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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa está vinculada à linha de pesquisa “Práticas e Processos Formativos em 
Educação” do Programa de Pós-Graduação em Educação – Mestrado da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista – UNESP, Campus Presidente 
Prudente. A preocupação com o tema vem da necessidade de incorporar, na prática 
pedagógica, didáticas e tecnologias que auxiliem os processos de ensino e aprendizagem em 
Matemática de forma a oportunizar aos alunos aprender significativamente os conteúdos 
matemáticos. Para isso, esta investigação pretende analisar a aprendizagem de conceitos 
matemáticos dos alunos do sétimo ano do Ensino Fundamental, por meio do desenvolvimento 
de um projeto de trabalho auxiliado pelas Tecnologias da Informação e Comunicação, bem 
como da utilização de recursos disponíveis no Portal do Professor, do Ministério da Educação. 
A prática pedagógica por meio de projetos de trabalho aponta a possibilidade de desenvolver 
os conteúdos curriculares, a partir dos interesses imediatos dos alunos, e de definir um 
currículo que dispõe os conhecimentos escolares de uma forma diferenciada da tradicional 
organização linear e conteudista. O Portal do Professor é um portal de conteúdos onde o 
professor pode encontrar estratégias para o ensino e sugestões para integrar a tecnologia em 
suas aulas. Para alcançar o objetivo proposto, a pesquisa foi delineada segundo a abordagem 
qualitativa empreendida pela pesquisa de intervenção numa escola pública da cidade de Juiz 
de Fora – MG. Os resultados mostraram que o ambiente criado pelo desenvolvimento de um 
projeto de trabalho, do uso das tecnologias e de recursos do Portal do Professor possibilitou 
uma nova forma de abordar os conceitos curriculares, aproximá-los da vivência dos alunos e 
de dar significado à aprendizagem dos conceitos matemáticos abordados.  
 
Palavras-chave: Projetos de Trabalho. Portal do Professor. Aprendizagem de Conceitos 
Matemáticos. 



ABSTRACT 

 

 

This research is linked to the research line “Practice in Education and Training Processes” of 
the Post-Graduate Education – Master of the Faculty of Science and Technology of the 
Universidade Estadual Paulista – UNESP, Presidente Prudente. The concern with the theme 
comes from the need to incorporate in teaching practice, teaching and technologies that aid 
the process of teaching and learning in mathematics in order to create opportunities for 
students to learn mathematical content significantly. To this end, this research intends to 
analyze the learning of mathematical concepts with seventh grade students of elementary 
school, through the development of a work project assisted by the Information and 
Communication Technologies as well as the use of available resources in the Teacher´s Portal, 
from the Ministery of Education. The pedagogical practice through work projects points to the 
possibility of developing curricula, from the immediate interests of the students, and to define 
a curriculum that provides students the knowledge in a different way from traditional linear 
organization and content. The Teacher´s Portal is a content portal where teachers can find 
strategies for teaching and suggestions for integrating technology into their lessons. To 
achieve the proposed objective, the research was designed according to the qualitative 
approach taken by intervention research in a public school in the city of Juiz de Fora – MG. 
The result show us that the environment created by the use of technologies and resources of the 
Teacher´s Portal made possible a new way to approach the curricular concept,  bring it closer to the 
students and give a meaning to the learning of the addressed mathematical concepts. 
 
Keywords: Project Work. Teacher’s Portal. Learning Mathematical Concepts. 
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1 INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 

 

 

Considero importante iniciar este trabalho apresentando a minha trajetória pessoal e 

profissional, devido à sua influência na escolha do tema abordado nesta investigação, 

intitulada O Portal do Professor e Projetos de Trabalho: uma proposta de construção de um 

ambiente de aprendizagem Matemática no Ensino Fundamental. Na sequência, apresento o 

problema de pesquisa e os objetivos, algumas informações relevantes sobre o Portal do 

Professor, a justificativa e os procedimentos metodológicos adotados no decorrer do 

desenvolvimento desta pesquisa. Finalmente, descrevo a estrutura deste documento. 

 

 

1.1 Trajetória pessoal e acadêmica 

 

 

Em 1986 iniciei o curso de Matemática na modalidade Licenciatura Plena, curso do 

Departamento de Matemática do Instituto de Ciências Exatas (ICE) da Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF). A princípio, o motivo dessa escolha foi único e exclusivamente em 

função da minha facilidade com os conteúdos relacionados à Matemática e o bom 

desempenho na disciplina durante o curso ginasial. Porém, essa opção não orientada e sem 

uma reflexão mais aprofundada, jamais provocou dúvidas que me fizessem considerar a 

possibilidade de desistir do curso. A graduação caracterizou-se por apresentar a Matemática 

como ciência abstrata, pura e universal, independente de contextos ou das situações nas quais 

o homem está inserido. Ainda assim, e mesmo com questionamentos quanto ao suporte do 

curso para a minha formação profissional, sempre me mantive persistente em relação à 

escolha inicial de ser uma profissional da educação. O período de estágio supervisionado 

mostrou que um grande caminho ainda tinha que ser trilhado no que diz respeito ao meu 

processo de formação profissional e à minha atuação em sala de aula como professora de 

Matemática.  

Algumas disciplinas obrigatórias da graduação estavam ligadas à informática e esses 

espaços fizeram despertar o interesse por essa área. Em 1990 o Departamento de Matemática 

do ICE criou outra modalidade dentro do curso de Matemática, o Bacharelado em 

Informática. Após o término do curso de Licenciatura Plena em Matemática, ingressei no 

Bacharelado em Informática movida pelo interesse e pelo crescimento dessa área, onde tive a 
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oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o funcionamento e as possibilidades do 

computador. Paralelamente ao Bacharelado em Informática, fui contratada em 1991, pela 

Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, para o cargo de professora efetiva de 1º e 2º grau, 

ocupando o cargo em uma escola de um bairro da periferia de Juiz de Fora, onde lecionei 

Matemática por dois anos. Aponto o início da minha carreira no magistério como uma das 

diversas etapas em minha vida, etapa essa marcada por desafios acarretados pelas lacunas 

deixadas em minha formação inicial.  Nesse momento, ao me colocar diante dos meus alunos, 

não consegui buscar nas teorias estudadas uma luz para as questões difíceis que emergiam da 

prática ora vivenciada. Eu planejava as aulas e elaborava as atividades, entre outras 

iniciativas, porém não conseguia alcançar meus alunos, que apresentavam muitas dúvidas, 

dificuldades e desinteresse e, consequentemente, não conseguiam acompanhar o que estava 

sendo apresentado a eles. Essa situação me angustiava profundamente. Porém, estava claro 

que dependia de mim, professora, buscar outras práticas que favorecessem o desenvolvimento 

e o avanço desses alunos. Essa busca por transformação da minha atuação como professora 

teve início na etapa seguinte da minha trajetória profissional: o trabalho no Colégio de 

Aplicação João XXIII. 

Em 1994 fui efetivada como professora de 1° e 2° graus do Departamento de 

Matemática do Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora, 

localizado em Juiz de Fora – MG. O Colégio de Aplicação João XXIII, além de constituir-se 

como espaço de estágio para os licenciandos da UFJF, envolve-se em projetos de ensino, 

pesquisa e extensão. O ingresso dos alunos no Colégio se dá por sorteio público e a 

concorrência por uma vaga tem uma dimensão alargada, o que garante ao Colégio atender 

alunos vindos de bairros centrais, periféricos e também de municípios vizinhos a Juiz de Fora. 

Neste estabelecimento iniciei meu trabalho lecionando as disciplinas Matemática, 

Introdução à Computação e dei continuidade ao projeto intitulado LOGO: Brincando, 

Pensando e Aprendendo. Nessa época, a disciplina Introdução à Computação pertencia à 

grade curricular de 5ª a 8ª série do 1° grau e também do 2° grau e apresentava em sua ementa 

uma iniciação aos recursos oferecidos pelo computador, uma vez que grande parte dos alunos 

não tinha acesso a um computador, a não ser pela escola. O projeto LOGO tinha como público 

alvo crianças com dificuldades na aprendizagem matemática. Seu objetivo era desenvolver o 

raciocínio geométrico através da aplicação de atividades do programa LOGO1 e, com isso, 

                                                 
1  O LOGO é uma linguagem de programação com fins educacionais desenvolvida por Seymor Papert 

associada ao construtivismo de Jean Piaget. A linguagem de programação LOGO desenvolve o raciocínio da 
criança favorecendo a aprendizagem de conteúdos curriculares bem como o da Matemática. 
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resgatar o interesse pela Matemática, pois diante de suas dificuldades essas crianças 

apresentavam aversão à disciplina.  Em 1996 o Departamento de Matemática encerrou as 

atividades do projeto LOGO e, quatro anos depois, a disciplina Introdução à Computação foi 

retirada da grade curricular, uma vez que não existia mais a demanda anterior de acesso ao 

computador e de introdução a conceitos básicos e também por compreender que o 

computador deveria ser considerado um instrumento auxiliar aos processos de ensino e 

aprendizagem, perpassando todas as áreas do conhecimento. 

O trabalho no Colégio de Aplicação João XXIII me deu a oportunidade de ampliar os 

meus conhecimentos sobre o ensino e a aprendizagem matemática através dos vários espaços 

de discussão oferecidos pelo Departamento. A preocupação dos membros deste departamento 

com o ensino sempre foi uma constante, no sentido de tornar o ensino de Matemática mais 

contextualizado e presente na vida dos estudantes, bem como de refletir sobre as 

possibilidades advindas da inserção do computador nas aulas de Matemática. Nesse processo 

formou-se um grupo de estudos, composto por professores do Departamento de Matemática, 

visando à construção de um currículo para o ensino da disciplina que rompesse com a 

organização linear vigente até então. Para tanto, o grupo dedicou-se a leituras e reflexões 

sobre Educação Matemática. Tais leituras embasaram uma proposta de mudança que pretendia 

quebrar com modelos rígidos de ensino e, ao mesmo tempo, favorecer o crescimento do aluno 

em sua totalidade. As inquietações desse grupo de professores, quanto ao ensino e 

aprendizagem matemática, fortaleceram a sua composição e desencadearam outros níveis de 

discussões. Há cerca de seis anos, o grupo vem dedicando seus estudos à pesquisa sobre o uso 

do computador, através de softwares de Geometria Dinâmica entre outros, tomando como 

base de nossas reflexões os processos utilizados pelos alunos na concretização das atividades, 

mediadas pelo professor, bem como a interação desses alunos com o recurso em estudo. 

Paralelamente aos estudos do grupo, venho atuando, desde o ano 2000, como 

orientadora de dois projetos idealizados por uma colega de trabalho2, cujo objetivo geral é 

tornar mais dinâmico os processos de ensino e aprendizagem matemática, são eles: Os 

conhecimentos matemáticos do dia-a-dia e suas relações com a matemática escolar e O jogo 

e a construção do conhecimento matemático. O primeiro traz para discussão em sala de aula 

notícias veiculadas através de jornais, revistas ou internet, relacionadas com o conteúdo 

matemático dos diferentes anos. O segundo utiliza jogos de estratégias para desenvolver e 

melhorar o desempenho dos alunos e, ao mesmo tempo, resgatar a ludicidade na escola e 

                                                 
2 Profa. Ms. Nélia Mara Barros da Costa. 
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aumentar a motivação e o interesse para a aprendizagem da Matemática. 

Dando continuidade a minha busca por crescimento pessoal e profissional, 

matriculei-me no Curso de Especialização em Fundamentos em Prática Interdisciplinar: de 1º 

e 2º ciclo do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação João XXIII no ano de 2000. Esse 

curso teve como viés o trabalho interdisciplinar e contribuiu para o reconhecimento das 

possibilidades de interdisciplinaridade envolvendo a Matemática e as demais disciplinas, 

enriquecendo minhas experiências principalmente no que se refere ao trabalho 

interdisciplinar. O resultado final dessa etapa foi a monografia cujo título é A alfabetização 

cartográfica nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Dessa forma, considero a minha admissão no Colégio de Aplicação João XXIII um 

divisor de águas em minha vida. Este estabelecimento de ensino me ofereceu muitas 

oportunidades de crescimento profissional e me concedeu o prazer de conviver com 

educadores que contribuíram imensamente para o meu amadurecimento. E é nessa instituição 

que acontece o processo de realização desta pesquisa. 

A trajetória ora apresentada revela um caminhar em direção à procura de meios que 

contribuam para uma forma melhor de ensinar e de aprender. A certeza de que esse é um 

caminho contínuo na vida de um professor e o desejo de ser um profissional cada vez melhor, 

levou-me a ingressar, em 2009, no Mestrado em Educação na linha de pesquisa “Práticas e 

processos formativos em educação”, com a intenção de investigar a aprendizagem matemática 

auxiliada pelo uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

O período de cumprimento das disciplinas foi de grande riqueza para o 

desenvolvimento da dissertação e para promover mudanças em minha própria prática 

pedagógica. As leituras, as discussões, os trabalhos, os seminários, entre outras atividades, 

tornaram-se importantes, tanto para motivar a continuidade pela busca de uma prática 

coerente com a atualidade, quanto para auxiliar a construção do texto da dissertação. 

A seguir, relaciono as disciplinas cursadas na Pós-Graduação e suas contribuições em 

meu crescimento acadêmico: 

• A disciplina Delineamento Metodológico da Pesquisa em Educação orientou a 

reconstrução do projeto de pesquisa. Esse momento tornou-se muito importante 

haja vista o pouco conhecimento de como proceder na elaboração de um texto 

dessa natureza. Além disso, a disciplina colaborou com a construção de um 

capítulo de grande valor para o trabalho de pesquisa, o capítulo da metodologia.  

