assim, como 
primeiro procedimento metodológico da pesquisa foi realizado um levantamento das Instituições 
que oferecem o curso de Licenciatura em Matemática3 a distância, vinculados à Universidade 
Aberta do Brasil. Em seguida, decidi considerar como cenário da pesquisa cinco desses cursos, 
dentre os 40 encontrados, sendo um em cada região do Brasil4.  

Essa escolha em nenhum momento tem a intenção de caracterizar a utilização das 
tecnologias por região do País, tampouco pela Instituição de Ensino Superior (IES) pesquisada, 
mas sim por entendermos que quanto maior o universo pesquisado, e sua diversidade, podemos 
encontrar um maior número de diferentes tipos de uso das Tecnologias Digitais. 

A produção dos dados 
Para favorecer confiabilidade à pesquisa, múltiplos procedimentos foram utilizados nessa 

etapa. Paralelamente, foram realizadas observações participante das disciplinas diretamente nos 
Ambientes Virtuais de Aprendizagens (AVA), entrevistas semiestruturadas com professores, 
tutores e alunos das turmas observadas, bem como o uso de um diário de campo, no qual 
anotações foram feitas e confrontadas com as observações e as entrevistas já mencionadas.  

Esse uso de diferentes procedimentos para a produção de dados é o que Goldenberg (2011) 
chama de triangulação. 

Cada pesquisador deve estabelecer os procedimentos de coleta de dados que sejam mais 
adequados para o seu objetivo particular […] A combinação de metodologias diversas no 
estudo do mesmo fenômeno, conhecida como triangulação, tem por objetivo abranger a 
máxima amplitude na descrição, explicação e compreensão do objeto em estudo. 
(Goldenberg, 2011, pp. 62–63). 
Por meio de procedimentos variados, somos capazes de reunir um volume de informações 

considerável sobre o fenômeno observado. Comparando-os, codificando-os, extraindo as 
regularidades, enfim, seguindo métodos detalhados de produção de dados, a pesquisa pretende se 
encerrar com algumas teorizações que deverão emergir da análise rigorosa e sistemática.  

                                                 
3 Essa consulta foi realizada no Portal da UAB. Disponível em < <http://uab.capes.gov.br/index.php>. 
Acesso em ago. 2014. 
4 Até o momento a produção e análise dos dados foi realizada em duas dessas Instituições: Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel) e Universidade do Estado da Bahia (UNEB). 
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As observações 
Na sequência, para produção de dados da pesquisa, utilizarei então a observação 

participante, diretamente no Ambiente Virtual de Aprendizagem dos cursos investigados. 
Lincoln e Guba (1985) nos chamam a atenção para o fato de que realizar uma pesquisa em um 
ambiente natural traz a ideia de que a realidade como um todo não pode ser entendida a partir de 
fragmentos isolados de seus contextos. Entendo que 

O ambiente virtual pode ser considerado natural, no sentido que Lincon e Guba (1985) o 
descreveram, ou seja, em contraste com o ambiente criado exclusivamente para a pesquisa. 
A internet já impregna nossa vida como os parques, as escolas ou outros ambientes 
“naturais” onde uma pesquisa que tenta ligar suas compreensões às experiências das pessoas 
se realiza. A rede já é natural, ela já modificou o humano, os coletivos seres-humanos-com-
internet já protagonizam cenários educacionais [...] (Borba, Malheiros & Amaral, 2011, p. 
130). 

A observação dessas turmas se constitui em um momento importante, em virtude de 
compreendermos como ocorre a estruturação da disciplina em cada curso, já que o modelo 
pedagógico adotado por cada um deles não é, em geral, único (Almeida, Oliveira, & Francisco, 
2014). É nesse momento que buscarei identificar quais e de que forma as TD estão sendo 
utilizadas dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem do curso ou na web, por exemplo, chat, 
fóruns, vídeos, softwares, etc.  

As entrevistas 
As entrevistas com os professores, tutores e alunos tem como objetivo buscar compreender 

esse uso na visão desses atores, bem como buscar identificar e compreender outros tipos de 
tecnologias e usos, distintos daqueles encontrados dentro do AVA. 

Poupart (2012) afirma que as entrevistas nos permitem o acesso ao ponto de vista dos 
atores envolvidos na pesquisa. As entrevistas ocorreram tão logo a disciplina se inicou e seguirão 
até o seu término. Como ideia inicial, temos a intenção de realizar entrevistas semiestruturadas 
com todos os professores e tutores de cada turma e alguns alunos, escolhidos aleatoriamente 
dentro do ambiente do curso.  

Devido a distância entre a cidade em que resido e as IES pesquisadas, as entrevistas estão 
sendo realizadas via Internet, utilizando para isso softwares de captação de vídeo e áudio que 
gravassem diretamente a interface do computador durante as entrevistas. Ao explicarem como 
são feitas as boas entrevistas, Bogdan e Biklen (1994) afirmam que estas caracterizam-se pelo 
fato de o investigador deixar os sujeitos à vontade, livres para expressarem seus pontos de vista. 
Além disso, deve-se comunicar ao sujeito o interesse do entrevistador e as transcrições devem 
estar bastante detalhadas e com exemplos. Em caso de respostas não compreendidas, deve-se 
perguntar: o que quer dizer com isso? Não tenho certeza se que entendi o que disse; pode me 
explicar melhor? E esse é o nosso interesse. 

O professor Vídeo 
Durante a realização das entrevistas e das observações, uma categoria emergiu relacionada 

ao uso de vídeos no processo de ensino e aprendizagem do Cálculo 1 a distância. O fato que o 
vídeo pode desempenhar a figura do professor no ensino presencial. 

No AVA dos cursos investigados, os professores e tutores da disciplina costumam 
disponibilizar alguns links de vídeos pré-existentes na web, bem como produzirem alguns, com o 
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intuito de auxiliar os alunos na resolução de uma determinada atividade, como também com a 
apresentação de conteúdos específicos da disciplina. 

 
 Figura 1. Resolução de um problema dentro do AVA de um curso analisado 

Na Figura 1 podemos observar uma tutora5 da UFPel resolvendo um problema relativo à 
derivada de funções compostas que surgiu dentro de um fórum de dúvidas da disciplina. A tutora 
apresenta duas resoluções distintas para o exercício. Em uma delas, é realizada a derivação a 
partir de uma substituição dos valores de x(t) e y(t) na expressão de z(t) e em seguida realizando 
a derivação com relação à variável t. Na sequência, ela utiliza a Regra da Cadeia para proceder a 
derivação. 

Logo em seguida, a tutora anexa um vídeo a seu post com um exemplo diferente daquele 
apresentado anteriormente. O que chama a atenção na ação da tutora é que, mesmo ela 
apresentado duas resoluções distintas para o problema, ela ainda propôs que a aluna assistisse a 
um vídeo que, segundo ela, trazia “uma explicação bastante detalhada da regra da cadeia”. 

                                                 
5 A tutora e a aluna mencionada por ela não nos concederam entrevista e, consequentemente, tiveram seus 
nomes omitidos aqui. 
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Essa parece ser uma ação corroborada pelos alunos, como demonstra a fala da aluna 
Daiane Ferreira, também da UFPel, em outro fórum. 

 

Figura 2. Comentários de uma aluna sobre a inclusão de vídeos. 

 A importância de vídeos contendo a apresentação do conteúdo da disciplina, ou a resolução 
de um problema é destacada também pela fala de alunos e tutores da UFPel e de outra 
Instituição, no caso a UNEB, como podemos ver nos trechos a seguir. 

• Tutor Danilo Barreto (UNEB): “Quando o aluno entra na EaD é um pouco impactante pra 
ele, ele sente a falta física do professor, então o vídeo faz um pouco esse papel. Então, na 
disciplina de Cálculo tem os vídeos, na UNEB tem em todas as disciplinas. Eu acho que 
isso ajuda bastante, é um diferencial.” 

• Tutor Lucas Fernandes (UFPel): “Eles geralmente gostam bastante [de usar o vídeo], eles 
falam assim ‘depois que eu olhei o vídeo eu entendi o que eu não entendia antes’. E gostam 
do vídeo também porque eles estão ouvindo uma pessoa explicando ou comentando. É 
diferente de pegar um material, onde o aluno só ler e tem que trabalhar sozinho 
praticamente. Então, eles gostam bastante nesse sentido.” 

• Aluna Geise Santos (UNEB): “Olha, eu adoro quando eles [professores ou tutores] indicam 
vídeos pra gente, tanto que quando eles não indicam eu mesmo procuro (risos), pense que 
tem um canal no youtube chamado ‘Me Salva’ que é muito bom [...] Sabe, eu não sei o 
resto do pessoal, mas eu sinto muito a falta, digamos assim, do professor. Não to 
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reclamando deles viu, eles são muito participativos nos fóruns. Mas eu digo assim, da 
figura do professor, de olhar pra cara dele, de ouvir a voz. Eu acho que o vídeo funciona 
um pouco assim.” 

• Aluna Renata Pinto(UFPel): “Os vídeos são fundamentais né? Salva bastante a gente [...] 
o EaD proporciona a pesquisa, no caso de fatos que não ficaram claros, pode pesquisar 
outros vídeos sobre o assunto e confrontar, além do que é um professor falando, mesmo 
que não seja cara a cara (risos) e como a gente pode parar, voltar, parece que estamos na 
aula normal, interagindo.” 

• Aluna Daiane Ferreira (UFPel): “Assim, então, pô eu tô estudando, eu tô vendo as vídeo-
aulas, eu tô vendo uma relação ali né, mas só que eu não vou colocar as minhas dúvidas 
porque ainda tem meu grupo de estudo pra me ajudar. Então nós vamos filtrar o que nós 
realmente precisamos pra colocar no fórum de dúvidas né? e aí os vídeos que tem na 
Internet ajudam demais. Ou a gente acha igual ou muito parecido com o que quer, sem 
falar que é um professor falando, a gente se sente até mais próxima, parece que ele ta 
falando diretamente comigo (risos).” 

Podemos perceber, a partir das falas dos alunos e dos tutores, que a web funciona como 
uma grande biblioteca virtual, onde os alunos podem realizar uma busca por materiais que os 
auxiliem no momento de uma dúvida referente à solução de um problema. No caso específico do 
mencionado pelos alunos e tutores da disciplina, o vídeo funciona como uma espécie de profesor 
virtual, já que, no ensino a distância, o contato físico entre profesor e alunos se limita, em alguns 
casos, a encontros presenciais periódicos, mas que costumam ser dedicados, muitas vezes, para a 
realização de atividades obrigatórias, como a realização de avaliações, por exemplo. 

Essa falta de contato físico entre professor e aluno é mencionada em Viel (2011). A autora 
menciona em sua tese de doutorado, que alguns alunos concluíram o curso tendo apenas um 
contato com alguns professores das disciplinas, sendo esse realizado na apresentação da 
disciplina que ocorre no início do semestre letivo. Neste caso, fica compreensível a visão do 
professor nos vídeos por parte dos alunos. 

Considerações Finais 
Entendo que o fenômeno EaD, mesmo que recente, encontra-se consolidado no Brasil. 

Entretanto, mesmo dentro de um sistema como o da UAB, não podemos identificar um modelo 
único de funcionamento de um curso, neste caso a Licenciatura em Matemática. Assim, entendo 
ser necessário investigar aspectos desses cursos que busquem identificar características próprias, 
ou comuns a todos, como os realizados em Almeida, Zampieri & Borba (2014), Almeida, 
Oliveira & Francisco (2014) e Borba (2013). 

No que se refere ao uso de vídeos no processo de ensino e aprendizagem de Cálculo 1, 
oferecido pela Licenciatura em Matemática da UAB, a pesquisa aqui apresentada mostra que 
essa tecnologia pode servir como um repositório onde o aluno pode buscar por materiais 
complementares que os auxiliem na resolução de um determinado problema, ou até mesmo que 
apresente um conteúdo específico da disciplina, diferente de materiais digitalizados, como textos. 

Outro papel que o vídeo desempenha, segundo a pesquisa, é o papel de um professor 
virtual, onde o aluno interage, mesmo de maneira assíncrona, como ocorre no ensino presencial, 
com o professor Vídeo.  
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Resumo 
Este artigo tem como propósito analisar, a partir dos registros de representação 
semiótica de Duval, as construções de imagens de ilusão de ótica no GrafEq com o 
uso de parâmetros. Foram analisadas as produções de alunos (estes em sua maioria, 
professores de matemática) em uma das atividades da disciplina de Mídias Digitais 
II, do Curso de Especialização em Matemática, Mídias e Didática: Tripé para 
Formação do Professor de Matemática, da UFRGS. Utilizamos esta teoria, devido à 
importância das representações semióticas na aprendizagem da matemática, em 
especial para os conceitos da geometria analítica. Nesse sentido, o GrafEq consiste 
em uma interessante alternativa pedagógica, pois apresenta um bom potencial 
semiótico ao permitir a manipulação simultânea dos seus registros algébrico e 
gráfico. A partir da análise das produções dos alunos e dos relatórios entregues, 
percebemos que esta atividade proporcionou aos alunos um momento de mobilização 
para a compreensão das relações matemáticas utilizadas. 

Palavras chave: semiótica, GrafEq, aprendizagem, equações e inequações, ilusão de 
ótica. 

Introdução 
O Curso de Especialização em Matemática, Mídias Digitais e Didática: Tripé para 

Formação do Professor de Matemática, é oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino 
de Matemática do Instituto de Matemática da UFRGS na modalidade à distância. Este curso tem 
como propósito a atualização dos conhecimentos dos professores de Matemática, especialmente 
quanto ao uso das mídias digitais no processo de ensino e aprendizagem. O curso caracteriza-se 
pela articulação entre conhecimento matemático, tecnologia e prática pedagógica. 

mailto:marcia.notare@gmail.com
mailto:leandra.fioreze@gmail.com
mailto:ffhmatematica@gmail.com
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O curso está em sua segunda edição e foi ofertado para seis cidades polos do estado do Rio 
Grande do Sul – Brasil, totalizando cento e oitenta vagas, destinadas a professores de matemática 
dos níveis de ensino fundamental e médio. 

Uma das disciplinas deste curso, Mídias Digitais II, do qual parte dos autores deste artigo 
atua como professores formadores e conteudistas, teve como objetivo discutir o uso de vídeos 
nas aulas de Matemática e a abordagem de conceitos de geometria analítica com a utilização de 
mídias digitais. A disciplina foi organizada nos seguintes módulos: Módulo I – O uso de vídeos 
no ensino de Matemática; Módulo II – Construção de obras de arte com o uso do GrafEq, sendo 
que estas obras apresentam uma riqueza de elementos geometricos, com relações matemáticas 
que representam segmentos de retas de inclinações variáveis; Módulo III – Construção de 
imagens de ilusão de ótica, a partir do uso de parâmetros no GrafEq; Módulo IV - Construção de 
superfícies de revolução no software Winplot e no objeto de aprendizagem Gira; Módulo V – 
Planejamento de uma proposta de ensino com a utilização de recursos digitais, implementação da 
proposta e descrição e análise dos resultados. 

 Daremos ênfase, neste artigo, ao Módulo III – construção de imagens de ilusão de ótica a 
partir do uso de parâmetros. Neste caso, analisamos as construções dos alunos do curso (em sua 
maioria, professores de matemática da educação básica do interior do estado do Rio Grande do 
Sul) sob o olhar da Teoria dos Registros de Representações Semióticas de Duval (2009, 2006). 
Utilizamos esta teoria, pois sabemos da importância das representações semióticas na 
aprendizagem da Matemática, em especial para a aprendizagem de conceitos da geometria 
analítica, suas equações e suas respectivas representações gráficas, sendo que a mobilização de 
diferentes representações semióticas é condição fundamental para a compreensão de um conceito 
matemático. Com isso, o uso do software GrafEq no ensino da Matemática pode consistir em 
uma interessante alternativa pedagógica, pois apresenta um bom potencial semiótico, ao permitir 
a manipulação simultânea dos seus registros algébrico e gráfico. 

 Este artigo está organizado da seguinte maneira: no próximo item, apresentamos a 
temática “Ilusão de Ótica”. Na sequência, tecemos considerações sobre a Semiótica e o 
papel dos softwares voltados para o ensino e aprendizagem da Matemática e, em especial, 
o potencial semiótico do GrafEq. Por fim, apresentamos a atividade proposta no curso de 
especialização, bem como os sujeitos da pesquisa, seguido da análise das produções dos 
alunos sob o olhar da semiótica.  

Ilusões de Ótica 
Malba Tahan, em seu livro “As maravilhas da matemática”, no capítulo 8, aborda ilusões 

de ótica, sob o título “As aparências que enganam”. O autor, citando John Newman, reconhece 
que este tema não é específico da matemática, pois nosso raciocínio poderá interferir nas ilusões 
de ótica que deturpam a visão natural das coisas, porém reconhece que o assunto é de alto 
interesse para a geometria.  

Segundo Leivas (2013), ilusões óticas e Matemática sempre andaram juntas com as Artes. 
A história ilustra muitas situações nas quais a ciência auxiliou os artistas em suas obras que 
geram imagens dúbias. “Entretanto, na área artística, o termo utilizado é anamorfose, oriundo do 
grego, significando “sem forma”. Com essa técnica, podem ser produzidas tais imagens, as quais 
podem ser apoiadas na perspectiva matemática”. 
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Conforme o autor, as anamorfoses são imagens distorcidas que, dependendo do ponto onde 
o observador se encontra, ou por meio de objetos refletores, aparecem reconstituídas aos nossos 
olhos.  

 

  
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Quantas pernas tem o elefante? 
Fonte: Ilusiones visuales. Recuperado em 29 setembro, 20014, de 
http://iesmjuancalero.juntaextremadura.net/archivos_insti 

Observe, na Figura 1, que dependendo do ponto de vista do observador, teremos uma 
dualidade na interpretação do número de pernas do elefante. Uns dirão que nesta imagem há 
quatro pernas, pois é um mamífero, e outros, acompanhando a tromba do elefante pelo lado 
direito, dirão que há seis pernas. 

É interessante perceber que o controle das construções geométricas de muitas imagens 
pode comprovar que se tratam apenas de ilusões. Vamos observar as imagens ilustradas na 
Figura 2. 
 
 

 
 

(a) 
 

(b) 

 
 

 
 

(c) 
Figura 2. Imagens de Ilusão de Ótica.                                          
Fonte: Hype Science. Recuperado em 29 setembro, 20014, de http://hypescience.com/incriveis-ilusoes-
de-otica 

Na Figura 2 (a), temos a ilusão de que as linhas horizontais não são paralelas. As curvas 
que observamos em (b) parecem espirais, porém, na realidade, são circunferências concêntricas. 
Na Ilusão de Ebbighaus (c), temos a ilusão de que o círculo central da esquerda é menor que o 
círculo central da direita, porém ambos os círculos possuem raios de mesma medida. Ao realizar 
a construção destas imagens com o GrafEq ou outro software, podemos verificar, de fato, que se 
trata de uma ilusão de ótica. 

Conforme Leivas (2013), geralmente, as imagens de ilusão de ótica despertam o 
interesse e servem para explorar os diversos olhares que se pode ter, conduzindo a debates 
sobre os significados que uns e outros atribuem a estas imagens.  
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O software GrafEq e os registros de representação semiótica 
Atualmente, temos à nossa disposição diferentes recursos digitais, que nos possibilitam 

tratar o processo de aprendizagem de matemática de forma mais dinâmica e interativa. Muitos 
destes recursos permitem a elaboração de atividades nas quais as estratégias para sua resolução 
impulsionam ao entendimento global de conceitos matemáticos, que muitas vezes são 
compreendidos pelos alunos de forma restrita, em situações limitadas e focadas em manipulações 
algébricas repetitivas. 

Os registros de representação semiótica tem papel fundamental na aprendizagem de 
conceitos matemáticos. Um sistema de representação semiótica pode ser considerado como um 
conjunto de signos expressos por meio da fala, da escrita e do desenho, associado a um conjunto 
de regras de produção e de organização destes signos, que estabelecem o fluir do discurso e a um 
conjunto de relações entre signos e seus significados. 

Para Duval (2009), os sistemas de representação semiótica tem importante papel no 
processo de aprendizagem da matemática. Os objetos matemáticos, em geral, são expressos por 
meio de diferentes registros, tais como o registro algébrico com suas regras de funcionamento, o 
registro gráfico, com regras de tratamento que levam à identificação dos elementos pertinentes 
de uma figura e, dentro deste registro, inclui-se o de natureza gráfica, dado por sistema de 
coordenadas cartesianas e curvas que nele são traçadas, o registro discursivo em linguagem 
natural, e também com símbolos, com suas regras convencionais de comunicação. 

A teoria de Duval (2009) traz a ideia de transformação de registros. Esta ideia explicita o 
quanto a atividade matemática consiste, essencialmente, de transformações sobre as 
representações. As transformações desdobram-se em dois tipos: tratamentos, caso em que elas 
acontecem dentro de um mesmo registro; e conversões, caso em que as transformações transitam 
entre dois diferentes registros. No processo de aprendizagem da matemática, Duval destaca que 
nas conversões, muito mais do que nos tratamentos, encontram-se as maiores dificuldades. 

Halberstadt & Fioreze (2014) salientam que a conversão não se esgota em mudar de 
registro de representação semiótica. Diferentes registros de um objeto matemático podem 
evidenciar propriedades ou aspectos desse mesmo objeto, ou seja, as representações semióticas 
de um mesmo objeto não possuem o mesmo conteúdo. Daí a necessidade de haver a coordenação 
de ao menos dois tipos de registros de representações semióticas para que os objetos 
matemáticos não se confundam com as próprias representações. 

Conforme Notare & Gravina (2013), o GrafEq1 é um software que permite a construção de 
gráficos e regiões do plano a partir de equações implícitas ou inequações. Sua interface 
possibilita o trabalho simultâneo nos registros algébrico e grafico, que pode ajudar na 
aprendizagem das equações e relações envolvendo as coordenadas (x, y) de pontos no plano.  

Na área de trabalho do GrafEq, tem-se duas janelas: uma delas para registro algébrico e 
outra para o registro gráfico. Diferentes registros algébricos convertem-se em formas 
geométricas, em uma mesma janela gráfica do software, conforme ilustra a Figura 3. 

                                                 
1 http://www.peda.com/grafeq/ 
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Figura 3. Interface do GrafEq.                                          
Fonte: Ilustração dos autores. 

 Um recurso interessante do GrafEq é a possibilidade de trabalhar com equações com 
parâmetros. É possível trabalhar, de forma simultânea, com os registros algébricos e gráficos de 
famílias de curvas. A Figura 4 ilustra este recurso: em (a), podemos verificar na janela algébrica 
o parâmetro a admitindo os valores 1, 2 e 3, que produzem na janela gráfica três curvas, uma 
para cada valor de a, que representam o movimento de dilatação/compressão vertical; em (b), 
podemos verificar na janela algébrica o parâmetro b admitindo os valores -1, 0, 1, 2 e 3, que 
produzem na janela gráfica cinco curvas que representam o movimento de translação vertical. 

 

 
(a)                           (b) 

Figura 4. Família de curvas construídas a partir de parâmetros no GrafEq. 
Fonte: Ilustração dos autores. 

O uso de parâmetros, no GrafEq, pode tornar mais evidente a relação entre a equação 
algébrica e os efeitos de dilatação e/ou translação aplicados às relações algébricas. Este tratamento 
da equação, via variedade de transformações a partir do uso de parâmetros, pode proporcionar 
situações que levem o aluno ao entendimento global da relação entre as coordenadas dos pontos 
que pertencem à curva.   

O GrafEq também permite a representação de regiões no plano por meio de inequações. A 
intersecção de regiões é produzida a partir da inclusão de diferentes relações de desigualdade em 
uma mesma janela algébrica do GrafEq. A Figura 5 ilustra este processo. 
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Figura 5. Intersecção de regiões no plano por meio de relações de desigualdades. 
Fonte: Ilustração dos autores. 

Neste caso, o potencial do software está na necessidade do entendimento de uma forma 
geométrica como sendo a intersecção de conjuntos soluções de diferentes inequações. Em 
experiências vivenciadas com alunos, muitas vezes, percebemos o estabelecimento de conflitos 
cognitivos frente à aparente não resposta do software ao desenho de forma resultante de 
intersecções de conjuntos – é o caso em que os alunos não entendem de imediato, que a 
intersecção solicitada via desigualdades algébricas é um conjunto vazio e que, portanto, o 
software está respondendo de forma adequada.  

Na construção de formas geométricas a partir de inequações, é possível perceber 
raciocínios algébricos mais ou menos estruturados. Por exemplo, se na construção de regiões do 
plano é colocada a exigência de não haver sobreposição de formas, na janela de álgebra é preciso 
fazer intersecção de regiões. Para ilustrar o que estamos falando, podemos observar na Figura 6 
duas formas de obter um mesmo anel circular: em (a) tem-se duas janelas de álgebra, uma para o 
círculo vermelho e a outra para círculo branco que é sobreposto ao vermelho; em (b) tem-se uma 
única janela de álgebra, resultado de raciocínio que usa maior estruturação algébrica.  

 
(a)                                    (b) 

Figura 6. Anel circular e estruturação algébrica. 
Fonte: Ilustração dos autores. 

Ainda com o uso de parâmetros, é possível obter a união de regiões do plano em uma única 
janela de álgebra. Na Figura 7, temos um exemplo simples: uma coleção de retângulos. O 
potencial deste recurso está na possibilidade de desenvolvimento de raciocínio generalizador a 
partir da utilização de parâmetros via registro algébrico. 
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Figura 7. União de regiões no plano por meio do uso de parâmetros. 
Fonte: Ilustração dos autores. 

Dessa forma, podemos dizer que o GrafEq apresenta-se como um recurso 
interessante para trabalhar gráficos e suas respectivas relações algébricas com os alunos, 
provocando o desenvolvimento de habilidades em operar tanto no registro algébrico, 
quanto  no registro gráfico.  

A disciplina Mídias Digitais II e as atividades planejadas 
Conforme dito anteriormente, uma das disciplinas do curso de especialização Matemática – 

Mídias Digitais – Didática: tripé para Formação do Professor de Matemática denomina-se Mídias 
Digitais II.  

Os recursos digitais enfocados na disciplina foram: vídeos, GeoGebra, GrafEq e Winplot. 
Para cada mídia apresentada aos alunos, atividades são planejadas, tendo em vista o processo de 
ensino e aprendizagem dos conteúdos da educação básica, além da aprendizagem do software em 
si. Para tal, foi desenvolvido um website da disciplina2, o qual foi organizado em cinco módulos. 
Cada módulo foi estruturado de forma a conter os seguintes menus: Apresentação, Conteúdos, 
Atividades, Recursos e Complementos. No menu Apresentação, trazemos a ideia e o objetivo 
geral do módulo; o menu Conteúdos apresenta os conteúdos matemáticos abordados nas 
atividades do módulo; o menu Atividades traz as atividades propostas; em Recursos, 
apresentamos o suporte necessário para que o aluno utilize o recurso digital abordado no módulo; 
no menu Complementos, procuramos trazer atividades, leituras ou recursos complementares ao 
tema abordado no módulo. O material desenvolvido apresenta animações, tutoriais e vídeos que 
explicam os principais recursos de cada mídia abordada, buscando dar o suporte necessário ao 
aluno à distância.  

A atividade relatada neste artigo foi desenvolvida no segundo semestre de 2014. A 
atividade proposta consistia em construir no GrafEq uma imagem de ilusão de ótica a partir de 
relações matemáticas, caracterizada pela repetição de padrões, utilizando um número mínimo de 
relações com o uso de parâmetros. Além disso, solicitou-se aos discentes do curso que 
elaborassem um texto no qual descrevessem as etapas da sua construção, o raciocínio utilizado e 
as principais dificuldades encontradas nesse processo. A Figura 8 ilustra esta atividade. 

                                                 
2 http://www.ufrgs.br/espmat/disciplinas/midias_digitais_II_2014/ 

http://www.ufrgs.br/espmat/disciplinas/midias_digitais_II_2014/


O software GrafEq e os registros de representação semiótica: ... 430 

Comunicación  XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. 

 
Figura 8. Atividade proposta no módulo III – Ilusões de Ótica. 
Fonte: Ilustração dos autores. 

O uso de vídeos permeou todas as atividades planejadas, pois acreditamos no seu 
potencial pedagógico, sendo que geralmente trazem algo de novo para a sala de aula e 
instigam a curiosidade dos alunos, ou por serem divertidos e atraentes, ou por trazerem 
boas animações, que ajudam a esclarecer determinados conceitos. Embasamos nossas 
ações tomando como referência textos que tratam do ponto de vista pedagógico o uso de 
vídeos na sala de aula, como Moran (1995) e Arroio e Giordan (2006).  

Foram entregues um total de oitenta e oito trabalhos. Nestes, foram identificadas dez 
imagens de ilusões de ótica diferentes. No processo de análise e avaliação destes trabalhos, 
consideramos elementos como: a reprodução da imagem de ilusão de ótica busca ser fiel à 
original, com relações matemáticas que apresentam, por exemplo, segmentos de retas ou 
circunferências; a reprodução da imagem de ilusão de ótica utiliza parâmetros para reproduzir 
padrões que se repetem, estabelecendo um número mínimo de relações a partir de raciocínios 
generalizadores; a reproducao da imagem de ilusão de ótica evita a sobreposição de formas, 
recorrendo à intersecção de curvas para determinar as regiões do plano; no texto elaborado, o 
aluno expressa detalhadamente o processo de construção da imagem de ilusão de ótica. Dos 
trabalhos entregues, percebemos que trinta e sete trabalhos atenderam a todos os elementos 
explicitados acima; trinta e seis trabalhos atenderam a quase todos estes elementos; apenas 
quinze trabalhos  apresentaram uma construção mais precária. Esse cenário evidencia que a 
grande maioria dos alunos se empenhou em realizar um bom trabalho, ao verificarmos que 
setenta e três trabalhos foram bem avaliados. 

A ilusão de ótica que foi escolhida pelo maior número de alunos (22) foi o Quadrado de 
Kanizsa: 
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Figura 9. Ilusão de ótica escolhida. 
Fonte: A natureza da inteligência. Recuperado em 29 setembro, 20014, de 
http://www.intelliwise.com.br/digital/natinta/natinta9.asp 

Infere-se que a escolha se deve por aparentemente ser uma das mais simples de ser 
construída. Verifica-se que todos, à exceção de um aluno, conseguiram construir a sua versão 
para a ilusão de ótica. A maioria realizou a construção a partir da plotagem dos quatro círculos 
pretos, sem que lhe fosse subtraída o quarto de área correspondente. Em seguida, plotaram sobre 
esses círculos um quadrado branco de vértices nos centros dos círculos pretos. A Figura 10 
ilustra uma destas situações. 

 
Figura 10. Ilusão de ótica escolhida. 
Fonte: Produção dos alunos. 

Construções como estas não seguiram as orientações da atividade, afinal uma das 
recomendações foi a não sobreposição de formas. Contudo, a partir dessa construção, 
observamos que por meio da utilização dos parâmetros a e b, o aluno generalizou em apenas uma 
relação matemática a posição relativa dos círculos. 

Um aspecto que se observou em muitos dos relatórios apresentados pelos alunos, foi que a 
generalização resultou de um processo de várias tentativas. Segue a descrição do aluno A: 

        “Para sua reprodução foram muitas tentativas, inicialmente tentei criar cada 
circunferência separadamente, e então logo usei a dica do texto e criei as quatro ao mesmo 
tempo”.  

Esse aspecto vai ao encontro com o que se esperava do GrafEq nessa atividade: 
proporcionar diferentes experimentações ao aluno e promover o pensar do aluno. O software 
contribuiu para a mobilização do aluno em busca da compreensão dos conceitos matemáticos 
envolvidos na atividade.  
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Quatro alunos não usaram parâmetros algébricos de modo a reduzir o número de relações 
utilizadas nas suas construções. É interessante observar na descrição de um deles que mesmo 
observando a relação existente entre os círculos, o aluno não conseguiu expressar de que forma 
isso seria representado em uma única relação. Percebe-se que este aluno ainda está em processo 
de compreensão do efeito dos parâmetros na construção da figura, ou seja, ainda não possui um 
entendimento global deste conceito, pois, conforme Duval (2009, 2006), não controla as relações 
dos parâmetros nas equações e seus efeitos na representação geométrica.  

O aluno B realizou uma interessante estratégia: o recurso if.  

 

Figura 11. Ilusão de ótica escolhida e o recurso if. 
Fonte: Produção dos alunos. 

“[...] pensei numa maneira de construir somente os círculos da imagem, utilizando apenas uma relação. 
Minha primeira tentativa foi construir os quatro círculos com a mesma relação anterior e ainda utilizar o 
recurso if, disponível no software, para estabelecer a condição de existência dos círculos, inserindo uma 
restrição para valores de x. Esta tentativa, no entanto, não funcionou, pois dependendo da condição de 
existência utilizada, por vezes nenhuma região aparecia no gráfico, ou apareciam só dois círculos, ou a 
parte oculta do círculo não correspondia à imagem original. Foi então que optei por uma segunda 
tentativa, em que utilizei uma relação para cada par de círculos.” 

Verificamos no registro escrito do aluno B que ele articulou os registros algébrico e gráfico 
(e vice-versa) dos círculos representados. À medida que introduzia relações algébricas no GrafEq 
e estas não geravam o resultado gráfico esperado, a partir do registro gráfico buscava adequar as 
relações algébricas, e assim sucessivamente. Com base nessa análise, podemos dizer que, sob a 
luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica, o aluno B estava convertendo esses 
dois registros, o que é essencial para a compreensão dos conceitos matemáticos envolvidos. 

Outra ilusão de ótica escolhida foi a Scintillating Grid Illusion, na qual os círculos entre os 
quadrados pretos parecem piscar (Figura 12). Na verdade, são todos círculos brancos. 
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Figura 12. Ilusão de ótica escolhida. 
Fonte: Produção dos alunos. 

Seis alunos optaram em realizar essa construção. Todos conseguiram generalizar a suas 
versões em apenas duas relações algébricas do GrafEq. No relato do aluno C, observamos uma 
interessante descrição do processo para determinar qual seria o raio dos círculos.  

De modo a não existir sobreposição de figuras, o raio do círculo deve ter dimensão igual à 
semidiagonal do quadrado ABCD, composto pelos quatro vértices dos quadrados adjacentes, 
conforme figura abaixo. 

 
Sendo d a diagonal do quadrado e diâmetro do círculo e l o lado do quadrado temos:  

𝑑𝑑2 = 𝑙𝑙2 + 𝑙𝑙2 
𝑑𝑑2 = 2𝑙𝑙2 
𝑑𝑑 = �2𝑙𝑙2 
𝑑𝑑 = 𝑙𝑙√2 

Como l=0,3, então 𝑑𝑑 = 0,3√2.  
Sendo o quadrado ABCD de lado 0,3, sua diagonal mede 0,3√2, e sua semidiagonal, portanto, 0,15√2.  

Assim, verificamos no relatório do aluno C, que ao se defrontar com o desafio de 
determinar qual deveria ser a medida dos raios dos círculos, este necessitou converter as 
características do registro gráfico para o registro algébrico. Em seguida, realiza o necessário 
tratamento ao registro algébrico. Nesse sentido, podemos afirmar que a atividade proporcionou 
as duas formas de transformações de registros de representação semiótica: a conversão e o 
tratamento. 

Vale ressaltar que muitos dos alunos utilizaram recursos adicionais para localizar as figuras 
geométricas no plano cartesiano como, por exemplo, inserir a imagem original da ilusão na 
janela gráfica do software GeoGebra. Dessa forma, a versão da ilusão produzida pelos alunos foi 
mais fidedigna em relação à original.  
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Considerações Finais 
Este artigo apresentou uma proposta de trabalho com o software GrafEq, que explora a 

construção de imagens de ilusão de ótica para desenvolver a compreensão das relações 
matemáticas e seus efeitos gráficos. Para o desenvolvimento desta proposta, optamos por 
trabalhar com a utilização de parâmetros, com o objetivo de estimular a habilidade de generalizar 
situações que apresentam um padrão que se repete, explorando as potencialidades que o GrafEq 
oferece. O trabalho com parâmetros exige dos alunos uma compreensão mais global das relações 
matemáticas e seus coeficientes, uma vez que os alunos precisam trabalhar, simultaneamente, 
com os registros algébrico e gráfico e controlar estes parâmetros no registro algébrico para obter 
o efeito gráfico desejado no registro gráfico. 

A partir das análises das produções dos alunos e dos relatórios entregues, percebemos que 
esta atividade proporcionou aos alunos um momento de mobilização para a compreensão das 
relações matemáticas utilizadas. Os alunos empenharam-se na realização da atividade, 
evidenciaram as estratégias utilizadas, os momentos de frustação com tentativas que não levaram 
aos resultados esperados e a necessidade de superar as dificuldades a partir da compreensão e 
controle da situação.  

Esta experiência evidencia que o software GrafEq constitui-se como um recurso com 
potencial semiótico que pode mobilizar os alunos para a aprendizagem de equações e inequações 
matemáticas. 
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Resumo 
O avanço tecnológico dos últimos anos aproximou a população à Internet. Essa 
pesquisa tem o objetivo de usar essa aproximação a favor do ensino, integrando o uso 
do Facebook ao ensino da Matemática. Os conteúdos escolhidos foram os poliedros e 
corpos redondos, entretanto a pesquisa pretendeutambém desenvolver habilidades 
quanto ao colhimento de dados, produção, interação e familiarização com 
tecnologias, sendo ela desenvolvida numa turma do Ensino Médio do Instituto 
Federal do Rio de Janeiro nos meses de janeiro e fevereiro de 2014. Houve a 
participação de 23 alunos, divididos em 6 grupos. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa num estudo de caso, sendo usado a Engenharia Didática. Para uma análise 
preliminar, os participantes responderam um questionário. Em seguida, foram 
aplicadas sequências didáticas que cuminaram na produção de um blog para cada 
grupo. Houve excelente participação dos pesquisados, tendo a pesquisa resultado 
muito satisfatório. 

Palavras chave: educação, matemática, facebook, blog, web 2.0, engenharia didática, 
modelagem matemática. 
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Introdução 
O avanço tecnológico dos últimos anos provocou uma aproximação cada vez maior da 

população à Internet. Agora não é preciso um computador para acessá-la, celulares, tablets, 
diversos aparelhos possuem acesso a tal tecnologia, que se torna cada vez mais presente no 
cotidiano. Os alunos não ignoram tais mudanças. Pelo contrário, empresas responsáveis pela 
produção e venda de tais produtos os enxergam como público alvo, voltando suas propagandas e 
modelos de produção para chamar a atenção de tal público. Deste modo, a pesquisa descrita 
nesse artigo tem o objetivo de usar as citadas mudanças a favor do ensino, integrando recursos 
disponíveis na Internet para o ensino da Matemática. 

Nesse novo contexto, o professor aparece com grande importância, pois ele que dirige o 
uso das tecnologias e sua aplicação como ferramenta de estudo. Elas serão tão competentes 
quanto a metodologia que o professor escolher, profissional que precisará acompanhar não 
apenas as mudanças no panorama educacional, como no panorama social dos alunos para aplicar 
tais modificações em sua sala de aula. 

Segundo Machado (2008), o professor se torna facilitador da aprendizagem, utilizando os 
recursos tecnológicos como utensílios para essa empreitada. Dele dependerá a didática, a 
abordagem e os caminhos escolhidos na aula, que será transformada por tais recursos. 

A ideia central da pesquisa é aliar o ensino de Matemática, mais especificamente o ensino 
de Geometria Espacial, com o uso de redes sociais.  

Acioli (2007) problematiza o conceito de redes sociais, colocando em cheque diferentes 
visões do mesmo conceito para procurar uma linha em comum entre eles, acabou esboçando três 
abordagens, inspirada por Barnes, J.A. e Mitchell, J. Clyde. Seriam elas a metafórica (ligada à 
filosofia ou um conceito), analítica (ligada à análise das redes) e tecnológica (ligada às conexões, 
interações relacionadas as redes eletrônicas). Nesse caso, a abordagem tecnológica se torna mais 
interessante por englobar tecnologias de informação, sendo um meio de acesso e troca de 
informações entre grupos ou indivíduos. 

Esse recurso foi escolhido por, segundo Gaspar (2009), gerar uma aproximação maior 
entre os participantes da pesquisa, já que tem como intuito a interação de pessoas. Além disso, é 
algo presente na vida de grande parte da população, causando uma familiaridade conveniente 
para a pesquisa. 

A pesquisa 
A rede social escolhida como base para a aplicação do estudo foi o Facebook. Tal 

plataforma foi escolhida pela vasta popularidade, principalmente entre jovens com a idade em 
que se planejava aplicar as atividades. Nela, ocorreu o contato, troca de informações, 
organização e interação entre os organizadores e os alunos, assim como entre eles mesmos. 

Esse trabalho se torna relevante por dois aspectos fundamentais para a formação do 
indivíduo, o que é evidenciado nos parâmetros curriculares nacionais quando diz:  

O impacto da tecnologia na vida de cada indivíduo vai exigir competências que vão além do 
simples lidar com as máquinas. [...] Esse impacto da tecnologia, cujo instrumento mais 
relevante é hoje o computador, exigirá do ensino de Matemática um redirecionamento sob 
uma perspectiva curricular que favoreça o desenvolvimento de habilidades e procedimentos 
com os quais o indivíduo possa se reconhecer e se orientar nesse mundo do conhecimento 
em constante movimento. (Brasil, 2006, p. 41) 
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Portanto, a pesquisa vai além de reconhecer poliedros e corpos redondos, pretende 
desenvolver habilidades quanto a colhimento de dados, produção, interação e familiaridade com 
tecnologias para tornar os alunos hábeis a lidar com situações de adaptação e aprendizagem que 
enfrentarão no mercado de trabalho.  

A pesquisa foi realizada em uma turma do 5º período (referente a primeira metade do 3º 
Ano do Ensino Médio na modalidade anual) do Instituto Federal do Rio de Janeiro nos meses de 
janeiro e fevereiro de 2014. Houve a participação de vinte e três alunos, divididos em seis 
grupos. A maior parte do contato com os alunos foi realizado pela Facebook, ocorrendo apenas 
três encontros entre eles e os pesquisadores: o inicial, um durante a realização da pesquisa para 
sanar dúvidas e na apresentação final. 

A pesquisa usou como metodologia a Engenharia Didática, que, por Machado (2010), tem 
a finalidade de analisar situações didáticas, objeto de estudo da Didática Matemática, 
relacionando-as com o trabalho do engenheiro que, para realizar um projeto preciso, usa seus 
conhecimentos científicos, mas também considera situações fora de seu controle, impossíveis de 
se prever. Caracteriza-se por uma sequência de aulas organizadas e programadas pelo professor-
pesquisador sobre um determinado assunto, sendo as reações e interações aluno-professor o 
objeto de estudo. Outra característica é o registro dos estudos feitos e a validação, feita 
internamente ao se comparar a análise a priori com a análise a posteriori, que serão explicadas a 
seguir. 

Essa metodologia possui também uma relação interessante com os diferentes tipos de 
saber, onde, segundo Pais (2002), o saber acadêmico é produzido pelo resultado da pesquisa 
enquanto o saber a ser ensinado é observado na aplicação prática do trabalho. 

O método possui quatro fases em sua organização: análises preliminares, concepção e 
analise a Priori, aplicação da Sequência Didática e analise a posteriori e validação. 

As análises preliminares são feitas para embasar a concepção da engenharia, sendo 
retomada e aprofundada durante a pesquisa. São as considerações sobre o quadro teórico didático 
geral e os conhecimentos didáticos sobre o assunto discutido na pesquisa. Envolve a análise 
epistemológica dos conteúdos, do ensino atual e seus efeitos, das concepções, dificuldades e 
obstáculos dos alunos e dos possíveis obstáculos para a efetiva realização didática. 

Na concepção e análise a Priori são determinadas as variáveis interessantes de estudo para 
a pesquisa, baseado na análise preliminar. Envolve descrever as escolhas locais e as 
características das situações provocadas por cada escolha, analisar qual o desafio da situação 
para o aluno e prever os comportamentos possíveis e como a pesquisa pode guiar esse 
comportamento. 

A aplicação da Sequência Didática é a realização efetiva da pesquisa, quando começa o 
contato do professor-pesquisador com os alunos, sendo a sequência didática um conjunto de 
aulas planejadas e analisadas anteriormente para observar situações de aprendizagem. Envolve 
explicitação dos objetivos e condições de realização da pesquisa aos alunos, estabelecimento do 
contrato didático, aplicação dos instrumentos de pesquisa e registro das experimentações feitas 
durante a experimentação. 

Por fim, a análise a posteriori é o tratamento dos dados obtidos nas sequências didáticas, se 
apoiando nos registros feitos durante a observação na experimentação e nas produções dos 
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alunos. Algumas vezes envolve dados complementares como questionários, entrevistas ou coisas 
do tipo. A validação se dá ao confrontar a análise a priori com a análise a posteriori. 

Utilizou também a perspectiva da Modelagem Matemática, que segundo Hein e 
Biembengut (2003), baseia-se na organização de um problema na busca de soluções para o 
mesmo, usando as ferramentas disponíveis pelos alunos para tal. Relaciona-se com o trabalho 
por incentivar um estudo baseado na pesquisa e descoberta de conhecimentos através do esforço 
dos alunos, que constroem o conteúdo com o trabalho disponível para eles. 

O assunto escolhido para ser tratado na pesquisa foi o estudo de poliedros e corpos 
redondos, usando a relação imediata entre eles e embalagens. Essa perspectiva se torna 
interessante pois as reflexões sobre embalagens englobam assuntos que vão além do estudo 
matemático de poliedros. Apesar da forma ser importante, na criação de embalagens também 
levado em conta a proteção do produto utilizado, o material necessário nessa fabricação, o custo 
e o visual com o objetivo de chamar a atenção do cliente. Assim, todos esses aspectos se tornam 
interessantes e ampliam a visão dos participantes sobre o quanto a matemática está envolvida no 
dia-a-dia e vai além dos números e da rigidez com que estão acostumados. 

Resultados 
Para uma análise preliminar dos participantes, eles responderam um questionário inicial. 

Nele havia perguntas que envolviam conhecimentos prévios sobre poliedros e corpos redondos, 
além da relação que eles possuíam com o estudo da Matemática e uso tecnologias e redes sociais. 

Na figura 1, os gráficos que retratam o conhecimento dos termos poliedros e corpos 
redondos, respectivamente, por parte do pesquisados. Temos que o termo poliedro é mais 
conhecido pelos alunos, onde 91% afirma conhecê-los, enquanto o de corpos redondos apenas 
61% diz o mesmo. Essa ideia acaba se confirmando quando são pedidos exemplos de poliedros e 
corpos redondos conhecidos, onde 10 exemplos de poliedros são citados e apenas 4 de corpos 
redondos, sendo que erradamente o cilindro foi citados como poliedro, e o círculo como corpo 
redondo. 

 
Figura 1. Gráficos que retratamo conhecimento dos termos "poliedros" e "corpos redondos", 
respectivamente. 

Quanto a relação com o estudo da Matemática, quando perguntados se gostavam da 
disciplina, 70% respondeu que sim, enquanto 30% respondeu que não. Ao serem indagados 
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sobre os motivos das respostas, diversas justificativas foram citadas. Entre os que gostam da 
disciplina, foi citada facilidade na aprendizagem, prazer em aprender e realizar exercícios, a 
importância da matemática no cotidiano e o método preciso na resolução de problemas. Entre os 
que não gostaram, a maior incidência nas respostas apontava dificuldade na aprendizagem. 

Quando perguntados quais recursos tecnológicos mais usavam em seu cotidiano, 11 
recursos foram citados, sendo os mais incidentes celulares/smartphones, computadores e 
televisão. Sobre o uso de redes sociais, a resposta foi unânime, todos os alunos possuem acesso a 
elas, sendo 10 exemplos citados, com maior incidência para o Facebook, Twitter e Instagram. Na 
figura 2 temos o gráfico que mostra a frequência com que essas redes sociais são acessadas pelos 
pesquisados. 

 
Figura 2. Gráfico representativo do questionamento – "Com qual frequência você acessa redes sociais? 

Por fim, quando perguntados qual rede social utilizaram para estudo, 91% respondeu 
Facebook, mostrando mais uma vez porque a ferramenta pareceu tão atrativa na concepção da 
pesquisa. 

Em seguida, começaram as sequências didáticas. Foram quatro no total, que ocorreram 
durante cinco semanas. 

Na primeira sequência didática, os alunos colheram imagens de embalagens e relacionaram 
as mesmas com poliedros ou corpos redondos conhecidos, incluindo também a combinação de 
poliedros diferentes para achar o formato necessário. Ao todo, foram colhidas 26 imagens que 
seriam usadas em outra sequência didática citada a seguir. 

Na segunda sequência didática, os alunos criaram suas próprias embalagens, usando como 
exemplo as imagens que colheram. Eles decidiram qual seriam os produtos seriam designados a 
tal embalagem e foram instruídos a considerar preços dos materiais, proteção do produto e 
atratividade aos clientes. 

Foram produzidas sete embalagens:  

• uma capa de jogo de papel em formato de paralelepípedo; 
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• um organizador de maquiagem de papelão com diferentes compartimentos para divisão dos 
produtos, também em formato externo de paralelepípedo; 

• uma caixa de biscoito de papel em formato de paralelepípedo; 
• uma caixa de doces de papel em formato de pirâmide; 
• uma caixa de bombom de papelão em formato de hexaedro; 
• uma caixa para preservativo de papel em formato de paralelepípedo, toda feita com 

dobraduras; 
• um porta lápis de papel com a combinação de dois poliedros, um hexaedro e uma pirâmide. 

A terceira sequência didática era uma discussão sobre a situação descrita a seguir: 
“Imagine a seguinte situação: você possui um recipiente em formato de um prisma. Agora 
imagine o mesmo volume desse prisma em água. Quando você coloco essa água no recipiente, 
não derrama, correto? Porém, se em vez de água, você tiver esse mesmo volume de bolinhas de 
gude? Todas as bolinhas caberão no recipiente? Por quê?” Todos os grupos responderam alguma 
variação da mesma ideia, que seria que a água como líquido conseguiria se adaptar ao formato 
do recipiente, enquanto as bolinhas de gude, sólidas, iriam deixar espaços não preenchidos entre 
elas e, por isso, transbordar. 

Como última sequência didática, os alunos foram instruídos a criar blogs que seriam 
expostos para a turma e professor em uma apresentação final, onde deixariam disponível as 
imagens colhidas, o vídeo produzindo e as conclusões obtidas na discussão da terceira sequência.  

Foram produzidos seis blogs. Todos eles continham uma pequena introdução sobre o 
conceito de poliedros e corpos redondos antes da postagem dos vídeos e imagens. Em um deles, 
havia até uma relação entre poliedros e arquitetura, com imagens de prédios como exemplos. Nas 
figuras 3, 4 e 5 temos a imagem de parte da página inicial de alguns dos blogs criados duranre a 
pesquisa. 

 
Figura 3. Imagem inicial do blog "Poliblog"1 

                                                 
1 http://grupogsmmat.blogspot.com.br/  
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Figura 4. Imagem inicial do blog "Nerds Supremos"2 

 

 
Figura 5. Imagem do blog "Bona Bond"3 

 

 

                                                 
2 http://nerdssupremosifrj.blogspot.com.br/ 
3 http://bonabonde.blogspot.com.br/ 
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A ideia do uso de blogs se apresentou pelas suas possíveis utilizações pedagógicas. 
Segundo Gomes (2005), os blogs podem ser utilizados como um “recurso pedagógico”, para 
acesso a informação especializada ou divulgação de informações advindas do professor, ou como 
uma “estratégia pedagógica”, assumindo a forma de um portfólio digital, para debate, integração, 
intercâmbio ou interação de diferentes partes. Neste trabalho, em específico, tal ferramenta foi 
usada como uma estratégia pedagógica, em forma de portfólio, para organizar e apoiar as 
aprendizagens, assim como avaliar o conteúdo do trabalho. 

Após a apresentação, foi lançada uma última atividade a ser concluída: uma análise quanto 
ao desperdício de material na produção das embalagens. A ideia era comparar o volume do 
produto que a embalagem deveria proteger e a própria embalagem, procurando uma forma de 
produzi-la com menos gastos. Depois de tal análise, metade dos grupos encontraram modos mais 
eficazes e baratos para a produção da embalagem. 

Como modo de avaliar as impressões deixadas nos alunos após a pesquisa, eles 
responderam um novo questionário com perguntas tanto sobre o aprendizado de poliedros quanto 
sobre o uso da rede social para tal propósito. 

Dos vinte e dois alunos que responderam ao questionário (um aluno não compareceu à 
apresentação por motivos de saúde), todos responderam que o trabalho influenciou o seu modo 
de enxergar poliedros e corpos redondos. Quando perguntados como aconteceu essa influência, a 
maioria respondeu a identificação dos poliedros, sendo citados também o conhecimento de suas 
propriedades, entendimento melhor da matéria e perceber novos usos da matemática no 
cotidiano. 

Quando perguntados sobre a influência da rede social no trabalho, 95% respondeu 
positivamente, citando razões como um aumento de interesse, comunicação, organização e 
interação, mostrando ser uma ferramenta de fácil acesso, dinâmica que facilitou no momento de 
sanar dúvidas. Por fim 95% respondeu que usariam redes sociais para estudos futuros. 

Considerações Finais 
Este estudo de caso mostrou que é válido trabalharmos com o facebook no ensino de 

Matemática, entretanto vimos que isso é válido agregado a uma estrutra de projeto, como por 
exemplo, sendo interligadoa uma sequência didática calcada na modelagem matemática e em 
situações que desafiem o estudante. 

Em um mundo em que a comunicação rápida e a interação são cada vez mais incentivadas 
e necessárias, o ensino da Matemática deve acompanhar tais tendências. O uso de redes sociais 
se torna válido tanto por aumentar essa interação, como por utilizar um ambiente que os alunos 
estão familiarizados, mudando a perspectiva do propósito de tais ferramentas, além de inserir 
ainda mais os conhecimentos no dia-a-dia do aluno. 

Por fim concluímos que o uso do blog como portifólio ajudou muito no acompanhamento 
do desenvolvimento da produção, bem como a simplicidade do uso facilitou o uso por parte dos 
pesquisados. Essa tecnologia da web 2.0 mostrou-se eficaz assim como o uso do facebook como 
apoio ao ensino de Matemática. 
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Resumo 
O uso de recursos tecnológicos, em especial de computadores na educação, vem 
qualificando processos de ensino e aprendizagem. Esta percepção ganha força ao 
analisar uma parceria existente entre a Universidade de Passo Fundo e a Secretaria 
Municipal de Educação de Passo Fundo, Brasil, que tem se consolidado através da 
realização de projetos na área de informática educativa e inclusão digital. Um desses 
projetos é a Olimpíada de Programação de Computadores para Estudantes do Ensino 
Fundamental, usando o Scratch. Este artigo relata a metodologia da Olimpíada, bem 
como apresenta a análise de dois desafios constituintes da prova final. Foram 
realizadas duas edições, em 2013 e 2014, das quais participaram 29 equipes da cidade 
de Passo Fundo e região. Nelas foi possível constatar, entre outros elementos, que a 
programação de computadores apresenta grande fascínio nos jovens e possui grande 
potencial didático-pedagógico, desenvolvendo habilidades como o raciocínio lógico, 
pensamento procedimental e interdisciplinar. 

Palavras chave: Programação de computadores, Olimpíadas, Scratch, inclusão 
digital, conceitos matemáticos, raciocínio lógico. 
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Introdução 
É indiscutível a importância que a área de Tecnologia da Informação (TI) tem assumido no 

mundo contemporâneo, instituindo-se como elemento determinante no desenvolvimento de 
pessoas, empresas, municípios, estados e países. Motor do desenvolvimento econômico e vetor 
de agregação social, as tecnologias digitais transformam profundamente o mundo e abrem 
inúmeras perspectivas de ampliação da qualidade de vida dos indivíduos, de transparência para 
as instituições públicas e de transformação da sociedade como um todo. Entretanto é possível 
identificar claramente dois paradoxos: apesar da importância fundamental da área e de seu 
crescimento, existe um déficit de profissionais especializados neste setor, embora presente nas 
instituições de ensino há mais de 20 anos, não tem implicado melhorias nos resultados da 
educação ao redor do mundo. 

De acordo com dados divulgados pela IDC América Latina, existe atualmente, no Brasil, 
uma carência de cerca de 39,9 mil profissionais de tecnologia sendo que até 2015, esse número 
deve crescer para 117 mil vagas abertas sem que os empregadores encontrem profissionais 
qualificados para atendê-las. Tal demanda já é reconhecida como urgente pela comunidade 
internacional e criando-se projetos como o code.org, liderado por grandes nomes da política, 
cultura, entretenimento e negócios do século XXI, como, por exemplo: Bill Clinton, ex-
presidente dos EUA; Bill Gates, fundados da Microsoft; William, Músico da banda The Black 
Eyed Peas e empresário; Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, dentre outros. No Brasil, diz 
o estudo, somente em áreas como rede essencial, segurança, telefonia IP e redes sem fio haverá 
uma lacuna de 23,6 mil profissionais. Percentualmente, segmentos como comunicações 
unificadas, vídeo, computação em nuvem, mobilidade, data center e virtualização serão as áreas 
com maior número de vagas abertas em comparação com o volume de profissionais qualificados 
disponíveis. 

Neste contexto Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil ocupa lugar de destaque e 
estratégico no cenário da TI fora das capitais nacionais uma vez que conta com uma grande base 
de empresas na área, associações de profissionais e empresas da área de Tecnologia da 
Informação (TI), incubadoras empresariais e parques científicos e tecnológicos, além de vários 
cursos de nível médio e superior de graduação e pós-graduação na área de TI. 

Diante desta realidade, é fundamental que se oportunizem espaços para o desenvolvimento 
de competências na área de TI desde o ensino fundamental, pois além de auxiliar a sanar esta 
demanda do mercado profissional, as tecnologias da informação podem ser um excelente aporte 
para os processos de ensinar e de aprender nas diferentes áreas do conhecimento. 

Segundo D'Ambrosio (1998), um dos grandes desafios que se apresenta aos professores é 
oferecer espaço que oportunize ao estudante o despertar da criatividade e o aprimoramento do 
raciocínio lógico matemático, propiciando assim uma aprendizagem contextualizada e conectada 
às demais ciências e à sua realidade. É preciso registrar que inacreditavelmente, um alerta feito 
há 16 anos atrás mantém-se relevante uma vez que se verifica que a utilização das tecnologias 
digitais em contexto educacional tem ficado aquém das expectativas e do potencial daqueles que 
chamamos de nativos digitais. É como ferramenta auxiliar neste processo de ensinar e aprender e 
de criação de propostas que de fato desafiem os estudantes do século XXI, que a programação 
em computadores e a matemática estão interligadas. A matemática possibilita o desenvolvimento 
do raciocínio lógico e a programação necessita desta habilidade para elaborar e executar projetos 
em qualquer área do conhecimento. 
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Nesta perspectiva, o Grupo de Estudo e Pesquisa de Inclusão Digital, da Universidade de 
Passo Fundo (UPF), em parceria com o Projeto Interação das Olimpíadas Brasileiras de 
Matemática para as Escolas Públicas com o Ensino da Matemática da UPF e  com a Secretaria 
Municipal de Educação de Passo Fundo, vem promovendo há dois anos a Olimpíada de 
Programação para Estudantes do Ensino Fundamental. A Olimpíada é destinada a estudantes do 
6º ao 9º ano de escola públicas e tem por objetivos promover a introdução de programação de 
computadores no ensino fundamental, através do software Scratch; criar novas formas de 
utilização dos recursos de informática das escolas para o auxílio nas diversas áreas do 
conhecimento; despertar interesse para as áreas de matemática e informática; proporcionar novos 
desafios aos estudantes, visando à interdisciplinaridade; aproximar a Universidade das redes 
públicas de ensino. 

O presente artigo tem por objetivo, a partir da reflexão teórica acerca da importância da 
programação de computadores, relatar a experiência das duas edições da Olimpíada, que 
ocorreram, respectivamente, em 2013 e 2014, e analisar  dois dos desafios da prova final que 
envolveram conceitos matemáticos 

Fundamentação Teórica 
As tecnologias contemporâneas contribuem ativamente para a transformação do mundo, 

auxiliando na melhoria da qualidade de vida dos indivíduos, no processo de transparência das 
ações de instituições públicas e na vida da sociedade como um todo. Por permitir a 
interatividade, o uso das tecnologias digitais pode ser um recurso potencializador para o processo 
de ensino e aprendizagem, já que a construção do conhecimento é um processo dinâmico e 
participativo. Havendo cooperação entre os estudantes e entre estudantes e professores, o 
aprendizado tende a acontecer de forma efetiva e significativa. 

Além disso, um profissional competente para atuar no segmento de TI necessita, hoje, além 
do conhecimento técnico na área, outras habilidades, tais como: adaptação às mudanças, 
capacidade de atualizar-se constantemente, capacidade de se relacionar, competências na área de 
análise matemática e da programação, entre outras. 

No contexto de constante e emergente atualização em que o mundo se encontra, muitas 
vezes a escola necessita da mudança de parâmetros. Para Lévy (1999) o papel da informática não 
é o da inteligência artificial, mas sim auxiliar na inteligência coletiva. Segundo o autor, 
inteligência coletiva é “[...] a valorização, a utilização otimizada e a criação de sinergia entre as 
competências, as imaginações e as energias intelectuais, qualquer que seja sua diversidade 
qualitativa e onde quer que esta se situe.”  

Nesta perspectiva, o ensino de programação de computadores representa uma alternativa 
poderosa na qualificação da formação básica de crianças, contribuindo, potencialmente, para o 
processo de ensino e aprendizagem em todas as áreas do conhecimento, em especial para a 
Matemática, uma vez que possibilita o desenvolvimento do raciocínio lógico.  

Pensando sobre programação enquanto prática  
Para Papert (1986) programar implica capacidade para  comunicar-se com o computador, 

utilizando uma linguagem que possa ser entendida tanto pela máquina, quanto pelo homem. 
Como crianças são ótimas na aprendizagem de línguas, elas facilmente aprenderiam a 
comunicar-se com um computador através de uma linguagem de programação. 
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Além disso, um programa de computador é “um conjunto de instruções que diz ao 
computador o que deve ser feito e quando, como se fosse um roteiro de filme ou uma receita 
culinária. O computador (máquina) sem esses programas é como um bloco de pedra! É incapaz 
de fazer qualquer coisa; nem mesmo funciona!” (Zímmerl, 2008)  

Existem diferentes interfaces disponíveis com vistas a suportar a programação de 
computadores. Dentre estas linguagens que auxiliam na programação de computadores, pode-se 
destacar o software Scratch. Criado no Massachusetts Institute of Technology – MIT, é um 
recurso interdisciplinar voltado ao usuário infantil e jovem. Os comandos, no Scratch, 
encontram-se na forma de componentes gráficos, através de uma interface visual intuitiva, 
conforme mostrado na Figura 1, tem se consolidado como um poderoso recurso para o 
aprendizado de conceitos lógicos, matemáticos e computacionais por alunos de diferentes níveis..  

 
Figura 1: Tela inicial do Scratch 1.4  

A programação no Scratch é feita através de blocos de comandos que são encaixados uns 
nos outros, formando a sequência de comandos que se deseja. Os blocos são concebidos para se 
encaixar apenas de uma única forma, o que faz sentido sintaticamente, evitando erros de sintaxe, 
porém não lógicos. 

Segundo Pinto (2010), o Scratch tem muitas potencialidades, entre elas podem ser citadas 
as seguintes: liberdade de criação; criatividade associada a programas abertos e sem limitações 
do software; comunicação, colaboração e compartilhamento associados à aprendizagem e 
facilitados pelas ferramentas da Web que permitem a publicação direta;  aprendizagem de 
conceitos escolares, partindo de projetos livres ou não escolarizados; manipulação de mídias, 
permitindo a construção de programas que controlam e misturam gráficos, animação, texto, 
música e som. 

Além disso, possibilita aos usuários o desenvolvimento de competência para a resolução de 
problemas e para a concepção de projetos com raciocínio lógico, decomposição de problemas 
complexos em partes mais simples, identificação e eliminação de erros, desenvolvimento de 
ideias, desde a concepção até a concretização do projeto, concentração e perseverança (Marques, 
2009). 
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Martins (2012) em sua pesquisa afirma que:  
Quando o próprio aluno cria, faz, age sobre um software, experimenta o ciclo que Dewey 
chamou de continum experiencial, decidindo o que melhor solucionaria um problema, torna-
se sujeito ativo de sua aprendizagem. Afinal, o computador, ao ser manipulado pelo 
indivíduo, na visão construcionista de Papert, permite a construção e reconstrução do 
conhecimento, e a aprendizagem torna-se uma descoberta. Quando a informática é utilizada a 
serviço da educação de forma inventiva, o aluno ganha em qualidade de ensino e 
aprendizagem e exercita sua criatividade.  

Neste sentido, analisando a evolução do processo de aprendizagem será mais fácil observar 
e desenvolver formas de ensinar o que possam vir a atender as demandas atuais. Assim, nas 
palavras de Pozzo, “não se trata de adaptar nossas formas de aprender e ensinar a esta sociedade 
que mais nos exige do que nos pede, como também modificar essas exigências em função de 
nossas próprias crenças.” (2002). 

É preciso envolver o aluno em atividades participativas, que estimulem seu raciocínio, em 
consonância com uma prática formativa e não meramente armazenadora de informações. Uma 
das possibilidades para esse envolvimento é oportunizar espaços para desenvolver a 
habilidade  de escrever programas de computador. Quando as pessoas aprendem a programar, 
elas aprendem estratégias importantes para a resolução de problemas, promover a introdução de 
programação de computadores no ensino fundamental, através do software Scratch; criar novas 
formas de utilização dos recursos de informática das escolas para o auxílio nas diversas áreas do 
conhecimento; despertar interesse para as áreas de matemática e informática; proporcionar novos 
desafios aos estudantes, visando à interdisciplinaridade; aproximar a Universidade das redes 
públicas de ensino de design e comunicação de ideias. 

Neste sentido, em 2013, através de um trabalho interdisciplinar entre os cursos de Ciência 
da Computação e Matemática da Universidade de Passo Fundo foram idealizadas as Olimpíadas 
de Programação de Computadores de escolas públicas com o objetivo de  promover a introdução 
de programação de computadores no ensino fundamental, através do software Scratch. Além dos 
desafios desenvolvidos a partir da interseção das áreas, foi criada metodologia específica para 
esta atividade, descrita a seguir. 

Metodologia das Olimpíadas 
A Olimpíada de Programação de Computadores para Estudantes do Ensino Fundamental é 

uma competição destinada aos estudantes de escolas da educação básica, a partir do sexto ano, de 
Passo Fundo e região. Ela está dividida nas seguintes etapas: inscrição, treinamento e 
competição. 

Inscrição. Cada escola pode inscrever no máximo duas equipes, compostas por um 
professor responsável, um professor suplente, três alunos titulares e dois alunos suplentes do 
ensino fundamental, a partir do sexto ano. Para as inscrições é destinado um período de 
aproximadamente um mês conforme informações no site oficial da olimpíada 
(http://olimpiada.mutirao.upf.br)  

Treinamento. Esta etapa consiste em: oficina preparatória, desafios semanais e visitas às 
escolas inscritas.  

As equipes inscritas participaram da oficina preparatória no Laboratório Central de 
Informática da Universidade de Passo Fundo, onde é apresentado o regulamento, o software 
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Scratch versão Linux e criada uma conta de usuário para cada equipe no site oficial do scratch 
(http://scratch.mit.edu). São realizadas as atividades propostas pela equipe organizadora, 
possibilitando aos estudantes e professores, o manuseio do Scratch.  

Após a oficina, durante dez semanas, são disponibilizados desafios semanais às equipes 
participantes através do site oficial da olimpíada. As soluções devem ser postadas na página 
oficial do Scratch, por meio da conta de usuário de cada equipe.  Com intuito de exemplificar as 
tarefas desta etapa, escolhemos a tarefa 21 de 2013:  

Insira um objeto que percorra um trajeto em diagonal delimitado, desde o ponto de partida 
até o ponto de chegada, utilizando as setas do teclado (seta direita ou esquerda). Insira, no 
meio deste trajeto, um obstáculo. Para superá-lo e seguir adiante o objeto deverá solicitar 
seu nome. Quando alcançar o ponto de chegada deve retornar ao início. 

Esta tarefa requer leitura, interpretação, raciocínio lógico e aplicação dos seguintes 
conceitos matemáticos: direção, diagonal, coordenada cartesiana e ângulos.  

As figuras 2, 3 e 4 ilustram a solução da tarefa realizada pela equipe Avast, da  Escola 
Estadual de Ensino Médio Armindo Edwino Schwengber, do município de Colorado e da equipe 
Machado, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr João Carlos Machado, de Sarandi. 

   
(a) Equipe Avast    (b) Equipe Machado 

Figura 2: Programação do deslocamento  
 

   
(a) Equipe Avast    (b) Equipe Machado 

Figura 3: Programação do choque 
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(a) Equipe Avast    (b) Equipe Machado 

Figura 4: Liberação do caminho. 

As duas equipes realizaram o proposto na tarefa. Percebemos que a Equipe Avast executou 
somente o que estava sendo solicitado. Já a Equipe Machado, além de realizar a programação 
dos objetos, criou um cenário de acordo com o contexto descrito. 

Comparando as soluções executadas pelas equipes, podemos afirmar que o Scratch 
possibilita o desenvolvimento do raciocínio lógico necessário à programação. É um ambiente 
adequado para expressão da criatividade na criação de cenários e objetos, interação entre sprite1, 
interação entre objeto e usuário, entre outros.  

Outra ação realizada nesta etapa é a visita às escolas. Previamente agendadas, são 
destinadas ao suporte técnico das equipes, quando necessário, bem como o acompanhamento da 
execução das tarefas semanais. Como objetivo complementar, destaca-se o desejo de motivar as 
equipes para a competição.  

Competição. As equipes são recepcionadas num espaço preparado para a competição 
nas dependências da Universidade de Passo Fundo. Na abertura, as equipes conhecem o 
regulamento e as regras gerais da competição. Durante um tempo previamente determinado, as 
equipes recebem o material impresso contendo os desafios a serem executados, conhecem a 
pontuação atribuída a cada desafio e realizam a programação. Quando julgarem concluído 
determinado desafio, as equipes encaminham para a avaliação da banca. Ao término do tempo 
estabelecido, é divulgada a classificação das equipes e os vencedores. A premiação prevê 
primeiro, segundo e terceiro lugares.  

Na primeira olimpíada, o foco dos desafios foi o raciocínio lógico e a matemática. Dos oito 
desafios propostos, três deles foram adaptados da Olimpíada Brasileira de Matemática para 
Escolas Públicas (OBMEP). Na segunda, optou-se por uma abordagem interdisciplinar. Logo, os 
desafios envolveram animação de histórias, sequências musicais, games e operações 
matemáticas. Neste artigo, escolhemos o Desafio 1 das Olimpíadas de 2013 e 2014. 

Desafio 1 (2013): O macaco Kako deve subir uma escada com 18 degraus e alcançar o 
cacho de bananas, que está no topo desta. Só que a escada está muito lisa e Kako têm 
dificuldade de subir. A cada passo, Kako sobe três degraus e desliza dois. 
                                                 
1 Sprite: objeto a ser programado no software Scratch. 
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1- Construir o objeto escada, conforme descrição. 
2- Mostrar Kako subindo a escada, conforme o critério descrito.  
3- Mostrar o total de passos que Kako levou para chegar ao topo da escada. 

PONTUAÇÃO TOTAL: 5 pontos. 
 

Desafio 2 (2014): Música - A casa  (Vinicius de Moraes) 
mi mi fa sol mi| Era uma casa    
la la la sol mi| muito engraçada    
sol sol sol fa re| Não tinha teto    
fa fa fa mi do | não tinha nada    

 mi mi fa sol mi| Ninguém podia    
la la la sol| entrar nela não    
sol sol sol fa re| Porque na casa    
fa fa fa mi do| não tinha chão    

do do do do la| Ninguém podia    
do do do do sol| dormir na rede    
sol sol sol fa re| Porque na casa    
fa fa fa mi do| não tinha parede    

 do do do do la| Ninguém podia    
do do do do| fazer pipi    
sol sol sol fa re| Porque penico    
fa fa fa mi do| não tinha ali    

mi mi fa sol mi| mas era feita    
la la la sol mi| com muito esmero    
sol la sol si si| Na rua dos Bobos    
sol la si do do| número zero 

a) Crie, pelo menos, uma lista e armazene sequência de notas.  
b) Programar a música conforme as notas e batidas, seguindo o ritmo e utilizando a(s) lista(s) 

criada(s) no item a).  
c) Inserir um cenário e um objeto.  
d) Fazer com que o palco e o objeto interajam, acompanhando o ritmo.  
PONTUAÇÃO TOTAL: 100 pontos 

Análise dos Desafios e Considerações Finais 
Como parte das competências matemáticas explicitadas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (Brasil, 1998), comunicar-se utilizando as diversas formas de linguagem empregadas 
na Matemática é uma competência que exige do aluno fazer diferentes representações 
matemáticas para um determinado problema ou questão.  

Neste contexto, com os desafios propostos nas duas olimpíadas, foi proporcionado aos  
competidores situações que despertassem curiosidade; capacidade  de resolver problemas, 
formular hipóteses, selecionar estratégias de resolução; comunicação e transmissão conceitos, 
ideias e procedimentos, tanto em linguagem corrente como em linguagem de programação, neste 
caso, no Scratch.   

No desafio de 2013, é importante salientar que conceitos matemáticos, tais como simetria, 
deslocamento no plano cartesiano e variável, eram necessários para a construção de degraus da 
escada com o mesmo espaçamento, movimentação do macaco e  controle de seus passos. Foram 
escolhidas para apresentar neste artigo as programações realizadas pelas equipes Avast e 
Giocondocanali, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Giocondo Canali, do município de 
Tapejara, respectivamente, segundo e primeiro lugares da competição.. 

A Equipe Avast, em sua estratégia, na construção da escada determinou o número de 
passos necessários para realizar o movimento de subir três degraus e deslizar dois, para então 
contabilizar, na variável “passos”, o total de passos que o macaco se deslocou (Figuras 5). 
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Figura 5: Inicialização da variável “passos”. Posição inicial do movimento do Sprite macaco. 

A equipe inicializou corretamente a variável “passos”, conforme mostrado na figura 5, e 
também inseriu na programação do Sprite macaco as coordenadas iniciais do movimento, bem 
como o controle de que reiniciasse, nesta posição, sempre que quisesse recomeçar o movimento. 

No desenvolvimento, a equipe não realizou a programação para controlar a chegada ao 
topo da escada, não cumprindo na totalidade o desafio. 

A equipe Giocondocanali optou pela estratégia de descrever as coordenadas do 
movimento do macaco, ou seja, a posição dos degraus, computando na variável “passos” o total 
de passos realizados até chegar à posição definida pela equipe (ver figura 6).  Nos blocos de 
comando, também  são apresentados a inicialização da variável e do movimento do macaco.   

 

 
Figura 6: Programação do deslocamento e palco de execução da programação.  

Analisando a programação realizada pelas equipes, ressalta-se que ao expor as estratégias 
ou formas de resolver o desafio, as mesmas demonstraram a compressão da atividade proposta. 
Mesmo que as respostas ou as propostas apresentadas não estejam totalmente corretas, observa-
se que as equipes elaboraram uma estratégia de resolução, elencaram hipóteses, entre outros, 
passos esses importantes para o desenvolvimento de raciocínio lógico. 

Para o desafio de 2014, as equipes tinham à disposição fones de ouvidos para ouvir a 
música durante o desenvolvimento da programação. O desafio requer o emprego de conceitos 
matemáticos, tais como: variáveis e listas necessários para armazenar sequências de notas; 
intervalos musicais, isto é, distância entre duas notas; e codificação e decodificação das notas. 
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Além disso, os competidores tinham que conhecer princípios básicos de música, como ritmo, 
compasso, batidas, entre outros. Estes conhecimentos foram construídos através dos desafios 
semanais preparatórios para a competição.  

Para análise da programação do desafio, foram escolhidas as equipes Machado da da 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr João Carlos Machado, do município de Sarandi.e 
SSPR da Escola Municipal de Ensino Fundamental Giocondo Canali, do município de Tapejara, 
respectivamente, primeiro e terceiro lugares desta 2014.. 

A equipe Machado cumpriu com os requisitos solicitados para a resolução do desafio. A 
equipe conseguiu controlar a execução da sequência musical, utilizando-se da lista criada. Ela 
também programou a interação entre Sprite e palco seguindo o ritmo da música. A figura 7 
apresenta detalhes da solução proposta pela equipe. 
 

 
Figura 7: Programação da sequência musical e execução da programação no palco. 