• Através da História da Educação Brasileira foi possível ver as transformações 

pelas quais passou a educação, o ensino público no Brasil e as leis que regeram o 
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ensino ao longo de anos e tomar conhecimento dos fatos históricos que nos 

permitem compreender o momento presente. Os seminários foram bastante 

construtivos, uma vez que possibilitaram resgatar os diferentes períodos históricos 

e situar o sistema educacional em cada período, permitindo estabelecer um 

paralelo entre o momento político e a educação. 

• Em Perspectivas e Tendências na Formação de Professores, uma preocupação 

constante eram as contribuições da disciplina para a elaboração do texto da 

dissertação. Uma indicação, a princípio simples, orientou minha participação 

nessa e nas demais disciplinas bem como meu olhar para as leituras indicadas: 

sempre procurar identificar nas leituras a relação com o tema da pesquisa de 

forma a embasar o trabalho de pesquisa e o texto da dissertação. Esse foi um 

ensinamento simples, porém de grande utilidade prática, pois redefiniu minha 

atenção em minhas leituras posteriores. O conteúdo da disciplina ofereceu 

também a oportunidade de ter uma visão diferente da escola pública, de discutir 

sobre os novos saberes dos professores e suas funções diante da realidade em que 

vivemos.  

• A disciplina Avaliando o cotidiano escolar: “desconstruindo para formar” 

permitiu também elaborar um trabalho que contribuísse diretamente para o 

desenvolvimento da dissertação. Nesse sentido, a redação do resumo da pesquisa 

foi orientada e construída durante as aulas e, ao final da disciplina, foi possível 

apresentar, para avaliação, o capítulo de metodologia. Além disso, os encontros 

para atendimento individualizado abriram um espaço único para esclarecer 

dúvidas e discutir especificamente a pesquisa. 

• O Jogo na formação do professor cumpriu com o seu papel de formação e trouxe 

inúmeras contribuições a uma prática já existente, no sentido de reafirmá-la e 

fortalecê-la, corroborando a ideia de que o ambiente de ensino e aprendizagem 

com a utilização de recursos lúdicos cria um espaço mobilizador e atrativo que 

auxilia o desenvolvimento integral da criança.  

Dessa forma, quanto a minha trajetória vivida na pós-graduação, todas as disciplinas 

cursadas no programa colaboraram, cada uma da sua forma, para clarear e iluminar o caminho 

que começava a ser trilhado. À medida que os encontros aconteciam, elas iam sustentando o 

processo de desenvolvimento da pesquisa, a escrita da dissertação, bem como contribuindo 

para provocar mudanças na minha prática pedagógica.  

Finalmente, o processo vivenciado para o desenvolvimento deste trabalho 
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proporcionou o meu amadurecimento e aperfeiçoamento pessoal e profissional, e o texto desta 

pesquisa de mestrado representa a concretização de mais uma etapa importante em minha 

trajetória. 

 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

 

Como consequência da minha trajetória, das preocupações e inquietações em relação 

ao ensino de Matemática e das experiências vividas na procura por alternativas que tornem 

esse ensino mais dinâmico, inclusivo e em sintonia com o mundo de hoje, esta pesquisa foi 

pensada no sentido de abordar estratégias que atendam a um ensino mais contextualizado e, 

ao mesmo tempo incorpore o uso das tecnologias. Neste sentido, nos planejamos em função 

do seguinte problema: O desenvolvimento de projetos de trabalho e a utilização de recursos 

do Portal do Professor contribuem para a aprendizagem de conceitos matemáticos dos alunos 

do sétimo ano do Ensino Fundamental? 

Para enfrentar esse problema e encontrar respostas coerentes à pergunta inicial, 

surgiram as seguintes questões de pesquisa: 

• Como criar um ambiente de aprendizagem usando como estratégia o 

desenvolvimento de um projeto de trabalho? 

• Que recursos disponíveis no Portal do Professor atendem ao ensino de 

Matemática? 

• Que mecanismos serão utilizados para selecionar os recursos do Portal do 

Professor para o ensino de conceitos matemáticos no sétimo ano do Ensino 

Fundamental? 

• Que contribuições foram verificadas com a aplicação dos procedimentos 

didáticos? 

• Que considerações podem ser feitas em relação à aprendizagem de conceitos 

matemáticos dos alunos do sétimo ano, diante da nova prática? 

A partir dessas questões definiu-se como objetivo geral da pesquisa analisar a 

aprendizagem de conceitos matemáticos escolares através de projetos de trabalho e de 

recursos do Portal do Professor. 

A investigação foi direcionada considerando os seguintes objetivos específicos: 

• Elaborar e aplicar um projeto de trabalho, que utilize recursos do Portal do 
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Professor, para o desenvolvimento de noções elementares de Estatística dentro do 

tema Tratamento da Informação; 

• Aplicar um objeto de aprendizagem3, para o desenvolvimento dos conceitos 

matemáticos de adição de números inteiros; 

• Investigar a contribuição do projeto de trabalho e do Objeto de Aprendizagem nos 

processos de ensino e aprendizagem dos conceitos matemáticos abordados. 

 

 

1.3 O Portal do Professor4 

 

 

Em função das atuais metas educacionais Moran Costas (2009) discute as bases para 

uma educação inovadora, os novos desafios para o educador, a presença das tecnologias no 

ensino e na aprendizagem, a inserção das tecnologias na educação, além de apontar para onde 

caminhamos na educação. Quanto a este horizonte, o autor salienta a importância de se: 

 
[...] ter um grande portal de educação básica e outro da superior. Com aulas, 
atividades, material multimídia, bibliotecas, softwares educacionais, 
soluções tecnológicas de livre acesso, grandes temas de aula gravados com 
todos os recursos e os melhores especialistas com sugestão de atividades. 
Produzir e divulgar material multimídia de grande impacto, de grande poder 
de sedução e que não traga as informações prontas, organizadas, mas que 
provoque, incentive a pesquisa, problematize. (MORAN COSTAS, 2009, 
p.153). 

 
É nessa perspectiva que o Portal do Professor foi lançado pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) abrindo uma demanda de pesquisa quanto à sua utilização e 

contribuição de seus recursos nos processos de ensino e aprendizagem. Em 18 de junho de 

2008, o MEC, em parceria com diversas áreas do governo federal, entre elas, os ministérios 

da Ciência e Tecnologia, das Comunicações e da Cultura, lançou o Portal do Professor e o 

Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE) com o objetivo de auxiliar o processo 

de formação dos professores e o trabalho pedagógico no que se refere ao uso de tecnologias 

em sala de aula. 

                                                 
3  Objetos de aprendizagem são ferramentas cognitivas que configuram-se “em imagens virtuais que formam um 

constructo de informações e saberes que têm por objetivo facilitar o processo de ensino e aprendizagem, 
exatamente pela mediação técnica das tecnologias” (MELARÉ; WAGNER, 2005, p.75). Um Objeto de 
Aprendizagem inclui atividades distintas como animações, simulações, vídeos e textos. 

4  As informações referentes ao Portal do Professor foram extraídas das páginas <http://www.mec.gov.br> e 
<http://portaldoprofessor.mec.gov.br>. 
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A proposta do MEC é inserir as novas tecnologias na prática pedagógica dos 

professores, principalmente daqueles que estão longe dos grandes centros. O portal faz parte 

da política de informatização das escolas brasileiras, que prevê a instalação de laboratórios de 

informática e de banda larga e a capacitação dos professores. 

O conteúdo do portal inclui sugestões de aulas de acordo com o currículo de cada 

disciplina e recursos como vídeos, fotos, mapas, áudio e textos, que tornam o conteúdo mais 

dinâmico e interessante para o aluno. Ao consultá-lo, o professor poderá subsidiar as suas 

aulas e, ao mesmo tempo, modernizar o aprendizado com a enorme quantidade de recursos 

disponibilizados. Chats, blogs e seminários on-line vêm estimular a comunicação e a 

interação entre os professores, que podem contar com uma série de links de bibliotecas 

digitais e museus de todo o país, dentre outros recursos disponíveis no site, que também abre 

a possibilidade de desenvolvimento de conteúdos pelos próprios professores.  

O BIOE disponibiliza softwares e conteúdos de educação produzidos pelo Brasil e 

por outros países permitindo o acesso rápido e gratuito a conteúdos, vídeos, animações, jogos, 

textos, áudios e softwares educacionais produzidos para todos os níveis de ensino, do 

fundamental ao superior. 

O portal traz sete áreas de apoio ao professor - conforme mostra a Figura 1, descritos 

brevemente a seguir: 

 

 

Figura 1 – Tela de entrada do Portal do Professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério da Educação5 

                                                 
5 Disponível em: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html>. 
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• Espaço da aula – oferece sugestões e orientações de aulas que podem ser 

comentadas e classificadas. 

• Jornal do professor – divulga notícias sobre o cotidiano da sala de aula 

permitindo que o internauta participe de enquetes para a escolha de edições 

futuras. 

• Conteúdos Multimídia – disponibiliza recursos de áudio, vídeo, imagem, 

experimento, mapa, animação e simulação, hipertexto e software educacional. 

• Cursos e Materiais – encontra links com informações que podem subsidiar a 

formação dos profissionais da educação. 

• Interação e colaboração – permite a interação entre professores das mais diversas 

regiões do país através de chat e fórum. 

• Links – disponibiliza sites e portais nacionais e internacionais que auxiliam a 

pesquisa e a formação de professores. 

• Plataforma Freire – link para a Plataforma Freire. 

É com esta formatação que o Portal do Professor pretende alcançar os objetivos de 

facilitar e dinamizar o trabalho dos professores e, consequentemente, potencializar o 

aprendizado dos estudantes. 

 

 

1.4 Justificativa e apresentação da pesquisa 

 

 

As últimas décadas vêm sendo marcadas pelo desenvolvimento das tecnologias, nos 

mais diversos setores da sociedade contemporânea, impondo transformações constantes nas 

formas de produção, disseminação e aquisição do conhecimento. O acesso a computadores e a 

recursos tecnológicos é uma realidade para parte significativa da população, incluindo 

crianças e adolescentes. 

O avanço imperativo e as transformações que o processo de crescimento tecnológico 

modela na sociedade vêm despertando estudos e pesquisas em diferentes campos, entre eles o 

educacional (BELLONI; GOMES, 2008; MORAN COSTAS, 2000; VALENTE 1993a). A 

convivência da geração atual com a tecnologia vem gerando mudanças no relacionamento do 

aluno com a informação, favorecendo novas abordagens de ensino com aprendizagem 
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significativa6.  

As diferentes abordagens possíveis para uso das tecnologias “constituem um dos 

principais agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que exercem nos meios 

de produção e por suas consequências no cotidiano das pessoas”. (BRASIL, 1998, p.43). 

Portanto, este cenário de abrangência das novas tecnologias de informação e 

comunicação vem indicando a necessidade de a escola refletir sobre concepções e práticas 

voltadas para a formação de cidadãos de uma era digital, pois, conforme Correia, Bonifácio e 

Nunes (2007), as tecnologias de informação e comunicação, enquanto recurso pedagógico, 

colocam-nos um desafio, uma vez que crianças e adolescentes dessa geração estão cada vez 

mais interessados em descobrir as possibilidades que as inovações tecnológicas oferecem. 

Valente (1993b) considera, ainda, que o uso das novas tecnologias, em particular, o 

computador: 

 
[...] pode enriquecer ambientes de aprendizagem onde o aluno, interagindo 
com os objetos desse ambiente, tem a chance de construir seu conhecimento. 
Nesse caso, o conhecimento não é passado para o aluno. O aluno não é mais 
instruído, ensinado, mas é o construtor do seu conhecimento. (VALENTE, 
1993b, p.24). 

 
As tecnologias podem contribuir para transformar o processo de ensino, a prática 

pedagógica e as relações educacionais, bem como motivar os alunos em sua aprendizagem 

(CORREIA, BONIFÁCIO, NUNES, 2007). Os recursos advindos do computador nos 

apresentam uma gama de usos para a área educativa, permitem a interação entre os indivíduos 

e atendem à individualização, ao respeitar o ritmo de cada aluno em seu processo de aquisição 

do conhecimento. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) corroboram a influência das 

tecnologias na aprendizagem do estudante ao considerar que “o fato de, neste final de século, 

estar emergindo um conhecimento por simulação, típico da cultura informática, faz com que o 

computador seja também visto como um recurso didático cada dia mais indispensável” 

(BRASIL, 1997, p.34). 

Antes do surgimento e da propagação dos meios de comunicação de massa, a escola, 

de tradição fortemente escrita e oral, era a principal e talvez a única responsável pela 

disponibilização do saber acumulado pelas sociedades. Hoje, fazemos parte da chamada 

sociedade da informação (BELLONI; GOMES, 2008), que produz e veicula conteúdos de 

maneira visual, emocional e intuitiva diferentemente dos tradicionais textos escritos, de 

                                                 
6  A aprendizagem se torna significativa quando o aprendiz atribui sentido aos novos conhecimentos e se torna 

capaz de explicar situações e de resolver problemas escolares ou não.  Esse tema será mais bem detalhado no 
capítulo 2 desta dissertação. 
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estrutura linear e racional. As crianças dessa sociedade articulam ideias de uma forma ágil, 

abandonando essa lógica linear de princípio, meio e fim, presente nas formas atuais de ensino.  

Em relação à aprendizagem de conteúdos matemáticos, muitos alunos e professores 

ainda consideram essa disciplina difícil e desvinculada da realidade. Uma evidência desse fato 

são os resultados dos exames de larga escala, que vêm demonstrando problemas na 

aprendizagem da Matemática. Nas escolas, os elementos matemáticos são apresentados aos 

estudantes como já conhecidos, exatos e inflexíveis, não há descobertas e nem utilização de 

situações cotidianas. Disponibilizam-se, assim, fórmulas e regras que deverão ser utilizadas, 

em princípio, sem sentido aplicativo na vida. Além disso, ensina-se Matemática da mesma 

forma para culturas diferentes, impossibilitando o desenvolvimento de indivíduos com 

concepções e ritmos distintos: 

 
A aprendizagem em Matemática está ligada à compreensão, isto é, à 
apreensão do significado; aprender o significado de um objeto ou 
acontecimento pressupõe vê-lo em suas relações com os outros objetos e 
acontecimentos. Assim, o tratamento dos conteúdos em compartimentos 
estanques e numa rígida sucessão linear deve dar lugar a uma abordagem em 
que as conexões sejam favorecidas e destacadas. O significado da 
Matemática para o aluno resulta das conexões que ele estabelece entre ela e 
as demais disciplinas, entre ela e seu cotidiano e das conexões que ele 
estabelece entre os diferentes temas matemáticos. (BRASIL, 1997, p.19). 

 
Dessa forma, a escola, como educadora, necessita do envolvimento com uma 

didática matemática que não consiste apenas em fórmulas e regras prontas, integrando em sua 

realidade as tecnologias que ocupam o cotidiano dos estudantes, buscando a construção do 

conhecimento de forma contextualizada e significativa, a partir das informações recebidas no 

dia a dia, na tentativa de tornar o trabalho com a disciplina atrativo e integrado ao mundo de 

hoje. Com isso, espera-se fazer de nossos alunos indivíduos autônomos, capazes de relacionar 

a matemática aprendida na escola com situações de sua vida cotidiana e, consequentemente, 

resolvê-las. 

Por outro lado, a inserção dos recursos do computador no ambiente de aprendizagem 

de conteúdos matemáticos vem se apresentando como uma alternativa diante das dificuldades 

de aprender e de ensinar esta disciplina, pois o computador: 

 
[...] é apontado como um instrumento que traz versáteis possibilidades ao 
processo de ensino e aprendizagem de Matemática, seja pela sua destacada 
presença na sociedade moderna, seja pelas possibilidades de sua aplicação 
nesse processo. Tudo indica que seu caráter lógico-matemático pode ser um 
grande aliado do desenvolvimento cognitivo dos alunos, principalmente na 
medida em que ele permite um trabalho que obedece a distintos ritmos de 
aprendizagem. (BRASIL, 1997, p.19). 
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Todas essas considerações indicam a necessidade de incorporar, na prática 

pedagógica, didáticas e tecnologias que auxiliem os processos de ensino e aprendizagem de 

Matemática, de forma a oportunizar aos alunos aprender significativamente os conteúdos 

matemáticos e torná-los agentes de sua aprendizagem. 

Porém, diante da diversidade de ferramentas tecnológicas disponíveis ao setor 

educacional, em todas as áreas do conhecimento, entre softwares, vídeos, aplicativos, 

incluindo internet, a questão maior que se coloca está em fazer a melhor escolha para uso 

pedagógico e que auxilie aos processos de ensino e aprendizagem. Para isso, as ferramentas, 

de uso em sala de aula, devem atender a um contexto, favorecer a um trabalho coletivo, 

estimular a criatividade, propiciar o envolvimento do aluno e, sobretudo abordar temas do 

currículo. Nesta perspectiva, o professor deve estar atento para fazer as escolhas adequadas, 

dominar a ferramenta, de forma a aproveitar suas possibilidades, além de ter metas e objetivos 

claros que a integre aos temas curriculares. 

Neste sentido, para que 

 
[...] a Informática na Educação ultrapasse os limites do modismo, é preciso 
investir na transformação da Escola para que ela possa abraçar novas 
iniciativas, contribuindo assim, para que tais propostas atinjam, de forma 
significativa, a ponta do processo educativo: os alunos. A novidade precisa 
ser trazida para dentro da Escola e compreendida por toda a comunidade 
escolar. Nos limites da sala de aula, esta compreensão demanda níveis 
distintos de reflexão que estabelecem um continnum: a reflexão do educador 
a respeito do que ele faz na e sobre sua ação pedagógica e a reflexão, que o 
aluno deve fazer sobre o que aprende, provocada pelo educador. (FREIRE; 
PRADO, 1999, p.120, grifo do autor). 

 
Assim, apesar de muitos autores, entre eles Moran Costas (2000) e Valente (1999), 

defenderem a inserção das tecnologias no processo educacional, para que as tecnologias 

provoquem as mudanças esperadas na educação elas precisam estar inseridas em um 

planejamento com objetivos definidos e, conforme Freire e Prado (1999) contar com a 

reflexão e mediação do professor. Caso contrário o potencial que as tecnologias oferecem à 

educação podem apresentar limitações. 

Nesse contexto, e em função dos objetivos especificados, esta pesquisa se apresenta 

como uma pesquisa de natureza qualitativa considerando que as características desse tipo de 

abordagem melhor se adaptam a uma investigação cujo desejo é analisar o processo de 

aprendizagem vivido por um grupo de alunos.  

Em síntese, a pesquisa qualitativa, segundo Bogdan e Biklen7 (1982 apud LUDKE; 

                                                 
7  BOGDAN, R.; BIKLEN, S. K. Qualitative Research for Education. Boston: Allyn and Bacon, 1982. 
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ANDRÉ, 2008, p.13) “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa 

em retratar as perspectivas dos participantes”. Para D’Ambrósio (2000, p.103) a pesquisa 

qualitativa “é focalizada no indivíduo, com toda a complexidade, e na sua inserção e interação 

com o ambiente sociocultural e natural”. 

As concepções desses autores vão ao encontro dos interesses dessa investigação, uma 

vez que, para alcançar os objetivos anteriormente definidos, cujo foco está na aprendizagem 

de conceitos matemáticos, pressupõe-se a criação de um ambiente favorável à interação dos 

participantes entre si e destes com o pesquisador e à manifestação de suas expressões e 

opiniões, a fim de conhecer os pensamentos e as elaborações internas desses participantes.  

Em relação à estratégia de pesquisa, a mais indicada para delinear essa investigação é 

a pesquisa intervenção, por apresentar características estreitamente relacionadas ao contexto 

deste trabalho. Dentre essas características, destacamos: 

• A investigação está inserida no desenvolvimento da prática pedagógica do 

pesquisador; 

• O cotidiano apresenta-se como espaço de interferência do pesquisador; 

• Tanto o pesquisador quanto a criança fazem parte do processo de investigação. 

As técnicas metodológicas utilizadas para a coleta de dados foram compostas por 

observações durante as intervenções realizadas no trabalho de campo e por uma entrevista 

com caráter de avaliar as contribuições dos procedimentos aplicados na aprendizagem dos 

conceitos matemáticos. 

Para melhor compreender as ações elaboradas nesse processo bem como as 

concepções que orientaram a realização desta pesquisa, este documento está estruturado em 

sete capítulos. 

No capítulo 2, falamos sobre as tendências no ensino e na aprendizagem da 

Matemática, em particular àquela correlacionada a esta investigação e que fundamentou a 

minha prática como professora e pesquisadora.  

No capítulo 3, apresentamos a fundamentação teórica que serviu como base para o 

desenvolvimento da pesquisa no que se refere à concepção dos autores sobre os temas 

abordados neste trabalho, a saber, projetos de trabalho e o uso das tecnologias da informação 

e comunicação. 

No capítulo 4, descrevemos o procedimento metodológico, as técnicas de pesquisa 

adotadas e a caracterização dos participantes da pesquisa. 

O capítulo 5 contém o trabalho de campo, procurando apresentar as atividades 
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aplicadas, as ferramentas e os recursos tecnológicos que subsidiaram o desenvolvimento do 

projeto de trabalho, bem como a aplicação do Objeto de Aprendizagem O Universo e seus 

Contrários. 

No capítulo 6, apresentamos os resultados alcançados a partir das teorias estudadas e 

das entrevistas realizadas, de forma a analisar a aprendizagem dos conceitos matemáticos 

abordados com a aplicação do Objeto de Aprendizagem e o desenvolvimento do projeto de 

trabalho. 

No capítulo 7, finalizamos a dissertação apresentando as considerações sobre a 

pesquisa realizada. 
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2 TENDÊNCIAS MATEMÁTICAS NO ENSINO E NA APRENDIZAGEM 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as tendências em educação matemática 

que nortearam este trabalho e que, particularmente, orientaram o desenvolvimento da 

pesquisa. Para atingir tal objetivo, abordaremos os seguintes tópicos: 2.1 A Matemática e a 

Educação Matemática no cotidiano escolar, traz uma reflexão sobre as questões que 

envolvem o ensino de matemática, bem como as discussões acerca da Educação Matemática; 

2.2 As Tecnologias da Informação e Comunicação, como uma das tendências em Educação 

Matemática apresentam as possibilidades de mudança decorrentes do uso das tecnologias nas 

aulas de Matemática; 2.3 O computador no ensino e aprendizagem da matemática, expõe 

algumas possibilidades de uso do computador no ensino de matemática; 2.4 Implicações, na 

prática docente, do uso de tecnologias, reflete sobre a formação de professores diante da 

inserção das tecnologias em âmbito educacional. 

 

 

2.1 A Matemática e a Educação Matemática no cotidiano escolar 

 

 

A percepção de muitos alunos e, também, de professores em relação à Matemática é 

a de ser uma disciplina difícil, desinteressante e sem sentido, com programas defasados e 

obsoletos e conteúdos descontextualizados. Tais fatores funcionam como obstáculos para o 

bom desempenho em matemática, em exames e provas. O trabalho desenvolvido pela 

disciplina vem demonstrando uma limitação na construção de conhecimentos importantes e 

necessários para capacitar o homem a viver e atuar em sociedade. Para que esse quadro seja 

modificado, Moran Costas (2009) destaca a necessidade de: 

 
[...] tornar a escola um espaço vivo, agradável, estimulante, com professores 
mais bem remunerados e preparados; com currículos mais ligados à vida dos 
alunos; com metodologias mais participativas que tornem os alunos 
pesquisadores, ativos; com aulas mais centradas em projetos do que em 
conteúdos prontos […]. (MORAN COSTAS, 2009, p.10). 

 
Neste contexto controverso, o ensino da matemática tem sido, portanto, objeto de 

reflexão no meio acadêmico, o que contribui para o debate quanto aos seus objetivos, 

conteúdos programados, aspectos didáticos e metodológicos, uma vez que os procedimentos 
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tradicionais de ensino não vêm correspondendo às expectativas dos alunos e às necessidades 

da sociedade do século XXI.  

As discussões acerca dos problemas que envolvem o ensino de matemática 

apresentam como desafio repensar as práticas pedagógicas presentes e, ao mesmo tempo, 

buscar caminhos que atendam ao propósito de produzir mudanças significativas aos processos 

de ensino e aprendizagem da disciplina e, assim, melhorar a qualidade em seu ensino.   

No entanto, a busca por um ensino de qualidade depende do envolvimento da 

instituição, do professor, do aluno, dos pais, e é nesse sentido que Moran Costas (2006) lista 

algumas variáveis relevantes para a construção de um ensino de qualidade, entre elas: uma 

instituição dinâmica e aberta ao desenvolvimento das tecnologias, um projeto pedagógico 

coerente com a realidade de seus alunos, uma infra-estrutura adequada, professores bem 

preparados e bem remunerados e alunos motivados. 

Em relação ao conceito de qualidade no ensino, Fiorentini (1995) ressalta que tal 

conceito é relativo e, historicamente, sofre variações em função de novas concepções, das 

inovações e das transformações na educação. Segundo o autor, há diferentes formas de avaliar 

a qualidade no ensino da matemática: 

 
[...] alguns podem relacioná-la ao nível de rigor e formalização dos 
conteúdos matemáticos trabalhados na escola. Outros, ao emprego de 
técnicas de ensino e ao controle do processo ensino/aprendizagem com o 
propósito de reduzir as reprovações. Há ainda aqueles que a relacionam ao 
uso da matemática ligada ao cotidiano ou à realidade do aluno. Ou aquele 
que colocam a Educação matemática a serviço da cidadania. (FIORENTINI, 
1995, p.2). 

 
Em função das atuais discussões acerca do ensino de matemática, acreditamos que 

fatores como interesse do aluno e inserção de temas atuais para investigação constituem-se 

como aspectos importantes para que, a partir deles, escola e professores caminhem na busca 

de estratégias para tornar a matemática interessante, útil e integrada às necessidades do 

mundo atual e, dessa forma, melhorar o desempenho em sua aprendizagem. 

A Matemática constitui-se como uma disciplina na qual “o aluno deve desenvolver 

atitudes de segurança com relação à própria capacidade de construir conhecimentos 

matemáticos, de cultivar a auto-estima, de respeitar o trabalho dos colegas e de perseverar na 

busca de soluções” (BRASIL, 1998, p.15). Porém, o desenvolvimento dessas competências 

depende de um aprendizado que vai além dos programas e dos conteúdos, um aprendizado 

que dê ênfase a abordagens ligadas a valores essenciais à formação do cidadão. A trajetória 

em direção à concretização desses objetivos é longa e requer muitos estudos e pesquisas, e é 
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nesse sentido, entre outros, a relevância da Educação Matemática. 

A Educação Matemática é uma prática educativa caracterizada “como uma práxis 

que envolve o domínio do conteúdo específico (a matemática) e o domínio de ideias e 

processos pedagógicos relativos à transmissão/assimilação e/ou à apropriação/construção do 

saber matemático escolar” (FIORENTINI; LORENZATO, 2007, p.5). 

Atualmente, a Educação Matemática constitui-se como uma área do conhecimento 

preocupada com uma educação cidadã, empenhada em buscar soluções inovadoras para o 

ensino de matemática, com o objetivo de alcançar a melhoria dos processos de ensino e 

aprendizagem, além de se estabelecer como um campo interdisciplinar defensor de um ensino 

contextualizado que atenda à diversidade histórica, social e cultural.  