A equipe SSPR cumpriu parcialmente os requisitos do desafio. Criou a lista solicitada, 
porém não a utilizou na programação da sequência musical. Construiu a sequência através da 
repetição de blocos, conforme indicado na figura 8. 

 

 
Figura 8: Bloco de comandos e palco de execução da programação. 

O não cumprimento de alguns requisitos pela equipe SSPR pode indicar dificuldades na 
interpretação do desafio ou de lógica de programação, uma vez que não conseguiram utilizar a 
lista para programar a sequência musical. 

Segundo Smole e Diniz, “o aluno, falando, escrevendo ou desenhando, mostra ou fornece 
indícios de que habilidades ou atitudes ele está desenvolvendo e que conceito ou fatos ele 
domina, apresenta dificuldades ou incompreensões.” (2001)  
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Tendo em vista esta afirmação, é que se pode comprovar que os competidores de algumas 
equipes tiveram dificuldades na interpretação do enunciado do desafio e, posteriormente, na 
elaboração da estratégia de resolução, fazendo com que não fossem cumpridos todos os 
requisitos solicitados. 

Com a realização das duas edições da olimpíada, é perceptível nas escolas participantes o 
desacomodar de alunos e professores frente ao uso de novas tecnologias nas práticas escolares. 
Isto é comprovado através do  relato de uma das professoras participantes: 

Estou agradecendo ao pessoal que se disponibilizou a vir na Escola.Estadual de Ensino Médio 
Ernesto Tocchetto, para  orientar e instalar o programa do scratch para os membros da equipe e 
se inteirarem das tarefas para as olimpíadas de programação.  
Professora orientadora, a senhora está de parabéns por esse dia. Esta semente foi plantada. 
Estou muito feliz por encontrar pessoas como esse grupo que nos presenteou com o auxilio e a 
dedicação de acreditar que podemos juntos utilizar a informática e a tecnologia para a 
formação de nossos adolescentes. 

É importante ressaltar que, a partir da participação da escola citada na olimpíada de 2014, 
vários alunos  passaram a participar de oficinas de programação utilizando o Scratch, com a 
orientação da professora e da equipe competidora.  

Assim, de acordo com Valente e Almeida(1999), as tecnologias da informação e 
comunicação podem proporcionar novas formas de aprendizagem, modificando as relações entre 
professores e alunos, ou entre alunos e alunos e entre alunos e conhecimento. 

A matemática permeia todos os conceitos utilizados na programação, direta ou 
indiretamente. Com a programação de computadores os participantes da olimpíada, 
experimentaram a matemática de uma forma diferente. Neste contexto, ela se torna algo para ser 
usado intencionalmente, sendo percebida como uma fonte de motivação na busca pelo 
pensamento criativo, em conformidade com as ideias de Papert (1986). 

Usando o Scratch, os estudantes deixam de ser somente usuários de computador, passam a 
ser seus programadores, dessa forma tornam-se cidadãos mais livres para criar e expressar suas 
ideias e convicções. 
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Resumo 
Este artigo apresenta a análise de uma orquestração instrumental identificada em um 
caso de uso do chat como meio de tutoria online da disciplina de geometria analítica 
na modalidade a distância. Como metodologia, foram analisadas as mediações 
didáticas de 23 sessões de chat de duas turmas do componente curricular geometria 
analítica de um curso de Licenciatura em Matemática a distância. Desenvolveu-se 
um esquema para caracterização dos tipos de orquestração instrumental. No caso da 
tutoria online, o esquema revelou um padrão comum às configurações do professor 
executor. Desenvolveu-se uma classificação das situações a partir da necessidade de 
tratamento e conversão nas estratégias de resolução. Constatou-se também que os 
tutores reconfiguram o cenário virtual de ensino e aprendizagem da tutoria online, 
para realizar a mediação didática de situações matemáticas que necessitam de 
representações semióticas não disponíveis no chat. 

Palavras chave: Orquestração Instrumental, Educação a Distância, Geometria 
Analítica, Mediação Didática, Registros de Representações Semióticas, TIC. 

Abstract 
This paper analyses an instrumental orchestration identified in the use of chat as a 
tool for a online didactic mediation in an undergraduate Analytic Geometry course 
on mathematics teaching. As research methodology, the didactic mediations of 23 
sessions of two years were analyzed. As results a schema was developed to 
characterize online instrumental orchestrations. The results also revealed a standard 
on virtual classes configurations prepared by the faculty responsible for the course. 
The mathematics situations were classified, taking into consideration the semiotic 
representations mobilized during the resolution. The analysis showed the tutor 
reconfigures the virtual teaching and learning environment, in order to promote 
didactic mediation of mathematics situations which needs semiotic representations 
not allowed into the chat tools. 

Key words: Instrumental Orchestration, Distant education, Analytic Geometry, 
Didactic Mediation, Semiotic representation, Information technology.  
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Introdução 
 A tutoria online tem muitas vezes se configurado em uma sessão de bate papo que se 
desenvolve na ferramenta síncrona chat e segundo Machado (2004, p.13), “é o método mais 
utilizado para efetivar a interação pedagógica”. Nessas sessões, os estudantes de cursos a 
distância têm a oportunidade de sanar suas dúvidas quanto ao conhecimento específico da 
disciplina, sobre as questões pedagógicas ou a respeito da organização da sala de aula. Criado 
para promover interações entre seus participantes por meio da escrita em língua materna, o chat 
tem provocado entraves durante a mediação de conteúdos matemáticos, particularmente, os de 
geometria analítica, campo da matemática que tem como foco o trato de questões relativas à 
geometria com o uso da álgebra. Esta tem como eixo o uso destes dois importantes sistemas de 
representação.  

 A dificuldade para realizar a mediação didática nessa ferramenta ocorre porque o chat 
limita os tipos de registros. No entanto, a matemática, como ciência abstrata, tem a representação 
como única forma de lidar e comunicar seus conceitos. Embora o chat possibilite a interação por 
meio da escrita em língua natural, computacional, numérica e de uma limitada escrita simbólica e 
algébrica, não é possível o uso de gráficos, figuras, esquemas entre outros tipos de registros 
semióticos, fundamentais à geometria analítica.  

 Enquanto no ensino presencial as ações didático-pedagógicas e de organização da sala de 
aula são peculiares do professor, na educação a distância, tais ações são racionalizadas entre 
vários personagens, o professor executor, que configura a sala de aula, o tutor que executa essa 
configuração, o conteudista que elabora o material didático da disciplina, entre outros. Essa 
forma fragmentada e dissociada em que está organizado e gerido o ensino a distância é uma 
realidade de muitas instituições no Brasil, inclusive, da instituição federal de ensino a distância 
em que se desenvolveu essa investigação.  

 Nesse contexto, uma questão nos levou a desenvolver a pesquisa: quais as estratégias 
utilizadas pelo tutor para realizar a mediação didática de geometria analítica diante das 
limitações do chat? Para responder esta questão, organizamos um quadro teórico composto pela 
Teoria das Representações Semióticas, (Duval, 2003; 2009; 2011) e da Orquestração 
Instrumental, (Trouche, 2004; 2005). Desse modo, objetivamos analisar a orquestração 
instrumental de situações matemáticas que demandem tratamento e conversão de representações 
semióticas.  

Teoria dos Registros de Representação Semiótica 
 As diversas formas de representar um objeto matemático, tais como, algébrica, simbólica, 
gráfica entre outras, são consideradas por Duval (2011) como registros de representação 
semióticas. É por meio desses registros que a matemática pode ser comunicada e compreendida 
pelo sujeito que busca ascender tal conhecimento. Além de representar, o ato de transitar entre 
representações distintas de um mesmo conceito revela aspectos diferentes deste, de forma que o 
conjunto dessas especificidades permite a aquisição de um conhecimento global do objeto 
matemático estudado. Mas, esse conhecimento global só pode ser adquirido, segundo Duval 
(2011), mediante a coordenação de pelo menos dois registros de representação semiótica de um 
mesmo objeto, assim como, a realização de transformações nos mesmos, as quais ele classifica 
em: tratamento e conversão.  
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 O tratamento consiste em um processo no qual o registro semiótico se transforma sem sair 
do sistema de representação a que pertence. Diferentemente, a conversão é o processo de 
transformação em que um registro sai de seu sistema de representação para outro. Embora as 
transformações sejam extremamente relevantes ao indivíduo que deseja ascender os objetos 
matemáticos é necessário que se valorize o processo de conversão. Primeiro, porque o esforço 
cognitivo que o estudante precisa exercer na conversão é muito superior ao exigido no 
tratamento (Duval, 2003). Segundo, porque, de acordo com Duval (2009), a dificuldade dos 
estudantes para aprender muitos conceitos matemáticos está relacionada a este tipo de 
transformação. Por último, por ser a conversão, a transformação que revela as especificidades 
que cada representação guarda a respeito de um mesmo conceito, evitando que se confunda a 
representação de um objeto matemático com o seu próprio conceito.  

Teoria da Orquestração Instrumental 
O termo orquestração instrumental consiste em uma metáfora que Trouche (2004) usa para 

comparar a sala de aula a uma orquestra. Nela, o educador é o maestro, os aprendizes os 
músicos, as tecnologias os instrumentos e as situações de ensino os repertórios. Segundo 
Trouche (2005, p. 126):  

Uma orquestração instrumental é o arranjo sistemático e intencional dos elementos (artefatos 
e seres humanos) de um ambiente, realizado por um agente (professor) no intuito de efetivar 
uma situação dada e, em geral, guiar os aprendizes nas gêneses instrumentais e na evolução e 
equilíbrio dos seus sistemas de instrumentos. É sistemático porque como método, 
desenvolve-se numa ordem definida e com um foco determinado, podendo ser entendido 
com um arranjo integrado a um sistema; é intencional porque uma orquestração não descreve 
um arranjo existente (sempre existe um), mas aponta para a necessidade de um pensamento a 
priori desse arranjo. (Trouche, 2005, p.126) (Tradução: Bellemain, F.) 

Esta teoria tem contribuído com investigações que buscam compreender como as escolhas 
e arranjos, realizados pelo professor para tratar situações matemáticas, tendo como suporte um 
ambiente rico em tecnologia, os ajudam a conduzir os estudantes ao conhecimento matemático. 
As etapas da orquestração (Drijvers et al., 2010) são: a configuração didática, o modo de 
exploração e o desempenho didático. De uma forma geral, a configuração didática consiste na 
organização da sala de aula, na escolha das tecnologias e situações matemáticas envolvidas. Para 
Drijvers et al. (2010), essas configurações do ambiente e dos artefatos escolhidos devem ser bem 
planejadas antes de sua execução durante a aula, considerando a dificuldade para modificá-las.  

A segunda etapa de uma orquestração instrumental é o modo de exploração que diz 
respeito à participação de cada sujeito nesse processo, seja ele professor ou estudante. Esta é uma 
etapa que segundo Trouche (2005) consiste nas estratégias de gestão aplicadas, sejam quanto à 
situação problema ou quanto à gestão dos artefatos. 

Por fim, tem-se o desempenho didático, uma etapa introduzida por Drijves et al. (2010), 
que trata das decisões que o educador terá que tomar diante de situações inesperadas sejam 
referentes às tecnologias ou às situações matemáticas. Além disso, nessa etapa, busca-se verificar 
a viabilidade e o sucesso das escolhas do professor ou do aluno nesse processo. 

Metodologia 
 Na pesquisa de mestrado analisamos um caso de uso do chat como meio de tutoria online 
no componente curricular de Geometria Analítica da Licenciatura em Matemática na modalidade 
EAD de uma instituição federal de ensino superior. As tutorias online de duas turmas foram 
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analisadas. Utilizou-se das técnicas da análise de conteúdo (Bardin, 1997), para organizar, 
descrever e interpretar os dados a serem analisados. As falas das sessões analisadas são a unidade 
de registro e as conversas são as unidades de sentido. Os dados coletados resultaram da 
observação no ambiente virtual de ensino das turmas. Foi identificado um total de 23 sessões de 
chat com mediações que discutiam o conteúdo matemático em foco. 

 Dessa forma, foram estabelecidas três etapas para o desenvolvimento desse trabalho: 
descrição do cenário da tutoria online de geometria analítica à luz da Teoria da Orquestração 
Instrumental, comum às sessões; caracterização dos modelos de orquestração instrumental da 
tutoria online de geometria analítica; análise da mediação didática dos modelos de orquestração 
descritos, à luz da Teoria dos Registros de Representação Semiótica. Além da coleta de dados 
realizada a partir da observação do cenário da sala de aula virtual da disciplina de geometria 
analítica, utilizamos os registros das interações das sessões de chat e os documentos postados na 
sala, tais como: atividades, avaliações, livro didático, questões e fichas de exercícios. 

 Neste artigo, discutimos os resultados relativos a um dos modelos de orquestração 
instrumental da tutorial online, já caracterizado em pesquisa de mestrado. 

Modelo de Análise da Orquestração Instrumental em Tutoria Online 
 As salas de aula virtuais da modalidade de ensino a distância são organizadas pelos 
professores executores para atender às necessidades dos estudantes e tutores durante os módulos 
de execução do componente curricular. Em geral, as configurações estão alinhadas às propostas 
pedagógicas das instituições e às especificidades de cada disciplina. As escolhas do professor 
executor quanto aos artefatos que serão utilizados, assim como a gestão do conteúdo, das 
situações problemas e dos métodos avaliativos entre outros, conduzem o trabalho desenvolvido 
pelo tutor, inclusive durante a tutoria online.  

 No entanto, o professor executor configura a sala de aula, não as sessões de chat, para as 
quais são determinadas apenas as regras de funcionamento, tal como os horários e a duração das 
mesmas. Desse modo, observamos sessões de chat de duas turmas da disciplina de geometria 
analítica, buscando identificar os aspectos comuns a cada uma delas, na intenção de encontrar 
um modelo de cenário que pudesse nos guiar na caracterização de orquestrações instrumentais.   

O cenário padrão da tutoria online de geometria analítica 
 Para caracterizarmos uma orquestração instrumental da tutoria online, inicialmente, 
elaboramos um esquema que relacionava, ainda que de forma geral, os aspectos do ambiente 
virtual da disciplina de geometria analítica com as etapas da Teoria da Orquestração 
Instrumental: a configuração didática, o modo de exploração e o desempenho didático. Tais 
aspectos foram identificados a partir das observações realizadas no cenário das salas de aula, nos 
documentos disponibilizados nas mesmas e no conteúdo das interações das 23 sessões de chat de 
duas turmas de geometria analítica a distância. O esquema abaixo foi criado para ajudar na 
identificação de modelos de orquestração instrumental desenvolvidos pelos tutores em situações 
de ensino em tempo real, a partir de aspectos comuns encontrados em todas as sessões 
observadas.  
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Figura 1. Cenário padrão das tutorias online de geometria analítica. 

 No cenário padrão (Figura 1), percebemos que na configuração didática dessas sessões as 
tecnologias, as situações matemáticas, os materiais de organização da tutoria e os conteúdos do 
componente curricular sempre estavam presentes. No modo de exploração, identificamos três 
tipos de mediação utilizados pelo tutor para desenvolver sua prática docente: a didática, a 
pedagógica e a organização da tutoria. No desempenho didático, verificamos a possibilidade de 
se avaliar a orquestração desenvolvida por meio do feedback do estudante em reposta às 
mediações do tutor, da identificação das decisões ad hoc do tutor e do desempenho dos 
estudantes nas atividades realizadas, que pode ser visto nos recursos de avaliação. A seguir, 
detalharemos a composição do cenário padrão da tutoria online. 

A configuração didática 
 A tutoria online é organizada pelo tutor com base na configuração da sala de aula virtual 
que é realizada pelo professor executor. Tecnologias, atividades, livro didático, orientações, 
enfim, toda a estrutura didática, pedagógica e organizacional da sala fica à disposição do tutor 
que decide a partir da dúvida do estudante o que irá utilizar dessa configuração para realizar as 
mediações. Em alguns casos, essa configuração prévia não dá ao tutor o suporte necessário para 
que consiga mediar o conhecimento matemático em foco, o que dificulta o processo de ensino e 
de aprendizagem, levando-o a reconfigurar em tempo real, alguns aspectos das sessões. Para 
Drijvers et al. (2010) modificações na configuração didática não é algo fácil de realizar durante a 
execução da mesma. 

 
Figura 2. Configuração didática da tutoria online. 
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 Na figura 2, especificamos o modelo padrão para configuração didática da tutoria online de 
geometria analítica das turmas. No campo Conteúdos, temos todos os assuntos pertinentes ao 
componente curricular que devem ser estudados durante a execução dos módulos do curso. Na 
Organização da Tutoria Online, temos os aspectos institucionais que determinam como a tutoria 
deve funcionar. No campo Fontes das Situações Matemáticas verificamos a origem das questões 
apresentadas pelos estudantes durante as sessões de chat. Por fim, em Tecnologias, listamos 
todos os recursos disponibilizados no ambiente para que os tutores possam fazer uso para sanar 
as dúvidas dos estudantes. 

O modo de exploração 
 Ao analisarmos as diversas interações entre os tutores e estudantes, verificamos que o tutor 
realiza essencialmente três tipos de mediação para desenvolver sua prática na tutoria (Figura 3). 
A primeira é a mediação pedagógica que diz respeito às orientações, o incentivo, os 
esclarecimentos dados aos estudantes, entre outros. A segunda é a mediação para organização 
online da tutoria considerando-a como uma sala de aula, com horário predefinido para iniciar e 
terminar, por exemplo. A terceira mediação é a didática que consiste, essencialmente, na 
estratégia adotada pelo tutor para tratar do conteúdo matemático que o aluno tem dificuldade. 
Este tipo de mediação é revelado, na maioria das vezes, a partir de uma situação problema. Nesse 
processo, o tutor precisa buscar métodos para representar os registros semióticas ou mesmo fazer 
referência aos mesmos. Terá também que gerenciar os materiais didáticos e as tecnologias 
colocados à sua disposição para esclarecer as dúvidas que são apresentadas pelos estudantes. 

 
Figura 3. Modo de exploração da tutoria online 

 É no modo de exploração que o tutor busca métodos e estratégias para gerir as escolhas da 
configuração didática desenvolvida pelo professor executor, podendo inclusive, dependendo da 
situação e necessidade, reconfigurar a estrutura padrão.  

O Desempenho Didático 
 Nessa etapa, o tutor poderá verificar o sucesso da configuração proposta pelo professor 
executor, da reconfiguração que necessitou realizar para sanar as dúvidas dos estudantes, das 
mediações realizadas, das estratégias utilizadas, enfim, o quão bem sucedidas, ou não, foram as 
suas escolhas e ações de uma forma geral, inclusive as não previstas. Na figura 4, especificamos 
como isso pode ser feito. 
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Figura 4. Desempenho didático da tutoria online. 

 O desempenho didático de uma orquestração poderá ser verificado no feedback do 
estudante dado ao tutor em resposta às mediações realizadas, sejam elas de ordem didática, 
pedagógica ou organizacional. Outro aspecto relevante a ser considerado são as decisões ad hoc 
tomadas pelo tutor diante de situações não previstas por ele, seja qual for a natureza da 
mediação. Tais decisões são comumente evidenciadas durante algumas interferências, uma delas 
são os problemas com a conexão. 

 Nessa etapa da orquestração, os recursos de avaliação também podem contribuir bastante, 
pois revelam o desempenho dos estudantes quanto ao conhecimento discutido nas sessões. É 
importante salientar que o feedback do estudante em relação à mediação do tutor, nem sempre 
traduzirá sua realidade. É muito comum, durante as mediações didáticas, por exemplo, o tutor 
explicar uma determinada questão por uma linha de raciocínio e o estudante confirmar que 
entendeu, porém, quando é desafiado à resolver outra questão da mesma natureza, não consegue 
ou apresenta dificuldades semelhantes às da primeira situação.  

Análise de um Modelo de Orquestração de Tutoria Online 
 Nas próximas sessões apresentaremos a análise de um modelo de orquestração 
instrumental da tutoria online. Para tal, consideramos inicialmente o cenário desse modelo de 
orquestração, caracterizando seus aspectos quanto à sua configuração didática, seu modo de 
exploração e desempenho didático.  

 Selecionamos para discutir neste artigo, a tutoria de uma situação caracterizada por não 
possuir, nos recursos disponíveis na sala de aula virtual, uma fórmula direta capaz de resolvê-la. 
Nesse caso, faz-se necessário criar estratégias de resolução com o auxílio de imagem (esquema, 
gráfico, figura, etc) para que se tenha um melhor entendimento do que se trata, e se poder 
modelar algebricamente.  

Cenário de uma Orquestração Instrumental da tutoria online 
 A partir da descrição do cenário padrão das tutorias online de geometria analítica, 
escolhemos um tipo de situação matemática, discutida em uma das sessões de chat para 
descrever uma orquestração instrumental. Isto porque, segundo Trouche (2005), os arranjos 
realizados pelo professor num determinado ambiente virtual ou real visam orientar a gênese 
instrumental dos estudantes no uso de tecnologias para compreensão e resolução da situação 
matemática.  
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Figura 5. Cenário de uma Orquestração Instrumental da tutoria online 

 Dessa forma, no esquema da figura 5, especificamos cada fase da orquestração 
instrumental online desenvolvida pelo tutor. Vale salientar que os dados marcados em vermelho 
são aspectos não comuns a todas as sessões, mas específicos desses trechos da sessão que trata 
de uma situação matemática. Isto ocorre porque durante as mediações didáticas nas quais o tutor 
discute o conhecimento matemático com os estudantes, suas decisões quanto a que ferramenta 
utilizar ou que conhecimento prévio exigir, ou ainda que estratégia de resolução propor são 
motivadas pelos tipos de situações matemáticas, de estratégias, representações e transformações 
semióticas utilizadas nas mesmas para resolvê-las.   

 No esquema, a configuração didática organizada pelo tutor para ajudar uma estudante a 
resolver a situação matemática, ultrapassa o conteúdo proposto para o módulo da disciplina que 
trata da intersecção entre uma reta e uma circunferência, ambas dadas por equações e da 
distância entre dois pontos. Percebemos que na Tutoria dessa situação, o tutor discute 
conhecimentos prévios não indicados pelo professor executor na configuração desse módulo. Os 
conteúdos extras são: Teorema de Pitágoras (Figura 6), produto notáveis e termos semelhantes de 
um polinômio.  

 
Figura 6. Reconfiguração da Configuração didática - Conteúdo 

 Adiante, discutiremos as características da situação matemática sobre a qual a estudante 
apresenta suas dúvidas. Nesse processo, o tutor escolhe as seguintes tecnologias para esclarecer 
as dúvidas da estudante sobre o conteúdo matemático: o questionário, de onde procede a situação 
em foco; o fórum, em que o tutor posta uma questão detalhadamente resolvida e “semelhante” a 
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do questionário; o livro didático para orientar o uso de fórmulas; a lista de exercícios resolvidos, 
disponibilizada pelo professor executor; e por fim, o rascunho.  

 A respeito do rascunho, é relevante informar que consiste no uso do lápis e do papel que 
está à mão do tutor e do estudante, cada um em seu espaço físico. O que um faz nesse recurso 
não pode ser visto pelo outro (Figura 7), pois não se trata de uma ferramenta que possibilite o 
compartilhamento de telas de forma que um pudesse ver o que e como o outro está fazendo. No 
entanto, é por meio do rascunho que o tutor orienta, no chat, o cálculo do estudante para que ele 
chegue à resposta tão almejada. O estudante informa como está resolvendo a questão e o tutor 
corrige passo a passo seus cálculos, ambos por meio da escrita.  

 
Figura 7. Reconfiguração da Configuração didática - Tecnologias 

 Quanto à organização da tutoria, verificamos que há uma reconfiguração na sessão. 
Embora haja a presença do tutor e de estudantes e o tempo de duração estabelecido para mesma 
seja seguido, a configuração padrão não é mantida, pelo fato dos participantes não 
permanecerem unicamente no chat (Figura 8), tendo que visitar o fórum para que se tenha uma 
melhor compreensão a respeito da mediação didática realizada pelo tutor. 

 
Figura 8. Reconfiguração da Configuração didática – Organização da tutoria 

 Quanto ao modo de exploração detalhado na figura 5, percebemos que a prática docente do 
tutor é explicitada nas mediações que realiza com os estudantes. Nesta sessão, a mediação 
pedagógica é identificada nas conversas em que o tutor propõe à estudante uma reflexão sobre a 
necessidade de revisar conhecimentos prévios para que ela compreenda os novos conhecimentos 
(Figura 9). O incentivo quanto aos estudos e as orientações sobre como e o que estudar são 
outras ações que fazem parte desse tipo de mediação e são bastante utilizadas. 

 
Figura 9. Reconfiguração do Modo de exploração – Mediação pedagógica 

 Na mediação didática, o tutor trata especificamente dos objetos matemáticos relacionados à 
situação matemática proposta por meio de algumas representações semióticas disponíveis no 
chat, entre elas estão a escrita natural e a algébrica. Nessa orquestração, o tutor faz uso do chat 
para tratar algebricamente a situação matemática e do fórum para mostrar uma questão 
semelhante em que propõem conversão. Embora a ferramenta fórum esteja disponível desde a 
configuração da sala de aula, o ato do tutor em postar uma questão, em que possa fazer uso de 
outros tipos de representação semióticas e realizar conversões entre as mesmas, revela uma 
reconfiguração realizada pelo tutor.  
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 Quanto à mediação para organização da sala de aula, a ação do tutor nessa sessão é 
identificada nas saudações de entrada e saída dos estudantes na sala virtual, todas as vezes que o 
computador avisa que alguém entrou ou saiu, ou ainda, na orientação quanto ao tempo de 
duração da sessão, tendo em vista que uma sessão tem duração de 2h e que o tempo havia se 
encerrado fazendo com que o tutor se justifique afirmando que não poderá ultrapassá-lo (Figura 
10).  

 
Figura 10. Exemplo do Modo de exploração – Organização da sala de aula 

 O desempenho didático pode ser verificado no feedback dado pelo aluno em resposta às 
mediações de natureza pedagógica, didática e organizacional. Este retorno do aluno pode ser 
expresso na escrita quando responde se compreendeu ou não a explicação do professor, quando 
faz o tratamento da questão no chat ou ainda, quando revela aspectos do seu rascunho (Figura 
11).  

 
Figura 11. Reconfiguração do Desempenho didático – Feedback do aluno 

 Em alguns momentos, tal feedback pode levar o tutor a tomar uma decisão ad hoc, ou seja, 
algo que ele não esperava ocorre e ele precisa reconfigurar o cenário inicial. Um exemplo disso 
são os problemas de ordem técnica (queda da conexão) ou de outra natureza (ausência 
momentânea do estudante ou do tutor, mesmo “estando” na sessão (Figura 12).  

 Quando a conexão de um participante cai e ele retorna, o que foi discutido na sua ausência 
não fica registrado. Dessa forma, quem permaneceu na sessão deverá repetir todo discurso para 
aquele que retornou.  

 
Figura 12. Desempenho didático – Interferências 

 Outro aspecto considerado no desempenho didático, dessa tutoria, são as informações 
contidas nos recursos de avaliação, tal como a nota que o aluno alcançou naquela atividade 
discutida no chat. As interações dos estudantes no fórum a respeito das postagens do tutor sobre 
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a questão matemática discutida não ocorreram, de forma que não podermos considerar tal 
recurso para fins de avaliação. Nessa orquestração, a estudante consegue uma boa nota na 
atividade a qual fica registrada na planilha de notas do ambiente (Figura 13). 

 
Figura 13. Desempenho didático – Recursos de Avaliação 

Considerações Finais 
 As observações das 23 sessões de chat de duas turmas de geometria analítica de uma 
instituição federal de ensino a distância, contribuíram para a criação de um esquema que mostra 
que a tutoria online tem um modelo padrão para seu cenário o qual é composto pelas escolhas da 
instituição (funcionamento) e do professor executor (configuração da sala aula virtual). Além 
disso, foi possível relacionar todas as características desse modelo padrão às etapas da 
orquestração instrumental, a saber: configuração didática, modo de exploração e desempenho 
didático. 

 O modelo padrão do cenário da tutoria contribuiu com a caracterização de um tipo de 
orquestração instrumental da tutoria online de geometria analítica. Tal orquestração revelou que 
embora o modelo padrão seja adotado em todas as sessões analisadas, o tutor reconfigura as 
escolhas da instituição e do professor executor, à medida que tais escolhas não dão o suporte 
necessário à sua prática.  Vale salientar, que as orquestrações instrumentais identificadas, 
inclusive a que apresentamos nesse artigo foram desenvolvidas sempre a partir de uma situação 
matemática apresentada pelos estudantes ao tutor durante as sessões. 
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Resumo 
Este trabalho apresenta o projeto Escola de Hackers, em sua perspectiva 
metodológica, bem como uma discussão a respeito dos conceitos e habilidades 
matemáticas presentes na transição da linguagem narrativa para a linguagem de 
programação. A Escola de Hackers é um projeto interinstitucional, coordenado pela 
Universidade de Passo Fundo (UPF- Brasil), que oportuniza espaço para 
desenvolvimento de conhecimentos na área de programação de computadores e de 
matemática para estudantes do Ensino Fundamental da rede pública de Passo Fundo. 
Para tanto, utiliza-se o software Scratch, pois acredita-se que sua linguagem de 
programação no formato de blocos facilita a compreensão da lógica algorítmica pelos 

estudantes. 

Palavras Chave: Programação, Matemática, Scratch, Aprendizagem. 

Introdução 
A programação de computadores pode vir a intensificar relações interdisciplinares da 

computação com outras áreas do conhecimento, em especial a matemática, e também a 
desenvolver o raciocínio lógico e a criatividade. Nesta perspectiva, a Escola de Hackers é um 
projeto que consiste em um conjunto de ações que oportunizam a alunos do ensino fundamental 
o aprendizado de técnicas de programação, utilizando o software Scratch (http://scratch.mit.edu).
O projeto é desenvolvido por Instituições de Ensino Superior da cidade de Passo Fundo sendo
elas: Universidade de Passo Fundo (UPF), Instituto Federal Sul Rio Grandense (IFSul) e
Faculdade Meridional (IMED), com apoio da Secretária Municipal de Educação de Passo Fundo
(SMEPF), Brasil.
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Na Escola de Hackers participam alunos de 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental com 
idades entre 11 e 14 anos. As atividades na Escola de Hackers são realizadas em oficinas 
semanais por um monitor orientado pela equipe executora do projeto. Estas atividades procuram 
desafiar os estudantes a transpor a linguagem narrativa de um problema em linguagem de 
programação, na qual esse elo está permeado de conhecimento implícito de matemática.  

Além disso, a programação tende a agir de forma intermediária entre o problema narrativo 
e a formalização matemática, “podendo promover uma transição mais ‘suave’ para compreensão 
da linguagem matemática”. (Barcelos e Silveira, 2012) 

Neste sentido, apresentaremos, nesta comunicação, o projeto Escola de Hackers sob o viés 
metodológico, bem como uma discussão a respeito dos conhecimentos matemáticos informais 
presentes nos códigos de programação do software Scratch, que possibilitam esta transição 
"suave" da linguagem narrativa dos problemas que queremos resolver, para o entendimento da 
matemática formal da escola.  

Escola de Hackers 
A Escola de Hackers foi idealizada por meio de diversas ações que aconteciam na UPF em 

2013, mais especificamente no Grupo de Pesquisa em Inclusão Digital (GEPID - 
http://gepid.upf.br). A ação responsável por esta promoção foi a Olimpíada de Programação de 
Computadores para Estudantes de Ensino Fundamental, que já viabilizava a utilização do 
software Scratch pelas equipes participantes e, a partir de seu destaque na região, encontra-se em 
sua terceira edição. 

A partir disso, no início de 2014, iniciou-se as atividades da Escola de Hackers, cujo 
principal objetivo é que os estudantes destas escolas aprendam programação e realizem projetos 
no software Scratch com o auxílio de monitores, durante todo o ano letivo de 2014. Este é um 
projeto piloto, cuja pretensão é dar continuidade nos próximos anos. Dessa forma, cada 
instituição envolvida - UPF, IFSul, IMED e SMEPF - ficou encarregada de realizar atividades 
específicas do projeto nas 21 escolas municipais da cidade de Passo Fundo que participam.  

O projeto da Escola de Hackers está organizado em quatro etapas: preliminar, execução, 
formatura e avaliação. A etapa preliminar consiste na definição dos conteúdos de programação, 
elaboração de material didático pedagógico; contato com as escolas municipais; realização das 
inscrições; e formação de monitores, que são acadêmicos dos cursos de Matemática e Ciências 
da Computação da UPF, bem como a formação dos professores das Escolas do município, 
realizadas pelo IFSul. 

A etapa de execução se refere à implementação das ações da Escola de Hackers. Dentre as 
ações desenvolvidas pela Escola destacam-se a realização de oficinas semanais com duração de 2 
horas, conduzidas pelos monitores, nos laboratórios de informática das escolas inscritas. Nessa 
etapa, está se utilizando o material elaborado na etapa preliminar. Estas ações são acompanhadas 
por professores da UPF e da IMED e, em dezembro de 2014, será realizada a formatura com a 
entrega de certificados aos participantes. 

De forma a avaliarmos o desenvolvimento do Projeto, estão sendo construídos relatórios 
mensais, a partir de reuniões e seminários realizados. Após a finalização deste projeto piloto, o 
desdobramento de dará em dois momentos: a continuidade das oficinas nas escolas para novos 
estudantes, com o auxílio daqueles que já participaram do projeto, e, a realização de oficinas 
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avançadas de programação, na UPF, para estudantes destaques desta primeira experiência, 
envolvendo a robótica educacional. 

O conteúdo das oficinas foi elaborado em formato de módulos. No primeiro módulo, 
trabalhou-se a interface do software Scratch, com atividades que envolveram a troca de palco e 
de sprites1,cores, sons, trajes ou fantasias, entre outras. No segundo módulo (o projeto encontra-
se nesta etapa), está sendo trabalhado a programação, utilizando atividades que envolvem todos 
os comandos ou roteiros, inclusive as noções de variáveis, condicionais e listas. A partir das 
instrumentalizações obtidas no que já foi feito, no módulo 3 serão propostas atividades na qual 
os estudantes podem construir projetos de jogos, animações e histórias. Além desses módulos, 
também estamos elaborando um Caderno Didático, no qual serão apresentadas propostas 
pedagógicas para que possam ser aplicadas ou adequadas às futuras oficinas de programação. 

Educação, Matemática e Programação de Computadores 
Segundo Papert (2008), as crianças possuem, antes de ir para a escola, estilos orais de 

aprender e quando chegam lá precisam desenvolver estilos "leterados”2 de aprender. Para o autor, 
esta transição é menos aplicável à matemática, uma vez que o nome "matemática" é reservado 
apenas para o tipo de matemática "leterada" da escola e exclui uma base de conhecimentos 
"orais" que poderiam ser usados de alicerce para a matemática formal. Nesse sentido, a 
programação pode privilegiar a utilização destes conhecimentos informais (orais) na construção 
de algoritmos necessários para resolução dos problemas, em especial da Escola de Hackers. 

Acreditamos que esse processo sequencial utilizado na elaboração de algoritmos contribua 
para a compreensão de conceitos, teoremas, conteúdos, etc., da matemática numa situação formal 
de ensino desta ciência. A partir disso, compreendemos que é possível criarmos estratégias 
inovadoras dentro do Sistema Escolar privilegiando processos de aprendizagem pela invenção e 
criação. Papert e Freire convergem neste sentido, na qual Papert diz que para Piaget "entender é 
inventar. Ele (Piaget) estava pensando nas crianças. O princípio, porém, aplica-se a todos nós." 
(Papert, 2008). Ainda, Freire (2005) afirma que  

fora da busca, fora da práxis, os homens não podem ser. Educadores e educandos se 
arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da educação, não há criatividade, não há 
transformação, não há saber. Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, 
impaciente, permanente, que os homens fazem do mundo, com o mundo e com os outros. 
(2005, p.66) 

Na busca de uma educação mais criativa, a Escola de Hackers utiliza o software de 
programação Scratch, elaborado no Massachusetts Institute of Tecnology (MIT - http:// 
http://web.mit.edu/) por Mitchel Resnick3. O Scratch é um ambiente gráfico de programação que 
possibilita o desenvolvimento de aplicativos que integram recursos de multimídia de forma 
intuitiva. Tem por objetivo facilitar a introdução de conceitos de matemática e de computação, 
bem como oportunizar o pensamento criativo, o raciocínio e o trabalho colaborativo. Segundo 
                                                 
1 Sprite: objeto a ser programado no software Scratch. 
2 Papert (2008) utiliza a palavra "leterado" para se referir "à habilidade de ler palavras formdas com as 
letras do alfabeto”. 
3Dirigi o grupo Lifelong Kindergarten no Media Laboratory do Instituto de Tecnologia de Massachusetts 
na qual desenvolve novas tecnologias para envolver as pessoas (especialmente crianças) em experiências 
de aprendizagens criativas. Trabalhou com Seymour Papert. Recebeu o Prêmio McGraw em Educação 
para 2011. (Fonte: http://web.media.mit.edu/~mres/) 
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informações que constam no portal EduScratch (http://eduscratch.dge.mec.pt/), a ferramenta 
Scratch foi concebida e desenvolvida como resposta ao problema do crescente distanciamento 
entre a evolução tecnológica no mundo e a fluência tecnológica dos cidadãos. 

O termo “Scratch” provém da técnica de scratching utilizada pelos disco-jockeys do hip-
hop, que giram os discos de vinil com as suas mãos para frente e para trás de modo a fazer 
misturas musicais originais. Com o Scratch, é possível fazer algo semelhante, misturar diferentes 
tipos de clipes de mídia de modo criativo e usar uma programação matemática similar à feita nos 
programas de computadores reais, conforme mostra a Figura 1, porém de forma lúdica, simples e 
intuitiva (EduScratch, 2014). 

 

 
Figura 1. Tela do Scratch 2.0 

Entre os recursos do Scratch, destacam-se as competências para a resolução de problemas e 
para a concepção de projetos com raciocínio lógico, decomposição de problemas complexos em 
partes mais simples, identificação e eliminação de erros, desenvolvimento de ideias, desde a 
compreensão até a concretização do projeto, concentração e perseverança (Marques, 2012). 

O Scratch é voltado, principalmente, ao usuário infantil e jovem, mas já com adeptos da 
idade adulta. Oferece uma linguagem de programação simples, em que é possível criar projetos 
que auxiliam na aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades matemáticas e 
computacionais, de modo a complementar e enriquecer o pensamento criativo e aprender a 
trabalhar de maneira colaborativa. Segundo Resnick (2013) 

no processo de aprender programação, as pessoas aprendem muitas outras coisas. Eles não 
estão apenas aprendendo a programar, eles são programando para aprender. Além de 
aprender idéias matemáticas e computacionais (tais como variáveis e condicionantes), eles 
também estão aprendendo estratégias para a resolução de problemas, elaboração de projetos 
e a comunicar idéias. Essas habilidades são úteis não apenas para cientistas da computação, 
mas para todos, independentemente da idade, interesse ou ocupação (s/p. Tradução dos 
autores) 

Vemos que na interação da criança com o computador, delineia-se um processo em espiral 
no qual a criança programa uma ideia inicial (hipótese) e testa. Assim, se algo não sai conforme 
previsto, a criança tem a possibilidade de refletir, propor novas hipóteses e testá-las novamente. 
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Resnick (2007) propõe um modelo de espiral que apresenta o processo sequencial de criação do 
estudante. Tal modelo inicia com “Imagine”, imaginar o que quer fazer, seguido por “Create”, 
criar o projeto a partir de suas ideias, “Play”, divertir-se com suas criações, “Share”, 
compartilhar suas ideias com outros e “Reflect”, refletir sobre suas experiências para depois 
reiniciar o processo, conforme ilustra a Figura 2. 

 
Figura 2. Modelo de Espiral de Resnick(2007) 

Dessa forma, antes de iniciar o processo em espiral, o estudante necessita do apoio do 
professor para apropriar-se dos recursos básicas do programa e conhecer alguns exemplos de 
jogos e criações já prontas para que, a partir daí, consiga imaginar o que deseja fazer. Na criação, 
o estudante utilizará tais recursos em seu projeto e o papel do professor é de mediador do 
processo, dando liberdade de criação ao estudante e, só interferindo se for solicitado. 

A diversão é um dos fatores mais relevantes para a aprendizagem, pois leva o estudante a 
querer aprender. Segundo Resnick (2007), divertir-se e aprender são ações que podem e devem 
estar intimamente ligadas, pois incentiva a busca por novos conhecimentos, a desenvolver suas 
ideias e a testar seus limites e, talvez o mais importante, a gerar novas ideias a partir de suas 
experiências. O compartilhamento do projeto é uma parte fundamental do processo criativo, 
embora a habilidade de compartilhar e colaborar seja pouco enfatizada nas atividades escolares. 
Mostrar suas criações para outras pessoas e conhecer outros trabalhos facilita a troca de 
informações e de experiências e contribui para a reformulação dos projetos e à geração de novas 
ideias. Por conseguinte, a reflexão leva o estudante a analisar se o resultado obtido foi o esperado 
e como poderia ser modificado para melhorar. Assim, novamente haverá a etapa de imaginar o 
que poderá ainda ser feito, criar, se divertir, compartilhar e refletir novamente. E a espiral 
continua. 

Com base nisso, Resnick e Rosenbaum (2013) afirmam que um projeto de construção 
criativa precisa partir do interesse do estudante e não de um conteúdo escolar pré-determinado. 
Os conteúdos específicos das área científicas podem ou não ser trabalhados dentro de um projeto 
com tais particularidades. Este é um fato importante de ser destacado, pois, o professor, ao 
determinar que ensinará certo conteúdo matemático por meio do Scratch, deverá ter cuidado para 
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não tornar a atividade de programação algo desinteressante e sem sentido ao estudante. É 
importante que eles queiram programar. 

Na verdade, a programação de computadores utiliza muita matemática, mas esta, muitas 
vezes, não se apresenta da mesma forma que na escola. O estudante, ao programar 
computadores, aplica seus conhecimentos prévios de matemática, aprende e desenvolve outros 
conhecimentos necessários à programação, sem saber necessariamente que o está fazendo. Ele 
tem a compreensão de uma matemática aplicada ao problema que está resolvendo pela 
programação, mas pode não ter clareza da relação disto com a matemática escolar. 

Para tanto, acreditamos que a programação de computadores possa facilitar a 
aprendizagem de conhecimentos matemáticos formais da escola, quando for possível a criação 
de vínculos entre o que se faz no computador e o que se aprende na sala de aula.Portanto, no ? 
tópico seguinte, apresentamos algumas atividades propostas na Escola de Hackers, assim como 
reflexões sobre os conhecimentos matemáticos encontrados.  

Atividades de programação na Escola de Hackers: discussão de conhecimentos informais 
de Matemática 

Segundo Marji (2014), as linguagens de programação mais comuns são baseadas em 
textos, que "parecem uma forma enigmática de inglês" (p.22), possuindo algumas regras de 
sintaxe, que a princípio são desafiadoras aos estudantes. Por exemplo, se você quiser escrever 
"Olá!" , na linguagem Python terá que digitar: print("Olá!"); na linguagem C++ terá que digitar: 
std::cout << "Olá!" << std::endl; na linguagem java: System.out.print("Olá!"); e na linguagem 
php: echo "Olá!". Já o Scratch, é uma linguagem de programação visual, na qual os comandos 
são representados por blocos a serem encaixados uns nos outros na implementação dos 
algoritmos, conforme a Figura 3. 

 
Figura 3. Programação em Scratch 2.0 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (Brasil, 1998), afirmam que comunicar-se em 
diferentes formas de linguagem é uma competência que exige do aluno fazer diferentes 
representações matemáticas para um determinado problema ou questão. O mesmo problema 
escrito na língua materna (forma narrativa) pode ser representado numa linguagem simbólica, 
como gráfico, equações, fórmulas, e inclusive numa linguagem de programação. Conforme já 
mencionado, a linguagem de programação pode servir de ponte entre a linguagem narrativa e a 
linguagem formal simbólica da matemática. 

A matemática está intrinsecamente presente em qualquer linguagem de programação sob 
uma forma diferente da aprendida na escola, conforme já foi dito. Com exceção de alguns 
algoritmos que solucionam certos tipos de exercícios de matemática escolar, como por exemplo: 
faça o sprite desenhar um triângulo retângulo, ou faça o sprite calcular as raízes de uma equação 
do 2° grau, dados seus coeficientes; e que, portanto, estão "cheios" de matemática visível aos 
estudantes, todos os outros algoritmos que podem ser criados lidam, necessariamente, com a 
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lógica matemática e com conhecimentos matemáticos informais, nem sempre visíveis aos 
estudantes. 

Nas três atividades descritas a seguir, apresentamos uma solução possível no Scratch 2.0 e 
uma análise dos conhecimentos matemáticos percebidos nos códigos de programação. Estes 
conhecimentos, no entanto, podem ser a aplicação de algum conteúdo formal específico já 
compreendido pelos estudantes ou, conforme viemos argumentando, poderão dar subsídios para 
a compreensão da matemática formal futuramente. 

Atividade 1: Crie um programa que permita que um retângulo gire de modo perceptível, quando 
clicada a bandeira verde. 

Esta é uma atividade aplicada à um conteúdo específico da matemática. Com ela, o 
professor pode ter a pretensão de trabalhar conceitos de geometria e recursos do Scratch. A 
Figura 4, apresenta uma forma de solução, realizada no Scratch 2.0. Com isso, obtemos diversas 
possibilidades de giro do retângulo, considerando o seu ponto de rotação. As figuras 5 e 6, 
mostram duas posições diferentes do ponto de rotação. 

 
Figura 4: Programação da Atividade 1 

 
Figura 5. Ponto de rotação no centro e num dos vértices do retângulo 

Esta atividade é simples, mas contém conhecimentos interessantes. Além de trabalhar o 
conceito de retângulo, desenvolve a noção de centro como uma referência para o movimento, o 
que é importante para a construção do conceito de centro de massa, centro de gravidade da 
Física. Mudando o centro (Figura 5), o movimento do retângulo muda. Também são trabalhados 
noções de ângulos - um giro completo tem 360° - e, para o movimento ser visível no programa, é 
necessário que ele gire aos poucos (esperando para girar novamente alguns segundos depois). 
Neste caso, escolhemos a repetição de 36 vezes um giro de 10° a cada 0,2 segundos. 
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Atividade 2: Crie um programa que faça um objeto se mover de modo a desenhar um 
octógono regular.  

 

 
Figura 6. Programação e visualização da solução da Atividade 2 

Nesta atividade, assim como a anterior, é necessário a compreensão prévia do conceito de 
octógono regular para definir o ângulo de rotação do objeto. Também é necessário desenvolver o 
conhecimento de que o objeto da tela precisa girar conforme o ângulo externo do octógono, mas 
este conhecimento pode ser aplicado de forma implícita (o estudante escolhe o ângulo, mas não 
sabe o que é ângulo externo de polígonos). E, para formar a figura, é preciso definir o número de 
repetições. Com isso, o estudante poderá generalizar a construção de qualquer polígono regular.  

Atividade 3: Crie um programa que solicite, via teclado, as dimensões de um retângulo, que 
desenhe o tal retângulo e forneça a medida de sua área. 
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Figura 7. Programação e visualização da atividade 3 

Esta atividade desenvolve a noção de coordenadas, no momento em que iniciamos o 
desenho de um lugar específico na tela. Também é preciso aplicar o conceito de retângulo e de 
área de retângulo. Na Figura 7, vemos que foi utilizado o recurso "variável" do Scratch. Este 
recurso tem o sentido semelhante do que se entende de "variável" na matemática, ou seja, é um 
"lugar" ou "símbolo" que representará diferentes valores numéricos que escolhemos. Neste 
código, é necessário informar um valor numérico para a variável "largura", depois para a variável 
"comprimento", na qual é armazenado na memória. Depois, outra variável é criada, para guardar 
a resposta da operação de multiplicação entre as duas variáveis anteriores. Temos, então, 
diferentes conhecimentos matemáticos envolvidos, sem contar o raciocínio lógico presente na 
superposição das categorias (cada categoria possui uma cor) que formam os blocos, conforme 
pode ser observado na programação. 
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Atividade 4: Crie um jogo que contenha pontuação 
 

 
Figura 8. Programação do submarino e visualização da Atividade 4 

 
Figura 9. Programação da bolinha 

O objetivo da Atividade 4 é de não direcionar os conhecimentos envolvidos e, portanto, 
muitas ideias inesperadas e surpreendentes podem surgir. Na Figura 8 e 9, temos um exemplo 
construído na Escola de Hackers para introduzir a ideia de construção de jogos, na qual apresenta 
uma programação mais complexa e com dois objetos em movimento, portanto, duas telas de 
programação.  

Na programação do submarino, percebe-se a utilização de coordenadas para estabelecer a 
posição de início tanto do submarino quanto da bolinha. E a condição é usada para estabelecer a 
posição do submarino, conforme a posição do mouse. É interessante observar que há uma 
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limitação da altura que o submarino pode atingir. No código, temos a restrição desta posição 
determinada pela condição "se posição y do mouse < -46, então mude y para posição y do 
mouse". Logo, se a posição do mouse for maior do que -46, ele não se mexe na direção do 
mouse.  

Na programação da bolinha, na Figura 9, percebe-se o uso de: coordenadas; operadores "-" 
e ">"; variáveis para guardar a pontuação e as vidas; noções de ângulos quando a bolinha toca o 
submarino (ângulos de incidência e reflexão); e a ideia de condição "se, então".  

Conclusão 
A Escola de Hackers, dessa forma, apresenta-se como uma possibilidade para os estudantes 

de Escolas Municipais de Passo Fundo aprenderem programação e consequentemente, 
matemática. Conforme já foi dito, a programação possibilita muitas aprendizagens e pode 
potencializar a compreensão da matemática formal da escola, mediante um trabalho paralelo nos 
laboratórios de informática das escolas com o uso de matemática informal nos códigos de 
programação. Segundo Resnick (2013) 

no processo de aprender a programação, as pessoas aprendem muitas outras coisas . Eles não 
estão apenas aprendendo uma programação, eles estão programando para aprender. Além de 
aprender noções matemáticas e computacionais (como variáveis e condições) , eles também 
estão aprendendo estratégias para a resolução de problemas, elaboração de projetos e 
comunicar idéias. Essas habilidades são úteis não apenas para os cientistas da computação, 
mas para todos, independentemente da idade, interesses ou ocupação. (p. s/n, Tradução dos 
autores) 

 Para uma criança programar em Scratch, ela não precisa saber a matemática formal da 
escola. O software permite que ela conheça seus recursos brincando e teste muitas vezes suas 
hipóteses e, portanto, a espiral do conhecimento proporciona uma visão do processo, na qual a 
reflexão sobre seus códigos de programação gera as aprendizagens.  

Como vimos na descrição das atividades da Escola de Hackers, o pensamento matemático 
referente às variáveis, por exemplo, não precisa, necessariamente ter sido trabalhado na escola 
para que o estudante consiga programar. E isso, pode também, ser validado para outros 
conhecimentos. Aliás, há uma grande possibilidade de o estudante não conseguir relacionar os 
dois tipos de variáveis, mesmo já tendo visto um deles na escola. O que observamos é um 
distanciamento dos conhecimentos formais dos aplicáveis fora da escola. 

Nesta perspectiva, o GEPID, do qual os autores deste artigo fazem parte, está engajado em 
estudos teóricos sobre o software Scratch, assim como, na concretização da Escola de Hackers e 
das Olimpíadas de Programação, como possibilidades de inclusão dos estudantes na sociedade 
cada vez mais digital, promovida por meio do conhecimento.  
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Resumo 

Este artigo apresenta uma proposta de formação do professor para o uso pedagógico 
das tecnologias digitais, com a metodologia da sequência Fedathi (SF), visando 
promover mudança da postura docente, a fim de que ele possa adequar-se ao 
universo tecnológico digital. A pesquisa, de tipo qualitativo, apoia-se em estudo de 
caso realizado numa Instituição Pública Federal de Ensino Médio, localizada em 
Fortaleza - CE, no Brasil. O sujeito da pesquisa, foi um professor de Matemática. A 
investigação deu-se em três fases: observação da aula do professor; participação do 
professor em formação sobre a SF e observação das Sessões Didáticas; após a 
formação. A coleta de dados deu-se a partir da observação direta, dos vídeos 
produzidos durante as aulas e das entrevistas semiestruturadas. Concluíu-se que a SF 
potencializou uma nova postura docente; no uso pedagógico das tecnologias, 
posibilitando ao professor tornar-se mais reflexivo nas atividades educativas.  

Palavras-chave: Formação do Professor, Tecnologias Digitais, Sequência Fedathi 

Este trabalho apresenta uma proposta de formação para o professor, para  o uso pedagógico 
das tecnologias digitais; com a sequência Fedathi (SF).  

A proposta é oferecer ao professor a oportunidade de refletir sobre sua própria prática, seu 
pensar e seu fazer. Conforme Schön (2000), esse processo ocorre num ciclo de reflexão na ação, 
reflexão sobre a ação e reflexão sobre a reflexão na ação, de modo que a visão tecnicista de 
ensino vai sendo substituída por outra forma de ensinar.  

A SF é uma metodologia de ensino estruturada em quatro etapas sequenciais e 
independentes, denominadas de: tomada de posição, Maturação, Solução e Prova. Voltada para 
o planejamento da aula, procura orientar a prática pedagógica, com o fim de estabelecer outra 
forma de relacionamento com o aluno, diferenciando-se positivamente do ensino tradicional, por 
tratar igualmente as ações do professor e do aluno durante o ensino. (SOUSA, 2013) 

mailto:marta@ifce.edu.br
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No Ensino tradicional, o professor, em geral, limita-se a reproduzir uma aula instrucional, 
baseada na lógica transmissiva do conhecimento. Nesse modelo, o professor não dá liberdade ao 
aluno para desenvolver suas habilidades cognitivas. Nesse caso, ocorrerá o que Brousseau (1996, 
p. 54) enfatiza: “se uma situação leva o aluno à solução como um trem em seus trilhos, qual é a 
sua liberdade de construir seu conhecimento? Nenhuma”. Essa postura apresenta-se inadequada 
em plena era da Informação e Comunicação, deixando o ensino aquém do desejado.  

Desse modo, questionou-se como a SF, utilizada na organização didática e metodológica 
do trabalho do professor, poderá contribuir na mudança da postura tradicional de ensino a partir 
do uso pedagógico das tecnologias digitais.  

Ibernón (2002), por exemplo, diz que o professor é chamado a assumir outra postura; 
frente ao planejamento de sua tarefa, baseada no estabeleciemnto de estratégias de pensamento, 
de percepção e de estímulos e centrar-se na tomada de decisões para processar, sistematizar e 
comunicar a informação, partindo de ações reflexivas para provocar nos alunos o espírito de 
cooperação e participação na construção do conhecimento. 

Nessa perspectiva, trabalhou-se a dinâmica da aula, com as tecnologias digitais, a partir de 
Sessões Didáticas (SD); planejadas e executadas de acordo com as concepção da SF, para tornar 
o aluno o protagonista da construção do seu conhecimento. 

A pesquisa, de natureza qualitativa, configurou-se num estudo de caso, tendo como objeto 
de estudo a postura do professor. O lócus de investigação foi uma Instituição Pública Federal de 
Ensino Médio, localizada em Fortaleza - CE, no Brasil. A experiência empírica deu-se em três 
fases: observação do professor durante a aula, formação do professor sobre a SF e observação da 
aula; após a formação. A coleta de dados deu-se a partir da observação direta das aulas, dos 
vídeos produzidos no Laboratório de Informática Educativa (LIE) e das entrevistas 
semiestruturadas. 

A seguir, apresentar-se-á a descrição da aula do professor, realizada durante a primeira 
etapa da experimentação, o que serviu de diagnóstico inicial do trabalho de tese. Nesse contexto, 
surgiu o problema da pesquisa, centrado no próprio método de ensino do professor, ao utilizar as 
tecnologias digitais em suas aulas. A partir do diagnóstico inicial, elaborou-se a proposta de 
formação sobre a SF.  

Primeira etapa: observação da aula do professor, antes da formação com a SF 
Na primeira aula observada, o professor, inicialmente, apresentou a pesquisadora à turma e 

explicou sobre o trabalho que ela pretendia desenvolver. Logo após, o professor pediu aos alunos 
para acessarem o winplot1, mas foi constatado, pelos próprios alunos, que em nenhum 
computador havia o programa. Enquanto os alunos faziam a instalação do software, o professor 
dirigiu-se até o quadro convencional e fez a explanação sobre o conteúdo de funções, explorando 
o gráfico da função do 10 grau. A ideia de trabalhar este conteúdo havia surgiu naquele momento, 
sem nenhum planejamento. Isso foi confirmado; na primeira entrevista realizada com ele, após a 
primeira fase.  

                                                 
1 O Software Winplot foi desenvolvido, por volta de 1985, por Richard Parris, professor da Philips Exeter 
Academy, nos Estados Unidos. O programa é de fácil acesso para download, consultar o site: 
http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html 
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 Dessa forma, o professor passou a explicar como poderiam ser construídos gráficos das 
funções do 10 grau no Winplot, como visualizado; na figura 1, a seguir: 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

O winplot é um software; que propicia uma aprendizagem por descoberta, permitindo 
trabalhar a construção de figuras em duas e três dimensões, o que contribui para uma melhor 
organização e visualização de objetos geométricos. Outra possibilidade oferecida pelo programa 
é a exploração de atividades; por meio de animações. O estudante poderá utilizar cores e linhas 
variadas para identificar na tela diferentes objetos, de forma clara e precisa. Também é possível 
mudar o objeto de um lugar para outro, num mesmo plano cartesiano, sem deformá-lo. A 
articulação do conteúdo no software, quando conduzida pelo aluno, propicia interpretações de 
ordem cognitiva e metacognitiva.  

Desse modo, depois da exposição do conteúdo, caberia ao professor propor aos alunos 
utilizarem o software para trabalhar a construção dos gráficos, esboçados no quadro 
convencional, respeitando o ritmo de aprendizagem de cada um; e dando-lhes tempo para 
realizar a “transposição informática”, mas não o fez. Segundo Souza (2010, p. 60), o termo entre 
aspas designa o trabalho sobre o conhecimento que permite sua representação simbólica e 
operacional num dispositivo informático, nos aspectos de apresentação, manipulação e 
visualização do conhecimento. Entretanto, nessa aula, não houve integração do ambiente digital 
com o conteúdo proposto. Enquanto, de um lado, o conteúdo era lançado, estabelecendo uma 
forma de ensino unilateral, pronto e acabado; de outro lado, o aluno permaneceu alheio ao   
processo, ora explorando o software; de forma desarticulada do conteúdo, ora observando 
passivamente as explicações do professor feitas no quadro. 

A abordagem tradicional de ensino, com o professor limitando-se à exposição e à 
transmissão do conteúdo matemático, predominou durante a aula. Os alunos pareciam estar no 
mesmo nível de conhecimento, recebendo o mesmo conteúdo, no mesmo ritmo. Além disso, 
havia um distanciamento do professor para com os alunos e vice-versa, afastando estes do 
processo de construção do conhecimento. Essa postura do professor ratificou as características 
do modelo de ensino tradicional. 

Souza (2010, p. 85) entende que o professor, quando se mantém distante do aluno, 
produzindo aula na forma unilateral, não contribui para a construção do conhecimento em jogo. 
Nesse processo, a autora orienta que “o docente deve levar em conta as experiências vivenciadas 
pelos alunos e seus conhecimentos anteriores, acerca das atividades desenvolvidas”.  

Figura 1. Conteúdo sobre funções do 1º grau  
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Após a observação da aula, na primeira fase, compreendeu-se que o professor precisava 
ter, em sala de aula, uma postura compatível com o novo paradigma da educação, que o coloca 
na posição de mediador de um ensino reflexivo, cujo objetivo é tornar o aluno o protagonista de 
sua própria aprendizagem, condição essencial e necessária para a construção de um modelo 
educacional diferente do paradigma tradicional. (BRASIL, 2009, p.14) 

Frente a essa realidade, percebeu-se que o problema da pesquisa estava na própria ação 
docente, situada numa prática instrucional que deixou praticamente sem efeito o uso do software 
winplot.  Desse modo, houve a necessidade de construir uma proposta de formação do professor 
para adequar-se às novas posturas de ensino. Usou-se, para isso, a SF como referencial 
metodológico, por considerá-la um instrumento ideal para discutir a prática pedagógica; no 
contexto das tecnologias digitais.  

Incluiu-se Schön (2000) neste estudo, em razão de suas ideias serem  pertinentes ao que se 
propôs desenvolver na proposta de formação; e por ser ele um teórico inserido na epistemologia 
da prática reflexiva e do conhecimento na ação. A postura do professor reflexivo muda a 
condição de mero transmissor do conhecimento.  

As fases de experimentação da pesquisa empírica foram realizadas no LIE, antes e depois 
do período da formação.  

Segunda etapa: a formação do professor com a metodologia da SF 
Após a análise da postura do professor, na primeira etapa da pesquisa empírica, com o uso 

do recurso digital (software winplot), o professor foi convidado a assistir sua própria aula, a fim 
de estabelecer um comparativo de suas ações com o modelo de ensino tradicional; e fazer uma 
autocrítica de seu trabalho, procurando identificar em suas ações os seguintes aspectos, 
característicos do ensino tradicional, conforme asegurado por Freire (1996): Exposição como ato 
exclusivo do professor; transmissão de informações, na forma unilateral, dele para o aluno, 
afastamento do aluno do processo de construção do conhecimento, tornando-o receptor passivo 
de sua própria aprendizagem, e professor como principal fonte da informação.   

Diante dos resultados constatados, realizou-se uma intervenção na prática pedagógica do 
professor, pasando a trabalhar com ele o proceso de mediação, com o intuito de mudar sua 
postura; a partir da apropriação da sequência Fedathi, o que favorece uma postura mais reflexiva 
no ensino, amparada nas concepções de Schön (2000).  

As quatro fases da SF foram exploradas na formação no momento da preparação da 
“sessão didática”, expressão que, de acordo com Rocha (2006, p.57), guarda familiaridade com 
“situação didática”, de Brousseau (1996). Enquanto; esta é formada pelas múltiplas relações 
pedagógicas estabelecidas entre professor, alunos e saber, constituíndo a parte essencial para 
caracterizar o espaço vivo de uma sala de aula, àquela reúne os mesmos elementos vinculados a 
outros, como: objetivos, métodos e recursos didáticos. 

Assim, tornou-se essencial o planejamento de sessões didáticas, objetivando nortear a 
postura do professor durante a execução da aula. A SF orienta que, na preparação da sessão 
didática, deve-se fazer a  análise do ambiente e a análise teórica: A primeira prevê a verificação 
do nível de conhecimento do aluno; sobre o conteúdo abordado (plateau)2, a escolha do material 

                                                 
2 Plateau: De acordo com a SF, significa o conhecimento do aluno acerca do assunto abordado (Souza, 
2010). 
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(recursos analógicos e digitais que serão utilizados), a duração da aula, variáveis locais, como 
hipóteses levantadas a respeito do conteúdo; dos alunos e do professor, dentre outras 
preocupações que poderão surgir durante a preparação da aula. A análise teórica envolve o 
conteúdo que será abordado. 

Na tomada de posição, que corresponde à primeira fase da SF, o professor deverá 
apresentar aos alunos a situação desafiadora ou o problema, podendo ser feito na forma escrita 
ou oral, mediante a utilização de jogo, de software educativo; ou de outra forma sugerida pelo 
próprio professor.  

Na fase da maturação, o estudante busca compreender e identificar as variáveis envolvidas 
no problema. Nessa hora, caberá ao professor intervir no processo, mediando com perguntas 
reflexivas; para ajudar o aluno a levantar hipótesis; e tecer conjecturas para o entendimento do 
problema proposto. Esse momento proporciona ao professor o feedback, a partir do qual se 
poderá constatar se os alunos estão compreendendo ou não os conteúdos ensinados.  

A solução é a fase na qual os alunos, individualmente ou em grupo, representam e 
organizam esquemas das soluções encontradas, podendo apresentá-los mediante linguagem 
escrita e/ou oral, utilizando recursos analógicos ou digitais. A postura do professor como 
mediador será a de promover desequlíbrios cognitivos e metacognitivos no aluno ao estimular as 
trocas de ideias e as discussões sobre suas próprias construções, objetivando a apropriação do 
conhecimento de modo investigativo e reflexivo.  

Na última fase, a prova, o professor faz a analogia das soluções apresentadas pelos alunos 
com os modelos científicos, por meio da linguagem formal da Matemática, finalizando, assim, o 
processo. 

Durante o período de formação, foram preparadas três sessões didáticas. No tópico; a 
seguir, analisar-se-á a postura do professor ao aplicar a primeira sessão didática; com a SF.  

Terceira etapa: observação do profesor; durante a aplicação da primeira sessão didática 
O LIE, após quatro meses fechado, em razão de reforma, reabriu mais modernizado, com 

outra estrutura física e tecnológica, incluindo um quadro interativo. Mas o professor preferiu usar 
o quadro convencional e iniciou a aula começando com uma breve exposição sobre o conteúdo 
de funções do 20 grau. Em seguida, solicitou aos alunos a construção de gráficos no winplot, a 
respeito do conteúdo exposto. 

Identificou-se, aqui, uma possível semelhança com a tomada de posição, da SF, quando o 
professor apresentou o problema, na forma oral e escrita, como mostrado na figura 2, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Conteúdo sobre funções de 20 grau 
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Durante a abordagem do problema, o professor permaneceu com a mesma postura da fase 
anterior, ou seja, não assumiu a condição de mediador; para estimular os alunos a se envolverem 
no problema, de modo individual ou coletivo. De acordo com a metodologia da SF, a mediação 
didática do professor é importante para provocar conjecturas que podem ajudá-los a obter êxito 
nas atividades educativas. Novamente, houve apenas a apresentação da situação desafiadora. 

Depois dessa etapa, iniciou-se a fase da maturação, em que os alunos debuçaram-se sobre 
a atividade e utilizaram o winplot para contruír os gráficos solicitados pelo professor. Na 
formação, enfatizou-se que a SF deixa nitidamente claro que “o engajamento do estudante nas 
atividades matemáticas está diretamente ligado à sequência das diferentes situações propostas 
mediante uma situação didática”. (LIMA, 2006, p. 44)  

Entretanto, durante a maturação, não existiu a preocupação em instigar os alunos à 
estabelecerem relações do problema com outros conhecimentos aprendidos anteriormente, 
fazendo-os levantar hipóteses e tercer conjecturas com conhecimentos anteriores, no próprio 
ambiente  digital. Com isso, o professor poderia ter obtido novamente momentos de feedback a 
respeito da aprendizagem deles. Mas, desta vez, os alunos ficaram à vontade. Alves (2011, p. 
154), um estudioso da SF, propõe que, nesta fase, o professor deve provocar situações de 
conflitos cognitivos, explorando a percepção e a intuição dos alunos sobre o conhecimento e; 
estimulando  a troca de ideias; a respeito do conteúdo.  

Terminada essa etapa, iniciou-se a fase da solução, em que os alunos foram chamados a 
apresentar suas soluções, mediante as representações dos objetos construídos. Alguns usaram o 
quadro interativo, outros preferiram apresentá-las no próprio computador, permanecendo 
sentados onde estavam.  

Um representante do grupo B foi ao quadro interativo e mostrou como se construíam 
gráficos da função do 2º grau; no software. Durante as apresentações, o professor manteve a 
postura de mediador do conhecimento, explicando também que o recurso digital facilitava a 
elaboração e a visualização dos gráficos; com mais precisão. O professor formulou perguntas 
sobre o domínio da função, mas não apresentou contraexemplos; no sentido de lançar novas 
situações; e, assim, gerar desequilíbrios de ordem cognitiva e metacognitiva, fazendo-os 
compreender que havia outra solução diferente daquela apresentada. 

Conforme Souza (2010, p.93), a refutação ou rejeição dos modelos inadequados; têm a 
intenção não apenas de mostrar aos alunos que a solução ideal deverá satisfazer o problema em 
questão, ou somente determinadas situações, mas de  apresentar “um número maior possível de 
situações que necessitem desse conhecimento, com vista à resolução”. 

Um representante do grupo D iniciou a apresentação da atividade; no quadro digital. Da 
mesma forma, o professor manteve a postura de um mediador, levando-os a refletir sobre a 
relação entre a imagem e o domínio da função. Dessa vez, formulou questionamentos e teceu 
conjecturas do conteúdo abordado. Finalizada essa etapa, o professor, então, parte para a prova, 
explicando as soluções propostas pelos grupos e formalizando, então, o conhecimento por meio 
da linguagem científica da matemática. Dessa forma, terminou a aula fazendo a conexão entre os 
modelos apresentados e o modelo matemático científico.  

A SF foi de fundamental importância por ter propiciado ao professor a transformação de 
sua postura, mesmo sem haver internalizado a metodología; de forma plena. Aos poucos, o 
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professor passou a assumir a postura de mediador, à medida que suscitava nos alunos o espírito 
investigativo e reflexivo de sua própria aprendizagem.  

Outra constatação é que o quadro interativo e o software utilizados como recursos didáticos 
serviram para facilitar a transposição do conhecimento matemático, visto que favoreceram a 
movimentação dos objetos geométricos, dando-lhes vida e proporcionando melhor nitidez e 
visualização ao estudante; e, ainda, propiciando ao professor feedback imediato da construção 
dos objetos; em movimento, impossível de ser feito no quadro convencional ou no caderno do 
aluno.  

Resultados e considerações finais 

 Na aula observada, realizada na primeira etapa da pesquisa empírica, a postura do 
professor refletiu o método do ensino tradicional, com aulas expositivas, centradas em uma 
pedagogia diretiva, em que um ensina e o outro aprende, não permitindo ao educando intervir no 
proceso; de forma investigativa.  

Na primeira Sessão Didática, realizada na terceira etapa, evidenciou-se a melhoria da 
prática pedagógica do professor, que, influenciado pela SF, transformou sua postura; de forma 
positiva, ainda que não tenha sido como o esperado. No entanto, percebeu-se que os alunos 
tiveram a liberdade de apresentar suas construções, o que propiciou a interação entre eles e o 
professor, além de momentos de discussão e socialização do conteúdo.  

Todavia, o professor não levou em conta o plateau da turma nos dois momentos relatados, 
antes e depois da formação com a SF, partindo do princípio de que os alunos encontravam-se no 
mesmo nível de conhecimento. Dessa forma, não respeitou o ritmo de aprendizagem de cada um. 
Notou-se, então, uma lacuna na internalização da SF, à medida que não valorizou os 
conhecimentos prévios dos alunos. 

Mediante as condições apresentadas, atestou-se a necessidade de formação do professor 
para mudar a postura convencional de ensinar, preparando-os para empregar os recursos 
informáticos no planejamento e execução da aula, visto que a maioria dos professores ainda 
permanece presa a uma prática que reflete a sua própria formação, solidificada no ensino por 
transmissão/recepção, o que produz uma postura inadequada ao universo tecnológico 
informatizado. 

Vale ressaltar que o emprego dos recursos digitais no ensino exige mudança de atitude, de 
comportamento, de organização didática e metodológica. A esse respeito, é possível ver na SF 
uma forma de ajudar o professor nessa organização didática para o planejamento e execução da 
aula com as tecnologias digitais.  

A pesquisa conduz à conclusão de que  a metodologia Sequência Fedathi foi 
imprescindível para repensar a atividade educativa, tornando a aula mais atrativa e desafiadora 
para os alunos. 

Na sessão didática, o winplot  favoreceu modos diferentes de refletir sobre os conteúdos 
matemáticos. No entanto, a escolha de uma tecnologia requer uma conscientização sobre a forma 
de abordagem do professor para aplicá-las nas atividades, a fim de explorar o potencial do aluno 
na aquisição de conhecimento. 

Abordou-se a Sequência Fedathi (SF) na organização didática e metodológica do trabalho 
do professor, visando estabelecer possíveis interfaces entre prática, teoria e uso pedagógico das 
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tecnologias digitais, com o intuito de oferecer ao educador outras competências que precisam ser 
incorporadas para a melhoria do processo educativo. 

Em vista disto, a proposta deste trabalho rompeu com a visão tradicionalista de ensino, na 
concordância de que a dinâmica da aula deve estar assentada na relação permanente entre 
professor e alunos. 
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Resumen 

El presente trabajo evidencia el proceso de aprendizaje de alumnos de bachillerato 
respecto a la solución de sistemas de ecuaciones lineales de 2x2 a través de la puesta 
en escena de dos instrumentos diseñados en dos diferentes escenarios: Con lápiz y 
papel (I1)  y con uso de la tecnología Excel (I2), con la finalidad de apoyar el tránsito 
entre representaciones semióticas, teniendo en cuenta la afirmación de Duval (1998) 
de que  “se ha adquirido un concepto determinado, cuando se es capaz transitar entre 
por lo menos dos diferentes representaciones semióticas del concepto mismo”. 

Palabras clave: tecnología, representaciones semióticas, sistemas de ecuaciones 
lineales. 

Introducción 

La motivación de este trabajo surge de los errores comunes que cometen los alumnos que 
acaban de egresar del bachillerato (17 a 18 años) y que ingresan a cursar una licenciatura en 
matemáticas, respecto al tema de sistemas de ecuaciones lineales. Además de un estudio que 
realizó Martínez (2013) a un profesor del nivel bachillerato.  

El objetivo es que mediante la utilización de la tecnología (diseño en Excel) los alumnos 
transiten de la representación entre diferentes representaciones de la solución de ecuaciones 
lineales (de verbal a la analítica, de analítica a geométrica y de geométrica a aritmética), para 
posteriormente regresar la solución del problema en su contexto. 

Como menciona Segura (2004) los errores comunes que presentan los alumnos al resolver 
sistemas de ecuaciones de 2x2 son: 

• El manejo de las operaciones aritméticas elementales 
• Resuelven un sistema de ecuaciones lineales y no verifican la solución 
• No realizan de forma correcta el paso del registro verbal al algebraico 

mailto:borjonrojo@hotmail.com
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Generalmente para que los alumnos lleguen a una representación gráfica pasan primero por 
la representación tabular, generando una serie de parejas ordenadas que posteriormente les sirven 
de base para trazar la gráfica. En este sentido la bondad del diseño implementado es que genera 
gráficas a partir de las ecuaciones planteadas sin la necesidad de pasar por el registro tabular, 
desvinculando con ello las representaciones que se fomentan tradicionalmente y propiciando la 
visualización matemática de la solución  de la solución del sistema en cuestión, o por lo menos 
una aproximación de dicha solución. 

Marco de referencia 

El referente teórico que da soporte a este trabajo es el denominado Teoría de 
representaciones semióticas, compartiendo la idea Duval (1999) de que comprender los 
conceptos en el área de las matemáticas no es una tarea fácil, pues no son objetos tangibles, es 
decir, en general comprendemos un objeto hasta que lo vemos representado; esta teoría se basa 
en la idea de que para apropiarse de un objeto se requiere algo más que nombrarlo, es necesario 
exteriorizarlo y desligarlo de su representación.  

Cuando trabajamos con sistemas de ecuaciones lineales, generalmente se trabaja en un 
contexto algebraico, donde se presenta el sistema y se pide su solución por diferentes métodos, 
en éste trabajo se pretende realizar una transición “natural” entre los registros de representación, 
para permitir al alumno identificar las soluciones del sistema de ecuaciones lineales en diferentes 
contextos, tomando como herramienta mediadora a la tecnología. 

El mismo Duval (1999) define las representaciones como “una forma de exteriorizar las 
representaciones mentales por medio de producciones constituidas por el empleo de signos. Las 
producciones se pueden representar de forma verbal, numérica, algebraica y gráfica, que pueden 
incluir diferentes formas de escritura, como números, notaciones simbólicas, representaciones 
tridimensionales, gráficas, redes, diagramas, esquemas, etc.”. En este sentido la tecnología es un 
fuerte aliado, pues permite un tránsito natural entre las representaciones sin la necesidad de 
realizar todos los procesos de conversión necesarios para llegar a ellos. 

Los resultados mostrados en el trabajo concuerdan con la idea de Duval (1998),  de que “se 
ha adquirido un concepto determinado, cuando se es capaz transitar entre por lo menos dos 
diferentes representaciones semióticas del concepto mismo”, es decir, manipular e identificar la 
solución de un sistema de ecuaciones lineales en cualquier contexto. 

Del miso modo,  Duval (2006) menciona que: “Los contextos de representación usados en 
la actividad matemática son necesariamente semióticos y tener en cuenta la naturaleza semiótica 
de las mismas implica tener en cuenta tanto las formas en que se utilizan como los requisitos 
cognitivos que involucran”, por tal motivo,  para introducir un objeto matemático en el salón de 
clases se requiere necesariamente usar sus representaciones, transformaciones y conversiones.  