Bicudo (2006) elenca os vários temas sobre os quais atua a Educação Matemática e 

que desencadeiam suas produções, entre eles: 

 
[...] questionamentos sobre conhecimento e sua construção e produção, 
realidade dos objetos matemáticos e possíveis modos de ensinar e de 
aprender matemática, avaliação efetuada sobre os processos de ensinar e de 
aprender, procedimentos didáticos no contexto do ensino da matemática [...] 
(BICUDO, 2006, p.7). 

 
Independente do foco de estudo, as pesquisas em Educação Matemática apontam 

para a necessidade de rever práticas conteudista, focadas em aprendizagem mecânica e 

descontextualizadas, para novas linhas de ensino e aprendizagem que privilegiem o contexto 

sócio-cultural do aluno e sua participação na construção do conhecimento. É em meio às 

discussões sobre as demandas dentro do campo educacional que os educadores iniciam uma 

busca por mudanças nos processos de ensino e aprendizagem da matemática e, desse 

caminhar, surgem experiências e práticas inovadoras em sala de aula. Na opinião de 

Flemming, Luz e Mello (2005), tais práticas passam a se constituir como uma tendência a 

partir do momento em que essas se consolidam com o tempo através de sua utilização no 

meio educacional ou mesmo quando seus resultados são considerados positivos e inovadores. 

De um modo geral, as tendências na matemática mais atuais propõem uma 

abordagem dos conteúdos capaz de contemplar o contexto social do estudante e suas 

individualidades. Essa abordagem justifica-se a partir do momento em que, antes de ser 

inserida na escola, a criança já constrói conhecimentos matemáticos de sua vivência. É 

fundamental que a escola valorize o conhecimento matemático que a criança traz consigo e o 

utilize como ponto de partida para a construção de novos conhecimentos. Dessa forma, a 

matemática deve estar incorporada à realidade social, oferecendo oportunidades e soluções 
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concretas para a formação de um aluno competente e criativo.  

A utilização de uma tendência em Educação Matemática na prática pedagógica visa 

contribuir para o desenvolvimento de um ambiente capaz de transformar e enriquecer os 

processos de ensino e aprendizagem. De modo geral, o professor pode adotar várias 

tendências em sala de aula como forma de envolver os alunos em diferentes formas de 

aprender matemática. A diversidade de tendências existentes atualmente permite ao professor 

ampliar o seu campo de pesquisa e ação. Fleming, Luz e Mello (2005) chamam a atenção para 

o fato de o professor poder utilizar várias tendências em uma mesma atividade pedagógica, 

podendo recorrer ao seu potencial criativo para definir atividades que caracterizem o uso 

dessas tendências em sala de aula. 

Nos últimos anos, várias tendências vêm se consolidando no campo da Educação 

Matemática: Etnomatemática, História da Matemática, Modelagem Matemática, Resolução de 

Problemas, Tecnologias da Informação e Comunicação, Educação Matemática Crítica, 

Filosofia da Matemática, entre outras. Essas formas de se conduzir o trabalho em matemática 

são utilizadas pelos professores com o objetivo de, entre outros aspectos relevantes, contribuir 

para um maior envolvimento e interesse dos alunos favorecendo, possivelmente, uma melhor 

qualidade de ensino e de aprendizagem e, consequentemente, melhores desempenho. 

Descrevemos, a seguir, a tendência empregada como apoio para o desenvolvimento 

desta pesquisa, a saber, o uso das tecnologias da informação e comunicação. 

 

 

2.2 As Tecnologias da Informação e Comunicação 

 

 

O crescente processo de informatização vivido durante as últimas décadas do século 

XX conduziu a sociedade a um amplo acesso a informações em tempo real e a soluções em 

tempo reduzido. O número cada vez maior de usuários sinaliza o espaço que a tecnologia vem 

ocupando no cotidiano das pessoas. Esse processo de mudanças proporcionado pelo avanço 

tecnológico tem induzido o sistema educacional a se articular com a nova realidade e a pensar 

em práticas voltadas para a aplicação dos recursos oferecidos pelas novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) que conduzam a uma mudança no ensino e na 

aprendizagem.  

Portanto, um extenso caminho já foi trilhado com o objetivo de promover a inserção 

das tecnologias no cenário educacional, caminho este marcado por iniciativas do governo 
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através de ações que visavam oferecer possibilidades de implementação de um trabalho com o 

uso de tecnologias.  

Antes de percorrer esse caminho cabe fazer uma distinção entre as terminologias 

“Tecnologia Informática (TI)” e “Tecnologia de Informação e comunicação (TIC)” adotadas 

nesse percurso. De acordo com Fiorentini e Lorenzato (2007), a nova terminologia TIC surgiu 

a partir da década de 90, resultante da fusão das tecnologias de informação (informática) e das 

tecnologias de comunicação (relativas às telecomunicações e mídias eletrônicas). Portanto, as 

TIC envolvem a aquisição, o armazenamento, o processamento e a distribuição da informação 

por meios eletrônicos e digitais, como rádio, televisão, telefone e computadores, entre outros.  

Assim, durante muitos anos a terminologia utilizada foi “tecnologia informática” ou 

“informática”, conforme veremos na trajetória apresentada a seguir.  

 

 

2.2.1 Caminhos percorridos pela informática educativa no Brasil 

 

 

Segundo Valente (1999) os primeiros computadores começaram a ser 

comercializados na década de 50 quando apareceram as primeiras iniciativas de seu uso no 

setor educacional. Porém: 

 
[...] a ênfase dada nessa época era praticamente a de armazenar informação 
em uma determinada sequência e transmiti-la ao aprendiz. Hoje, a utilização 
de computadores na educação é muito mais diversificada, interessante e 
desafiadora, do que simplesmente a de transmitir informação ao aprendiz. 
(VALENTE, 1999, p.1). 

 
É nessa direção que as ações governamentais para a implementação das tecnologias 

vêm sendo norteadas no Brasil. Borba e Penteado (2007) e Valente (1999) apresentam os 

principais programas governamentais que influenciaram a construção de uma política 

nacional vinculada à introdução e uso das tecnologias na educação. 

As discussões no contexto da informática na educação, já presentes em outros países, 

foram desencadeadas, no Brasil, a partir de eventos com a participação dos educadores 

interessados pelo movimento. O primeiro desses eventos aconteceu no Rio de Janeiro, em 

1971, quando foi realizada a Primeira Conferência Nacional de Tecnologia em Educação 

Aplicada ao Ensino Superior (I CONTECE), onde se discutiu o uso de computadores no 

ensino de Física.  
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A partir daí, algumas universidades brasileiras, entre elas, a Universidade Federal do 

Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade de Campinas 

destacam-se como as primeiras a dar suas contribuições ao movimento de disseminação do 

uso da informática na educação, através do desenvolvimento de projetos e de experiências 

diversas. Como contribuição desses trabalhos, podemos destacar: a construção e uso de 

softwares educativos, a produção de documentos com vistas à melhoria no ensino, a pesquisa 

e trabalhos no uso do software LOGO na educação de crianças, a criação de núcleos e grupos 

de pesquisa e projetos com o objetivo de trabalhar as dificuldades de aprendizagem de 

crianças de escolas públicas. Essas experiências contribuíram para apontar a viabilidade de 

uma proposta nacional sobre o uso das tecnologias na educação.  

Porém, as discussões nessa área foram alavancadas, no início dos anos oitenta, a 

partir do aparecimento dos microcomputadores e de sua presença nas escolas. Nesse período, 

surgiram várias iniciativas do Governo Federal com o objetivo de promover reflexões sobre a 

inserção das tecnologias nas escolas brasileiras. Dentre essas iniciativas, aconteceram o 

primeiro (1981) e o segundo (1982) Seminário Nacional de Informática na Educação, 

respectivamente em Brasília e na Bahia.  

De acordo com Moraes (1997), esses eventos produziram recomendações 

importantes para a Política de Informática na Educação, dentre elas destacam-se a ideia de 

que o computador deveria auxiliar o processo educacional de forma a atender ao 

desenvolvimento da inteligência do aluno e das habilidades específicas dos diferentes 

conteúdos escolares, atender à formação do cidadão em todos os níveis e modalidades de 

ensino e, ao mesmo tempo, proporcionar a interdisciplinaridade no ensino. 

A partir desses dois seminários, surgiram os projetos EDUCOM, FORMAR, 

PRONINFE, PROINFO. O EDUCOM (COMputadores na EDUcação) foi um marco dentro 

do processo de formulação de uma política nacional sobre a informática na educação. Ao ser 

lançado, em 1983, pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) e pela Secretaria Especial de 

Informática (SEI), teve como objetivo criar dentro das universidades projetos-piloto que 

previam ações integradas com as escolas como o desenvolvimento de pesquisas abrangendo 

as diferentes aplicações do computador na educação, a formação de pesquisadores e de 

professores na área da informática educativa e a avaliação do impacto da inserção do 

computador em todos os níveis do ensino. Segundo Moraes (1997), embora tenham surgido 

alguns percalços, o EDUCOM cumpriu com seus objetivos. 

O projeto FORMAR (FORMAR 1 – 1987 e FORMAR 2 – 1989) surgiu dentro do 

EDUCOM, visando à capacitação de recursos humanos para desenvolver o trabalho com a 
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informática educativa. Para isso, o projeto criou cursos de especialização cujos participantes 

deveriam, após o curso, exercer a função de multiplicadores dentro de sua região de origem. 

O Formar desencadeou a criação dos Centros de Informática Educacional (CIEd), em 

dezessete estados brasileiros, responsáveis por disseminar o uso da tecnologia na rede pública 

de ensino com uma política voltada para as especificidades de cada região. Além disso, os 

CIEds transformaram-se em ambientes de aprendizagem mantendo um corpo de educadores, 

técnicos e especialistas com o propósito de atender alunos, professores e comunidade em 

geral. 

Dando continuidade às iniciativas anteriores, o MEC lançou, em 1989, o PRONINFE 

(Programa Nacional de Informática na Educação) com o objetivo de promover o uso da 

informática educativa nos sistemas públicos de ensino através do desenvolvimento de 

atividades e projetos com fundamentação pedagógica atualizada, de investir na infra-estrutura 

de suporte nas escolas, apoiando a criação de laboratórios e centros, e de capacitar os 

professores contínua e permanentemente. As metas do PRONINFE foram formuladas em 

sintonia com a política nacional de ciência e tecnologia da época e, apesar das dificuldades 

orçamentárias, o programa apresentou resultados dentro das metas previstas e gerou uma 

cultura nacional de informática educativa centrada na realidade da escola pública. 

As experiências adquiridas a partir desses projetos embasaram o PROINFO 

(Programa Nacional de Informática na Educação) lançado em 1997, pela Secretaria de 

Educação à Distância, com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede 

pública de educação básica. O programa leva às escolas computadores, recursos digitais e 

conteúdos educacionais e, em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem 

garantir a estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para uso 

das tecnologias. Desde o seu lançamento, o PROINFO vem alcançando suas metas no que se 

refere à instalação de salas de computadores com internet e, ao mesmo tempo, a formação de 

professores para o uso desses espaços. 

Mais recentemente, em 2008, o governo federal empreendeu mais uma iniciativa 

com o objetivo de inserir os professores em um ambiente mediado pelas novas tecnologias ao 

lançar o Portal do Professor, um portal com serviços que visa assessorar o professor 

oferecendo várias possibilidades de inserir as tecnologias em sala de aula. O professor tem a 

oportunidade de acessar sugestões de aulas, recursos multimídias e materiais de estudo, 

inteirar-se de trabalhos e projetos realizados no cotidiano da sala de aula, informar-se sobre 

cursos, comunicar e interagir com outros professores, além de acessar uma sequência de links 

relevantes a um profissional da área da educação. 
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O breve histórico mostra a trajetória de pesquisadores e educadores para 

implementar, no Brasil, uma política de introdução das tecnologias no setor educacional. 

Embora esse caminho seja marcado por uma variedade de projetos e pesquisas com o intuito 

de inserir as escolas públicas em um ambiente tecnológico, ainda temos muito a caminhar. É 

nesse sentido que muitas pesquisas vêm produzindo conhecimento na área e apontando 

limites e possibilidades de inserção das tecnologias em sala de aula. 

As discussões acerca da implementação das tecnologias na escola esbarram em uma 

questão bem mais ampla do que a instalação de computadores e ferramentas de última 

geração: a formação docente. Em uma sociedade em contínua transformação, o professor tem 

um papel importante nas mudanças desejadas no âmbito educacional e, para isso, ele deve 

estar preparado para planejar novas formas de conduzir os processos de ensino e 

aprendizagem, bem como assumir uma nova postura diante da tarefa de ensinar com as 

tecnologias. 

 

 

2.3 O computador no ensino e aprendizagem da matemática 

 

 

Atualmente há um consenso quanto à importância das tecnologias na educação, 

portanto, o que se coloca em questão são as formas como as tecnologias estão sendo 

introduzidas nas atividades pedagógicas. Nesse sentido, os debates sobre o uso das TIC 

acontecem com o objetivo construir uma nova forma de constituição do saber escolar, bem 

como apresentar caminhos capazes de transformar a prática tradicional em uma prática 

significativa. Nesse sentido, pesquisadores e educadores matemáticos vêm colocando em 

pauta as potencialidades do computador como uma ferramenta didática, as possibilidades de 

mudanças nos processos de ensino e aprendizagem e na construção do conhecimento.  

De modo geral, discute-se a inserção das novas tecnologias no âmbito educacional 

como forma de diminuir as desigualdades sociais - permitindo o acesso tecnológico a todos -, 

garantir a construção de uma sociedade mais justa e igualitária e tornar o indivíduo capaz de 

viver em uma sociedade em constante transformação.  