Metodología 

El tema de sistemas de ecuaciones lineales de 2x2 se aborda tradicionalmente a partir del 
segundo año de secundaria de acuerdo a los planes y programas de estudio SEP (2011), como 
una manera de iniciar con el aprendizaje del álgebra, se continúa con él en el primer semestre de 
nivel bachillerato, puntualizando más los métodos de solución. 

Éste trabajo se desarrolla en un esquema experimental diseñando dos instrumentos de 
manera paralela: En el primero (I1) se trabajó con lápiz y papel y en el segundo (I2) a través de 
una hoja de cálculo interactiva en Microsoft Excel. 
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Ambos instrumentos fueron aplicados a un grupo de 18 alumnos del primer semestre de la 
licenciatura en matemáticas, de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México; cada uno de 
ellos contaba con una computadora personal para ejecutar el I2. Cabe mencionar que los alumnos 
actualmente trabajan por competencias la matemática preuniversitaria con la finalidad de 
solventar dificultades que se han detectado con anterioridad. 

Instrumentos 

Se diseñaron un par de instrumentos (I1 e I2), con problemas que fueron extraídos de 
Barnet, Ziegler, y Byleen (2000) y de Bello (1997),  estructurados de la siguiente manera: 

I1. Conformado por un problema tipo examen en el que se reflejan los aprendizajes 
adquiridos por los alumnos. Se parte de un problema en su representación verbal en el contexto 
de la agronomía, para que a partir de éste se obtenga: la representación analítica, la solución del 
sistema de ecuaciones lineales de 2x2 inmerso en el mismo y la devolución de la solución en el 
contexto del problema.  En éste instrumento se fomenta el tránsito entre las representaciones 
verbal – analítica – verbal. 

I2. Es un instrumento interactivo diseñado en una hoja de cálculo en Excel que permite a 
los alumnos completar campos estratégicos de una representación y visualizar el comportamiento 
de los mismos en un contexto de un problema de sistemas de ecuaciones lineales. La reflexión de 
sus respuestas es necesaria para cuidar la lógica del problema.  

Así mismo, el I2 está estructurado por cuatro problemas de la siguiente manera: En los dos 
primeros se trabaja el tránsito entre las representaciones verbal -  analítico – gráfico – aritmético, 
mientras que los dos últimos problemas se apegan al proceso de solución de un sistema por el 
método de sumas y restas, transitando entre la representación verbal, aritmética y gráfica. En 
todos los problemas se incluyen campos prediseñados que permiten al alumno verificar su 
proceso de solución y realizar una devolución del problema. 

Resultados 

La experimentación se realizó el día 20 de junio del 2014 en un aula de cómputo de la 
Unidad Académica de Matemáticas de la UAZ, con un grupo de 18 alumnos próximos a ingresar 
al primer semestre de la licenciatura en Matemáticas, quienes  trabajaron con los dos 
instrumentos. La imagen 1 muestra la forma de trabajo  

 
Figura 1. Forma de trabajo en el aula 
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Los alumnos respondieron el I1 por diferentes métodos, la imagen 2 ilustra el tipo de 
respuestas obtenidas, donde se rescata que contrario a lo que opina Segura (2004) los alumnos en 
su mayoría fueron capaces de  transitar entre la representación verbal y la analítica 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 2. Respuesta de alumnos a I1 

Los resultados globales de I1 muestran que los alumnos utilizaron sólo dos métodos de 
solución conocidos por ellos, el de sumas y restas y el de sustitución, predominando una mayoría 
al método de sumas y restas, como se muestra en la gráfica 1. 

 
Gráfica 1. Métodos de solución utilizados en el I1 

Por otro lado, la mayor parte de los alumnos resuelven el problema en su representación 
analítica pero no logran regresar a la representación verbal, es decir, la mayoría no fueron 
capaces de dar la solución en el contexto del problema, tal como se muestra en la gráfica 2. 

 
Gráfica 2. Formas de solución implementadas 

Por otra parte, respecto a la utilización de I2, el software inicia con el manejo del método 
gráfico para la solución de sistemas de ecuaciones lineales de 2x2, y presenta al alumno un 
problema verbal véase figura 3, con el cual deberá rellenar celdas estratégicas coloreadas en 
amarillo, que lo llevarán a la siguiente representación. En él encontramos que es fácil que los 
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alumnos intercambien las incógnitas del problema, lo que se refleja de manera inmediata en la 
representación geométrica, y ocasionando soluciones invertidas. Por ejemplo, para el problema 
1, las soluciones obtenidas fueron (4,6) y (6,4), lo que no altera la solución del problema, como 
se verá posteriormente. 

 
Figura 3. Representación verbal del problema e identificación de variables 

Una vez identificadas las variables, debe transitar a una representación analítica del 
problema, como se muestra en la figura 4, identificando con ello los coeficientes planteados. 

 
Figura 4. Representación analítica e identificación de coeficientes 

Con los valores propuestos, el software presenta automáticamente la representación gráfica 
de las rectas del sistemas de ecuaciones, permitiendo que el alumno visualice el cruce o no de las 
gráficas, como se muestra en la figura 5, posteriormente se plantean preguntas que permiten al 
alumno verificar la solución que él visualizó.  

  
Figura 5. Representación geométrica del problema 

Finalmente, se transita de la representación geométrica a la solución del problema en su 
contexto, como se ilustra en la figura 6. 
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Figura 6. Tránsito de la representación geométrica a la representación verbal  

Por otra parte, con la finalidad de que los alumnos comprueben que la solución obtenida es 
verdadera, se agrega un apartado para cada problema en el que tecleando los valores obtenidos, 
el software automáticamente los sustituye en las ecuaciones originales  y evidencia que el 
resultado satisface las igualdades, como se muestra en la figura 7. 

 
Figura 7. Comprobación de la solución obtenida 

Con las respuestas a las preguntas planteadas y la comprobación automática de la solución, 
ellos deben formular una definición de solución de un sistema de ecuaciones lineales de 2x2, en 
esta parte encontramos expresiones como la que se ilustran en la figura 8, donde se detecta que la 
mayoría de los alumnos no reflejan un concepto claro de la definición, ya que sólo 4 de 18 
fueron capaces de estructurarla. 

 
Figura 8. Definiciones de los alumnos respecto al concepto de solución de un sistema de ecuaciones. 

Llama la atención que sólo un alumno estructuró su definición en términos de la 
representación geométrica, como se muestra en la figura 9. 

 
Figura 9. Definición en el contexto geométrico 
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Los problemas presentados en I2, se trabajan mediante los métodos de solución gráfico y 
de sumas y restas, permitiendo que los alumnos modifiquen sólo los campos requeridos para el 
tránsito de una representación a otra. 

Por otra parte, los resultados obtenidos reflejan que el I2 tuvo una gran aceptación por 
parte de los alumnos, ya que el propio instrumento realiza las operaciones necesarias y las 
gráficas correspondientes, es decir, guía al alumno en el tránsito entre representaciones y permite 
que visualicen y reflexionen sus respuestas. 

Conclusiones 

Las conclusiones se presentan en base al tránsito entre representaciones para el instrumento 
I1 observamos que la mayoría de los alumnos fueron capaces de transitar entre la representación 
verbal y la representación analítica, véase gráfica 3.  

 
Gráfica 3. Tránsito de la representación verbal a la analítica 

Por otra parte, acorde con el objetivo planteado, el uso de la tecnología utilizada en I2, 
permitió que los alumnos lograran transitar entre diferentes representaciones del concepto de 
sistemas de ecuaciones lineales de 2x2, como lo muestran las figuras 3, 4, 5, y 6, una vez que 
completan los campos marcados con fondo amarillo, lo que acorde con la teoría de 
representaciones semióticas nos permite concluir que se ha apropiado del concepto. 

Por otra parte, cuando se les indagó acerca de si “¿Representa para ti alguna ventaja usar la 
tecnología?”, en su mayoría los alumnos argumentaron que es ventajosa, ya que solamente 
sustituían valores en las expresiones dadas y automáticamente la computadora les arrojaba 
resultados y gráficas, reduciendo notablemente el tiempo que invierten en resolver un problema. 
Solamente uno de los alumnos tomó la posición del programador, afirmando que “para usarla es 
más fácil, pero para crear aplicaciones del este tipo es más difícil y en el caso de un sistema 
pequeño es más fácil resolverlo que programar la solución en una hoja de cálculo”. 
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Resumo 
Atualmente, o computador é usado em diversas atividades do cotidiano. Por isso, 
pode se tornar uma ferramenta importante no processo de aprendizagem se utilizado 
adequadamente. Considerando o potencial de utilização do computador como 
ferramenta de aprendizagem da matemática, foram elaborados sete Objetos de 
Aprendizagem (OA’s). Estes OA’s são voltados para o ensino de frações na 
Educação Básica e são caracterizados como materiais didáticos virtuais. Este 
trabalho objetiva discutir com os licenciandos a finalidade e os aspectos 
metodológicos dos OA’s, assim como as possibilidades de sua utilização através de 
abordagens alternativas de ensino e aprendizagem. Seguindo uma abordagem 
qualitativa de investigação, este artigo focaliza a aplicação desses objetos junto a 
alunos de um curso de Licenciatura em Matemática; a coleta de dados se deu através 
de questionários. Como resultado, foi possível observar que, para esses futuros 
professores de matemática, os OA’s têm potencial de proporcionar ao aprendiz uma 
maneira inovadora, estimulante e significativa de aprender, se acompanhados de um 
bom direcionamento. Segundo os participantes, isso ocorre em função do aspecto 
lúdico e metodológico empregado nestes OA’s. 

Palavras chave: frações, objetos de aprendizagem, formação inicial de professores. 

Introdução 
 Os números racionais, em particular as frações, estão entre os assuntos mais complexos 
para os alunos da Educação Básica (Brasil, 1997). Desta forma, a criação e aplicação de métodos 
de ensino, que facilitem a aprendizagem a partir de abordagens lúdicas, pode ser uma alternativa 
que torne o ensino de frações mais simples e atraente. Sabe-se que o computador está presente na 
maioria das atividades realizadas hoje em dia (Brasil, 1997). Neste sentido, a utilização do 
computador para se ensinar matemática, nos dias de hoje, tem grande potencial didático-
pedagógico. Apoiados na utilização do computador para fins educacionais, sete atividades 
lúdicas foram desenvolvidas em ambientes virtuais para o ensino e aprendizagem de frações na 
Educação Básica. Estas atividades são chamadas Objetos de Aprendizagem (OA’s), cuja 
definição será apresentada mais adiante. 
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 Nos últimos anos, as diretrizes curriculares brasileiras têm reconhecido uma crise na 
Educação e proposto mudanças na estruturação da aula, tanto em relação aos conteúdos a serem 
ensinados quanto na metodologia de ensino das escolas brasileiras (Brasil, 1997). Levando isso 
em consideração, será abordado neste trabalho não somente o uso das novas tecnologias no 
ensino de matemática (em particular dos OA’s) como também a metodologia que se emprega na 
utilização das mesmas, a qual interfere diretamente em seus resultados (Macedo, 2000). Mais 
especificamente, este trabalho busca promover uma discussão sobre o tema da utilização de OA 
para ensino de frações, junto a alunos de graduação de um curso de Licenciatura em Matemática. 

 Os OA’s avaliados neste trabalho exploram aspectos lúdicos do conhecimento com 
propósito de introduzir (nível 1), consolidar (nível 2) e expandir (nível 3) conceitos referentes a 
Frações. Na totalidade, são utilizados sete objetos que englobam atividades experimentais e 
jogos pedagógicos, cujas regras e dinâmicas são familiares aos alunos, como jogo da memória, 
quebra-cabeça, dominó etc. Já a aplicação desses objetos foi realizada junto a alunos de um curso 
de Licenciatura em Matemática, a fim de promover uma discussão sobre a importância e a 
finalidade do emprego desses objetos no processo de ensino e aprendizagem de matemática, bem 
como sobre os aspectos metodológicos inerentes à proposta empregada na elaboração destes 
OA’s. Uma vez que essa aplicação permite reflexões acerca do processo de ensino e 
aprendizagem da matemática e da utilização do lúdico no ambiente computacional, entende-se 
que isso pode enriquecer a formação profissional destes futuros professores, influenciando 
positivamente na atuação destes em sala de aula. 

Considerações teóricas 

Sobre o ensino de frações 
 No Brasil, o conceito de número racional, na sua representação fracionária, é abordado nos 
anos iniciais do Ensino Fundamental1 (entre o 4º e o 5º anos) e este estudo se estende até os anos 
finais deste nível de ensino (7º e 8º anos). Este estudo se estende pelo menos até o final do 
terceiro ciclo (7º e 8º anos). Para Damico (2006), os números racionais são de grande 
importância para a formação dos alunos. Os conhecimentos de números racionais favorece ao 
aluno o desenvolvimento de habilidades para resolução de problemas cotidianos e age no 
desenvolvimento de competências cognitivas. Além disso, provê uma sólida base conceitual na 
qual se apoiam estruturas matemáticas mais complexas. Castro e Oliveira (2009, p.60) ainda 
complementam: “No mundo real, segundo Onuchic e Botta (1997), frequentemente nos 
deparamos com situações que exigem o conhecimento de Números Racionais, seja na forma de 
frações, razões, decimais ou porcentagem”. 

 Embora este tema tenha grande importância, pesquisadores e educadores concordam que 
noções relacionadas aos Números Racionais ainda são difíceis de serem aprendidas pelos alunos 
(Behr; Harel; Post; Lesh, 1992 apud Damico, 2006). Para Ohlsson (1991 apud Onuchic, 2008), a 
natureza dos números racionais (que é composta por diferentes “personalidades”, isto é, 
diferentes significados que eles podem assumir) é um dos motivos que leva à dificuldade no 
aprendizado. Da perspectiva da pesquisa e do desenvolvimento curricular, descrever estas 
“personalidades” com clareza e profundidade de forma a proporcionar aos alunos uma firme 
fundamentação teórica é também um desafio a ser conquistado (Onuchic e Allevato, 2008). Isso 

                                                 
1 O ensino fundamental brasileiro é composto de nove anos e contempla os anos iniciais ( do 1º ao 5º ano) e os anos 
finais (do 6º ao 9º ano).  
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se aplica, em especial, para os números racionais na forma fracionária, fato apontado por 
diversas avaliações oficiais. 

 Segundo Damico (2006), resultados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB), de 2001, por exemplo, mostrou que grande parte dos alunos da 4ª série do 
ensino fundamental precisa de registros pictóricos (esquemas ou desenhos) para associar partes 
de um todo às frações. O autor também apresenta resultados da análise pedagógica do SARESP 
(Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, 1998). O conjunto de 
resultados mostrou um preocupante cenário, pois os resultados revelaram que alunos do Ensino 
Médio têm dificuldades em resolver situações-problema que envolvem as operações básicas com 
frações. Outro dado do SARESP (2009) aponta que, em relação à matemática, cerca de 30% dos 
alunos avaliados tiveram notas consideradas "insuficientes" ou "abaixo do básico". Mais 
recentemente, o relatório geral do Pisa (Programme for International Student Assessment, 2012) 
mostrou que o desempenho dos estudantes brasileiros em leitura piorou em relação a 2009. Esse 
mesmo relatório apontou que “2 em cada 3 alunos brasileiros de 15 anos não conseguem 
interpretar situações que exigem apenas deduções diretas da informação dada. Não são capazes 
de entender percentuais, frações ou gráficos”. 

 Evidências como as expostas anteriormente mostram que é preciso muita dedicação e 
responsabilidade no ensino de frações para que este tema seja ensinado e efetivamente 
aprendido. Faz-se importante refletir também sobre isso em curso de formação dos futuros 
professores de Matemática. Esse tipo de reflexão aprimora a preparação dos alunos destes 
cursos, visando melhor compreensão sobre os diferentes construtos que compõem o conceito de 
número racional (Damico, 2006). 

Sobre o lúdico no ambiente virtual 
 É notório que o mundo está em uma época de avanços tecnológicos cujos impactos são 
incontestáveis, mudando constantemente atividades rotineiras. Com isso, novas demandas 
surgem também para os profissionais da educação, implicando na necessidade de rever as formas 
de interação professor–aluno–informação (Curry & Nunes, 2009). Nesse contexto, o computador 
pode representar muito mais que uma máquina de memorização. Curry & Nunes (2008, p. 28) 
consideram que o computador “pode promover a aprendizagem do educando e ajudar na 
construção do processo de conceituação e no desenvolvimento de habilidades importantes para 
que ele participe da sociedade do conhecimento”. 

 Ao se inserir a informática na Educação, deve ser ressaltada a importância tanto dos 
aspectos pedagógicos quanto dos sociais. Isto é, a adoção destas novas tecnologias, 
particularmente as computacionais, “requer interação, participação, colaboração e a consciência 
de que o conhecimento implica em um processo de construção” (Curry & Nunes, 2008, pp. 229). 
O professor precisará rever seu papel e, para tal, necessitará de um novo modelo de formação 
que venha a abranger, inclusive, o uso pedagógico do computador. 

 Ainda sobre a importância do uso de novas tecnologias aliadas à Educação, Curry et al. 
(2008) apontam que o desenvolvimento de atividades lúdicas através de softwares educacionais 
são capazes de tornar a prática educacional e a relação professor-aluno mais prazerosa. O termo 
lúdico tem suas raízes etimológicas na palavra latina ludos, que pode significar: jogo, brinquedo. 
Segundo Almeida (2009), se o termo tivesse ligado a sua origem, o lúdico estaria se referindo 
apenas ao jogo, ao brincar, ao movimento espontâneo; entretanto este termo passou a ser 
reconhecido também como traço essencialmente psicofisiológico. Isso mostra uma necessidade 

http://educacao.uol.com.br/noticias/2013/12/03/pisa-desempenho-do-brasil-piora-em-leitura-e-empaca-em-ciencias.htm
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básica da personalidade do corpo e da mente no comportamento humano. Assim, as implicações 
das necessidades vão além das demarcações do brincar espontâneo e, por isso, a definição de 
lúdico deixou de ser simples sinônimo do jogo (Almeida, 2009). 

 Atualmente, percebe-se que a utilização do lúdico pode contribuir muito no processo 
ensino-aprendizagem, inclusive para o caso de Frações. Araújo (2000, pp.15) destaca que através 
de atividades lúdicas, as aulas de matemática podem se tornar “[...] dinâmicas e prazerosas 
facilitando assim, o ensino e a aprendizagem e levando o aluno a se apropriar do conhecimento, 
vivenciando, experimentando e se tornando uma pessoa autônoma para poder aplicar seus 
conhecimentos na vida”. Portanto, no intuito de fomentar esta união entre tecnologia e educação, 
entre o lúdico e o computador, que surgiu o projeto de elaboração de objetos de aprendizagem 
para o ensino de frações focalizado neste trabalho. 

Sobre os Objetos de Aprendizagem 
 Os Objetos de Aprendizagem (OA’s) são quaisquer entidades, digitais ou não, que possam 
ser usadas, reutilizadas ou referenciadas pelas tecnologias que apoiem o aprendizado (Institute of 
Eletrical and Eletronic Engineers [IEEE], 2002 apud Barbosa; Meneghetti & Ponte, 2009). Ou 
seja, conteúdos multimídia, como vídeos e músicas, softwares específicos a domínio de 
conhecimento, entre outros, que se utilizem tecnologias. Em síntese, um objeto de aprendizagem 
é um recurso digital que pode ser utilizado como suporte ao ensino (Wiley, 2002). São 
características necessárias aos OA’s ter como a reusabilidade, adaptabilidade, granularidade, 
acessibilidade, durabilidade, interoperabilidade e metadados. Essas características, dentre outras, 
permitem a avaliação destes OA’s, sendo sua qualidade relacionada diretamente à satisfação das 
necessidades implícitas dos clientes. (Gama, 2012). 

 Baseando-se nesta definição de OA’s, numa fase anterior a este trabalho, da qual participou 
a primeira autora deste artigo, sete objetos de aprendizagem foram desenvolvidos de acordo com 
o esquema: 

 
Figura 1. Assuntos abordados pelos OA’s para o ensino de frações. 

 O desenvolvimento desses OA’s se deu a partir de uma versão manipulável do material, 
composta de atividades experimentais ou em forma de jogos, que buscam proporcionar a 
construção, por parte dos alunos, dos conceitos envolvidos. Tais atividades foram desenvolvidas 
seguindo uma abordagem em espiral e por níveis de aprofundamento, nos quais se buscou por 
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um equilíbrio entre os aspectos lógico e intuitivo do conhecimento, como enfatizado por 
Meneghetti (2003). Somente depois se começou a criar uma versão virtual, composta por sete 
objetos e abordada em Meneghetti & Barbosa (2009), sobre a qual será comentada de forma 
sucinta no que segue. 

 Os quatro primeiros objetos pertencem à fase de introdução de conceito de frações e suas 
operações. O primeiro objeto, que se chama “Frações com o Professor Sagaz”, aborda 
representação, equivalência, e comparação de frações. O segundo objeto, “Soma e Subtração de 
Frações” introduz o bloco de operações com frações. Posteriormente, o terceiro objeto, 
“Multiplicando Frações com o Trevo de 4 Folhas”, e o quarto objeto, “Dividindo Frações com 
Dinheiro”, vêm para concluir o conteúdo do bloco de operações que contemplam multiplicação e 
divisão de fração, respectivamente. A título de ilustração, seguem duas telas sobre “Soma e 
Subtração de Frações”. 

 
Figura 2. Referente à segunda fase do Objeto de Aprendizagem “Soma e Subtração de Frações”. 

Este objeto, representado na Figura 2, encontra-se dividido em quatro eixos. O primeiro 
eixo visa ensinar o aluno a somar frações de denominadores iguais; já o segundo aborda 
subtração de frações. O terceiro eixo focaliza soma de frações com denominadores diferentes, 
enquanto o quarto trata de subtração de frações com denominadores diferentes. No caso da tela 
representada no lado esquerdo da Figura 2, observa-se que há peças de cores diferentes (azul e 
vermelho). Essas peças são dispostas de forma que os usuários possam manipulá-las, dando-lhes 
a possibilidade de observar a parte do todo que esta soma de frações representa. Já a tela 
apresentada no lado direito da Figura 2 traz uma síntese acerca do assunto, na qual o aluno pode 
se basear anteriormente a resolver os exercícios propostos na sequência da atividade. 

Além da fase de introdução dos conceitos, composta pelos quatro primeiros objetos 
descritos, tem-se a próxima fase que consiste em retomar estes conceitos e aplicá-los em jogos 
cujas dinâmicas são conhecidas pelos alunos, composto por um dominó (referente ao objeto 5), 
um jogo da memória (objeto 6) e um quebra-cabeça (objeto 7). Para exemplificar, é apresentada 
na Figura 3 a seguir uma ilustração do “Quebra-Cabeça das Frações” (objeto 7), que tem por 
propósito retomar de forma divertida o bloco de operações com frações (tratado anteriormente 
nos objetos 2, 3 e 4). 
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Figura 3. Telas ilustrativas do jogo “Quebra-Cabeça das Frações”. 

 Esse jogo, último objeto desenvolvido, consiste em várias partidas. Em cada uma delas, 
uma operação matemática envolvendo frações é gerada (como ilustrado na tela apresentada no 
lado esquerdo da Figura 3). Para liberar uma peça do quebra-cabeça, o jogador precisa resolver a 
operação proposta. Cada operação oferece quatro alternativas, dentre as quais apenas uma é a 
correta. Caso o jogador erre, precisará gerar uma nova pergunta contendo uma operação 
diferente, como visto na tela do lado direito da Figura 3. O aluno só terminará o jogo quando 
liberar todas as peças e colocá-las corretamente nos respectivos espaços. 

Aspectos metodológicos da aplicação dos objetos 
 A aplicação das atividades ocorreu junto aos alunos da disciplina “Prática de Ensino em 
Matemática I” de um curso de Licenciatura em Matemática de uma universidade pública 
brasileira, ministrada pela primeira autora deste trabalho. Essa disciplina tem como um dos 
propósitos abordar metodologias alternativas de ensino e aprendizagem de matemática. Por isso, 
supôs-se oportuna a realização desta aplicação com os alunos desta disciplina. Participaram da 
aplicação oito alunos, número total de inscritos na disciplina em questão. 

 A aplicação ocorreu no mês de junho de 2013, se deu em três dias, totalizando 6 horas/aula 
e seguiu as seguintes etapas: (a) apresentação breve da atividade a ser desenvolvida com a turma; 
(b) aplicação de um questionário inicial para verificar os conhecimentos prévios da turma, com 
respeito à utilização dos OA’s no processo de ensino e aprendizagem; (c) aplicação dos OA’s; 
(d) aplicação de um questionário final de coleta de opiniões, reflexões e sugestões da turma 
referente aos OA’s. 

 O questionário inicial, composto por onze questões, teve por objetivo investigar os 
conhecimentos e opiniões dos alunos sobre o tema “Objetos de Aprendizagem enquanto um 
recurso didático tecnológico e sua utilização no ensino de matemática”. Também se buscou 
conhecer a visão da turma acerca de aspectos importantes tanto no desenvolvimento dos objetos 
(funcionalidade), quanto na aplicação dos mesmos (metodologia). Já o questionário final foi 
específico para os Objetos de Aprendizagem utilizados na aplicação. Este último questionário 
continha sete questões, iguais para cada um dos objetos, que tiveram como propósito coletar as 
opiniões dos futuros professores de Matemática acerca da funcionalidade dos objetos, da 
metodologia empregada, dos aspectos estruturais, do potencial pedagógico destes materiais, 
dentre outros. 
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Discussões da aplicação 
 Por meio de uma avaliação da aplicação dos Objetos de Aprendizagem junto aos alunos do 
curso de Licenciatura em Matemática, feita através da análise dos questionários inicial e final, foi 
possível refletir sobre a finalidade dos OA’s e avaliar o emprego destes objetos no processo do 
ensino e aprendizagem da matemática. Além disso, os licenciandos posicionaram-se em relação 
aos aspectos metodológicos inerentes à proposta apresentada e à utilização do lúdico em 
ambientes virtuais. 

 Quanto à análise do questionário inicial, notou-se que, para estes futuros professores, os 
OA’s podem motivar os alunos e promover uma aprendizagem significativa. Entretanto, a 
utilização dos objetos estaria condicionada ao objetivo do professor, conforme aponta resposta 
colocada na Figura 4. 

 
Figura 4. Resposta de um dos alunos referente à terceira questão do Questionário Inicial. 

 Além do aspecto observado acima, as respostas à outra questão, também do questionário 
inicial envolvendo a finalidade dos OA’s, apresentam uma reflexão sobre qual seria o papel dos 
Objetos de Aprendizagem na aprendizagem de matemática. Na opinião dos participantes desta 
pesquisa, a função dos AO’s é de auxiliar o professor na exposição e construção dos conteúdos e 
favorecer uma aprendizagem significativa motivando os alunos, como é possível observar na 
figura 5. 

 
Figura 5. Resposta de um dos alunos referente à questão cinco do Questionário Inicial. 

 Em outras questões do questionário inicial, os licenciandos apontaram que através da 
utilização de OA’s a aprendizagem de matemática pode se tornar mais divertida (resposta 
apresentada à questão nove), desenvolvendo, ainda, outros saberes que não são necessariamente 
matemáticos (questão oito). Também foi citado o potencial dos OA’s em desenvolver 
habilidades como de trabalhar em grupo, de investigar e de construir estratégias de resolução de 
problemas. Contudo, eles salientaram que embora possa promover todos estes aspectos, os OA’s 
necessitam ter uma boa funcionalidade, tanto no sentido técnico quanto no sentido didático 
(questão 10, item a).  

 De acordo com os licenciandos, no desenvolvimento dos objetos é necessário se atentar à 
sua organização, ou seja, garantir um layout favorável e uma linguagem adequada ao público-
alvo. Também é preciso ter coerência entre os conteúdos e apresentar clareza em seus objetivos. 
Além disso, os licenciandos comentaram ser importante que estes OA’s sejam de fácil acesso e 
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manipulação e, por fim, lembraram que estes devem aguçar a curiosidade dos alunos. Ainda 
tendo todas essas características, os participantes desta pesquisa enfatizaram ser essencial o papel 
do professor durante a aplicação (resposta à questão 10, item b). Para eles, o professor deve: 
elaborar bem as aulas para saber quando utilizar os OA’s; conhecer bem os objetos a serem 
trabalhados para esclarecer possíveis dúvidas; orientar seus alunos e garantir o correto manuseio 
dos objetos; traçar objetivos claros para que as atividades não sejam apenas brincadeiras sem 
sentido para os alunos; e ser um facilitador e mediador durante as atividades, motivando seus 
alunos. 

 Através da comparação dos questionários respondidos, foi possível verificar se os aspectos 
apresentados como importantes na elaboração e aplicação de objetos se aplicavam aos objetos 
testados. No questionário final, referente especificamente aos materiais utilizados, percebeu-se, 
de modo geral, pelas respostas à primeira questão, que os licenciandos gostaram dos Objetos de 
Aprendizagem que lhes foram apresentados. Eles fizeram comentários positivos sobre o aspecto 
lúdico e visual que os OA’s podem proporcionar aos alunos; e sobre a forma diferenciada e 
motivadora de abordar frações, entre outros. Vale ressaltar que um dos respondentes colocou que 
alguns dos objetos “são bastante dinâmicos e desafiadores em fatores que vão além do raciocínio 
matemático”.  

 Em relação à metodologia empregada nos objetos, abordada na segunda questão do 
questionário final, os alunos consideraram que tal abordagem ajudaria na direção de uma 
aprendizagem mais significativa aos alunos. Inclusive, um aluno elogiou a forma como os 
materiais se apresentaram: começando com exemplos mais simples e partindo, paulatinamente, 
para uma generalização, segundo relatos deste aluno: “Essa generalização é feita de modo 
gradativo, onde um aluno por si só, consegue aprender os conteúdos.” Nesta mesma linha de 
raciocínio, outro aluno descreveu os objetos por etapas, como segue: 

Nos cinco primeiros, através dos tutoriais presentes, é possível compreender todo o 
raciocínio e a ideia que cada objeto quer transmitir sem grandes dificuldades. A questão 
visual contribui para despertar a atenção e curiosidade dos alunos que poderão aprender o 
conteúdo ‘se divertindo’. Já o sexto objeto, o jogo da memória, requer muita habilidade do 
aluno e permite trabalhar não só o conteúdo de frações como a questão da memória e da 
atenção/concentração. Além disso, possui traços característicos de uma brincadeira, pela 
razão de se basear em regras de um jogo da memória tradicional. O sétimo objeto também é 
característico de jogo, o quebra cabeça, o que pode despertar uma maior curiosidade dos 
alunos. O detalhe nesta atividade que faz toda a diferença é o fato de que só é possível 
montar o quebra cabeça à medida que o aluno acerta os cálculos (ou seja, ele tem um desafio 
de responder corretamente para obter mais uma peça), e para isso, é necessário aplicar todo o 
conhecimento visto nos demais objetos de aprendizagem apresentados. Outra questão que se 
pontua positivamente é a linearidade dos objetos de acordo com os objetivos que se pretende 
alcançar e dessa forma; acreditamos que isso contribui para uma melhor aprendizagem dos 
alunos. Por exemplo, o quebra cabeça é um apanhado geral de todo o conhecimento 
construído nos outros objetos de aprendizagem. (resposta de um dos participantes da 
pesquisa). 

 Outros itens colocados no questionário final foram quanto à contribuição que estes objetos 
podem trazer aos alunos (terceira questão) e quanto à potencialidade pedagógica destes (referente 
à quarta questão). Sobre isso, uma licencianda colocou que o lúdico funciona como um 
expressivo facilitador na aprendizagem dos alunos, chamando suas atenções e fazendo com que 
eles queiram aprender “porque sai um pouco daquela rotina de papel e lápis; sai do método 
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tradicional”. Outro licenciando colocou que “todos esses objetos podem trazer consequências 
positivas para a aprendizagem dos alunos, uma vez que aborda o conteúdo de forma dinâmica 
atingindo a motivação deles”. Além disso, eles citaram como ponto positivo, no quesito 
pedagógico, os tutoriais2 curtos seguidos de momentos em que o aluno deve agir/fazer presentes 
nos objetos. 

 Por conseguinte, analisando os questionários (inicial e final) foi possível observar que, para 
os licenciandos, que participaram desta aplicação, os objetos podem tornar o ensino de 
matemática mais divertido, motivando os alunos, proporcionando-lhes vivências que os auxiliam 
no desenvolvimento de outros saberes e habilidades (que não são apenas matemáticos), 
facilitando a aprendizagem e a assimilação através da utilização de situações familiares aos 
alunos. Eles elogiaram os OA’s aplicados por apresentarem coerência entre a metodologia e a 
forma de apresentação dos conteúdos. Além disso, listaram alguns aspectos em relação à 
funcionalidade e estrutura, os quais são importantes em objetos de aprendizagem, como ter 
layout favorável, linguagem adequada ao público-alvo, coerência entre os conteúdos, ser claro 
em seus objetivos, ser de fácil acesso e manipulação e, por fim, aguçar a curiosidade dos alunos. 
Nestes quesitos, pelo questionário final, observou-se que, de maneira geral, os objetos de 
aprendizagem aplicados conseguiram atingir uma boa funcionalidade e uma estrutura adequada. 
Igualmente, como visto em respostas de ambos os questionários, o aspecto “lúdico” foi apontado 
várias vezes como um facilitador na aprendizagem, principalmente porque pode auxiliar 
disciplinas mais abstratas, como é o caso da matemática. Notou-se, sobre este ponto, que os 
participantes dessa pesquisa consideraram os OA’s aplicados como atividades lúdicas que 
despertam a curiosidade dos alunos e, potencialmente, facilitam a aprendizagem de frações por 
se apresentarem através de jogos ou atividades de dinâmicas conhecidas pelos alunos, como é 
caso do jogo da memória. 

Conclusão e considerações finais 
 O fato de muitos conteúdos de matemática ser concebidos pelo senso comum como “de 
difícil aprendizagem” pode estar relacionado à maneira como esses são apresentados em sala de 
aula: muitas vezes de forma “obsoleta, desinteressante e inútil" (D'Ambrosio, 1991). Assim, a 
fim de proporcionar um ensino de matemática mais prazeroso ao aluno, surgem novos recursos 
visando aguçar seu interesse. Neste aspecto, os recursos tecnológicos – dentre estes, o 
computador – ganham grande destaque. Os Objetos de Aprendizagem aplicados neste trabalho 
foram desenvolvidos com o intuito de contribuir para um ensino de matemática que permita ao 
aluno uma participação mais ativa na construção de seu conhecimento, através da interação com 
o computador (por meio de abordagens alternativas e com uma adequada orientação do 
professor). 

 Foi notável o bom recebimento dos objetos de aprendizagem pelos futuros professores de 
matemática que participaram da aplicação desta pesquisa. Em relação à metodologia empregada 
nos objetos, os licenciandos consideraram que a mesma ajudaria na direção de favorecer uma 
aprendizagem mais significativa aos alunos. Segundo eles, os objetos podem deixar a 
aprendizagem de matemática mais prazerosa, motivando os alunos, proporcionando-lhes 
vivências que os auxiliam no desenvolvimento de outros saberes e habilidades (que não são 
apenas matemáticos), facilitando assim a aprendizagem e a assimilação dos conceitos 
                                                 
2 Tutorial é uma ferramenta, podendo ser tanto um programa de computador quanto um texto, contendo 
ou não imagens, que auxilia o processo de aprendizagem exibindo passo a passo o funcionamento de algo. 
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envolvidos. Por fim, notou-se, sobre esse ponto, que os licenciandos consideraram os objetos de 
aprendizagem como atividades lúdicas que despertam a curiosidade dos alunos e, 
potencialmente, facilitam a aprendizagem de frações, pois os OA’s focalizados neste trabalho se 
apresentam através de jogos e dinâmicas conhecidas pelos alunos. 

 Retomando o que Macedo (2000) aponta, sobre a maneira pela qual uma atividade é 
trabalhada: “qualquer jogo pode ser utilizado quando o objetivo é propor atividades que 
favorecem a aquisição de conhecimento. A questão não está no material, mas no modo como ele 
é explorado (....)” (Macedo & Petty, pp.24, 2000). Diante dessa consideração teórica, é possível 
observar que não apenas o objeto, mas também a forma como o mesmo é apresentado e 
trabalhado, é de fundamental importância quando se tem como meta a aprendizagem efetiva e 
significativa. 

 Isto foi também destacado pelos os futuros professores de matemática, os quais alertaram 
para algumas questões relacionadas à forma de aplicação dos objetos e ao papel do professor. 
Este último deve planejar bem as aulas para saber quando utilizar os OA’s; conhecer bem os 
objetos a serem trabalhados para esclarecer possíveis dúvidas; orientar seus alunos e garantir o 
correto manuseio dos mesmos; traçar objetivos claros para que os objetos não sejam apenas uma 
brincadeira sem sentido e ser um mediador durante as atividades (motivando seus alunos). 
Outros aspectos também foram destacados como importantes em se tratando de objetos de 
aprendizagem, a saber, ter layout favorável, linguagem adequada ao público-alvo, coerência 
entre os conteúdos, ser claro em seus objetivos, ser de fácil acesso e manipulação e, também, 
aguçar a curiosidade dos alunos. 

 Por fim, percebeu-se nesta pesquisa que apresentar e discutir sobre os objetos de 
aprendizagem com os futuros professores de matemática foi importante por proporcionar este 
tipo de experiência em cursos de formação de professores, visto que foi uma oportunidade deles 
refletirem sobre a utilização de recursos tecnológicos e de abordagem alternativas no processo de 
ensino e aprendizagem de matemática em cima de uma proposta pedagógica que caminha nesta 
direção. 
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Resumo 

Neste trabalho analisamos a formação do professor que ensina matemática na educação 
básica e os possíveis impactos nas práticas pedagógicas desses profissionais a partir da 
utilização de tecnologías digitais. Trazemos para a nossa reflexão um exemplo de 
ferramenta para o ensino da matemática, o software Geogebra. Realizamos um estudo 
exploratório com abordagem qualitativa através de oficinas direcionadas a profesores.A 
coleta de dados se efetivou a partir de questionário com questões semiestruturadas e relatos 
espontâneos em um grupo de quatorze profesores atuantes na educação básica. Dentre os 
resultados, destacamos que a formação inicial não dá conta da complexidade das novas 
possibilidades comunicacionais e pedagógicas proporcionadas pelas tecnologias digitais. 
Ressaltamos  que as aceleradas mudanças promovem contínuas modificações na postura 
desses profissionais frente às novas formas comunicacionais proporcionadas pela 
cibercultura. Acreditamos ser emergente que modificações sejam pensadas,implementadas 
e avaliadas. 