Nesse contexto, Borba e Penteado (2007) defendem uma discussão sobre as 

tecnologias no sentido de promover uma educação para a cidadania. Os autores consideram o 

acesso às tecnologias como um direito que garante aos estudantes uma educação que atenda a 

uma “alfabetização tecnológica”, que compreende o aprendizado de leitura das novas mídias. 
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Para isso, as tecnologias devem estar inseridas: 

 
[...] em atividades essenciais, tais como aprender a ler, escrever, 
compreender textos, entender gráficos, contar, desenvolver noções espaciais, 
etc. E, nesse sentido a informática na escola passa a ser parte da resposta a 
questões ligadas à cidadania. […] o acesso à informática na educação deve 
ser visto não apenas como um direito, mas como parte de um projeto 
coletivo que prevê a democratização de acessos a tecnologias desenvolvidas 
por essa mesma sociedade. (BORBA; PENTEADO, 2007, p.17). 

 
Assim, a escola tendo em vista sua função formadora deve assumir o papel de refletir 

sobre a relevância da inserção das tecnologias na reconstrução de suas propostas pedagógicas 

sob o risco de tornar-se um espaço ainda mais distanciado das necessidades e da realidade 

social do indivíduo. Nesse sentido, Zorzan (2009) manifesta que as escolas precisam investir 

em acesso aos recursos tecnológicos, pois a: 

 
[...] democratização faz-se necessária para a constituição de uma política 
tecnológica includente, na qual, ontologicamente, o saber deve servir à 
espécie humana e não o contrário. Para isso, o professor é o mediador entre o 
pensamento humano e a máquina, proporcionando as condições de saber 
lidar com as informações, saber procurá-las, interpretá-las, resolvê-las e 
reconstruí-las, pois a Educação Matemática, na perspectiva tecnológica, tem 
o objetivo de estimular a curiosidade, a imaginação, a comunicação, a 
construção de diferentes caminhos para a resolução de problemas e o 
desenvolvimento das capacidades: cognitiva, afetiva, moral e social. 
(ZORZAN, 2009, p.88). 

 
Em relação, especialmente, aos processos de ensino e aprendizagem de matemática, 

as tecnologias podem subsidiar esses processos, atendendo a uma demanda de transformação 

de um ensino operatório, descontextualizado e conteudista para um ensino que privilegia a 

reorganização do pensar e do agir e de ressignificação do conhecimento matemático. Essa 

transformação pode acontecer através da utilização de ferramentas como o computador, 

internet, calculadora e dos recursos de softwares, que se constituem como meios capazes de 

promover uma abordagem mais atualizada, onde a forma de produção do conhecimento se 

modifica. Além disso, o uso das TIC pode potencializar o ensino de matemática ao favorecer 

uma abordagem interdisciplinar, relacionando a matemática às demais áreas do conhecimento. 

A internet permite auxiliar a pesquisa e a comunicação dos resultados tornando os 

alunos mais ativos em seu processo de aprendizagem. O uso da calculadora permite liberar o 

aluno da execução de cálculos mecânicos e repetitivos para se concentrar nas estratégias de 

resolução para a aquisição dos conceitos matemáticos. Os softwares propiciam aos estudantes 

levantar hipóteses, elaborar ideias matemáticas bem como buscar respostas e argumentos 

necessários à construção do conhecimento. Dessa forma, o computador, a internet, a 
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calculadora e os softwares podem contribuir para dar um maior significado às atividades 

matemáticas elaboradas pelo professor e, ao mesmo tempo, reforçar a ideia da necessidade de 

expandir as opções de ferramentas e recursos utilizados com os alunos. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam algumas finalidades de uso dos 

recursos do computador nas aulas de Matemática, a saber: 

 
Como fonte de informação, poderoso recurso para alimentar o processo de 
ensino aprendizagem; 
Como auxiliar no processo de construção do conhecimento; 
Como meio para desenvolver autonomia pelo uso de softwares que 
possibilitem pensar, refletir e criar soluções; 
Como ferramentas para realizar determinadas atividades – uso de planilhas 
eletrônicas, processadores de texto, banco de dados, etc. (BRASIL, 1998, 
p.44). 

 
O uso eficaz do computador abre possibilidades para superar práticas antigas8 e 

minimizar os problemas que envolvem o ensino de matemática, porém, o simples acesso às 

tecnologias não é condição suficiente para romper com formas tradicionais de ensino e 

promover as mudanças necessárias à educação e da inserção do indivíduo na sociedade do 

conhecimento.  

Borba e Penteado (2007), Kenski (2010), Moran Costas (2009) e Valente (1999) 

defendem o uso das tecnologias na educação, porém são unânimes em ponderar que o seu uso 

não é determinante na prática pedagógica e no processo de aprendizagem. Esses autores 

consideram que as mudanças pedagógicas desejadas, entre elas, a formação de indivíduos 

autônomos, criativos e capazes de tomar decisões, dependem, sobretudo, da mediação do 

professor como educador e como pesquisador reflexivo dos processos de aquisição do 

conhecimento do aluno e também, de sua prática.   

Neste contexto, Kenski (2010) considera que as tecnologias não substituem a ação 

profissional do professor. Como diz Borba e Penteado (2007) 

 
[...] a entrada da mídia informática na escola não é a salvação dos problemas 
pedagógicos, e também a sua chegada não paralisa o debate sobre propostas 
pedagógicas. [...] Contudo uma questão fundamental para a entrada das 
novas mídias na escola está relacionada com o professor. (BORBA; 
PENTEADO, 2007, p. 88). 

 
Complementando as ideias desses autores, Moran Costas (2009) ressalta que o 

professor tem, agora, a função de ajudar o aluno em pesquisas e na organização das 

                                                 
8Neste texto, consideramos práticas antigas aquelas que supervalorizam a transmissão de conteúdos através de 

aulas expositivas, vêem o aluno como um indivíduo desprovido de conhecimentos e privilegiam mais o 
resultado do que o processo vivido por esse aluno. 
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informações e, ao mesmo tempo, trazer melhores soluções para as situações de aprendizagem. 

Dessa forma, o autor também destaca a importância do professor nesse processo, 

 
[...] não como informador nem como papagaio repetidor de informações 
prontas, mas como mediador, como organizador de processos. Ele é um 
articulador de aprendizagens ativas, um conselheiro de pessoas diferentes, 
um avaliador de resultados. Seu papel é mais nobre, menos repetitivo e mais 
criativo do que na escola convencional. (MORAN COSTAS, 2009, p.150) 

 
Na opinião de Valente (1999) a informática deve assumir um papel duplo na escola: 

como ferramenta para comunicação entre os profissionais da educação e como apoio à 

formação dos alunos. Porém, mesmo assumindo funções tão importantes no que se refere à 

formação do professor e aos processos de ensino e aprendizagem, a presença do computador 

na escola e em contato com o aluno não acarreta mudanças em sua aprendizagem. Segundo o 

autor “a mudança pedagógica que pretendemos, não é passível de ser resolvida com uma 

solução mágica, com a compra de equipamentos sofisticados” (Valente, 1999, p. 37). E, nesse 

processo, de utilização das tecnologias em sala de aula, a importância está em compreender 

“como o computador é utilizado e de como o aluno está sendo desafiado na atividade de uso 

desse recurso” (Valente, 1999, p. 37). Nesta perspectiva, pertence ao professor a função de 

compreender os processos de aquisição do conhecimento e de desafiar o aluno. Assim, 

Valente (1999) reforça a presença essencial do professor nos processos educacionais mediados 

por tecnologias ao afirmar  

 
Em todos os tipos de software, sem o professor preparado para desafiar, 
desequilibrar o aprendiz, é muito difícil esperar que o software per se crie as 
situações para ele aprender. A preparação desse professor é fundamental para 
que a educação dê o salto de qualidade, deixando de ser baseada na 
transmissão da informação, passando a realizar atividades para ser baseada 
na construção do conhecimento pelo aluno. (VALENTE, 1999, p.98). 

 

Enfim, todas essas manifestações demonstram que os recursos tecnológicos não 

determinam as mudanças nos processos de ensino e aprendizagem, quem interfere nas 

mudanças pretendidas é a mediação e atuação do professor nesse processo. Considerando a 

importância direcionada ao papel do professor, os autores destacam, em suas reflexões, a 

formação do professor como essencial para torná-lo capaz de construir estratégias de 

utilização do computador como recurso no processo de aprendizagem do aluno. 

Neste sentido, um longo caminho há ainda de ser trilhado no sentido de se discutir a 

utilização do computador nas aulas de matemática. Há de se ter o cuidado de não reproduzir 

as atividades mecânicas, descontextualizadas e sem significado para as telas do computador. 
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Segundo Kenski (2010), ao serem bem utilizadas, as TIC “provocam a alteração dos 

comportamentos de professores e alunos, levando-os ao melhor conhecimento e maior 

aprofundamento do conteúdo estudado” (KENSKI, 2010, p.45). 

Apesar dos avanços das tecnologias e das pesquisas acerca da introdução das TIC 

nos processos educacionais, ainda percebemos um descompasso entre o discurso e a prática 

efetiva. Como afirma Fiorentini e Lorenzato (2007) “pouco ainda se conhece sobre o impacto 

das TIC em sala de aula, tanto no que diz respeito às crenças, às habilidades, às concepções e 

às reações de professores, alunos, pais como, também, ao próprio processo de ensino” 

(FIORENTINI; LORENZATO, 2007, p.46). 

Muitos outros autores, entre eles Borba e Penteado (2007), Dowbor (2008), Kenski 

(2010) e Moran Costas (2009), discutem a importância da inserção das tecnologias no 

contexto educacional. Porém, as inovações pedagógicas nas escolas vêm acontecendo de 

forma pontual, configurando-se como um grande desafio, para a educação e para os 

professores, a integração das tecnologias no ambiente de ensino e aprendizagem. 

 

 

2.4 Implicações, na prática docente, do uso de tecnologias 

 

 

Borba e Penteado (2007) afirmam que, no final da década de 70, início das 

discussões a respeito do uso das tecnologias na educação, um dos temores por parte dos 

docentes era o de serem, eles próprios, substituídos pelas máquinas. O passar do tempo 

dissolveu esse medo e, pelo contrário, a maioria dos estudos e experiências mostra o papel 

fundamental do professor em ambientes mediados pelas tecnologias. Na opinião dos autores, 

“esse papel de destaque significava ter que lidar com mudanças, ou seja, começa-se a 

perceber que a prática docente, como tradicionalmente vinha sendo desenvolvida, não poderia 

ficar imune à presença da tecnologia informática” (BORBA; PENTEADO, 2007, p.56). 

Como toda inovação na educação, a inserção das tecnologias em situações de ensino 

e aprendizagem implica reflexão e redefinição de uma prática antiga. Em projetos mediados 

pelas tecnologias, o professor é levado a assumir ações diferentes daquelas, tradicionalmente, 

assumidas em sala de aula, a saber, o de único detentor do conhecimento e de transmissor de 

informações. As TIC levam os professores a repensar sua prática pedagógica e assumir um 

papel que implica desprender-se da visão expositiva e conteudista de ensino e reconstruir sua 

prática continuamente, constituindo-se como profissional investigador e crítico. 



39 

Dentre suas novas ações pedagógicas, o professor deve estar aberto a novas 

informações e ao diálogo, ser o mediador da relação entre o aluno e a tecnologia e ser o 

estimulador da sua aprendizagem. Além disso, o professor tem um papel fundamental, 

principalmente no que se refere à construção de ambientes capazes de inovar, incentivar os 

alunos a desenvolverem pesquisas com maior reflexão e alcançar metas que os levem a 

construir uma visão mais crítica sobre o conhecimento. No contexto de novas atribuições aos 

professores, Leite, Ghedin e Almeida (2008) consideram que ele deve estar comprometido 

com os estudantes, desenvolver um trabalho de qualidade, ser inovador e criativo e produtor 

de conhecimentos e reconhecer seu papel como essencial para a construção de uma escola de 

melhor qualidade. No entanto, essas novas funções atribuídas aos professores são bastante 

complexas e, a esse respeito, os autores afirmam “que é preciso pensar o processo de 

formação inicial dos professores, se desejarmos uma escola realmente democrática e 

exigente” (LEITE; GHEDIN; ALMEIDA, 2008, p.29). 

Além disso, devemos considerar que os professores atuais viveram um contexto 

social diferente, onde a utilização das tecnologias era restrita a alguns setores da sociedade e, 

no entanto, esses professores estão diante de uma geração que interage facilmente com as 

tecnologias. Estamos falando, portanto, de profissionais que, em seu processo de formação 

não tiveram a oportunidade de vivenciar discussões e práticas relacionadas ao uso das 

tecnologias e, por isso, não se encontram preparados para modificar suas ações assumindo, de 

imediato, papéis tão diferentes daqueles já internalizados. Nesse sentido, Leite, Ghedin e 

Almeida (2008) apontam que algumas pesquisas: 

 
[...] têm mostrado que os professores não estão recebendo preparo inicial 
suficiente nas instituições formadoras para enfrentar os problemas 
encontrados no cotidiano da sala de aula. Os programas das diferentes 
disciplinas dos cursos de licenciatura estão, de modo geral, sendo 
trabalhados de forma independentemente da prática e da realidade das 
escolas, caracterizando-se por uma visão burocrática, acrítica, baseada no 
modelo da racionalidade técnica. É preciso que os cursos de formação de 
professores se organizem de forma a possibilitar aos docentes, antes de tudo, 
superar o modelo da racionalidade técnica para lhes assegurar a base 
reflexiva na sua formação e atuação profissional. (LEITE; GHEDIN; 
ALMEIDA, 2008, p.25). 