Palavras chave: formação do professor, ensino de matemática, tecnologias digitais. 

Considerações iniciais 
Buscamos neste estudo analisar a formação do professor que ensina matemática, em 

especial da escola básica, e os possíveis impactos que podem ocorrer nas práticas pedagógicas 
desses profissionais a partir da utilização de tecnologias digitais. Dois questionamentos que 
consideramos primordiais nos nortearam nesta pesquisa de metodologia qualitativa e de caráter 
exploratório (Gil, 2009). Quais são as novas demandas que os recursos tecnológicos digitais 
trazem para a formação/atuação do professor? O Geogebra1 pode auxíliar na prática pedagógica 
do professor de matemática? 

                                                 
1 O autor do Geogebra (http://www.geogebra.org/cms/en/info), Markus Hohenwarter, o define como “um 
software gratuito e multiplataforma de Matemática dinâmica para todos os níveis de ensino. Ele integra 
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Tomamos como ponto de partida o entendimento de que é primordial em nossa sociedade, 
cada vez mais envolvida em facilitações de produção e acesso a informações, a percepção por 
parte do professor de que sua formação não se finda no momento da obtenção do seu diploma de 
sua licenciatura. Essa percepção, ao nosso ver, significa apenas um recomeço, uma nova etapa de 
um proceso formativo. Talvez, uma tomada de consciência do processo de conhecimento e de 
suas fragilidades no campo academico e profissional. 

Pesquisas recentes, conforme assinala Freitas (2009, 2011), indicam que boa parte das 
dificuldades enfrentadas por professores quanto a atualização do uso de tecnologias digitais em 
sala de aula, se referem a problemas de disponibilidade de tempo para dedicação, e dinheiro para 
investimento em novos cursos. Tais considerações nos remetem as análises de Kenski (2008) que 
defende não ser possível “impor aos professores a continuidade da autoformação, sem lhes dar a 
remuneração, o tempo e as tecnologias necessárias para sua realização” (Kenski, 2008, p.106).  

Atento para o distanciamento entre a prática pedagógica do professore e a realidade 
vivenciada pelos estudantes, Silva (2013) argumenta que as máquinas assumirão em ritmo cada 
vez mais crescente os trabalhos rotineiros e a confecção de cálculos intensivos. Desta forma, os 
desafios que se apresentam para as novas gerações e, por consequência, para os professores, 
formadores dessas gerações, envolverá a busca de resolução de problemas concretos que incluirá 
ferramentas computacionais e conhecimento dos significados, das capacidades e limitações das 
tecnologias.  

Essas ideias significam remodelar/adaptar o ambiente escolar para que seja propício ao 
desenvolvimento da inteligência enquanto “capacidade multiforme de adaptação às diferenças e 
às mudanças” (Perrenoud, 1999, p.15). Em especial, destacamos as mudanças decorrentes do 
pertencimento ao mundo em constante avanço tecnológico. Tais mudanças vêm exigindo 
adaptação contínua dos professores às novas formas comunicacionais proporcionadas pela 
cibercultura (Levy, 1999)2, de forma a tornarem-se profissionais capazes de “lidar com inúmeros 
desafios suscitados pela escolarização de massa em todos os níveis de ensino” (Tardif, 2007, 
p.114).  

As análises dessas demandas nos levam a questionar o quão distante estão os atuais cursos 
de formação de professores de matemática dos reais problemas que enfrentarão estes docentes ao 
entrarem na sala de aula da educação básica. Em paralelo, nossa análise levanta reflexões sobre 
os novos papeis do professor; o que significa ser um bom professor de matemática e quais as 
formas de eliminar 
professor se sinta à vontade para lidar com as crescentes potencialidades das novas formas 
tecnológicas de informações e comunicações.  

Destacamos que esta formação deva significar que este profissional deixe de ser simples 
consumidor de tecnologias e torne-se pesquisador de caminhos que direcione suas aulas para a 
aprendizagem consistente e dinâmica, podendo também, ser divulgador dessas novas 
possibilidades. 

                                                 
geometria, álgebra, planilha eletrônica, gráficos, estatística e cálculo em um único ambiente fácil de 
usar”. Atualmente está na sua versão 4.4.23.0 e pode ser encontrado no site: 
http://www.geogebra.org/cms/pt_BR/download/. Acesso em: 6 abr. 2014. 
2 De acordo com Levy (1999), cibercultura significa a forma sociocultural que advém de uma relação de 
trocas entre a sociedade, a cultura e as novas tecnologias via internet e suas ferramentas computacionais. 



Tecnologias digitais na formação do professor de Matemática 508 

Comunicación  XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. 

Os estudos de Buckingham( 2008) convergem nessa linha de análise, destacando que 
devemos ter consciência da urgência na busca de formas de inclusão digital do professor de 
modo que as potencialidades comunicacionais e pedagógicas dessas tecnologias tenham maior 
espaço em suas aulas, afinal, os meios digitais têm “enorme potencial para o ensino, mas é difícil 
realizar este potencial se eles são considerados apenas tecnologias, e não formas de 
comunicação” (Buckingham, 2008, p.9). 

Lucena (2003) ressalta que, nos últimos anos, propostas que visam melhorar nosso sistema 
educacional têm exigido decisões fundamentais e criativas por parte de equipes responsáveis no 
sentido de propor mudanças efetivas na educação. Dentre tais decisões, a de inserir tecnologias 
digitais, com ênfase no computador e na internet no processo educacional para que a escola 
possa construir ambientes mais próximos da realidade cotidiana de nossos estudantes, 
exploradores das “inúmeras possibilidades disponibilizadas pelas novas tecnologias e tudo o que 
elas representam em termos de potenciais para a produção e veiculação de conhecimento” 
(Lucena, 2003, p. 237), bem como de outras facilidades relacionadas à vida, ao trabalho e ao 
lazer. 

A utilização das ferramentas computacionais a favor do Ensino da Matemática representa 
um novo desafio na formação dos profesores, Silva (2013) destaca que é fundamental permitir 
que os profesores conheçam e saibam analisar problemas da realidade auxiliado pelas 
tecnologias computacionais.  

Não será admissível que a análise de situações da vida real identificando modelos 
matemáticos que permitam a sua interpretação e resolução seja exequível sem o recurso a 
meios computacionais, pelo menos numa grande classe de problemas mais realistas. O 
contato dos alunos com os modelos matemáticos não se poderá restringir à classe daqueles 
que "dão contas certas". (...) Não é possível compreender a relação entre o avanço científico 
e o progresso da humanidade sem referir o papel das novas tecnologias da informação e 
comunicação e suas relações com as ciências básicas. A formulação de "generalizações a 
partir de experiências" será em grande parte exequível apenas com o auxílio das capacidades 
numéricas ou gráficas de uma calculadora científica ou gráfica ou de um computador. (Silva, 
2013, p.11). 

Compreendemos que preparar o professor de matemática da educação básica para dar 
conta das novas exigencias das habilidades e competências não significa uma simples 
substituição da lousa e giz (ou do cálculo de papel e lápis) pelo artifício de cálculo por meio de 
uma tecnologia, mas utilizar criticamente as potencialidades pedagógicas dessas ferramentas, 
preparando os alunos para uma melhor interação com essas ferramentas.  

Essas defesas se apresentam em concordância com análises internacionais que indicam que 
Educação, Ciência e Tecnologia são as três chaves da nova era (Sevcenko, 2007). Consideramos 
necessário que tais elementos estivessem presentes em nossa proposta de oficina para utilização 
de softwares educacionais nas aulas de matemática, em destaque, o Geogebra.  

Consideramos também que a atenção para a formação do professor que ensina matemática 
colocam em foco uma área de conhecimento que comumente gera diversos receios nos alunos e, 
muitas vezes, nos próprios professores que atuam na educação básica. Entre tanto, parcela maior 
costuma relatar a percepção de que atualmente não existiria a necessidade de dominarem uma 
determinada linguagem de construção de softwares, pois já existem diversas opções de 
simuladores, construtores de gráficos e jogos educacionais. Mas, verificaram também que, 
embora muitos desses programas já apresentem ambiente bastante “amigável”, ainda exigem 
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estudo criterioso para que sejam levados para o interior da sala de aula e deles se possa extrair a 
melhor forma pedagógica de ampliar a qualidade do trabalho pedagógico que os envolva. 
Consideramos este como um dos principais pontos que tornam nossa proposta bem atualizada e 
contributiva para a formação destes profissionais. 

Atividades no Geogebra: formação/inclusão do professor 

A apresentação do uso da tecnologia na sala de aula para os professores de matemática que 
atuam na educação básica não simboliza a solução dos problemas educacionais, “pois sabemos 
que a simples presença da tecnologia na sala de aula não garante qualidade nem dinamismo à 
prática pedagógica” (Leite et al., 2012, p. 10). O planejamento e escolha das atividades possui 
uma importância significativa para que a proposta de formação de professores alcance alguns 
objetivos, tais como levá-los a repensar sua própria metodologia em sala de aula, analizar a 
utilização da tecnologia e enriquecer o Ensino da Matemática. 

As atividades apresentadas neste trabalho propõe explorar vertentes que somente com o 
quadro e giz se apresentariam como um caminho mais árduo para o professor lecionar. O 
dinamismo que o ambiente do Geogebra pode proporcionar nas aulas é um fator que se destaca 
nas construções de gráficos, as quais “podem ser manipuladas de forma que as propriedades e 
relações dos objetos construídos sejam preservadas” (Giraldo et al., 2012 p. 120), tendo sido 
esta, por sinal, uma das razões de termos selecionado tal software para nossa análise e discussão. 

A proposta de oficinas, para os profesores, envolveram o seguinte roteiro: (1) apresentação 
e debate de questões relacionadas a utilização de tecnologias digitais nas aulas de matemática e a 
lacuna na formação dos professores para que isto aconteça. São apresentados resultados de 
recentes pesquisas na área da educação matemática e propostas de leituras específicas do tema; 
(2) Em seguida, são apresentadas as ferramentas básicas disponíveis no Geogebra, para o 
(re)conhecimento das possibilidades e limites deste software. Analisamos também algumas 
formas e ideias para a construção de novas ferramentas/atividades pedagógicas envolvendo o seu 
uso, assim como os caminhos que facilitam o encontro de diversas outras já prontas que foram 
socializadas por professores de diferentes nacionalidades no ambiente da internet. (3) Por fim, 
analizamos algumas ferramentas/atividades originais, que produzimos para nossas aulas de 
matemática da educação básica, e que tiveram sua eficácia previamente testada em salas de aula.  

Para exemplificarmos essas atividades, podemos destacar duas que envolvem a construção 
das funções seno e cosseno, geralmente abordadas no primeiro ou segundo ano do Ensino Médio 
da Educação Básica brasileira. Nos livros didáticos, devido à própria característica destes 
veículos, os gráficos dessas funções são apresentados de forma estática. Na proposta utilizando o 
Geogebra os professores e seus alunos podem visualizar (Figuras 1 e 2) e entender o porquê 
dessas funções serem periódicas.  
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Figura 1. Atividades realizadas com o Geogebra. Desenrolando o seno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Atividades realizadas com o Geogebra. Desenrolando o cosseno. 

Através do círculo unitário (na parte esquerda das Figuras 1 e 2) pode-se manipular o 
ponto que pertence ao mesmo, e concomitantemente formando-se o gráfico da função ao lado. 
As atividades apresentadas acima são caracterizadas por visualizações, e podem explorar os 
seguintes tópicos: ciclos; intervalos; sentidos horário e anti-horário; porque uma função começa 
na origem (0,0) e outra não; seno e cosseno dos ângulos notáveis; construção de gráfico, entre 
outros. As atividades estão disponíveis no GeogebraTube3. 

Análise dos dados de nosso estudo 

Nossa pesquisa utilizou o modelo qualitativo exploratório cuja principal finalidade é 
“desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias” (Gil, 2009, p.27). Após a proposição da 
etapa (3) descrita no tópico anterior, aplicamos a interrogação direta aos profesores participantes 
da oficina a respeito de questões relacionadas a utilização de tecnologías. Para isso elaboramos 
um questionário com perguntas do tipo semiabertas e recolhemos relatos espontáneos.  

                                                 
3 http://www.geogebratube.org/?lang=pt_BR. Site pertencente ao Geogebra para que os usuários 
disponibilizem os materiais (arquivos) criados. As atividades comentadas estão disponíveis nos links: 
http://www.geogebratube.org/material/show/id/92290 e 
http://www.geogebratube.org/material/show/id/92280. Acesso em: 6 abr. 2014. 
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Do total de quatorze (14) professores envolvidos nas atividades da oficina, onze (11) 
aceitaram participar da pesquisa, sendo quatro(4) sujeitos do sexo feminino e sete (7) do sexo 
masculino. Com relação à experiência de regência de aulas de matemática na educação básica, 
10 apontaram que já tinham atuado nesta escolaridade, em escolas públicas ou particulares de 
municípios próximos do Rio de Janeiro. Com relação ao tempo dessa experiência, verificamos 
que três(3) indicaram possuírem até 3 anos, um (1) indicou até 6 anos,quatro ( 4) indicaram até 
10 anos e dois(2) indicaram de 15 a 24 anos de atuação como professor. 

Questionamos em seguida a respeito da quantidade média de aulas semanais que estes 
professores lecionavam. Neste quesito encontramos a quantidade mínima de 20 aulas semanais 
(2 professores), chegando a até impressionantes 70 aulas (1 professor). 

Verificamos que todos possuíam computadores, mas apenas 3 responderam que receberam 
suas máquinas de projetos de inclusão tecnológica do profesor que atua na rede pública (estadual 
ou municipal). 

Seis professores responderam já terem frequentado a algum tipo de curso de formação para 
o uso geral dessas máquinas. A mesma quantidade respondeu já ter participado de cursos de 
formação específica para o uso de computadores na área de matemática. Entretanto, desse grupo, 
3 indicaram que tais cursos não foram suficientes para que se sentissem seguros para a utilização 
de tecnologias digitais no ambiente escolar. 

Com relação aos professores que indicaram que utilizam periodicamente ferramentas 
computacionais em suas aulas, verificamos que sua utilização se resume basicamente ao formato 
de substituição para antigas tecnologias, tais como a televisão e o videocassete. Pois todos 
indicaram utilizar o computador basicamente para exibição de filmes, documentos e 
apresentações de slides. Seis deles indicaram utilizar programas pedagógicos, e apenas dois 
relataram trabalhar com pesquisas em sala de aula envolvendo o espaço da internet. 

Nove indicaram já terem tido contatos prévios com o Geogebra, mas destes, apenas quatro 
comentaram que este contato ocorreu em disciplinas oferecidas no curso de licenciatura de 
matemática. Tal verificação nos remete às análises apresentadas nos primeiros tópicos deste 
artigo, em que diversos autores denunciam a precariedade que prevalece nesta área de formação 
dos professores, ao ponto de ignorarem em seus currículos espaços que sirvam para o contato e 
análise das potencialidades de utilização dos diversos recursos pedagógicos como forma de 
ampliar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem em nossas escolas.  

Diversos depoimentos convergiram para a defesa da promoção de projetos envolvendo a 
formação continuada de professores de matemática envolvendo discussões e propostas práticas a 
respeito da utilização de tecnologias digitais, como a que propomos neste estudo. 

Gostei das sugestões apresentadas na oficina, as enxergo como facilitadoras da construção 
do conhecimento. (Prof. K.). 

As oficinas oferecem a oportunidade de conhecermos o software em aplicações práticas 
onde pude com outros do meu conhecimento. O interessante é a percepção do quanto este 
software é intuitivo e a possibilidade de poder usá-lo tanto em álgebra quanto geometria ou 
cálculo. (Prof. G.). 

O software foi apresentado de forma bastante clara. Foi possível ter acesso a diferentes 
funcionalidades do programa. (...) O programa permite que algumas construções e 
demonstrações sejam visualizadas facilitando a compreensão do aluno. (Prof. I.). 
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A oficina apresentada foi muito boa, pois trouxe informações importantes para auxiliarem e 
serem exploradas em sala de aula, dando uma visão concreta a assuntos abstratos. (Prof. F.). 

Consideramos que os resultados obtidos neste estudo estão alinhados com indicações 
verificadas em nossas pesquisas anteriores (Freitas, 2009; Freitas e Leite, 2011) analisando que, 
com o desenvolvimento cada vez mais acelerado de tecnologias e novas ferramentas digitais, a 
formação do professor de matemática deve se moldar em novos paradigmas pedagógicos, 
envoltos em possibilidades de experiências que os capacitem a continuarem essa formação de 
forma autônoma. 

Defendemos que a postura destes profissionais em pensar e repensar-se enquanto docentes 
“não só ocupados com tarefas didáticas, mas em uma dimensão maior que inclui o 
desenvolvimento de capacidades e competências para trabalhar em cenários diversos, 
interculturais e em permanente mudança” (Campos, 2007, p.17). 

Esta nova escola estaria mais direcionada para a promoção para as novas gerações de 
estudantes cada vez mais acostumadas com as facilidades de comunicação proporcionadas por 
tecnologias digitais. Os ambientes escolares passariam a ser espaços propícios ao 
desenvolvimento crítico de suas diferentes potencialidades, ao reconhecimento do erro como 
parte do processo de construção do conhecimento, à descoberta, à simulação e à socialização de 
todas estas etapas formativas.  

Considerações Finais 

A crescente necessidade de repensarmos a formação inicial e continuada permeou este 
nosso estudo, mas, além de analisarmos as conjecturas de teóricos no assunto, apresentamos 
também uma proposta de inserção de atividades práticas que podem ser inseridas nesta formação 
com o objetivo de ampliá-la no quesito atualização para as potencialidades comunicacionais das 
tecnologias digitais. Consideramos que consiste neste ponto a principal contribuição de nosso 
estudo, ao proporcionar o contato direto com novas posibilidades de uso pedagógico de recusos 
tecnológicos.  

Os dados analisados nos permitem verificar que os professores hoje, de uma forma geral, 
procuram se adaptar e se “modernizar” no que se trata ao modo de ensinar, ou ao menos 
percebem a necessidade dessa adaptação, pois utilizam periodicamente ferramentas 
computacionais em suas aulas. Entretanto, estes recursos ainda são utilizados muitas vezes como 
simples substitutos para “velhas” tecnologías, sem a percepção de suas outras potencialidades 
pedagógicas.  

Vimos que por falta de preparação adequada, muitos profissionais consultados não 
conseguem utilizar tecnologias digitas em suas atividades em sala de aula, pois para isso há 
necessidade de estudos, é necessário que o professor faça cursos de capacitação, conheça os 
softwares e tenha tempo para preparar suas aulas e que possa estar sempre atualizado as novas 
tendências e tecnologias.  

Consideramos que as oficinas, como as apresentadas em nossa proposta/estudo ao nosso 
grupo de professores participantes das atividades do Geogebra podem ser formas de capacitar 
continuamente esses professores, e poderiam estar integradas à formação inicial de professores, 
como possibildiade de inclusão digital centrada no binômios estudar-fazer e teoría/prática. Neste 
formato acreditamos que, mais do que uma simples sensibilização para seu uso, nossa proposta 
facilitaria a vivência crítica e adequada com as tecnologias, para a posterior utilização em 
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ambientes educacionais sem os comuns receios de errar que causam, por diversas vezes, o 
distanciamento desses recursos. 
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Resumen 

Se presenta un enfoque sobre cómo enseñar Cálculo considerando que la matemática 
debe integrarse en un tejido transdisciplinario de ciencias, tecnologías y aplicaciones 
a diversos aspectos de la vida. Ello implica que la enseñanza de matemática, particu-
larmente de Cálculo, debe ligarse con aspectos de la vida real, intercambiando con-
ceptos de otras ciencias y utilizando las tecnologías actuales en forma combinada. Se 
propone encuadrar la enseñanza de Cálculo en un marco conceptual de integración 
de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM por sus nombres en in-
glés).Ello implica también que la obtención de datos experimentales sobre fenóme-
nos de la vida real sea importante, tanto para la formulación de modelos como para 
la formación de los estudiantes. Como ejemplo de unidad didáctica se muestra la 
descripción matemática y física del movimiento uniformemente acelerado de un ca-
rro que se mueve sobre un riel inclinado. Se utiliza un sistema de registro, procesa-
miento y representación de datos como tecnología básica, aparte de programas de 
procesamiento y representación gráfica computacional. Se interrelaciona el concepto 
de derivada de una función con las definiciones de velocidad y aceleración instantá-
nea del movimiento del carro. Se refiere la operación inversa a la derivación con la 
obtención del modelo que predice el desplazamiento del carro sobre un riel incli-
nado. Para que este enfoque pueda ser conducido por docentes de matemática, es ne-
cesario que éstos adquieran los conocimientos y prácticas necesarios en Workshops 
organizados por los investigadores que desarrollan este tipo de unidades didácticas. 

Palabras clave: Cálculo, tecnología, transdisciplinaridad. 
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Introducción 

Los libros y cursos clásicos de Cálculo enfocan su enseñanza desde un único punto de vista 
matemático proponiendo ejercicios generalmente abstractos, desligados de la vida real, resol-
viendo ecuaciones sin plantear los problemas que las generan. 

La clave consiste en considerar que la educación en ciencias matemáticas tiene que ser parte de 
la ciencia de interés público. Se debe aprender ciencias matemáticas para resolver problemas, 
que es la demanda de la Sociedad. Resolver ecuaciones aisladas de contexto no significa una so-
lución. Las soluciones son útiles cuando demuestran ser respuestas a problemas prácticos, con 
validación experimental, de ser posible. 

La tecnología debería ser una componente integral de los métodos de enseñanza y no ser 
tratada, como es habitual, como una herramienta independiente de las aplicaciones educativas. 
La tecnología debe ser usada para ayudar al estudiante a interactuar con los contenidos de las 
ciencias y de matemática en una forma de promover un mayor entendimiento de ideas complejas, 
facilitar la solución de problemas complejos y crear nuevas oportunidades de educación. 

Es necesario dar vuelta la página y plantear la enseñanza de Cálculo sobre la base de un 
nuevo enfoque transdisciplinario, usando la tecnología computacional y presentando problemas 
de la vida real. Existe actualmente una evidencia hacia un enfoque interdisciplinario del aprendi-
zaje de las ciencias naturales y ciencias matemáticas. Esta tendencia es congruente con el con-
cepto de educación STEM (Sciences, Technology, Engineering and Mathematics) ampliamente 
difundida en instituciones educativas del mundo. Se ha demostrado que los problemas de la vida 
real son esencialmente interdisciplinarios, de tal modo que las soluciones deben ser también en-
focadas de la misma forma. Por otra parte, la educación STEM propugna un entrelazamiento 
equitativo entre sus componentes, lo cual implica que la tecnología debe ser integrada con las 
ciencias, la matemática y la ingeniería.  

Se muestra en el presente trabajo un ejemplo de cómo debe introducirse la trans disciplina-
riedad y las tecnologías para enseñar conceptos básicos de Cálculo.  

Marco conceptual y Metodología 

Se adopta el marco conceptual de educación STEM, o sea la educación integrada de cien-
cias naturales y ciencias matemáticas potenciada por el uso de tecnologías electrónica e informá-
tica y sistemas computacionales de cálculo y representación gráfica. El marco conceptual tam-
bién incluye el desarrollo de experiencias para proveer datos y elaborar un modelo que describa 
y prediga el comportamiento del sistema en observación. La modelización implica concebir algo-
ritmos a partir de los resultados experimentales. Luego se resuelve matemáticamente el algo-
ritmo, generalmente a partir de una ecuación diferencial con condiciones de contorno o iniciales 
dadas por la experiencia. El objetivo final es obtener una ecuación o sistema de ecuaciones que 
prediga o predigan el comportamiento del sistema.  

En resumen, la metodología de diseño de recursos didácticos STEM debe estar basada sobre 
las siguientes características: 

 Resolución de problemas 
 Generar experimentos y estructurar modelos 
 Procurar trabajo en equipo 
 Procurar que alumnos aprendan a expresar sus conceptos y comunicar sus resultados. 
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Las experiencias de laboratorio proveen oportunidades para los alumnos de interactuar con 
el mundo real, usando herramientas, técnicas de colección de datos, modelos y teorías científicas. 
La estructuración de modelos sobre el comportamiento de fenómenos observados constituye una 
sólida base para el aprendizaje. 

El interés de todo recurso didáctico con contenidos de las ciencias es que los estudiantes 
tengan una oportunidad de ejercitar su pensamiento más que su memoria, aprender a resolver pro-
blemas científicos en general y mejorar su experiencia y actitudes hacia el aprendizaje de las cien-
cias. En particular, los estudiantes deben aspirar a poseer ciertas cualidades básicas de todo estu-
dioso de las ciencias, tales como: 

• Cultivar una comunicación efectiva oral y escrita de las ideas científicas; 
• Lograr un entendimiento básico del manejo de datos y los métodos estadísticos para tratar-

los; 
• Aprender a encarar modelos de la vida real utilizando métodos computacionales; 
• Desarrollar el razonamiento científico;  
• Entender la complejidad y la ambigüedad del trabajo empírico; 
• Desarrollar habilidades prácticas; 
• Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 

Si bien este es un desideratum, la mayoría de estudiantes que han seguido cursos de ciencias 
durante los últimos 50 años no han ganado un entendimiento genuino de conceptos, prácticas y 
hábitos usados sobre disciplinas científicas. Lecciones dadas por el profesor, libros, ejercicios y 
problemas se han mantenido intactos durante el último medio siglo.  

En el presente, la educación superior debe preparar graduados para la arena internacional, 
lo cual obliga a aprender nuevos conceptos, entender sistemas complejos, manejar grandes canti-
dades de datos , pensar en forma creativa y crítica, comunicar y colaborar. Este marco conceptual 
y metodología pueden aplicarse en los cursos básicos de matemática como una innovación en la 
concepción de la enseñanza de las ciencias matemáticas para la sociedad contemporánea, aban-
donando la concepción que han mostrado los libros clásicos de matemática hasta el presente.  

Como lo demuestra la experiencia, los problemas de ingeniería poseen una componente im-
portante de las ciencias naturales y las ciencias matemáticas. Muchos de los problemas de las 
ciencias y de la ingeniería se plantean mediante una modelización matemática algorítmica, cuya 
solución requiere del uso de tecnología computacional. Por consiguiente, la metodología de diseño 
de recursos didácticos en el ámbito de ingeniería ciencias y matemática debe estar centrada en la 
actividad del alumno realizando experimentos con sus manos (hands-on, la main à la pâte). 

Con el objeto de adoptar el paradigma STEM es necesario cambiar los procedimientos de 
enseñanza y pedagogías que están presentes desde hace 50 años, cambiar el aula clásica y la dis-
posición de los estudiantes para que trabajen en grupo con sus computadoras, paquetes de software, 
de tal manera que puedan encarar nuevas áreas tales como cálculo, visualización, análisis de datos 
y graficación instantánea, de fluido uso. 

Resultados 

Como resultado de la exposición metodológica y marco conceptual se han realizado dise-
ños de recursos didácticos integrando la matemática con las ciencias naturales y la experimenta-
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ción. Se plantea a continuación una propuesta de cómo puede enseñarse el concepto de deriva-
ción e integración relacionado con el estudio experimental de un simple problema de la vida real: 
estudiar el movimiento uniformemente variado de un carro que se mueve en un riel inclinado. 

Se estudia el movimiento de un carro sobre una guía rectilínea en posición inclinada, aco-
plado a un sistema de registro automático de datos constituido por una persiana, una foto com-
puerta y un programa incorporado a una computadora. En la pantalla de ésta aparecen los resulta-
dos en tablas numéricas y gráficos. En la Fig. 1 se muestra el arreglo experimental. Se ubica el 
carro en el extremo superior del carril, se lo suelta y se mueve hacia abajo. Cuando ha pasado la 
persiana completa por la foto compuerta, se cierra la experiencia y aparece en la pantalla una ta-
bla con los respectivos valores de los intervalos de tiempo que tarda cada intervalo de bandas en 
pasar por la compuerta. 

 
 

Figura 1.Arreglo experimental para estudiar el movimiento del carro. 

El programa calcula las relaciones de incrementos  x
ti

 para cada intervalo de tiempo ti , ti 

+ ti  , las cuales definen el parámetro llamado velocidad media del carro para cada intervalo 
 ti , ti + ti 

                                               vmi =   x
ti

                                      (1) 

Como los intervalos de tiempo  ti disminuyen en  el transcurso del tiempo, las velocida-
des medias vmi, aumentan. Se calculan los incrementos de velocidades medias 

 vmi = vmi+1 - vmi > 0 
y se los divide a cada uno por los respectivos intervalos de tiempo ti. 

 
Se trata ahora de un nuevo cociente incremental llamado aceleración media, para cada in-

tervalo de tiempo ti , ti + ti 

                                             ami = 
it

vmi                                                  (2) 

Si se analizan estos cocientes, resultando todos iguales, dentro de los errores experimenta-
les. Por lo tanto, se deduce que las aceleraciones medas son todas iguales a una misma constante. 
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La Figura 2 muestra la gráfica de las velocidades medias en función del tiempo. 

Si se utiliza otra persiana con distancias entre bandas negras ( x)1  más pequeñas, los inter-
valos de tiempo correspondientes ti, ti + ( ti)1 también serán más pequeños. Con esta nueva per-
siana quedan definidas nuevas velocidades medias para cada intervalo ti, ti +( ti)1. En particular, 
al mismo tiempo ti que se eligió anteriormente, le corresponde la velocidad media (vmi)1 definida 
para el intervalo ti, ti + ( ti)1 

                                                (vmj)1 =
1
1

ti
x   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Representación de los valores de las velocidades me-
dias correspondientes a cada intervalo de tiempo ti, ti + ti , 
ajustados con una recta de pendiente positiva, según el movi-
miento experimentado por el carro. La ecuación de la recta  de 
ajuste está indicada en el borde superior, donde m = 0,53 es la 
pendiente, b = -1,73 es la ordenada al origen.  

 

Si se utiliza otra tercera persiana con distancias entre bandas negras ( x)2 más pequeñas, 
los intervalos de tiempo correspondientes ti, ti + ( ti)2 también resultan más pequeños. Con esta 
nueva persiana quedan definidas las nuevas velocidades medias para cada intervalo ti, ti +( ti)2. 
En particular, al  mismo tiempo ti  que  se eligió anteriormente, le corresponde la velocidad me-
dia (vmj)2 definida para el intervalo ti, ti+ ( ti)2  
                                          (vmj)2 =

2
2

ti
x . 

Teniendo en cuenta la sucesión de velocidades medias obtenidas con diferentes persianas, 
para el mismo tiempo ti  

                                            x
ti

, 
1
1

ti
x , 

2
2

ti
x  ,  

Se observa que dicha sucesión tiende a un valor finito único para cuando el intervalo de 
tiempo t es cada vez más pequeño. Ese valor se define como velocidad escalar instantánea  vi  
del carro al tiempo ti 

 Valores experimentales de las veloci-
dades medias de cada intervalo de la 
persiana ajustados con una recta de 
ecuación y = m·t + b, para  m = 0,53 
m/s2; b = -1,7 m/s  
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¾ Velocidad escalar instantánea             v(ti) = lím ( x
ti

).              (3) 

                                                                               tj             0 
 

Esta definición es la definición matemática de la derivada de la función x(t) respecto del 
tiempo, para el instante ti 

 Velocidad escalar instantánea:                          v(ti)    = 
dt
dx

                    (4)  

                         
La Fig. 3 esquematiza el límite al cual tiende las velocidades medias  al tiempo ti, cuando 

los sucesivos incrementos ti  disminuyen, que es el valor v(ti) de la función velocidad al instante 
ti.  

Para la descripción de un movimiento uniformemente acelerado se tiene en cuenta la acele-
ración media escalar en un intervalo de tiempo ti, ti+ ti, definida por       

                                                                               ami = 
it

vi
 .            (5) 

Siguiendo un procedimiento similar al de la definición de velocidad instantánea, se define 
la aceleración instantánea como límite del cociente incremental (5) para el instante ti 
Aceleración escalar instantánea al tiempo ti:         

                                                                 ai = lím 
it

vi
 = 

dt
dv

.                      (6)  

                                                                    ti       0 
 

La característica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de un cuerpo es que 
su aceleración es constante y positiva.  

La derivada de esta función, que es la aceleración contante, tiene el valor  a = 0.53, que a 
su vez, es el valor de la pendiente de la recta   de ajuste de los valores experimentales de las velo-
cidades medias de ka Fig. 2. Por lo tanto, se concluye que la  velocidad del carro varía lineal-
mente con el tiempo (con pendiente positiva igual a la aceleración a). 
 
                                                               v = 0.53 t - 1.7.                        (7) 
 

Conocido el valor de la aceleración, obtenido experimentalmente,  se plantea  determinar la 
ecuación  de movimiento del carro, o sea conocer la posición del cuerpo en cada instante me-
diante la función desplazamiento x(t) . Para ello se parte de la ecuación (6) 

:  a  = 
dt
dv

  con la condición inicial para t =0 es v = b = - 1.7 m/s 

 
Mediante la realización de  la operación inversa de la derivación, que es la integración    

                                               t 
                                                     
                                                                    0 
se obtiene  
                                                   V(t) = a t – 1.7.                            
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       Velocidad media vmj     

                                                                                tiempo  
                                tj 
                                ( ti)2  

                                     ( ti)1          

                                                      ( ti)                  
 
 
 

Como, a su vez, la velocidad es la función derivada del desplazamiento según la relación 
(4), para determinar la función desplazamiento se debe realizar la operación inversa de la deriva-
ción, que es la integración: 

Si v = 
dt
dx

 con la condición inicial  para t = 0 es v0 = -1.7,  z = x0 resulta 

                                                 t             t 
                                 x -  x0 = (0.53 t - ½ t²) - 1.7 t  
                                             0              0 
 
                                       x = 0.265 t² - 1.7 t + x0                                             (8) 
 

El desplazamiento del carro varía cuadráticamente con el tiempo. El coeficiente del término 
cuadrático es igual a la mitad del valor de la aceleración a. El coeficiente x0 se determina experi-
mentalmente. El sistema automático de registro de movimiento del cuerpo provee un gráfico de 
los desplazamientos de las diferentes porciones x de la persiana respecto del inicio de la persiana, 
según se muestra en la Fig. 4. Estos valores son ajustados por una función cuadrática con los mis-
mos valores de los dos primeros coeficientes, proveyendo el valor del tercer coeficiente. 

(vmi)1 

vmi 

(vmi)2 

 
vj 

Figura 3. Valores de las velocidades medias vmj  para dife-
rentes intervalos de tiempo, a partir del tiempo ti. Se parte 
del intervalo más grande ( ti), el valor de vmi se representa 
en la abscisa correspondiente al punto medio del intervalo. 
Sucesivamente para intervalos de tiempo más pequeños. 
Los correspondientes  valores de vmi   tienden a un valor fi-
nito único vj. 
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Discusión de resultados 

A partir del estudio de un problema de la vida real como el movimiento de un carro sobre 
un riel inclinado, se ha desarrollado una metodología de diseño de recursos didáctico en la cual 
están embebidos conceptos físicos y matemáticos, aparte de recursos tecnológicos modernos y 
programas de cálculo y graficación. 

Se parte del estudio experimental, obteniendo datos de velocidades medias y aceleraciones 
medias. Mediante el uso de persianas con intervalos entre bandas negras cada vez más pequeños 
se obtiene la sucesión de velocidades medias cuyo límite es la velocidad instantánea, según la de-
finición general de derivada de una función, en este caso cuya variable independiente es tiempo. 

Se plantea la operación inversa de derivación a partir de la constante característica del mo-
vimiento, que es la aceleración, obteniéndose un modelo que predice la expresión del desplaza-
miento del carro sobre el riel, cuyos coeficientes son datos experimentales. 

Este ejemplo muestra un camino de cómo: enseñar los conceptos matemáticos relacionados 
con problemas reales que pueden experimentarse. Los datos numéricos no son arbitrarios, surgen 
de la experiencia. 

Conclusiones 

Los recursos didácticos que se proponen para integrar la enseñanza experimental de ciencias 
y matemática tienen por objeto posibilitar que el docente guíe al alumno en la aplicación del mé-
todo científico de la manera que actualmente se desarrolla la ciencia con un enfoque transdiscipli-
nario. 

Como la mayoría de los textos de ciencias y matemática no contemplan experiencias, es 
preciso enfatizarlas, pues ellas permiten trabajar con conceptos, leyes, métodos y procesos, y los 
derivados de ellos, que son los contenidos. Cada unidad didáctica debe ser enmarcada con una 

 

Figura 3. Representación gráfica de los valores experimentales 
de los desplazamientos Di de las bandas negras respecto de la 
banda inicial, para cada tiempo ti, correspondiente a un movi-
miento uniformemente acelerado. Se observa un arco de pará-
bola con concavidad hacia arriba. 

Valores experimentales del 
desplazamiento del carro 
ajustados con una parábola 
de ecuación  

  t2 + b t +    
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motivación acorde con los intereses y saberes previos de la población a la cual va a ser aplicada. 
Debe existir un cierre de la actividad que contemple instancias de comunicación y aplicación, con 
el agregado de actividades de evaluación correspondientes al nivel y propósito. Es importante que 
a lo largo de todo el proceso, en todo momento, el docente fortalezca la integración teoría-experi-
mentación-resolución de problemas. 

La comunidad de educadores de matemática debe estar atenta a esta transformación. Se re-
quieren cambios en la forma en que los docentes son educados en matemática. Es necesario pre-
pararlos en una forma integrada de conocimientos en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Mate-
mática. Como imagen, esta comunidad debe ver a las ciencias matemáticas según un diagrama 
elaborado por la Academia de Ciencias de EE. UU., que se muestra a continuación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema de la trans disciplinariedad de las ciencias matemáticas. 
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Resumen 

Reportamos un estudio exploratorio enfocado en identificar algunos de los recursos 
de Internet usados por estudiantes de ingeniería mexicanos cuando necesitan ayuda 
para sus clases de matemáticas. En una fase inicial del estudio se diseñó y se probó 
un cuestionario, en una segunda fase el estudio se utilizó este cuestionario para guiar 
entrevistas individuales y grupales. Los resultados muestran que la búsqueda de 
ayuda matemática en Internet es una práctica difundida entre los estudiantes quienes 
llegan incluso a preferirla sobre fuentes de ayuda más tradicionales como la 
biblioteca. Entre los recursos más ampliamente utilizados están YouTube y 
Facebook. Estos y otros sitios son utilizados para encontrar distintas maneras de 
resolver problemas matemáticos, para clarificar dudas y repasar tópicos, para obtener 
respuestas directas a sus tareas, para comparar resultados, y cuando pierden clase y 
quieren ponerse al día. 