 
Dessa forma, o despreparo e a insegurança do professor mediante os desafios atuais 

no que se refere ao uso das tecnologias leva-o a manter-se em uma posição que Borba e 

Penteado (2007) definem como “zona de conforto”, na qual ele tem domínio e controle dos 

mecanismos de ensino. Mesmo consciente de que sua atuação não favorece a aprendizagem, o 

professor não se sente seguro para movimentar-se em direção a uma “zona de risco”, marcada 
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pela imprevisibilidade e pela perda de controle. Assim, manter-se na zona de conforto 

significa manter-se distante do desconhecido, e caminhar para a zona de risco implica ter que 

lidar com a diversidade de caminhos e dúvidas que surgem do contato com os recursos do 

computador. 

A resistência do professor em inserir as tecnologias em sua prática tem um respaldo, 

uma vez que as ferramentas tecnológicas não fizeram parte de seu percurso pessoal, 

acadêmico e profissional. Os processos de formação de professores não têm aberto espaços 

para discussões e reflexões sobre o uso das tecnologias, o que limita as ações dos professores 

em sua prática pedagógica. Enfim, esses processos de formação precisam ser avaliados e 

reestruturados de forma a subsidiar uma formação que rompa com o paradigma tradicional e, 

ao mesmo tempo, dê condições ao professor de desenvolver uma postura em consonância com 

a dinâmica social e atender a formação de um indivíduo em condições de enfrentar os desafios 

da sociedade contemporânea. 

No capítulo seguinte damos continuidade a essa discussão apresentando as visões 

teóricas relativas ao trabalho por projetos associados ao uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Neste capítulo, apresento as concepções teóricas que conduziram esta pesquisa 

através do conceito de projetos de trabalho e da utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) para a criação de um ambiente de aprendizagem significativo para os 

alunos. Para isso, destaco, nesta seção, os aspectos relacionados a essas concepções através da 

seguinte estrutura de tópicos: 3.1 A escola e seus paradigmas descreve a necessidade de a 

escola rever seus paradigmas e construir novos caminhos que atendam às exigências da 

sociedade contemporânea; 3.2 Uma nova organização dos conhecimentos escolares aponta a 

possibilidade de construção de um currículo que prioriza a necessidade dos indivíduos e o seu 

contexto social; 3.3 O uso das tecnologias em Projetos de Trabalho mostra a importância de 

promover uma articulação do ensino com as TIC, bem como os benefícios de um trabalho 

com essa abordagem; 3.4 O professor em Projetos de Trabalho apresenta o papel do professor 

como um pesquisador e mediador o aluno e o conhecimento. 

 

 

3.1 A escola e seus paradigmas 

 

 

As transformações sociais, culturais e tecnológicas ocorridas nos últimos anos vêm 

provocando uma necessidade imediata de reflexões que objetivam proporcionar mudanças 

consistentes nas ações das instituições de ensino. A demanda por mudanças coloca as 

instituições educacionais no centro das discussões quanto às suas funções e a forma como 

essas vêm sendo desempenhadas. Ao apresentar esse quadro, Di Giorgi (2004) define a 

realidade vivida atualmente pela escola como uma “crise”. Para Tedesco (1998), a crise da 

educação não é apenas advinda da insatisfação no cumprimento das funções postas pelas 

instituições, mas é originária da própria estrutura social: do mercado de trabalho, do sistema 

administrativo e político, da família, dos valores e crenças. O mesmo autor afirma que: 

 
[...] a crise já não provém da forma deficiente de como a educação cumpre 
os objetivos sociais que lhe são atribuídos, mas, o que é ainda mais grave, do 
fato de não sabermos que finalidades deve cumprir e para onde efetivamente 
orientar suas ações. (TEDESCO, 1998, p.15). 
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Esses autores consideram a crise como posta pelas necessidades que se apresentam 

na sociedade, obrigando a escola a repensar o modelo educacional vigente, de forma que ela 

assuma e atenda a novas demandas sociais, com o propósito de reconstruir-se por meio da 

implementação de um ambiente permeado por práticas diferenciadas e inovadoras. Dessa 

forma, para que a escola se aproxime do real, no sentido de entrar em sintonia com uma 

sociedade em transformação, ela deve se mobilizar para promover novas formas de organizar 

os processos de ensino e aprendizagem, tendo em vista a formação de indivíduos autônomos, 

capazes de resolver problemas, saber pesquisar, trabalhar em grupo e serem colaborativos, 

criativos, entre outras habilidades exigidas pela nova sociedade da informação e do 

conhecimento9. 

Quanto a essas questões, Moran Costas (2009) faz as seguintes reflexões: 

 
A escola não pode ser muito diferente da sociedade, porque é formada por 
pessoas do mesmo agrupamento e também vive nela. Politicamente, 
precisamos fazer todo o esforço possível para que a escola seja um lugar de 
colaboração, de inclusão, de aumento de consciência. […] A escola não pode 
apenas ensinar a aprender, preparar só para a vida profissional. A educação 
social é importante para compreender as raízes da desigualdade e para 
encontrar meios de diminuí-la. (MORAN COSTAS, 2009, p.68-69) 

 
O modelo tradicional de escola, cujo paradigma se baseia na sequencialidade, na 

hierarquia e transmissão de conhecimentos e no professor como figura central dos processos 

de ensino e aprendizagem não responde aos anseios e interesses dos estudantes dessa nova 

sociedade. O processo de ensino, hoje: 

 
[...] não deve mais priorizar a simples transmissão de informações, a difusão 
de conhecimentos dados, de inovações tecnológicas, nem a socialização do 
saber sistematizado, pois isso tudo é feito com mais agilidade e eficiência 
pelo jornal, pelo rádio, pela televisão, pelo cinema e pela internet. (LEITE; 
DI GIORGI, 2004, p.139). 

 
Assim, insistir em preservar esse paradigma afastará a escola do cumprimento de 

seus novos papéis e demandas sociais no que se refere, principalmente, à formação de 

indivíduos capazes de entender e de atuar na sociedade em que vivem. Para isso, a escola 

deve conceber a sua prática e organizar as suas ações a partir de elementos presentes na 

sociedade, na cultura, na tecnologia, de forma a promover um ambiente de aprendizagem 

centrado no aluno e em suas vivências.  

                                                 
9  Para Dowbor (2008), a sociedade do conhecimento é um conceito usado para “definir o conjunto de 

transformações que estão afetando o planeta […] uma sociedade onde a informação e o conhecimento se 
tornaram elementos estruturadores mais significativos” (DOWBOR, 2008, p.30). 
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De acordo com o relatório da UNESCO (DELORS et al., 1998), Educação: um 

tesouro a descobrir, uma educação adequada à realidade atual precisa se apoiar em quatro 

aprendizagens fundamentais: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com o 

outro e aprender a ser. Cada um desses pilares deve ter a mesma atenção durante o processo 

de ensino, a fim de que a educação se mantenha globalizada, podendo ser levada por toda a 

vida e contribuindo para a formação do indivíduo como membro atuante na sociedade. Nessa 

perspectiva, a educação das crianças e dos jovens se fará inclusiva e de qualidade, 

proporcionando-lhes “uma consciência cidadã que lhes assegure condições para enfrentarem 

os desafios do mundo contemporâneo” (LEITE; DI GIORGI, 2004, p.136).  

Todas essas questões apontam para a urgência da escola em construir um projeto 

político pedagógico em condições de estabelecer uma educação de qualidade e de torná-la 

capaz de estimular os estudantes, seus interesses e sua aprendizagem. Schlünzen Júnior, 

Schlünzen e Santos (2010) alertam para o fato de que o professor: 

 
[...] estará diante de um grupo de alunos que aguardam por conhecimento a 
ser construído individualmente e coletivamente por meio de estratégias 
pedagógicas que considerem o contexto e práticas sociais e que usam a 
tecnologia na sua vida cotidiana. (SCHLÜNZEN JÚNIOR; 
SCHLÜNZEN; SANTOS, 2010, p.400). 

 
A mudança pedagógica pretendida deve abandonar a educação baseada na instrução 

para a constituição de um ambiente de aprendizagem contextualizado, propício à construção 

do conhecimento e à formação do aluno em sua totalidade.  Para isso, a escola deve cumprir 

com o papel de democratizar o conhecimento e diminuir as desigualdades sociais investindo 

em novos procedimentos para ensinar em função da aprendizagem de qualidade, decorrentes 

das transformações sociais e do avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação. De 

acordo com Belloni (2005) os meios de comunicação e de informação são de grande 

importância para a sociedade contemporânea e trazem consequências claras para os processos 

educacionais, devendo ser colocados a serviço de uma aprendizagem significativa e mais 

adequada à cultura dos jovens. 

As transformações necessárias ao sistema educacional refletem-se na organização do 

espaço escolar e dos conteúdos disciplinares, no papel do professor e do aluno e na relação 

desses com o conhecimento. Diante desse quadro, cabe rever e avaliar as ações educacionais 

existentes com o objetivo de programar ações que atendam às demandas postas pelos novos 

tempos e promovam a aquisição do conhecimento de forma contextualizada e significativa. 

Moran Costas (2009) reforça que a grande tarefa que se coloca para a educação escolar está 
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em: 

 
[...] propor, implementar e avaliar novas formas de organizar processos de 
ensino-aprendizagem, em todos os níveis de ensino que atendam às 
complexas necessidades de uma nova sociedade da informação e do 
conhecimento. (MORAN COSTAS, 2009, p.17). 

 
A partir das reflexões acerca da fragilidade da escola em suas concepções e ações, 

bem como de suas novas demandas, uma alternativa para a escola alcançar as metas esperadas 

está na discussão a respeito da construção de um currículo mais flexível e que dialogue com a 

realidade dos alunos, com suas necessidades e suas expectativas.  

 

 

3.2 Uma nova organização dos conhecimentos escolares 

 

 

A sociedade contemporânea vem exigindo, cada vez mais, a formação de sujeitos 

capazes de tomar decisões, ter espírito crítico, comunicar-se, agir cooperativamente, ter 

capacidade de lidar com o excesso de informação e saber selecioná-las. Essas habilidades 

necessárias à formação do indivíduo dificilmente serão desenvolvidas por uma escola cujo 

currículo prioriza, essencialmente, o acúmulo de conteúdos disciplinares, a memorização e a 

repetição. Ao contrário, para o desenvolvimento de tais habilidades, o currículo deve valorizar 

a organização e a construção do conhecimento, “precisa estar ligado à vida, ao cotidiano, 

fazer sentido, ser contextualizado” (MORAN COSTAS, 2009, p. 23). Nesse sentido, 

Hernández (1998) apresenta a necessidade de se restabelecer: 

 
[...] na educação escolar, a apresentação dos conhecimentos escolares 
vinculados às disciplinas acadêmicas e sua consideração como campos 
fechados e favorecidos de um currículo fragmentado, distanciado das 
transformações sociais, das mudanças nos saberes disciplinares e nas vidas 
dos alunos, sobretudo dos adolescentes. (HERNÁNDEZ, 1998, p.41). 

 
Moran Costas (2009) considera fadado ao fracasso esse modelo disciplinar de 

currículo, sendo necessário às escolas que o adotam buscar saídas para a organização 

sequencial e fragmentada do ensino, como a realização de projetos que organizam as 

atividades e fazem alunos e professores trabalharem de forma mais integrada. Por outro lado, 

o mais adequado ao aluno é a flexibilização na organização do ensino e aprendizagem aliada 

ao uso das tecnologias, visando promover uma aprendizagem mais significativa. Assim, a 

escola coloca-se diante da tarefa de construir um currículo adequado ao aluno em que este 
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aparece como personagem principal e como agente em sua aprendizagem. Essas questões 

suscitam a discussão entre duas concepções de currículo: 

 
• Uma consiste em percorrer o campo mais amplo possível de 

conhecimentos, sem preocupar-se com sua mobilização em determinada 
situação, o que equivale, mais ou menos abertamente, a confiar na 
formação profissionalizante ou na vida para garantir a construção de 
competências; 

• A outra aceita limitar, de maneira drástica, a quantidade de 
conhecimentos ensinados e exigidos para exercitar de maneira intensiva, 
no âmbito escolar, sua mobilização em situação complexa 
(PERRENOUD, 1999, p.10). 

 

A primeira concepção de currículo (“cabeça bem-cheia”) descrita por Perrenoud 

(1999) é determinada por uma cultura de ensino tradicional, de transmissão linear dos 

conhecimentos e com ênfase no conteúdo, que deve ser memorizado, desconsiderando as 

habilidades que permitirão o efetivo uso desses conteúdos e sua aplicação em algum momento 

em sua vida. Na segunda visão de currículo (“cabeça bem-feita”), o ensino está focado no 

desenvolvimento das capacidades do indivíduo em saber mobilizar os conhecimentos em 

situações reais de seu cotidiano, ou seja, um currículo adaptado às necessidades e 

características do aluno e de seu contexto social. Essa última concepção de currículo leva-nos 

a compreender que a escola encontra-se diante de um grande desafio: contribuir para que o 

indivíduo adquira a capacidade de saber usar os conhecimentos e capacidades adquiridos em 

um momento adequado e oportuno dentro de um determinado contexto. É nesse sentido que 

Valente (1999) apresenta uma concepção de currículo em que o conhecimento deve ser 

construído e contextualizado: 

 
Construído, com base na realização concreta de uma ação que produz um 
produto palpável (um artigo, um objeto) e que seja de interesse pessoal de 
quem produz. Contextualizado, tendo em vista a vinculação do produto à 
realidade da pessoa ou do local em que o produto vai ser produzido e 
utilizado. Nesse sentido, o currículo deve ser construído pelo professor, 
juntamente com seus alunos, e servir de norteador e balizador das tarefas e 
atividades realizadas, e não como prescritor do que deve ser tratado em sala 
de aula. (VALENTE, 1999, p.35). 