Palabras clave: búsqueda de ayuda, Internet, redes sociales, educación matemática, 
estudiantes de ingeniería. 

Introducción 

El fenómeno de búsqueda de ayuda —o help-seeking, como se denomina en la literatura 
anglosajona— ha capturado el interés de sociólogos y psicólogos sociales durante varias 
décadas. En términos generales, estos estudios se han enfocado en identificar y explicar qué 
factores demográficos, socioculturales, y psicológicos favorecen que las personas busquen la 
ayuda de otras personas. Dichos estudios se han efectuado principalmente en contextos médicos, 
laborales y de bienestar o seguridad social (ver por ejemplo Cornally y McCarthy, 2011). Las 
primeras conceptualizaciones sobre búsqueda de ayuda favorecieron que ésta se percibiera como 
una actividad no deseable; esto es, algunos investigadores comenzaron a interpretar la búsqueda 
de ayuda como un indicador de falta de independencia, que puede tener altos costos para la 
autoestima de los individuos y su sentido de competitividad. La reconceptualización del 
concepto de búsqueda de ayuda propuesta por Nelson-Le Gall (1985) contribuyó a asignar una 
acepción positiva al concepto en el campo de la investigación educativa; esto en el sentido de 

mailto:danesu_17@hotmail.com
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que la búsqueda de ayuda puede verse como una habilidad o competencia útil para que los 
estudiantes puedan abordar problemas que de otra manera serían difíciles de afrontar. La 
búsqueda de ayuda puede verse como una habilidad muy útil para el auto-aprendizaje de los 
estudiantes. 

Buscar ayuda es un elemento básico en el estudio de las matemáticas sin embargo, los 
estudios que abordan las prácticas de búsqueda de ayuda en la educación matemática siguen 
siendo escasos. Algunos de estos estudios se han enfocado en identificar los elementos afectivos 
que motivan o inhiben a los estudiantes a buscar ayuda matemática (Ryan & Pintrich, 1999), 
mientras que otros estudios han caracterizado los comportamientos de búsqueda de ayuda que 
manifiestan algunos estudiantes de matemáticas (Kempler & Linnenbrink, 2006), tamnién 
existen estudios que indagan en el conocimiento de los profesores de matemáticas acerca de los 
comportamientos de búsqueda de ayuda que manifiestan sus estudiantes cuando resuelven 
problemas de matemáticas expresados con palabras (mathematical word problems) (Marais, Van 
der Westhuizen & Tillema, 2013). Una característica común de estos estudios es que solo se 
consideran como posibles fuentes de ayuda matemática a personas —profesores, compañeros de 
clase— pero los recursos tecnológicos no son considerados como posibles fuentes de ayuda 
matemática. 

Sin embargo, las prácticas de búsqueda de ayuda de los estudiantes contemporáneos están 
cambiando debido a la ubiquidad del Internet y los dispositivos móviles; por ejemplo, existen 
estudios que muestran que estudiantes de matemáticas de distintas regiones del mundo utilizan 
foros en línea abiertos para encontrar ayuda matemática (Puustinen, Volckaert-Legrier, Coquin 
& Bernicot, 2009; van de Sande, 2011). Ambos estudios, mediante un análisis de los 
intercambios y publicaciones de los estudiantes en este tipo de foros, caracterizan los 
comportamientos de búsqueda de ayuda que estos estudiantes manifiestan cuando buscan ayuda 
matemática en este tipo de espacios. Es necesario sin embargo desarrollar más estudios que 
muestren qué otras herramientas tecnológicas utilizan los estudiantes de hoy en día como fuente 
de ayuda matemática, y cómo las usan. 

En este artículo reportamos un estudio exploratorio enfocado en identificar los sitios y 
herramientas basadas en Internet que algunos estudiantes de ingeniería mexicanos utilizan como 
fuente de ayuda para sus clases de matemáticas. En particular, exploramos tres aspectos de sus 
prácticas de búsqueda de ayuda basada en Internet:  

1. ¿Qué sitios o herramientas consultan los estudiantes cuando necesitan ayuda para sus 
clases de matemáticas y con qué frecuencia los utilizan? 

2. ¿Cuáles son los motivos que los llevan a utilizar esas herramientas? 
3. ¿Cuáles son las razones por las que los estudiantes confían en la información 

proporcionada por estas fuentes? 

La principal contribución de nuestro estudio es ayudar a ampliar nuestro entendimiento acerca de 
cómo los estudiantes contemporáneos de matemáticas utilizan de manera independiente la 
Internet como fuente de ayuda para sus estudios en matemáticas. 

Marco conceptual 

Como se mencionó antes, la búsqueda de ayuda en la investigación en educación 
matemática es usualmente conceptualizada como la habilidad de estudiantes de apoyarse en 
personas —profesores, compañeros, parientes— para obtener ayuda que pueda ser útil para 
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superar las dificultades que pueden surgir cuando se estudia matemáticas. Karabenick y 
Puustinen (2013) confirman esta situación cuando señalan que la investigación educativa sobre 
búsqueda de ayuda se ha enfocado principalmente en estudiar las interacciones que surgen en el 
salón de clases cuando un estudiante pide ayuda a su profesor o a sus compañeros. Estos autores 
señalan la necesidad de expandir esta área de investigación con la intención de entender mejor 
cómo las nuevas tecnologías están afectando las prácticas de búsqueda de ayuda de los 
estudiantes. 

Siguiendo la línea de argumentación de Karabenick y Puustinen (2013), en este trabajo 
adoptamos una definición amplia del concepto de búsqueda de ayuda en matemáticas la cual 
incluye elementos no humanos como posibles fuentes de ayuda; así, en este estudio la búsqueda 
de ayuda en matemáticas se define como la habilidad que tiene un individuo de utilizar las 
personas y los recursos (incluyendo recursos tecnológicos tales como el Internet y los 
dispositivos móviles) que lo rodean como fuentes de ayuda que le permitan superar las 
dificultades y dudas que pueden surgir durante el proceso de estudio de las matemáticas. 

Contexto 

Este estudio se desarrolló en el Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) en México. El Instituto es una institución pública de nivel 
superior que está localizado en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México y al sur de la 
ciudad de El Paso, Texas, en E.U.A. El Instituto tiene una población aproximada de 4,500 
estudiantes provenientes de esta región del país, los cuales tienen un estatus socioeconómico que 
varía entre el medio y bajo. 

Una razón para seleccionar esta institución para desarrollar nuestro estudio fue nuestro 
interés en explorar las prácticas de búsqueda de ayuda basadas en Internet entre estudiantes 
universitarios. Una razón adicional para seleccionar a la UACJ como contexto de estudio fue que 
la primera autora de este trabajo labora como profesora en la institución, lo cual nos daba acceso 
tanto a los estudiantes que participarían en el estudio como a las instalaciones de la Universidad 
para que pudiéramos desarrollarlo más fácilmente.  

Población de estudio 

El estudio involucró un total de 21 estudiantes universitarios de ambos sexos, divididos en 
dos fases: una fase inicial-exploratoria, y la segunda fase del estudio. Más detalles sobre la 
estructura de estas fases se encuentran en la sección “Procedimiento”. 

Todos los participantes en el estudio fueron estudiantes de diferentes especialidades de 
ingeniería del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. Seleccionamos estudiantes de diferentes especialidades de ingeniería porque todos ellos 
estaban tomando varios cursos de matemáticas (cálculo, ecuaciones diferenciales, álgebra lineal) 
como parte de su educación como ingenieros. Al momento de realizar el estudio, las edades de 
los estudiantes variaban entre 19 y 38 años. La participación de todos los estudiantes en el 
estudio fue voluntaria. 

En la fase inicial-exploratoria participaron cuatro estudiantes provenientes de tres distintas 
carreras: ingeniería industrial, ingeniería en sistemas digitales e ingeniería eléctrica. Al momento 
de participar en el estudio dos de ellos cursaban el primer semestre, otro estaba en tercer 
semestre, y otro más en cuarto semestre —la duración de los estudios de ingeniería en la UACJ 
es de ocho semestres—.  
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La segunda fase del estudio involucró la participación de 17 estudiantes provenientes de 
cinco ingenierías distintas: civil, eléctrica, biomédica, industrial y mecatrónica. En esta fase solo 
se seleccionaron estudiantes de semestres intermedios y avanzados —de cuarto a octavo 
semestre—. 

Procedimiento 

Como hemos mencionado anteriormente, nuestro estudio estuvo dividido en dos fases. El 
estudio comenzó con una fase exploratoria en la cual se aplicó un cuestionario de siete preguntas 
abiertas que fueron utilizadas para guiar entrevistas semiestructuradas; estas entrevistas se 
desarrollaron entre el 19 y 26 de noviembre de 2014. El objetivo de esta fase fue doble: por un 
lado se buscaba confirmar la hipótesis de que algunos estudiantes universitarios utilizan el 
Internet cuando necesitan ayuda o tienen dudas sobre sus clases de matemáticas; por otro lado se 
intentaba valorar qué tan bien funcionaba el cuestionario diseñado para generar los datos 
empíricos, esto es, valorar por ejemplo si la formulación de las preguntas era entendida por los 
estudiantes o si el cuestionario arrojaba el tipo de información que necesitábamos para dar 
respuesta a los cuestionamientos planteados. Algunos ejemplos de las preguntas incluidas en la 
versión del cuestionario utilizado en esta fase fueron: ¿has utilizado algún sitio de Internet para 
tu clase de matemáticas?, ¿con qué frecuencia utilizas estos sitios?, ¿en tu opinión qué 
herramienta de Internet es más confiable y qué la hace confiable? 

La fase exploratoria nos permitió refinar el cuestionario que serviría de guía para conducir 
algunas entrevistas durante la segunda fase del estudio. Las preguntas que constituyeron la 
versión final del cuestionario son las siguientes: 

1. ¿Has utilizado algún sitio de Internet para tu clase de matemáticas? 
2. ¿Cuáles son los sitios de Internet que has utilizado para tus clases de matemáticas? 
3. ¿Con qué frecuencia utilizas estos sitios? 
4. ¿De qué forma utilizas estos sitios de Internet en tus estudios de matemáticas? 
5. Menciona los beneficios de utilizar sitios de Internet en tu formación matemática en la 

universidad. 
6. Menciona las limitaciones que tiene el utilizar sitios de Internet en tu formación 

matemática como estudiante universitario. 
7. En tu opinión, ¿Qué herramienta de Internet es más confiable y qué la hace confiable? 

Esta versión final del instrumento fue utilizada en la segunda fase del estudio para 
entrevistar a 17 estudiantes de ingeniería de la UACJ. Cinco de ellos fueron entrevistados de 
manera individual, mientras que los 12 restantes fueron entrevistados a través de dos grupos 
focales de seis integrantes cada uno. La segunda fase del estudio fue desarrollada en tres 
diferentes días: 13 de febrero, 12 de marzo, y 26 de junio de 2013. Las respuestas emitidas por 
estos 17 estudiantes constituyen la principal fuente de datos empíricos en los que se basan los 
resultados de nuestro estudio. Todas las entrevistas, tanto las de la fase exploratoria como las de 
la fase final, fueron audiograbadas para su posterior análisis y transcripción. 

Para analizar los datos empíricos consistentes en entrevistas individuales y grupales, fue 
necesario escuchar repetidamente las audiograbaciones con la intención de localizar las 
respuestas a las preguntas del cuestionario guía, y entonces hacer una categorización de las 
respuestas. Durante este proceso fue evidente que algunas respuestas de los estudiantes tenían 
elementos comunes, los cuales efectivamente nos permitieron producir una categorización de 
estos datos. Los resultados de este proceso se presentan en la siguiente sección. 
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Resultados 

Este apartado de resultados está dividido en cuatro secciones y se refiere únicamente a las 
entrevistas realizadas a los 17 estudiantes que participaron en la segunda fase del estudio. En la 
primera sección se hablará sobre la frecuencia con que los estudiantes utilizan los sitios de 
Internet como fuente de búsqueda de ayuda. En la segunda sección se mostrarán los sitios más 
populares entre los estudiantes de ingeniería que participaron en el estudio. Enseguida se 
describirán las percepciones de los estudiantes ante los beneficios y limitaciones del uso de los 
sitios de Internet como fuente de ayuda y finalmente se presenta una sección en la cual se 
presentan los argumentos dados por los estudiantes para confiar en un recurso de Internet como 
fuente de ayuda. 

Frecuencia de uso de los sitios de Internet 

En su totalidad, los 17 entrevistados declararon utilizar algún sitio de Internet como fuente 
de ayuda para sus clases de matemáticas. La mayoría de los estudiantes son usuarios frecuentes 
ya que de los 17 entrevistados, 12 universitarios afirmaron utilizar estos sitios diariamente y 
solamente cinco universitarios mencionaron que utilizan este tipo de recursos cada fin de 
semana. 

Sitios de Internet más populares y su funcionalidad 

En la figura 1 se ilustran los sitios de Internet más frecuentemente mencionados por los 
estudiantes de ingeniería que participaron en el estudio como fuente de ayuda matemática. 

 
Figura 1. Sitios de Internet más populares como fuente de búsqueda de ayuda entre los estudiantes que 
participaron en este estudio. 

El sitio de Internet más mencionado por los estudiantes fue YouTube, doce de los 
diecisiete entrevistados coinciden en que este es el sitio en el cual recurren para comprender 
mejor los temas vistos en clase. 

Facebook es el segundo sitio más mencionado, once de los diecisiete entrevistados lo han 
utilizado en sus clases de matemáticas. Ellos afirman que Facebook es una herramienta con la 
cual pueden contactar con compañeros de clase o con el maestro para aclarar dudas sobre 
trabajos, tareas o inquietudes de logística. Por ejemplo, el alumno 2 del grupo focal 1 menciona 
lo siguiente: 
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Alumno 2, grupo focal 1: 
[…] utilizo Facebook con mis compañeros cuando tengo dudas de lo que explican en clase, 
ya que en ocasiones cuando llego a casa no recuerdo lo que vi. 

El siguiente sitio sería Google con seis menciones. Este es el sitio donde los universitarios 
buscan directamente los temas que desean investigar. La mayoría de los usuarios de Google 
hacen búsquedas especializadas en Google Books y Google Académico para delimitar, es decir, 
para restringir los sitios o documentos donde deben enfocar su búsqueda.  

Otras páginas de Internet como Wikipedia, buenastareas.com, Yahoo! Respuestas y Slide 
Share, así como herramientas de Internet tales como el correo electrónico, o la calculadora en 
línea Wolfram Mathematica, fueron mencionadas debido a las distintas funcionalidades que 
ofrecen: 

Alumno 2, grupo focal 2: 
[…] Utilizo Wolfram Mathematica para puros resultados, pero en veces no es muy confiable 
por que salta unos pasos […] nada más metes la ecuación y ya te da paso por paso […] 
Alumno 4, entrevista individual: 
A veces ya ve que le dan un problema y las preguntas ya están subidas… Yahoo respuestas 
lo utilizaría para ya cuando batallas y dices ay no […]” 

En la categoría de “otros” que se muestra en la figura 1 están incluidas herramientas como 
Skype, y sitios Web como Profesores Universia (http://profesores.universia.es), Vitutor 
(http://www.vitutor.com), Web Profesores y Formularios. Estos sitios son utilizados para 
encontrar métodos de soluciones de problemas, comparar resultados de problemas, encontrar la 
resolución paso a paso de un problema, entre otros: 

Alumno 1, entrevista individual: 
[…] Uno que se llama Web Profesores es una página donde los profesores suben 
documentos o técnicas de enseñanza […] son documentos escritos […] una vez metí una 
fórmula que necesitaba en Google y así llegué a la página y también hay otra que es lo 
mismo…Profesores Universia. 
Alumno 5, grupo focal 2: 
Hay una página que se llama creo vitutor.com ahí vienen muchos ejercicios de muchas 
materias… problemas resueltos de matemáticas y para hacer […] te da todo paso por paso. 

En suma podemos decir que la mayoría de los sitios y herramientas a las que recurren los 
estudiantes se utilizan para: (1) encontrar diferentes maneras de resolver algún problema 
matemático, (2) clarificar dudas y repasar lecciones, (3) obtener soluciones hechas o problemas 
matemáticos resueltos, (4) comparar resultados, y (5) cuando pierden una clase y se quieren 
poner al tanto. 

Beneficios y limitaciones percibidos por los estudiantes 

 Los beneficios que perciben los estudiantes al usar la Internet como fuente de ayuda son 
diversos. Algunos estudiantes destacan el acceso geográfico y temporal ilimitado, lo que los hace 
preferir la Internet sobre fuentes de ayuda más tradicionales: 

Alumno 5, entrevista individual: 
Yo pienso que ahorro de… por ejemplo si debo ir a la biblioteca tengo que manejar … 
ahorro tiempo y dinero. 
Algunos estudiantes perciben la Internet como una fuente de ayuda para clarificar dudas que 
es infalible, tal como afirma este estudiante: 
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Alumno 3, grupo focal 2: 
El beneficio que encuentro es que cualquier cosa que busque la voy a encontrar, son miles de 
páginas las que van a salir y siempre encontraré algo, nunca me quedaré con la duda. 

 Además, identificamos cuatro limitaciones expresadas por los estudiantes las cuales son: 
(1) acceso restringido a las fuentes debido a derechos de autor o limitaciones de lenguaje, (2) 
falta de confiabilidad de las fuentes, (3) la Internet puede funcionar como un distractor, y (4) 
existe un exceso de información en la red. Para ilustrar estas limitaciones, enseguida se 
transcriben algunos extractos de las entrevistas: 

Alumno 6, grupo focal 2: 
El problema es que si no sabes lo que estas buscando recibes respuestas muy ambiguas, 
información muy ambigua y en la Internet se regulan mucho los derechos de autor, si quieres 
leer un libro solo puedes ver una parte […] el material útil está restringido. 
Alumno 5, grupo focal 2: 
A mí me pasó una vez que estudiando para un examen había un tema que de plano no sabía 
nada […] encontré un método que nada que ver, que no era lo que necesitaba […] en veces 
pones algo y salen como mil cosas de eso, no es lo que andas buscando. 

Motivos para confiar en una página de Internet 

 Varios de los estudiantes que participaron en este estudio basan la confiabilidad de las 
fuentes de ayuda que obtienen de la Internet en el prestigio o autoridad que puede brindar un 
grado o posición académica, o una institución: 

Alumno 3, grupo focal 1: 
YouTube me parece lo más confiable porque los videos son de profesores de universidad. 
Alumno 5, entrevista individual: 
No confío en ningún sitio […] pero Slide qué? … Slide Share se me hace más confiable 
porque ahí las mandan los doctores. 
Alumno 1, entrevista individual: 
Por ejemplo en Youtu [sic], bueno ahí los videos son de los profesores de universidades y 
ellos mismos hacen los videos para aclarar las dudas, para mí es muy confiable porque son 
profesores de universidades y creo que hasta reciben un beneficio económico por hacer los 
videos […]. 

Discusión 

A través de este estudio exploratorio hemos investigado las prácticas de búsqueda de ayuda 
basadas en Internet entre estudiantes mexicanos de ingeniería. Como otros estudios indican (e.g. 
van de Sande, 2011), hemos encontrado que la búsqueda de ayuda matemática a través de 
Internet es una práctica difundida —12 de 17 estudiantes reportaron utilizar el Internet para estos 
propósitos diariamente—. De acuerdo a los participantes en nuestro estudio, los sitios más 
comúnmente utilizados son: (1) YouTube, donde los estudiantes pueden encontrar videos de 
clases de matemáticas para repasar y profundizar los temas vistos en clase; y (2) Facebook, 
donde pueden contactar a sus compañeros o al profesor para clarificar dudas conceptuales o 
logísticas relacionadas con sus clases de matemáticas. Sin embargo, algunos estudiantes también 
declaran usar sitios como Yahoo! Respuestas para encontrar respuestas acabadas a sus tareas 
matemáticas. 

Los estudiantes que participaron en el estudio buscan ayuda en Internet para encontrar 
maneras distintas de resolver un problema de matemáticas, para clarificar dudas y reforzar 
conocimiento, para obtener respuestas acabadas o problemas resueltos paso a paso, para 
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comparar los resultados que ellos obtienen, y cuando pierden clases y se quieren poner al tanto. 
Sin embargo, cuando se trata de evaluar la confiabilidad de la información que ellos obtienen de 
estos sitios, los estudiantes parecen no poner atención a las propiedades matemáticas intrínsecas 
de la información obtenida (Lithner, 2003), sino que basan su evaluación en características de la 
información que no guarda relación con las matemáticas, tales como el prestigio académico de la 
persona o institución que publica la información. 

La naturaleza exploratoria de este estudio nos permite ver solo la superficie de una práctica 
ampliamente difundida que está afectando la manera en que los jóvenes estudian matemáticas. 
Enseguida señalamos algunas rutas de investigación que podrían ser profundizadas para 
comprender mejor este fenómeno educativo. 

Posibles rutas de investigación 

Una de las limitaciones de nuestro estudio es que está basado en auto reportes sobre uso de 
tecnología, lo cual puede ser menos preciso que las observaciones de los comportamientos reales 
de los estudiantes (Junco, 2014). Una futura línea de investigación se podría enfocar en utilizar 
métodos de observación más directa como el propuesto por Junco (2014), en la que se utilice 
software para documentar y caracterizar los comportamientos de búsqueda de ayuda 
manifestados por los estudiantes cuando utilizan distintos dispositivos como computadoras, 
tabletas y teléfonos móviles. 

Otra limitación de nuestro estudio es que no profundiza en cómo cada sitio o herramienta 
web son utilizadas como fuente de búsqueda de ayuda. Es entonces necesario producir 
caracterizaciones detalladas de cómo los estudiantes utilizan herramientas como Facebook y 
YouTube para encontrar ayuda matemática. También, se podría profundizar en los criterios de 
selección y exclusión que los estudiantes aplican cuando seleccionan una porción particular de 
información matemática del océano de información que la Internet proporciona. 

Otra línea de investigación relevante sería explorar la perspectiva de los profesores de 
matemáticas acerca de estas prácticas de búsqueda de ayuda matemática: ¿qué piensan ellos de 
esta práctica de sus estudiantes? ¿la consideran una práctica deseable o provechosa? ¿integran 
este tipo de fuentes de ayuda en la instrucción matemática que proveen a sus estudiantes?  

Creemos que la búsqueda de ayuda matemática en Internet es un área de investigación 
emergente que no solo es fértil sino también relevante de cultivar ya que se trata de una práctica 
difundida que afecta la manera en que los estudiantes contemporáneos se relacionan con las 
matemáticas escolares.  

Referencias y bibliografía  
Cornally, N. & McCarthy, G. (2011). Help-seeking behaviour: A concept analysis. International Journal 

of Nursing Practice, 17(3), 280–288. doi: 10.1111/j.1440-172X.2011.01936.x 

Junco, R. (2014). iSpy: seeing what students really do online. Learning, Media and Technology, 39(1), 
75–89. doi: 10.1080/17439884.2013.771782 

Karabenick, S. A. & Puustinen, M. (Eds.). (2013). Advances in Help-Seeking Research and Applications. 
The Role of Emerging Technologies. Charlotte, NC: Information Age Publishing. 

Kempler, T. M. & Linnenbrink, E. A. (2006). Helping behaviors in collaborative groups in math: A 
descriptive analysis. In S. Karabenick & R. Newman (Eds.), Help Seeking in Academic Settings: 
Goals, Groups, and Contexts (pp. 89–115). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-172X.2011.01936.x
http://dx.doi.org/10.1080/17439884.2013.771782


Un estudio exploratorio sobre prácticas de búsqueda de ayuda matemática en Internet … 531 

Comunicación  XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. 

Lithner, J. (2003). Students’ mathematical reasoning in university textbook exercises. Educational Studies 
in Mathematics, 52(1), 29–55. doi: 10.1023/A:1023683716659 

Marais, C., Van der Westhuizen, G. & Tillema, H. (2013). Teacher knowledge of learners’ help-seeking 
in mathematics problem solving. African Journal of Research in Mathematics, Science and 
Technology Education, 17(1–2), 63–73. doi: 10.1080/10288457.2013.826971  

Nelson-Le Gall, S. (1985). Help-seeking behavior in learning. Review of Research in Education, 12(1), 
55–90. doi: 10.3102/0091732X012001055 

Puustinen, M., Volckaert-Legrier, O., Coquin, D. & Bernicot, J. (2009). An analysis of students’ 
spontaneous computer-mediated help seeking: A step toward the design of ecologically valid 
supporting tools. Computers & Education, 53(4), 1040–1047. doi: 10.1016/j.compedu.2008.10.003 

Ryan, A.M. & Pintrich, P.R. (1999). “Should I ask for help?” The role of motivation and attitudes in 
adolescents’ help seeking in math class. Journal of Educational Psychology, 89(2), 329–341. doi: 
10.1037/0022-0663.89.2.329 

Shapiro, E.G. (1978). Help seeking: Effects of visibility of task performance and seeking help. Journal of 
Applied Social Psychology, 8(2), 163–173. doi: 10.1111/j.1559-1816.1978.tb00774.x 

van de Sande, C. (2011). A description and characterization of student activity in an open, online, 
mathematics help forum. Educational Studies in Mathematics, 77(1), 53–78. doi: 10.1007/s10649-
011-9300-y 

 

http://dx.doi.org/10.1023/A:1023683716659
http://dx.doi.org/10.3102/0091732X012001055
http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2008.10.003
http://dx.doi.org/10.1037/0022-0663.89.2.329
http://dx.doi.org/10.1111/j.1559-1816.1978.tb00774.x
http://dx.doi.org/10.1007/s10649-011-9300-y
http://dx.doi.org/10.1007/s10649-011-9300-y


  532 

Comunicación  XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. 

 

 
Unidades virtuales de aprendizaje en capacitaciones docentes en el 

uso de tecnología en la enseñanza de las Matemáticas 
Luis Armando Hernández 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica  
Costa Rica 
luisarmandohs21@gmail.com  

Resumen 

En este artículosedescribe una experiencia en el diseño y ejecución de Unidades 
Virtuales de Aprendizaje (UVA) dentro de una estrategia para la capacitación 
docente en el uso de tecnología dentro de la enseñanza de las Matemáticas en Costa 
Rica.  Esta estrategia fue diseñada en el marco del proyecto Reforma de la Educación 
Matemática en Costa Rica(del Ministerio de Educación Pública con el apoyo de la 
Fundación para la Cooperación Costa Rica Estados Unidos CRUSA), en el contexto 
de la implementación de nuevos programas de matemáticas para toda la educación 
preuniversitaria que fueron aprobados en mayo del 2012 por las autoridades 
costarricenses de educación. En el documento se explicará la estrategia de 
capacitación realizada, las características de estas UVA, su construcción técnica, los 
resultados obtenidos y las ventajas y limitaciones de las mismas en el contexto de un 
país en vías de desarrollo como Costa Rica. 

Palabras clave: Entornos virtuales de aprendizaje, Educación matemática, Reforma en 
Matemáticas, Formación continua, TIC. 

Antecedentes y ubicación en el contexto 

El 21 de Mayo del 2012 el Consejo Superior de Educación de Costa Rica (Órgano de 
carácter constitucional responsable de orientar y dirigir desde el punto de vista técnico los 
diferentes niveles, ciclos y modalidades del Sistema Educativo Costarricense) aprobó nuevos 
programas de estudio de Matemáticas para toda la educación preuniversitaria de ese país. 

El nuevo currículo es más que un ajuste de contenidos (reacomodo, aumento o 
disminución); formula una nueva estrategia pedagógica “Resolución de problemas con énfasis en 
contextos reales”, con lo cual se busca el fortalecimiento de mayores capacidades cognoscitivas 
en el abordaje de los nuevos retos que plantea una sociedad moderna. Esto implica 
unatransformación sustancial de la acción de aula, por lo que el papel del docente en laejecución 
de esta metodología es trascendental. Sin embargo, una de las debilidades para la 
implementación de este currículo, es precisamente la formación inicial y continua de los 
profesores en servicio. Así lo indican Gaete y Jiménez (2011, p.111): 

Tanto en la formación inicial de los y las docentes como en los procesos de capacitación y 
asesoría brindados por el MEP, observan los y las directores institucionales serias carencias 
y debilidades formativas: Para uno de los directores entrevistados, “Las capacitaciones en 
matemática no son las más adecuadas porque no responden a las necesidades reales de los 
docentes (Gaete y Jiménez, 2009). 

mailto:luisarmandohs21@gmail.com


Unidades virtuales de aprendizaje en capacitaciones docentes … 533 

Comunicación  XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. 

Es por esto que para encaminar y afianzar esta reforma en los años venideros, era necesario 
construir un liderazgo pedagógico nacional, es decir, un conjunto de docentes preparados y 
entusiastas que pudieran afrontar los nuevos desafíos. Pero cómo hacer esto realizable mediante 
un curso de formación en el uso de tecnologías digitales para la enseñanza de la Matemáticas que 
pudiera involucrar a gran cantidad de docentes y que a su vez fuera accesible y flexible para la 
población, que no tuviera tan alto costo, que fuera reusable y que sobre todo lograra resultados 
positivos en la acción de aula. 

Para ser esto viable en el contexto educativo nacional, el proyecto Reforma de la 
Educación Matemática en Costa Rica, tomó la decisión de desencadenar un proceso de 
formación a gran escala para docentes en servicio, con base a la experiencia obtenida a los cursos 
bimodales (conjunción de sesiones presenciales y de trabajo independiente)  efectuados en el 
2011 y 2012, donde fue entonces necesario utilizar un sistema de gestión de aprendizaje o LMS 
(Learning Management System), y para ello se escogióla plataforma Moodle (Modular Object – 
Oriented Dynamic Learning Environment) por ser de distribución libre y tener como propósito el 
ayudar a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea.A su vez, este sistema 
permite llevar el seguimiento del aprendizaje de los participantes del curso teniendo la 
posibilidad de estar al tanto de los avances y necesidades de cada uno de ellos. Cuenta, además, 
con herramientas para colaborar y comunicarse (foros de consulta y de discusión, chats, entre 
otros), y tener acceso a recursos de apoyo. Asimismo, hacen posible acercar los contenidos a los 
participantes del curso con el objetivo de facilitar, mostrar, atraer y provocar su intervención 
constante y productiva sin olvidar las funciones necesarias para la gestión de los participantes 
como la inscripción, seguimiento y la evaluación.  

Al mismo tiempo se pensó que de forma intrínseca la experiencia en el empleo de este tipo 
de plataformas no solo acercaba al docente al uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) sino que modificaba su perfil profesional impulsándolo a una visión 
moderna de educador. 

En el 2011, el proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Ricaimplementó 
este tipo de sistemas de administración de aprendizajes al diseñar capacitaciones bimodalespara 
profesores de la Educación Primaria1 y de la Secundaria2 por separado. Esta estrategia se siguió 
utilizando para los cursos realizados en el 2012. Se trata de una orientación novedosa que 
involucra dos tiempos, uno para trabajar con docentes líderes y otra para capacitar a poblaciones 
masivas de docentes. Los detalles de este proyecto y sus acciones se pueden ver en Ruiz (2013). 

Para el 2013 las capacitaciones han girado en torno a: i) el uso inteligente y visionario de 
tecnologías digitales y ii) el uso de la historia de las Matemáticas.En cuanto a las tecnologías, el 
diseño de capacitación debía contemplar dos dimensiones que están íntimamente relacionadas: 
las dificultades de un contexto nacional en cuanto a disponibilidad de recursos tecnológicos y 
flexibilidad para usarlos por parte de los docentes, así como que los cursos están concebidos para 
desarrollarse en poblaciones masivas (de 1400 profesores de Secundaria y 6000 de Primaria). Es 

                                                 
1También conocida como educación elemental o general básica, es la primera de seis años establecidos 
y estructurados de la educación que se produce a partir de la edad de entre seis y siete años hasta 
aproximadamente los 12 años de edad. 
2También denominada educación media, segunda enseñanzao bachillerato. Tiene como objetivo 
capacitar al alumno para poder iniciar estudios de educación superior. 
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preciso resaltarse que no es igual ofrecer capacitaciones a grupos pequeños con ambientes muy 
controlados, que hacerlo con poblaciones masivas donde las contingencias pueden ser muchas. 

Planteamiento del problema 
En el nuevo currículo costarricense la tecnología se concibe como un instrumento al 

servicio de los aprendizajes matemáticos (MEP, 2012). Además, con el finde enriquecer y 
redimensionar la resolución de problemas y las estrategias educativas, así como de potenciar 
algunas dimensionescurriculares relevantes para la enseñanza efectiva de esta materia, se apunta 
como uno de sus cinco ejes transversales específicos El uso inteligente y visionario de 
tecnologías digitales. 

Sin embargo, esto no es sencillo, si se toma en cuenta la escasa o nula formación inicial en 
esta temática recibida por los docentes tanto de educación secundaria como de primaria. Al 
mismo tiempo, se tiene claro que el simple hecho de saber emplear técnicamente una 
herramienta tecnológica no implicará mejores resultados en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Así se establece en los programas de estudios de matemática (MEP, 2012, p.37): 

La utilización de tecnologías, sin embargo, no conduce necesariamente al mejoramiento de 
los aprendizajes en las Matemáticas, peor aún: un mal uso puede debilitarlos. La tecnología 
debe entonces introducirse de forma pertinente y precisa en los distintos niveles educativos y 
de acuerdo a las condiciones materiales y humanas existentes en el contexto educativo 
nacional.  

Por esto mismo, los cursos de uso de tecnología elaborados por este proyecto, buscan 
preparar a los docentes en cómo usar la tecnología en la acción de aula. Poseen un sentido 
pedagógico. No obstante para poder usar tecnología con estos propósitos es necesario aprender a 
emplear las herramientas tecnológicas específicas que se usarían. ¿Cómo hacer esto último en las 
condiciones y posibles contingencias de algunos entornos en un país donde existen desigualdades 
regionales, socioeconómicas y de diversidad de accesos tecnológicos? El proyecto elaboró una 
respuesta en dos líneas bien articuladas: elaborar unidades didácticas orientadas al uso 
pedagógico de la tecnología, y unidades virtuales de aprendizaje asociadas a las primeras para 
generar dominio de esas herramientas. 

Diseño y metodología 

Una Unidad Virtual de Aprendizaje(UVA),en el contexto de los cursos bimodales 2013, es 
una pequeña unidad de aprendizaje diseñada bajo un soporte digital con diferentes elementos 
multimediales orientados al desarrollo autónomo y dinámico de habilidades en el uso de algún 
software con fines educativos en la enseñanza de Matemática. A su vez, está orientada a las 
necesidades técnicas de la unidad didáctica3; pero se desarrolla en línea y posee autoevaluación y 
evaluación propias.  La UVA se considera un entorno virtual de aprendizaje, y esta estrategia se 
inscribe en la perspectiva de que la formación en el uso de las TIC en la enseñanza, no sólo debe 
ser técnica sino también metodológica. 

Tanto la unidad didáctica como la UVA, están enmarcadas en lo que el Proyecto Reforma 
de la Educación Matemática en Costa Rica definió como un Módulo de aprendizaje. Además, 

                                                 
3Es un documento descargable mediante la plataforma Moodle, que presenta un problema y el análisis del 
mismo bajo una perspectiva metodológica referente al uso del recurso tecnológico empleado.  

 



Unidades virtuales de aprendizaje en capacitaciones docentes … 535 

Comunicación  XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. 

cada módulo cuenta con mecanismos de comunicación sincrónica (chat) y asincrónica (foros de 
consulta) así como elementos de autoevaluación y evaluación de los aprendizajes. 

Las UVA son Modelos de Referencia de Objetos de Contenido Compartibles, o también 
llamados paquetes SCORM por sus siglas en inglés (Sharable Content Object Reference 
Model).Se toma la decisión de que sea un paquete con este formato estándar por varias 
razones:Se puede reproduciren cualquier plataforma LMS, soporta contenidos que son muy 
fáciles y no onerosos de producir, sin embargo con un muy alto valor de calidad, los contenidos 
de los cursos son de larga duración debido a la compatibilidad y la estandarización por loque su 
larga vida contribuye a un mejor retorno de inversión.  

Para la elaboración de las UVA se utilizó la herramienta eXe-learning como editor, ya que 
permite exportar el recurso como paquete SCORM 1.2 y además provee instrumentos para la 
publicación de contenido web de acuerdo a los estándares requeridos por sistemas de gestión 
didácticos. Es un sistema de autoría que puede trabajar en sistemas "Online" o "Offline" (Sin 
conexión a internet), permite un manejo intuitivo de contenidos mediante un editor que admite 
previsualizar los contenidos antes de su publicación, presenta un entorno amigable al realizar 
acciones como: insertar contenidos como texto enriquecido, gráficos, animaciones, vídeo y 
actividades interactivas. Además, algo muy importante es que permite la reutilización de 
contenidos para su adecuación, mejora o producción de nuevos materiales didácticos.Esta 
herramienta permite la fácil organización de los temas que se quieren desarrollar en los cursos, 
así como la autoevaluación y la evaluación de contenidos.  

La herramienta eXe-learning es un generador de páginas web que tiene como objetivo 
brindar una herramienta a profesionales de la educación, dedicada al desarrollo y publicación de 
materiales de enseñanza y aprendizaje a través de la web. Esta herramienta se tuvo que utilizar 
ya que generalmente, los LMS no ofrecen muchas herramientas de autor4especializadas en el 
desarrollo de contenidos  de aprendizaje. 

Las UVA están diseñadas para un modelo de formación a distancia que utiliza Internet 
como herramienta de aprendizaje. La estructura de cada UVA es la siguiente: 

1. En la sección inicial se presenta un componente animado que explica, de forma audiovisual, 
el propósito de la UVA y hace una breve introducción de la misma.  

 
Figura 1. Componente animado de UVA 0. 

                                                 
4Las herramientas de autor son aplicaciones informáticas que facilitan la creación, publicación y gestión 
de los materiales educativos en formato digital utilizados en la educación a distancia mediada por las TIC. 
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2. La sección siguiente plantea un problema matemático que se resolverá utilizando el recurso 
tecnológico respectivo. Además, en esta sección se facilitan los elementos técnicos 
necesarios para enfrentarse al problema (bases de datos, imágenes,etc.)  

3. Posteriormente, aparece una serie de secciones estructuradas con un orden previamente 
establecido, que brindan instrucciones (por medio de videos explicativos) para desarrollar 
varias tareas que tienen como propósito no sólo ir construyendo la solución del problema 
sino aprender el uso técnico de la herramienta. Cada sección cuenta con una subsección de 
autoevaluación.  