 
Da mesma forma, Di Giorgi (2004) defende um currículo aberto, diferenciado e 

construído por professores e alunos. Nesse contexto, os autores sustentam uma concepção de 

currículo mais flexível que enfatize o aprender a aprender e abra espaço para a pesquisa, a 

reflexão, a liberdade e a criatividade. Esse conceito de currículo permite atender às demandas 

postas pela sociedade contemporânea e, ao mesmo tempo, abre um caminho para oferecer 
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uma escola mais inclusiva e acolhedora dos interesses dos alunos. 

As concepções de currículo de autores como Jhonson, Kemmis e Stenhouse, 

Sacristán e Gómez (1998) consideram que, independentemente de sua conceituação, um 

currículo deve ter alguns atributos: 

 
Primeiro: o estudo do currículo deve servir para oferecer uma visão da 
cultura que se dá nas escolas, em sua dimensão oculta e manifesta, levando 
em conta as condições em que se desenvolve. 
Segundo: trata-se de um projeto que só pode ser entendido como um 
processo historicamente condicionado, pertencente a uma sociedade, 
selecionado de acordo com as forças dominantes nela, mas não apenas com 
capacidade de reproduzir, mas também de incidir nessa mesma sociedade. 
Terceiro: o currículo é campo no qual interagem ideias e práticas 
reciprocamente. 
Quarto: como projeto cultural elaborado, condiciona a profissionalização do 
docente e é preciso vê-lo como pauta com diferente grau de flexibilidade 
para que os professores intervenham nele. (SACRISTÁN; GOMES, 1998, p. 
148, grifos do autor). 

 
Leite e Di Giorgi (2004) reforçam a necessidade de construção de uma prática 

inovadora ao considerar que: 

 
[...] será preciso, a partir da análise e da valorização das práticas existentes, 
criar novas práticas no trabalho em sala de aula, na elaboração do currículo, 
na gestão e no relacionamento entre a equipe escolar, alunos, pais e 
comunidade. (LEITE; DI GIORGI, 2004, p.136). 

 
Nessa perspectiva, Hernández (1998) propõe um processo de reorganização do 

currículo pautado em projetos de trabalho que consiste em uma forma de articulação e de 

aproximação entre os conhecimentos escolares e os conhecimentos do cotidiano dos alunos. 

Nesse modelo, o professor abandona o papel de transmissor de conteúdos para se transformar 

em um pesquisador juntamente com o aluno que, por sua vez, passa de receptor passivo a 

sujeito ativo do processo de aprendizagem. 

Antes de nos aprofundarmos na alternativa de currículo defendida por Hernández, 

podemos começar a entender um pouco de seu significado ao analisar os termos utilizados 

pela nomenclatura “projetos de trabalho”. 

O termo projeto está relacionado a uma ideia que se forma para realizar e executar 

algo e está associado ao significado de projetar-se, como algo que vai acontecer e ter forma no 

futuro, mas essa ideia, segundo Hernández (1998), pode ser modificada, em função de suas 

relações com o contexto e com os indivíduos durante o processo. 

Trabalho quer dizer atividade necessária à realização de uma tarefa ou de uma ideia. 

O termo “trabalho” foi usado como complemento pelo autor, no sentido de questionar a 
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aprendizagem apenas pelo descobrimento e em função do que os alunos gostam e reforçar a 

intenção do trabalho no sentido de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 

com o outro e aprender a ser. Enfim, os projetos de trabalho são uma opção de construção de 

um currículo a favor dos quatro pilares para uma educação necessária, estabelecidos pelo 

relatório da UNESCO (DELORS et al., 1998). 

A ideia de implementação de trabalhos diferenciados na escola foi desencadeada pela 

preocupação com o excesso de matérias, com a fragmentação e a repetição e com o 

distanciamento entre a escola e a vida. John Dewey foi um dos primeiros pensadores a falar 

de trabalhos diferenciados na escola, visando preparar os alunos para questionar a realidade, 

valorizar sua capacidade de pensar, unir a teoria e a prática para educar a criança como um 

todo. Nesse sentido, os projetos de trabalhos estão sustentados pelos ideais de Dewey e foram 

definidos por Hernández (1998) como uma proposta que requer: 

 
a) considerar o interesse do aluno, o qual, ainda que seja fundamental, não 
basta, se não se define que tipo de objetivo e atividade contém; 
b) propor atividades que tenham algum valor intrínseco. O que quer dizer 
que devem ser excluídas as atividades meramente triviais, as que não têm 
outra conseqüência do que o prazer imediato que produz sua execução; 
c) trabalhar com problemas que despertem nova curiosidade, criem uma 
demanda de informação e a necessidade de continuar aprendendo;  
d) considerar uma margem de tempo necessária a sua execução 
(HERNÁNDEZ, 1998, p.68, grifos do autor). 

 
A metodologia de projetos veio da preocupação em suprir a demanda de mudanças 

no setor educacional de forma a favorecer os processos de ensino e aprendizagem através da 

revisão do currículo organizado por disciplinas para a construção de uma proposta curricular 

em que os conhecimentos apareçam conectados ao cotidiano dos alunos e com isso, estejam 

relacionados a seus valores, seus problemas, suas inquietações e suas necessidades. Portanto, 

a elaboração de projetos deve ter como meta a busca por respostas a um problema pessoal ou 

mesmo de um grupo, o desenvolvimento de pesquisas, a construção e a formalização do 

conhecimento. Nesse sentido: 

 
[...] o aprendiz não é uma tábula rasa e se levam em conta suas concepções 
prévias, construídas durante a vida até o presente momento. Com base em 
suas concepções espontâneas o aprendiz vai interagir e estabelecer relações 
com o novo, apropriando-se do conhecimento específico. (MORESCOA; 
BEHARD, [20--], p.4). 

 
Para Hernández (1998) embora a proposta de projetos tenha surgido para atender à 

necessária mudança na educação, tal proposta não se constitui como a mudança e a solução 
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para os problemas da escola. Entende-se que os projetos constituem-se como uma 

possibilidade de abordagem pedagógica diferenciada, pois permitem: 

 
• Revisar a organização do currículo por disciplinas e a maneira de situá-lo 

no tempo e no espaço escolares. […] 
• Levar em conta o que acontece fora da Escola, nas transformações sociais 

e nos saberes, a enorme produção de informação que caracteriza a 
sociedade atual e, aprender a dialogar de uma maneira crítica com todos 
esses fenômenos. (HERNÁNDEZ, 1998, p.61). 

 
A prática pedagógica orientada pela execução de projetos de trabalho permite 

organizar o currículo através do desenvolvimento de temas diversos determinados pelos 

alunos a partir de sua história de vida, de suas necessidades, de suas preocupações e de seus 

interesses. O objetivo dessa prática é criar um ambiente que permita a elaboração de 

estratégias onde os conhecimentos escolares se organizam em relação a: 

 
1) o tratamento da informação, e 2) a relação entre os diferentes conteúdos 
em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção de 
seus conhecimentos, a transformação da informação precedente dos 
diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio. (HERNÁNDEZ; 
VENTURA, 1998, p.61). 

 
Como foi apontado, um projeto de trabalho estrutura-se a partir de um determinado 

eixo: um conceito, um problema geral ou particular, uma temática e outros. A partir desse 

problema/temática levantados pelos alunos, desencadeiam-se os conteúdos a serem 

desenvolvidos. Dessa forma, um projeto de trabalho é muito mais do que uma proposta de 

trabalho na escola, é uma inovação no que se refere ao desenvolvimento dos componentes 

curriculares bem como à forma como esses são abordados. Essa nova forma de ensinar 

ultrapassa a fronteira disciplinar para uma abordagem que enfatiza a articulação da 

informação necessária para tratar o objeto de estudo e permitir aos estudantes analisar e 

resolver situações dentro de um contexto, utilizando conhecimentos disciplinares relacionados 

à sua experiência sócio-cultural. Em contraposição a esta concepção, um currículo acadêmico 

e fragmentado e distanciado das transformações sociais não abre possibilidades que permitam 

aos estudantes encontrar soluções para as preocupações e problemas vivenciados em seu 

cotidiano. 

Ao desenvolver um projeto de trabalho em sala de aula, é importante que o eixo 

norteador seja desencadeado por meio de diálogo, debate e reflexão, em um ambiente 

cooperativo. Professores e alunos devem trabalhar em conjunto durante todas as etapas de 

desenvolvimento do projeto, desde a escolha do tema e a busca por informações até a 



49 

execução das atividades do projeto. Hernández e Ventura (1998) ressaltam: 

 
[...] que a informação necessária para construir os Projetos não está 
determinada de antemão, nem depende do educador ou do livro-texto, está 
sim em função do que cada aluno já sabe sobre um tema e da informação 
com a qual se possa relacionar dentro e fora da escola. Isso evita o problema 
da estandardização e a homogeneização das fontes de informação, e, por sua 
vez, o intercâmbio entre as informações que são aportadas pelos membros do 
grupo, contribui para a comunicação. (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, 
p.64). 

 
Neste sentido, o trabalho com projetos propicia a construção de um currículo mais 

globalizado que permite relacionar as disciplinas por meio da pesquisa e da análise das 

questões vividas pelos alunos. As atividades dos projetos em sala de aula provocam mudanças 

que permitem a formação de indivíduos mais autônomos, conscientes, participativos, atuantes 

e reflexivos. Essa nova forma de ensinar provoca melhorias capazes de: 

 
1. Atender às demandas da sociedade; 
2. Considerar as expectativas, potencialidades e necessidades dos alunos; 
3. Criar espaço para que professores e alunos tenham autonomia para 
desenvolver o processo de aprendizagem de forma cooperativa, com trocas 
recíprocas, solidariedade e liberdade responsável; 
4. Desenvolver as capacidades de trabalhar em equipe, tomar decisões, 
comunicar-se com desenvoltura, formular e resolver problemas relacionados 
com situações contextuais; 
5. Desenvolver a habilidade de aprender a aprender, de forma que cada um 
possa reconstruir o conhecimento, integrando conteúdos e habilidades 
segundo o seu universo de conceitos, estratégias, crenças e valores; 
6. Incorporar as novas tecnologias não apenas para expandir o acesso à 
informação atualizada, mas principalmente para promover uma nova cultura 
do aprendizado por meio da criação de ambientes que privilegiem a 
construção do conhecimento e a comunicação. (ALMEIDA, 1999, p.1). 

 
O desenvolvimento de projetos de trabalho leva os alunos a refletir e a discutir sobre 

fatos que permeiam o seu cotidiano, permitindo uma relação mais dinâmica com os 

componentes curriculares, oferecendo ao aluno a possibilidade de construir o conhecimento 

em conjunto com professores e o grupo em que está inserido, trabalhando em um processo de 

construção e cooperação. Assim, um projeto de trabalho proporciona um ambiente interativo e 

favorável à aprendizagem onde as informações trazidas pelos alunos por meio de suas 

vivências são formalizadas e transformadas em conhecimento.  

Essa nova proposta de organização dos conhecimentos escolares está bastante 

adequada aos fins da educação que deseja desenvolver, no estudante, uma percepção, uma 

atitude, uma maneira de interagir com a informação, conforme argumenta Hernández e 

Ventura (1998):  
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[...] a partir da aquisição de estratégias procedimentais, que faça com que sua 
aprendizagem vá adquirindo um valor relacional e compreensível […] 
aproximar-se da complexidade do conhecimento e da realidade e adaptar-se 
com um certo grau de flexibilidade às mudanças sociais e culturais. 
(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p.59). 

 
Todas as questões levantadas apontam um caminho para a escola resolver problemas 

relacionados ao desinteresse e à indisciplina, muitas vezes, derivados da fragmentação e da 

descontextualização do ensino. Os projetos de trabalho apresentam uma possibilidade de 

transformação de uma prática sistematizada para uma prática pedagógica inovadora que 

modifica os processos de ensino e aprendizagem permitindo a construção de novos 

conhecimentos e, ao mesmo tempo, a formalização dos conceitos curriculares. 

 

 

3.3 O uso das tecnologias em Projetos de Trabalho 

 

 

As tecnologias da informação e comunicação vêm tomando espaço crescente na 

sociedade, interferindo efetivamente no cotidiano das pessoas, principalmente entre as novas 

gerações, alterando profundamente as maneiras de ler, pensar, agir, produzir e interagir com as 

informações e o conhecimento. O processo de informatização e o amplo acesso às 

informações possibilitado pela evolução das tecnologias constituem diferentes meios de 

aprendizagem e de socialização da informação, gerando espaços para construção de novos 

saberes e conhecimentos científicos. O impacto dessa nova dinâmica social vem exigindo 

uma reestruturação da educação quanto aos seus objetivos e cumprimento de suas funções, 

bem como a necessidade de redefinir seus recursos e linguagens, adaptar-se aos avanços 

tecnológicos e apropriar-se criticamente de suas ferramentas.  

Nesse sentido, Kenski (2010) reforça: 

 
Na era da informação, comportamentos, práticas, informações e saberes se 
alteram com extrema velocidade. Um saber ampliado e mutante caracteriza o 
estágio do conhecimento na atualidade. Essas alterações refletem-se sobre as 
tradicionais formas de pensar e fazer educação. Abrir-se para novas 
educações, resultantes de mudanças estruturais nas formas de ensinar e 
aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica, é o desafio a ser 
assumido por toda a sociedade. (KENSKI, 2010, p.41). 

 
De acordo com Moran Costas (2009), uma educação inovadora está pautada em 

cinco eixos principais, a saber, “o conhecimento integrador e inovador, o desenvolvimento de 
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auto-estima/autoconhecimento, a formação do aluno-empreendedor, a construção do aluno-

cidadão, o processo flexível e personalizado” (MORAN COSTAS, 2009, p. 39). Para o autor, 

com o suporte das tecnologias tais eixos poderão tornar os processos de ensino e 

aprendizagem muito mais flexível, integrado, empreendedor e inovador.  