 
Figura 2. Sección “Insertar imagen y preparar plantilla” del módulo 9 del curso de secundaria. 

4. Las secciones de autoevaluación son de carácter formativo (tienen retroalimentación, se 
pueden realizar varios intentos y no tienen calificación en el curso). En ellas hay ítems de 
Verdadero-Falso y Selección única que buscan orientar el aprendizaje técnico de la 
herramienta. 

 
Figura 3. Subsección de autoevaluación UVA del módulo 9 del curso de secundaria. 

5. La última sección es de Consideraciones finales, en la cual se realiza un cierre pedagógico 
de la unidad. 
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La UVA se considera un entorno virtual de aprendizaje, y esta estrategia se inscribe en la 
perspectiva de que la formación en el uso de las TIC en la enseñanza no sólo debe ser técnica 
sino también metodológica.Para Suárez (2002),  estos instrumentos de mediación tienen doble 
valor: como herramienta y como signo. Como herramienta, permite operar sobre los cursos de 
forma externa, tanto a nivel tecnológico como pedagógico; como signo favorece la construcción 
y ampliación interna de aprendizajes, vinculados con el recurso tecnológico y con el proceso 
pedagógico. 

Cada UVAposee una evaluación específica en línea que tiene como propósito medir el 
aprendizaje técnico que se alcanzó con el desarrollo de la misma. Esta evaluación también fue 
diseñada con eXe-learning y exportada como paquete SCORM 1.2. Este paquete estandarizado 
permite crear cuestionarios de selección única que admiten la calificación y el registro inmediato 
de las notas obtenidas en la plataforma del curso. 

El propósito de la creación de los módulos de aprendizaje es preparar a docentes en 
servicio en el uso de tecnologías en la Educación Matemática, no sólo como medios de 
motivación personal sino como importantes instrumentos y capacidades que se exigirán cada vez 
más en este escenario histórico de reforma educativa. Es por esto, quede acuerdo a las 
necesidades y posibilidades educativasactuales del país se escogió desarrollar tres temáticas: uso 
de sitios web, uso adecuado de la calculadora, la hoja de cálculo para diferentes áreas 
matemáticas y uso software de geometría dinámica.  

Al haber gran variedad de software y herramientas tecnológicas en el mercado, se tomó la 
decisión de escoger los siguientes recursos con el propósito de uniformar los aprendizajes técnicos 
del uso de la herramienta tecnológica:  

• como hoja de cálculo el programa Microsoft Office Excel 2007 o en su defecto la hoja de 
cálculo que aparece en Apache Open Office,  

• y como software de geometría dinámica GeoGebra 4.2. 
En el caso de Microsoft Office Excel 2007 se escogió debido a que es un programa que 

comúnmente cuenta las computadoras de los costarricenses. Sin embargo siempre se ha intentado 
potenciar el uso de software libre el cual es un programa cuya licencia otorga a los usuarios la 
libertad de utilizar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y compartir trabajos, bajo el mismo 
acuerdo de licencia. Es por esto que se escogió el software de geometría dinámica GeoGebra 
para desarrollar actividades tanto par Educación Primaria como para Secundaria. 

Para educación primaria se diseñaron los siguientes módulos de aprendizaje: 

• Módulo 6: Uso de sitios web (no posee UVA)  

• Módulo 7: El uso de la calculadora en educación primaria 

• Módulo 8: El uso de la hoja de cálculo para el análisis estadístico 

• Módulo 9: El uso de software de geometría dinámica 
Y para secundaria: 

• Módulo 5: Uso de sitios web (no posee UVA) 

• Módulo 6: El uso de la calculadora en educación secundaria 

• Módulo 7: Modelación matemática con hoja de cálculo 
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• Módulo 8:El uso de la hoja de cálculo para el análisis estadístico 

• Módulo 9:El uso de software de geometría dinámica 
La mayor diferencia entre los módulos coincidentes de primaria y los de secundaria radica 

en el problema planteado, los conocimientos y estrategias didácticas del nivel respectivo. Por 
ejemplo, el propósito del módulo acerca del Uso de la hoja de cálculo para el análisis 
estadístico, tanto para primaria como para secundaria, consiste en apoyarse en el recurso para 
determinar diferentes representaciones (cuadros de frecuencias absolutas y porcentuales y para 
elaborar gráficos de barras)y así centrar los esfuerzos en la interpretación y análisis de la 
información estadística. Sin embargo, el tipo y nivel de complejidad del problema propuesto, la 
base de datos utilizada y el vocabulario empleado fueron pensados de acuerdo al nivel educativo. 
Análogamente ocurre con los módulos de Uso de la calculadora, ya que tanto para educación 
primaria como para secundaria se pretende el desarrollo de actividades con una intencionalidad 
didáctica, donde la calculadora sirve al estudiante como un recurso que facilita la comprensión 
de un determinado conocimiento o el desarrollo de una habilidad. 

Para el módulo de Uso de software de geometría dinámica, en ambos niveles el propósito 
es que el docente pueda visualizar dimensiones que de otra manera sería muy difícil de 
incorporar en la acción educativa, como por ejemplo el movimiento. En el caso de educación 
primaria el problema se centra en la exploración de propiedades de los cuadriláteros y en 
secundaria en el estudio de la homotecia para la introducción de la semejanza y congruencia de 
triángulos. Adicionalmente y de carácter opcional, para el curso de secundaria, se pone a 
disposición del docente la UVA Transformaciones geométricas con el propósito de profundizar 
en este tema mediante la reconstrucción  de un diseño geométrico. 

En el caso del módulo de Modelación matemática con hoja de cálculo fue pensado sólo para 
educación secundaria ya que tenía como objetivo no sólo utilizar la hoja de cálculo como apoyo 
en la visualización de distintas representaciones y la construcción de modelos matemáticos; sino 
también, experimentar con distintos tipos de curvas de tendencia para conjeturar, verificar, analizar 
y comunicar la solución de problemas contextualizados. 

Al seresta una estrategia nueva de aprendizaje para población de docentes en el país, eran 
indispensables algunos elementos adicionales para la buena implementación de este tipo de 
entornos virtuales de aprendizaje. Para esto fue necesaria la creación de un módulo inicial que 
tiene como objetivo preparar no solamente el equipo de cómputo con los requerimientos técnicos 
necesarios,sino también, predisponer al docente en la utilización de las Unidades Virtuales de 
Aprendizaje que se utilizarán en el curso. Este módulo, el cual se llamó Módulo 0, posee los 
siguientes elementos: 

• Instructivo de requerimientos técnicos:Se dan las indicaciones correspondientes para 
descargar e instalar elApache Open Office, si no se cuenta con Microsoft Office Excel 
2007, descargar e instalar Java(requerimiento de GeoGebra) y descargar e instalar la 
última versión de GeoGebra.Adicionalmente,  con el propósito de que el docente pueda 
observar cuantas veces quiera, sin necesidad de conexión, los videos que se exponen en la 
diferentes Unidades Virtuales de Aprendizaje se le proponen varias opciones para 
descargar los videos correspondientes desde el canal en youtube.com que tiene el Proyecto. 

• UVA 0: Es de carácter formativo y tiene como objetivo que el docente se familiarice con el 
recurso y pueda manipular con tranquilidad sus diferentes componentes (videos, descarga 
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de archivos, ítems de autoevaluación, etc.). El contenido que se presenta es una pequeña 
introducción al uso de la TIC.  

• Evaluación de UVA 0: Es de carácter formativo y tiene como objetivo familiarizarse con la 
herramienta. 

• Foro de consultas: Tiene como objetivo aclarar las dudas, antes de arrancar los demás 
módulos, que puedan surgir de este primer acercamiento a este tipo de entornos virtuales 
de aprendizaje. 

Es importante indicar que todo este proceso de diseño y elaboración fue validado 
preliminarmente por docentes en servicio (primaria y secundaria) y asesores nacionales de 
matemática que se desempeñan en el Departamento Diseño, Producción y Gestiónde Recursos 
Tecnológicos del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica. 

Resultados y conclusiones 
Al principio, como se esperaba, en ambos cursos hubo algunas consultas técnicas que se 

atendieron en el módulo 0 respecto al funcionamiento del entorno virtual; pero que para las 
etapas avanzadas del curso fueron mínimas. 

Respecto al grupo de docentes de secundaria y primaria, quienes serían facilitadores de un 
grupo de 1400 docentes de secundaria y 6000 docentes de primaria, respectivamente distribuidos 
a nivel regional, la tabla 1 y la tabla 2 (ver Apéndice A) muestran resultadosque se consideran 
satisfactorios debido al nivel de complejidad particular de este tipode procesos;máxime que es la 
primera experiencia para los mismos, utilizando este tipo de entornos virtuales en el aprendizaje 
de herramientas tecnológicaspara la enseñanza de las matemáticas. 

En el grupo de secundaria estabanmatriculados en la plataforma Moodle 157 personas entre 
ellos docentes en ejercicio, asesores nacionales, asesores pedagógicos regionales. Es importante 
aclarar que 29 no efectuaron ninguna evaluación de las UVA, ya sea porque eran asesores 
nacionales o regionales que no tenían que hacerlo obligatoriamente, o docentes que aunque 
estuvieron matriculados, no iniciaron el curso. Ya para la última evaluación (UVA 9), 41 
personas no la efectuaron, por lo que tan sólo 12 personas abandonaron el curso, lo cual se 
considera positivo. Respecto a la notas obtenidas (de 1 a 100) entre los matriculados que 
realizaron las evaluaciones en cada UVA (ver la tabla 1,Apéndice A) se tiene que en todas más 
del 45% obtuvo mayor o igual a 75, siendo la UVA 7la de mejor promedio ponderado y la UVA 
6 la de menor. 

En el caso del curso de primaria, las notas obtenidas (de 1 a 100) entrelos matriculados que 
realizaron las evaluaciones en cada UVA (ver la tabla 1, Apéndice A) se tiene que en todas más 
del 49%  obtuvo mayor o igual a 75, siendo la UVA 7 la de mejor promedio ponderado y la 
UVA 8 la de menor.Este curso tuvo una matrícula superior a la del curso de secundaría (se 
matricularon 348 personas entre ellos maestros de primaria, asesores nacionales, asesores 
pedagógicos regionales). Por las mismas razones expuestas anteriormente, 75 no realizaron 
ninguna evaluación de las UVA y ya para la última evaluación (UVA 9), 81 personas no la 
efectuaron, por lo que tan sólo 6 personas abandonaron el curso, lo cual también se considera 
satisfactorio. 

Para evaluar ambos cursos se aplicó un cuestionario en línea, el cual lo completaron 
61personas matriculadas en el curso de secundaria y 186 del de primaria. Respecto a la 
valoración que hicieron los docentes de secundaria de las UVA de los módulos referentes a uso 



Unidades virtuales de aprendizaje en capacitaciones docentes … 540 

Comunicación  XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. 

de la tecnología para la enseñanza de la Matemática se tiene que 70,5%, el 65,5%, el 75,4%, el 
78,7 y el 75,4% calificaron de bien o muy bien las UVA de los módulos 0, 6, 7, 8 y 9 del curso 
bimodal 2013, respectivamente. Acerca de a la valoración que hicieron los docentes de primaria 
de las UVA de los módulos referentes a uso de la tecnología para la enseñanza de la Matemática 
se tiene que 92,5%, el 90,3%, el 77,4% y el 70,4% calificaron de bien o muy bien las UVA de 
los módulos 0, 7, 8 y 9 del curso bimodal 2013, respectivamente. 

En el contexto de un país en vías de desarrollo como Costa Rica, la estrategia seguida para 
la capacitación docente en uso de tecnología, aporta enseñanzas que pueden servir a otros países 
en condiciones similares. Por un lado, ofrece accesibilidad y flexibilidad para la 
poblacióndocente, posee un bajo costo relativo y permite un escalamiento. Cuando se trabaja con 
poblaciones masivas donde se potencian las contingencias esto resulta muy importante. Si a ello 
se le suma el hecho de que es difícil planificar y ejecutar capacitaciones, que se adapten a las 
características y disponibilidades de un número heterogéneo de docentes (diferentes edades, 
regiones, horarios, etc.), el uso de este tipo de estrategias vienen a ser una buena opción de 
formación docente. 

Esta estrategia es novedosa en este país. Como señala Ruiz (2013): modifica drásticamente 
lo que había sido usual en los procesos de capacitación que se venían dando en Costa Rica y abre 
nuevos horizontes que utilizan inteligentemente las tecnologías de la comunicación. 
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Apéndice A 
Notas obtenidas por los docentes de primaria y secundaria en las evaluaciones de las UVA 

de los cursos bimodales 2013 

Tabla 1. 
Notas obtenidas por los docentes de secundaria en las evaluaciones de las UVA de los módulos 
6, 7, 8 y 9 del curso bimodal 2013 

Categorías de 
notas 

UVA 6 UVA 7 UVA 8 UVA 9 

Total Porcentaj
e Total Porcentaj

e Total Porcentaj
e Total Porcentaj

e 
De 0 a 25 21 13,4 10 6,4 15 9,6 23 14,6 
De 26 a 50 48 30,6 13 8,3 17 10,8 13 8,3 
De 50 a 75 0 0,0 28 17,8 24 15,3 26 16,6 
De 75 a 100 59 37,6 73 46,5 65 41,4 54 34,4 
No realizaron la 
evaluación 29 18,5 33 21,0 36 22,9 41 26,1 

Fuente: Base de datos, curso bimodal 2013 

 

Tabla 2 
Notas obtenidas por los docentes de primaria en las evaluaciones de las UVA de los módulos 7, 
8 y 9 del curso bimodal 2013 

Categorías de 
notas 

UVA 7 UVA 8 UVA 9 
Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 

De 0 a 25 9 2,6 37 10,6 22 6,3 
De 26 a 50 1 0,3 36 10,3 38 10,9 
De 50 a 75 0 0,0 60 17,2 71 20,4 
De 75 a 100 263 75,6 134 38,5 128 36,8 
No realizaron la 
evaluación 75 21,6 81 23,3 89 25,6 

Fuente: Base de datos, curso bimodal 2013 
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Apéndice B 
Valoración de los docentes de primaria y secundaria respecto a las UVA de los cursos 

bimodales 2013 

Tabla 3 
Valoración de los docentes de secundariarespecto a las UVA de los módulos 0, 6, 7, 8 y 9 del 
curso bimodal 2013 

Valoración 
de las 
UVA 

UVA 0 UVA 6 UVA 7 UVA 8 UVA 9 

Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 

Muy bueno 22 36,1 21 34,4 28 45,9 31 50,8 26 42,6 
Bueno 21 34,4 19 31,1 18 29,5 17 27,9 20 32,8 
Regular 13 21,3 14 23,0 10 16,4 10 16,4 11 18,0 
Malo 3 4,9 5 8,2 3 4,9 3 4,9 4 6,6 
Muy malo 2 3,3 2 3,3 2 3,3 0 0,0 0 0,0 

Fuente: Base de datos, curso bimodal 2013 

 

Tabla 4 
Valoración de los docentes de primaria respecto a las UVA de los módulos 0, 7, 8 y 9 del curso 
bimodal 2013 

Valoración de 
las UVA 

UVA 0 UVA 7 UVA 8 UVA 9 
Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje Total Porcentaje 

Muy bueno 127 68,3 110 59,1 94 50,5 75 40,3 
Bueno 45 24,2 58 31,2 50 26,9 56 30,1 
Regular 11 5,9 15 8,1 31 16,7 38 20,4 
Malo 1 0,5 1 0,5 4 2,2 10 5,4 
Muy malo 2 1,1 2 1,1 7 3,8 7 3,8 

Fuente: Base de datos, curso bimodal 2013 

 

 



 544 

Comunicación  XIV CIAEM-IACME, Chiapas, México, 2015. 

 
 

VilGebra como recurso de enseñanza y aprendizaje  
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Resumen 

En el contexto de la experimentación de aula, el autor del presente trabajo diseñó un 
paquete vinculado al conocido software comercial Mathematica 9.0, añadiendo a la 
aplicación ochenta y seis comandos para desarrollar distintos tipos de procedimientos 
en las áreas de contenido fundamentales de cualquier curso de álgebra lineal. El 
paquete denominado VilGebra, fue utilizado por una muestra de 40 estudiantes 
provenientes de la Universidad Nacional (UNA) y la Universidad de Costa Rica 
(UCR), dos importantes instituciones de educación superior en este país. Participaron 
también, 21 alumnos de un grupo control, con el objetivo de determinar las 
dificultades cognitivas más comunes en este campo de conocimiento. El estudio se 
enfocó en precisar el impacto que proporcionó a los grupos experimentales, el uso de 
la herramienta VilGebra para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 
investigación fue de naturaleza descriptiva, implementada durante el II semestre del 
año 2013. 

Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, álgebra, lineal, software. 

Introducción 

La enseñanza y el aprendizaje de la matemática asistida por computadora en el marco de 
acción de las instituciones de enseñanza superior, plantea retos metodológicos que implican una 
equilibrada dosis entre la mediación pedagógica tradicional y el uso de la tecnología. 

 Usar tecnología con fines educativos propone interrogantes esenciales ante la ruptura de 
un escenario que en muchas universidades ha favorecido más la transmisión del conocimiento. 
Parte de estas interrogantes, pretenden evidenciar cuáles son los mecanismos ideales que 
garanticen un aprendizaje de calidad, complementando el uso de herramientas de software que 
proporcionen insumos de investigación en la resolución de problemas. 

La presente investigación se circunscribe en un ámbito de aula tradicional que lucha por su 
hegemonía frente a las nuevas alternativas de enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal en 
carreras vinculadas con ingeniería. En este contexto, el uso del software comercial Mathematica 
ofreció las opciones de experimentación necesarias para analizar después de varios años de 
implementación, cuál debería ser el enfoque más adecuado de una estrategia de aprendizaje 
mediada por ordenador en esta área específica de conocimiento. Se utilizó una muestra 
proveniente de tres grupos de apoyo, dos de la Universidad Nacional de Costa Rica y uno de la 
Universidad de Costa Rica, respectivamente. 

mailto:enrique.vilchez.quesada@una.ac.cr
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Fundamento teórico 

Enseñanza y aprendizaje mediado 

La enseñanza y el aprendizaje de la matemática se han caracterizado durante décadas en la 
educación superior, por centrar los procesos educativos en el docente, siendo este agente el 
principal mediador de los contenidos de clase. De acuerdo con Sánchez (2012):  

los estudiantes de matemática ven su aprendizaje como una tarea rutinaria y aburrida, de 
concepción árida donde pronto se pierde el verdadero interés de su estudio, donde los 
contenidos presentados por los docentes se realizan de forma rigurosa y no atractiva” (p. 24).  

Esto ha desembocado en una educación arcaica, fragmentada y diluida lejos de 
aproximarse a un “aprendizaje estratégico”. Según Córica y Dinerstain (2009) éste se produce 
cuando: “el estudiante intenta aprender de manera significativa e involucra un procesamiento del 
contenido de tipo informado, deliberado y autoregulado” (p. 125).  

Una autoregulación marcada por experiencias previas a través de engranajes de enseñanza 
que favorezcan aprendizajes más duraderos mediante la mediación pedagógica. La presente 
investigación supone el uso de la tecnología educativa como un medio potenciador de espacios 
de mediación que conduzcan a la comprensión conceptual y el desarrollo de competencias 
matemáticas asociadas con conocimientos específicos en el campo del álgebra lineal. A este 
respecto, Trejos (2012) afirma:  

para fortalecer la enseñanza de las matemáticas es necesario recurrir al uso de la tecnología, 
a través de la cual se ejerce la acción educativa y la conducción de nuestros estudiantes hacia 
experiencias reflexivas que respalden la construcción de su aprendizaje, de manera 
autónoma” (p. 376). 

Una experiencia reflexiva en áreas de conocimiento abstracto (como ocurre en álgebra 
lineal), solo puede ser efectiva al transformar dicha abstracción en objetos tangibles que el 
estudiante altere y manipule. La tecnología en este punto puede contribuir notablemente, tal y 
como lo señala Borbón (2003):  

la utilización de nuevas tecnologías en el salón de clases trae consigo una nueva gama de 
posibilidades para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas (…) la principal razón es que 
estos instrumentos pueden mostrar, de forma dinámica, conceptos que son muy difíciles de 
enseñar de la forma tradicional (p. 1).  

La mediación pedagógica intervenida con el uso de software es el punto de partida que ha 
impulsado el desarrollo del presente trabajo, creemos con ello, que el diseño pedagógico a través 
del uso transparente de la tecnología, puede favorecer la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 
y desde luego, tener un impacto directo sobre el rendimiento académico mostrado por los 
alumnos en matemática. 

Dificultades en la educación matemática asistida por computadora 

La educación matemática apoyada en el uso de computadoras es un área de investigación 
impulsada fuertemente desde finales del siglo XX. Su aparición en el currículum de las carreras 
universitarias e inclusive de la educación básica, cobra en la actualidad un papel fundamental 
dentro de los ejes disciplinares y modelos pedagógicos de las distintas instituciones de enseñanza 
superior en Costa Rica.  
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La razón de ello, obedece a su indudable influencia dentro de las economías, la sociedad en 
general y la cultura. En el plano educativo la huella tecnológica propaga sus fines hacia la 
construcción de un recurso humano capaz de enfrentar los desafíos de un medio metamórfico, 
complejo y multidisciplinario. A este respecto, Ruíz (2013) define con claridad el aporte de la 
innovación curricular asistida por computadora:  

la tecnología se visualiza como un instrumento que replantea el lugar y organización de 
contenidos curriculares, los métodos de manipulación de los objetos de aprendizaje y la 
construcción de aprendizajes con base en estrategias nuevas y de mayor impacto individual y 
colectivo (p. 38). 

La incorporación de la tecnología educativa pese a sus claras ventajas dentro de un marco 
de acción pedagógica bien planificada, presenta diversas dificultades traslucidas en distintas 
dimensiones. Interrogantes tales como: ¿qué recursos tecnológicos son más adecuados?, ¿cuándo 
utilizarlos?, ¿cómo afectan a la evaluación?, ¿es preferible crear o empaquetar?, u otras, son 
cuestiones que inciden la práctica educativa en su fase más primordial: lo que el docente 
implementa de manera real dentro del salón de clase. La tarea no es sencilla, más aún en 
escenarios donde la formación profesional muestra debilidades en este tipo de competencias. De 
allí, el trasiego de muchas experiencias educativas donde prevalece un enfoque dogmático-
magistral con recursos no tradicionales. Artigue (2011) relacionado con lo anterior, señala:  

convertir una tecnología en legítima y matemáticamente útil desde un punto de vista 
educativo, sea cual sea la tecnología en cuestión, supone, si excluimos el caso de las 
formaciones más profesionales, modos de integración que permiten un equilibrio 
satisfactorio entre el valor epistémico y el pragmático de las técnicas instrumentadas 
asociadas. Y esto, como también lo muestra la investigación, si se examinan sus resultados 
con esta perspectiva, necesita que las tareas propuestas en los planes de estudio, no sean 
simples adaptaciones de lo que se hace con lápiz y papel (p. 22). 

Desenmascarar la ilusión de la innovación ante las sombras de una pedagogía que 
falsamente se declara imparcial en los sistemas educativos tradicionales y en la Universidad, 
demanda una ruptura epistemológica únicamente posible a través de la investigación educativa. 
Los estudios de caso, en este contexto, pueden arrojar resultados que brinden un panorama claro 
sobre las formas más adecuadas de incorporación de tecnologías de información y comunicación. 
El presente estudio en esta dirección, representa un esfuerzo de continuidad de otro denominado: 
“Percepción estudiantil sobre una metodología asistida por computadora en las áreas cognitivas del 
álgebra lineal y la matemática discreta” (Vílchez y González, 2013). Esta investigación permitió 
redefinir una estrategia de uso de software, particularmente del programa Mathematica 9.0, en la 
enseñanza y el aprendizaje del álgebra lineal para ingeniería. 

Construir y reconstruir representa una constante en este ámbito, donde resulta 
indispensable tomar conciencia del impacto positivo de las tecnologías en la educación 
matemática, en la medida en que los alumnos se logren apropiar a través de ellas, de las formas 
de razonamiento y el quehacer matemático en la resolución de problemas (Santos, 2011). 

El software comercial Mathematica 

Mathematica es una aplicación comercial desarrollada por la compañía Wolfram Research. 
Esta empresa fue fundada por Stephen Wolfram creador del software, quien junto a su grupo de 
investigadores lograron revolucionar desde su primer lanzamiento en 1988, la computación 
técnica orientada a la investigación científica. 
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En palabras de Wolfram: “con sus dramáticos avances de 2007 y 2008, se encuentra 
actualmente al final de sus primeras dos décadas como el sistema definitorio del futuro de la 
computación” (2014). Es sin duda hoy en día, uno de los programas más importantes utilizados 
en 15 departamentos del gobierno de los Estados Unidos y 50 de las mejores universidades a 
nivel mundial. 

En la presente investigación se utilizó como referencia experimental este software, pues 
tanto la Universidad Nacional de Costa Rica como la Universidad de Costa Rica, cuentan con 
una licencia institucional del programa. Esta licencia permite a cualquier estudiante o docente 
adjunto, tener la posibilidad de auto gestar la cantidad de seriales necesarios para el uso de la 
aplicación. 

Metodología 

La investigación realizada con el presente trabajo fue de carácter descriptivo. Se recurrió a 
dos grupos experimentales: uno de la carrera Ingeniería en Sistemas de Información de la 
Universidad Nacional de Costa Rica y el otro de las carreras Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Mecánica en la Universidad de Costa Rica. Ambas instituciones de enseñanza superior 
constituyen universidades públicas con un alto renombre a nivel nacional e internacional. 
También, participó un grupo control (de la UNA) para determinar las dificultades cognitivas a 
percepción de esta población, que presenta un curso clásico de álgebra lineal para ingeniería. 

Antecedentes 

Las estudiantes de los grupos experimentales utilizaron junto al autor de esta propuesta, el 
software Mathematica y particularmente un paquete denominado VilGebra, diseñado por el 
profesor de la materia.  

VilGebra es el resultado de varios años de implementación de una metodología asistida por 
computadora en cursos de álgebra lineal para ingeniería. El paquete abarca 86 nuevos comandos 
de ciertas funciones que por defecto Mathematica no ejecuta. Los métodos aportan novedosas 
competencias en áreas de contenido tales como: matrices y determinantes, geometría vectorial, 
rectas y planos, espacios vectoriales, proyecciones ortogonales, transformaciones lineales, 
diagonalización de matrices y formas cuadráticas y, programación lineal.  

En la experiencia docente del investigador, se planteó la necesidad de crear VilGebra como 
un recurso que facilitara el uso de Mathematica potenciando sus capacidades de cálculo 
simbólico en la resolución de problemas no triviales, sin demandar un conocimiento profundo 
del ambiente de programación que el software provee. Este enfoque fue objeto de una validación 
anterior y parte de sus resultados se comparten en el artículo: “Percepción estudiantil sobre una 
metodología asistida por computadora en las áreas cognitivas del álgebra lineal y la 
matemática discreta” (2013, Vílchez y González). 

Durante el II semestre del año 2013 los grupos experimentales complementaron una 
metodología tradicional de curso con otra asistida por computadora, específicamente recurriendo 
al uso del paquete VilGebra como principal mediador en la resolución de problemas. La 
modificación de la evaluación de los cursos, se fundamentó en sustituir en cada prueba parcial 
escrita, una pregunta a ser resuelta con apoyo de software en el laboratorio de informática. Al 
finalizar la experiencia se pasó un cuestionario a los 40 estudiantes participantes, con el principal 
objetivo de determinar el impacto motivacional y de aprendizaje de VilGebra y la metodología 
empleada. 
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Finalmente, se utilizó un grupo control con la intención de valorar las dificultades 
cognitivas propias de un curso de álgebra lineal concebidas por esta muestra. A continuación se 
comparten los resultados obtenidos. 

Características de un curso de álgebra lineal para ingeniería 

Con la finalidad de rescatar la percepción de los estudiantes del grupo control en este tema, 
se utilizó una escala likert que contempló las siguientes valoraciones: (1) muy de acuerdo, (2) de 
acuerdo, (3) medianamente de acuerdo, (4) en desacuerdo, (5) muy en desacuerdo. Un 57.1% de 
los estudiantes fueron de género masculino y un 42.9% de género femenino, ante una muestra de 
21 alumnos. De ellos, 6 en edades entre los 17 y 19 años, 13 entre los 20 y 23 años, 1 entre los 
24 y 27 años y 1 mayor a 27 años. Además, 6 llevaban el curso por primera vez y 15 de dos a 
tres veces. La tabla 1 reúne los porcentajes de respuesta. 

Tabla 1 
Singularidades de un curso de álgebra lineal grupo control 

 1.  
Muy de 
acuerdo 

2.  
De 
acuerdo 

3. 
Medianamente 
de acuerdo 

4.  
En 
desacuerdo 

5.  
Muy en 
desacuerdo 

Lo considero un curso 
difícil. 

33.3% 38.1% 23.8% 4.8% 0% 

El curso es interesante. 23.8% 28.6% 28.6% 14.3% 4.8% 
El abordaje práctico es 
de naturaleza teórica. 

14.3% 4.8% 52.4% 23.8% 4.8% 

Es un curso importante 
dentro de mi formación 
profesional. 

19% 28.6% 19% 19% 14.3% 

Mis bases previas en 
matemáticas son las 
adecuadas. 

4.8% 33.3% 28.6% 23.8% 9.5% 

Los contenidos son 
abstractos. 

47.6% 23.8% 23.8% 4.8% 0% 

El abordaje práctico es 
de naturaleza de cálculo. 

4.8% 23.8% 47.6% 9.5% 14.3% 

En resumen, se logra interpretar las siguientes características de un curso de álgebra lineal 
para ingeniería: 

• Es un área de difícil comprensión. 
• Pese a ello, resulta ser interesante en la mayoría del estudiantado. 
• Es de naturaleza teórica y abstracta y presenta diferencias con relación a un curso de 

cálculo. 
• La materia es importante en el desarrollo de la carrera, aunque existe un 33.3% que opina 

lo contrario. 
• También, un 33.3% no se considera capaz de llevar el curso con sus bases matemáticas 

previas. 

A los grupos experimentales se les realizó las mismas preguntas. La muestra estuvo 
conformada por 40 alumnos, 67.5% hombres y 32.5% mujeres. De ellos, 16 entre los 17 y 19 
años de edad, 17 entre los 20 y 23 años, 6 entre los 24 y 27 años y 1 con más de 27 años. 
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Además, 15 llevaban el curso por primera vez y 25 entre dos y tres veces. La tabla 2 muestra la 
tendencia de los resultados. 

Tabla 2 
Singularidades de un curso de álgebra lineal grupos experimentales 

 1.  
Muy de 
acuerdo 

2.  
De 
acuerdo 

3. 
Medianamente 
de acuerdo 

4.  
En 
desacuerdo 

5.  
Muy en 
desacuerdo 

Lo considero un curso 
difícil. 

20% 57.5% 20% 2.5% 0% 

El curso es interesante. 17.5%  42.5% 27.5% 5% 7.5% 
El abordaje práctico es 
de naturaleza teórica. 

17.5% 37.5% 40% 0% 5% 

Es un curso importante 
dentro de mi formación 
profesional. 

15% 20% 45% 10% 10% 

Mis bases previas en 
matemáticas son las 
adecuadas. 

10% 22.5% 55.5% 12.5% 0% 

Los contenidos son 
abstractos. 

22.5% 50% 27.5% 0% 0% 

El abordaje práctico es 
de naturaleza de cálculo. 

12.5% 32.5% 45% 7.5% 2.5% 

Se observan pocas diferencias significativas en comparación con el grupo control. Pese a 
ello, en general hay un leve aumento en los porcentajes que conciben álgebra lineal como un 
curso interesante, menos difícil, teórico/abstracto e importante en la formación profesional. Un 
aspecto que pudo haber influido en estos leves cambios de percepción fue el uso del software 
Mathematica y el paquete VilGebra. También, hay un aumento relativo a considerar álgebra 
lineal similar a un curso de cálculo, a diferencia del grupo control. En este sentido, VilGebra 
tuvo un impacto en la percepción estudiantil al proveer herramientas de cálculo directo para la 
resolución de problemas, lo cual a juicio del autor de esta propuesta, es un aspecto muy positivo 
de la metodología empleada, al estar dirigido el curso a estudiantes de ingeniería.  

Paquete VilGebra como recurso para la enseñanza y el aprendizaje 

Los grupos experimentales completaron un cuestionario con preguntas en una escala 
likert con la finalidad de determinar el impacto de uso del paquete VilGebra en términos de 
aprendizaje. Se aplicó una prueba de fiabilidad al cuestionario arrojando un coeficiente Alfa de 
Cronbach igual a 0.846, un valor bastante aceptable de acuerdo con Hernández, Fernández y 
Baptista (2006), quiénes sugieren un estándar mínimo de 0.75. La tabla 3 muestra un resumen de 
las tendencias de respuesta. 
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Tabla 3 
Puntos fuertes y débiles del paquete VilGebra 

 1.  
Muy de 
acuerdo 

2.  
De 
acuerdo 

3. 
Medianamente 
de acuerdo 

4.  
En 
desacuerdo 

5.  
Muy en 
desacuerdo 

VilGebra es útil para el 
curso. 

67.5% 30% 0% 0% 2.5% 

VilGebra facilita la 
visualización de 
conceptos. 

65% 27.5% 5% 2.5% 0% 

VilGebra permite 
resolver problemas. 

72.5% 25% 0% 0% 2.5% 

El uso de VilGebra y 
software facilita el 
aprendizaje. 

55% 32.5% 10% 2.5% 0% 

Es la primera vez que 
llevo un curso asistido 
por computadora. 

72.5% 5% 2.5% 7.5% 12.5% 

El uso de VilGebra y de 
software considero que 
mejora la enseñanza. 

47.5% 37.5% 12.5% 2.5% 0% 

VilGebra permite 
analizar problemas. 

45% 50% 2.5% 2.5% 0% 

El curso asistido por 
computadora llenó mis 
expectativas. 

45% 37.5% 12.5% 2.5% 2.5% 

VilGebra es una 
herramienta adecuada 
para el curso. 

67.5% 27.5% 2.5% 0% 2.5% 

Le agrada el uso 
software para el curso de 
álgebra lineal. 

70% 22.5% 5% 0% 2.5% 

Preferiría una 
metodología tradicional 
en este curso. 

0% 2.5% 7.5% 40% 50% 

De la tabla se concluye: 

• Hay una percepción en un 97.5% respecto a la utilidad de VilGebra para impartir un curso 
de álgebra lineal asistido por computadora. 

• Un 92.5% de la muestra percibe en VilGebra capacidades en la visualización de conceptos. 
• Existe una fuerte tendencia de un 97.5% a considerar a VilGebra una buena herramienta 

para resolver problemas. 
• 87.5% del alumnado opina una mejoría en el aprendizaje y un 85% en la enseñanza. 
• Un 95% de la muestra está a favor de utilizar VilGebra para analizar problemas y lo 

considera adecuado para el curso. 
• A 92.5% del estudiantado le agradó el uso de software y el paquete VilGebra para 

desarrollar contenidos de álgebra lineal, esto pese a existir un 77.5% de alumnos neófitos 
en el empleo de una metodología basada en el uso de un computador. 
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• La metodología resulta ser exitosa al tener un 82% de alumnos satisfechos con la 
experiencia implementada. De ellos, además un 90% percibe más adecuada dicha 
estrategia, en comparación con las lecciones magistrales tradicionales. 

Por lo anterior en este estudio de caso, VilGebra resulta ser una herramienta muy propicia 
para abordar un curso de álgebra lineal en el campo de la ingeniería.  

El cuestionario incluyó también, dos preguntas abiertas. Ante la interrogante: ¿Señale las 
fortalezas o debilidades que considere pertinentes en el paquete VilGebra? ¿Por qué?, se 
destacan las siguientes categorías: 

• Es muy completo en cuanto a su contenido. 
• Permite realizar visualización gráfica de conceptos y propiedades abstractas. 
• Ayuda a resolver problemas de manera rápida y efectiva. 
• Contribuye con el aprendizaje de definiciones y teoremas. 
• Facilita el uso del software Mathematica. 
• Es un plus dentro de la formación profesional recibida en la universidad, al constituirse 

Mathematica en un software enfocado en la investigación. 
• VilGebra es de fácil uso y minimiza el trabajo y los cálculos tediosos que distraen la 

atención sobre el foco de un problema. 
• Permite revisar ejercicios sin necesidad de la presencia del docente. 

También, ante la pregunta: ¿Señale fortalezas o debilidades de la metodología asistida por 
computadora empleada en el curso? ¿Por qué?, arrojó los resultados: 

• Se mejora el rendimiento académico. 
• Mejora la enseñanza y el aprendizaje. 
• Permite interiorizar más la materia vista en clase. 
• Permite realizar experimentación en la resolución de un problema. 
• Si se abusa de la metodología puede ser perjudicial pues se debe también aprender a 

resolver a mano los procedimientos. 
• Puede implicar el uso de tiempo valioso en aspectos no directamente vinculados al curso. 

Conclusiones 

VilGebra en este estudio resultó muy exitoso con relación a las expectativas iniciales de su 
autor, entre sus fortalezas se destacan: 

• Es robusto en cuanto a contenido. 
• Es eficiente y fácil de emplear. 
• Demuestra una mejoría en el aprendizaje al facilitar herramientas para el análisis y 

resolución de problemas, inclusive sin la presencia del profesor de aula. 
• Demuestra una mejoría en la enseñanza al suministrar comandos de graficación de 

conceptos y propiedades abstractas. 
• Facilita estrategias de exploración en la búsqueda de soluciones a un problema. 
• Mejora el rendimiento académico, dado que las estadísticas de aprobación han ido 

incrementando desde el año 2011 hasta su último registro en el II semestre del año 2013. 

Es fundamental enfatizar en esta experiencia, cómo ha resultado más adecuado para su 
autor, emplear una metodología asistida por computadora que minimice el riesgo de la 
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dispersión, sea sintáctica en cuanto al uso de Mathematica, o procedimental, en la solución de 
ejemplos que implican cálculos muchas veces inclusive, imposibles de realizar sin el apoyo de 
software. Bajo esta perspectiva, VilGebra proporciona los recursos necesarios con la intención de 
madurar una estrategia de enseñanza y aprendizaje del álgebra lineal para ingeniería, en 
diferentes contextos educativos. 
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