De fato, não se pode negar que as tecnologias representam instrumentos 

fundamentais que podem favorecer a mudança na educação. Negar as potencialidades das 

tecnologias significa criar obstáculos para o desenvolvimento de práticas inovadoras que 

propiciem uma relação mais prazerosa com os conteúdos escolares.  

Nesta perspectiva o desafio está em pensar iniciativas criativas para uso da 

tecnologia na educação, integrando projetos novos e significativos que inspirem professores e 

alunos com novas formas de ensinar e de aprender. Nesse sentido, Kenski (2010) explica que: 

 
É preciso que se organizem novas experiências pedagógicas em que as TICs 
possam ser usadas em processos cooperativos de aprendizagem, em que se 
valorizem o diálogo e a participação permanentes de todos os envolvidos no 
processo. (KENSKI, 2010, p.86). 

 
É nessa perspectiva que as TIC são utilizadas no projeto de trabalho, desta pesquisa, 

como instrumentos que inovam o ensino, facilitam e trazem possibilidades significativas à 

aprendizagem, constituindo-se como um espaço que oportuniza a contextualização dos 

conceitos e a redefinição de papel do professor. Schlünzen Júnior, Schlünzen e Santos (2010) 

apontam que o contexto do crescimento das novas tecnologias cria um ambiente favorável 

para que alunos e professores se envolvam: 

 
[...] em uma aprendizagem que parte do contexto e das experiências de cada 
um, onde os conceitos possam ser vividos, formalizados e aprendidos de 
maneira globalizada, com a qual são criados desafios e situações para a 
solução de problemas. Neste momento a tecnologia poderá ser usada para 
que o aluno gere, represente e formalize os conhecimentos adquiridos da sua 

cultura, potencializando suas produções e interações. (SCHLÜNZEN 
JÚNIOR; SCHLÜNZEN; SANTOS, 2010, p.402). 

 
Segundo Valente (2005), “as facilidades oferecidas pelos computadores possibilitam 

a exploração de um leque ilimitado de ações pedagógicas, permitindo uma ampla diversidade 

de atividades que professores e alunos podem realizar” (VALENTE, 2005, p.23). Recursos 

como vídeos, filmes, softwares, sites, portais de pesquisas entre outros, enriquecem e 

dinamizam os processos de ensino e aprendizagem; porém, tais recursos devem ser 

incorporados criticamente à prática pedagógica e utilizados em ações com planejamento pré-
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estabelecido, objetivos claros e bem definidos, de forma que a ação seja efetiva na construção 

de novos conhecimentos; caso contrário, o potencial do recurso se esvazia e a intervenção 

pedagógica fica reduzida a uma simples atividade passível de esquecimento.  

Pellanda e Gorczvski (2005) ressaltam que o uso criativo do computador nas práticas 

pedagógicas pode formar jovens mais autônomos e competentes. Nesse sentido, o professor 

deve avaliar se o computador está ou não contribuindo para a construção de novos 

conhecimentos e, como responsável pela aprendizagem dos alunos, deve refletir sobre as 

atividades propostas em conjunto com o emprego dos recursos tecnológicos no sentido de 

levar contribuições significativas para a aprendizagem dos alunos. 

A apropriação das inovações tecnológicas pela escola requer uma reflexão sobre as 

práticas atuais para a constituição de um ambiente permeado por ações e estratégias que 

desafiem os alunos a buscar caminhos que os levem a resolver problemas de seu interesse 

e/ou que surgem de seu contexto, permitindo a construção do seu conhecimento de acordo 

com a espiral da aprendizagem definida por Valente (2002).  

A ideia da espiral da aprendizagem é utilizada para explicar o processo de construção 

do conhecimento que ocorre na interação do aluno com o computador dentro de um conjunto 

de ações definido pelo autor por “descrição-execução-reflexão-depuração”. 

O processo percorrido pela espiral começa com a proposição de um problema que, 

para ser resolvido, requer que o aluno tenha apenas uma compreensão inicial do problema e 

dos recursos computacionais necessários para a sua resolução. Quando o aluno tenta, 

inicialmente, resolver o problema, ele apresenta uma “descrição” de sua solução que é uma 

expressão do raciocínio do aluno a respeito do problema. A partir dessa descrição, o 

computador realiza a “execução” e emite os resultados da resolução do problema de acordo 

com termos expressos na descrição. Nesse momento, o aluno tem a oportunidade de fazer 

uma “reflexão” quanto ao resultado alcançado. 

A reflexão desencadeia duas possibilidades: ou o aluno entende o problema como 

resolvido por satisfazer as condições iniciais e, então, sai do ciclo, ou o aluno percebe a 

necessidade de “depuração” do problema, pois o resultado fornecido pelo computador não 

atendeu ao esperado. A depuração implica na construção de uma nova “descrição” e cada 

descrição expressa a evolução do aluno em relação à descrição anterior. Assim, o ciclo de 

ações tem continuidade até que o aluno saia do ciclo com uma resposta coerente com as 

condições iniciais do problema. A espiral da aprendizagem sugere um movimento ascendente 

na medida em que o aluno busca uma solução para um problema proposto e, ao mesmo 

tempo, tem a oportunidade de refletir sobre suas construções e avançar dos seus conceitos 
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iniciais para a aquisição de conhecimentos novos e mais elaborados. A espiral exige do 

professor o desafio de fazer o aluno progredir dentro do ciclo de ações, interferir e agir, 

quando necessário, de forma a não permitir que o aluno interrompa o ciclo mediante uma 

dificuldade. Para Valente (2002), a espiral da aprendizagem interfere na construção do 

conhecimento, mas: 

 
[...] significa também uma abertura para outros aspectos como o estético e o 
emocional, que estão ficando cada vez mais evidentes nos projetos 
desenvolvidos por intermédio do computador. Na verdade, as tecnologias da 
informação e comunicação estão criando circunstâncias para que as pessoas 
possam se expressar como um todo, por inteiro, não só no aspecto cognitivo, 
mas no emocional e social. Os recursos para a exploração de aspectos 
estéticos e a possibilidade de formação de redes de pessoas interagindo via 
internet têm facilitado a exploração dessas outras dimensões do ser humano, 
obrigando-nos a rever constantemente nosso papel como aprendizes e nossa 
concepção sobre aprendizagem. Este é o movimento da espiral em ação! 
(VALENTE, 2002, p.34). 

 
O ambiente mediado pelo desenvolvimento de projetos de trabalho e pelo uso do 

computador apoiado pela espiral da aprendizagem foi denominado por Schlünzen (2000) 

como um ambiente Construcionista, Contextualizado e Significativo (CCS): 

• Construcionista, porque o computador é usado pelo aluno como ferramenta na 

construção do conhecimento; 

• Contextualizado, porque o projeto desenvolvido parte de um tema relacionado 

com a realidade do aluno; 

• Significativo, porque a formalização dos conceitos disciplinares permite ao aluno 

dar significado ao que se está aprendendo e porque o aluno se envolve conforme 

suas habilidades e o seu interesse e com aquilo com o que mais se identifica. 

Dessa forma, o ambiente CCS incentiva e favorece a pesquisa a partir de um tema 

que nasce do interesse do aluno no contexto das discussões na sala de aula, propiciando a 

interação entre professor e alunos, a motivação para a execução do trabalho e o 

desenvolvimento de comportamentos colaborativos, condições favoráveis ao avanço 

cognitivo. 

Em sua pesquisa, Schlünzen (2000) destaca o papel do computador no 

desenvolvimento dos projetos como potencializador da comunicação, da criação e das 

produções dos alunos. Pellanda e Gorczvski (2005) dizem que o sujeito que aprende usando o 

computador sente-se parte do sistema, age sobre uma realidade e acompanha o próprio 

processo de pensamento, apropriando-se dele, tornando-se sujeito de sua aprendizagem. 

Portanto, na criação de um ambiente onde os processos de ensino e aprendizagem se dão 
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através de projetos contextualizados, os recursos computacionais e outras mídias se 

constituem como facilitadores e potencializadores na construção dos conhecimentos do aluno 

e como um caminho para organização e a formalização dos conhecimentos adquiridos. 

Diante disso, torna-se imprescindível às escolas promover a implementação de um 

ambiente CCS, levando os alunos a encontrarem sentido nas relações estabelecidas com a 

escola e os conduzirem a alcançar uma melhor aprendizagem. Além disso, este ambiente 

atende a uma exigência da sociedade contemporânea: a formação de indivíduos aptos ao 

exercício da cidadania e capazes de atuar conscientemente nessa sociedade, que se encontra 

em constante movimento. 

Os projetos de trabalho aliados ao uso dos recursos do computador em um ambiente 

CCS constituem-se em um espaço que desperta o interesse, desafia e estimula o aluno a 

pesquisar e a selecionar as informações, explorando as suas potencialidades. Esse ambiente 

coloca o aluno em contato com uma avalanche de informações, o que o faz exercitar e 

desenvolver a sua capacidade de refletir, criticar e de se posicionar frente às situações que 

emergem do seu contexto. Dessa forma, a escola está propiciando ao aluno uma formação 

mais ampla e possibilitando que ele atue no meio em que vive e, ao mesmo tempo, adquira 

uma nova compreensão do mundo e da sociedade. 

 

 

3.4 O professor em Projetos de Trabalho 

 

 

Ensinar, hoje, vai além da transmissão de informações cristalizadas e 

incompreensíveis e de verdades prontas e acabadas. Da mesma forma, adquirir conhecimento 

é muito mais do que obter informações. Pimenta (2008) estabelece a diferença existente, 

muitas vezes não reconhecida pela escola, entre informação e conhecimento: 

 
Conhecer significa trabalhar as informações. Ou seja, analisar, organizar, 
identificar suas fontes, estabelecer as diferenças destas na produção da 
informação, contextualizar, relacionar as informações e a organização da 
sociedade, como são utilizadas para perpetuar a desigualdade social. 
Trabalhar as informações na perspectiva de transformá-las em conhecimento 
é uma tarefa primordialmente da escola. Realizar o trabalho de análise crítica 
da informação relacionada à constituição da sociedade e seus valores, é 
trabalho para professor e não para monitor. Ou seja, para um profissional 
preparado, científica, tecnológica, pedagógica, cultural e humanamente. Um 
profissional que reflete sobre o seu fazer, pesquisando-o nos contextos nos 
quais ocorre. (PIMENTA, 2008, p.39, grifos do autor). 
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Segundo Valente (2005) a diferença existente entre informação e conhecimento 

acarreta definições diferentes de ensino e aprendizagem. Uma interpretação para o conceito de 

“ensino” pode ser dada ao se resgatar a origem da palavra “ensinar”. Ensinar vem do latim 

ensignare, que significa “colocar signos” e pode ser compreendida como o ato de “depositar 

informação”. Nessa concepção, ensinar significa passar a informação para o aluno, e aprender 

está diretamente ligado ao ato de memorizar e reproduzir a informação conforme ela foi 

transmitida. Porém, um outro significado para ensinar e aprender, defendido pelas concepções 

mais atuais de ensino, está pautado no processo de construção do conhecimento. Nessa 

concepção: 

 
[...] aprender significa apropriar-se da informação segundo os conhecimentos 
que o aprendiz já possui e que estão sendo continuamente construídos. 
Ensinar deixa de ser ato de transmitir informação e passa a ser o de criar 
ambiente de aprendizagem para que o aluno possa interagir com uma 
variedade de situações e problemas, auxiliando-o em sua interpretação para 
que consiga construir novos conhecimentos. (VALENTE, 2005, p.24). 

 
As distinções feitas por Pimenta (2008) e Valente (2005) colocam os professores 

entre duas concepções de ensino e aprendizagem que os levam a refletir quanto a sua posição 

entre elas e sua postura ao ensinar. Neste sentido, o professor:  

 
[...] deve estar preparado e saber interferir no processo de aprendizagem do 
aluno, para que ele seja capaz de transformar as informações (transmitidas 
e/ou pesquisadas) em conhecimento, por meio de situações-problema, 
projetos e/ou outras atividades que envolvam ações reflexivas. O importante 
é que haja um movimento entre essas duas abordagens pedagógicas de forma 
articulada, propiciando ao aluno oportunidades de construção do 
conhecimento. (VALENTE, 2005, p.24). 

 
A responsabilidade pelas mudanças necessárias no espaço escolar deve ser 

compartilhada por professores, gestores, coordenadores, pais e alunos. Porém, não resta 

dúvida de que o papel primordial, nos processos de mudança da prática pedagógica e no 

resgate da qualidade do ensino, pertence ao professor. Cabe ao professor desenvolver um 

trabalho que favoreça a participação, a reflexão, o espírito crítico, a interação dos alunos, “e a 

articulação entre informações e conhecimentos, com vistas a construir novos conhecimentos 

que levem à compreensão do mundo e à atuação crítica do contexto” (ALMEIDA, 2005, 

p.72). Para tanto, o professor deve reconstruir a prática tradicional vigente nas salas de aula. A 

mudança de uma prática às vezes já enraizada não é simples e nem imediata, para isso o 

professor deve rever suas ações, colocando em cheque suas crenças e experiências cultivadas 

durante toda a sua vida profissional. Esse processo de revisão das práticas e de definição de 
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outras ainda desejadas gera uma nova atitude no docente, tornando-o um professor mais 

consciente e reflexivo. O conceito de “professor reflexivo” reconhece a riqueza dos saberes 

produzidos pelas suas práticas docentes e, sob o ponto de vista de cada professor, significa 

que o processo de compreensão e de desenvolvimento do próprio ensino deve começar a 

partir da reflexão sobre a experiência pessoal. Ghedin (2008) ressalta que os saberes 

produzidos da experiência são produtores de outros saberes e que a experiência do professor: 

 
[...] é espaço gerador e produtor de conhecimento, mas isso não é possível 
sem uma sistematização que passa por uma postura crítica do educador sobre 
as próprias experiências. Refletir sobre os conteúdos trabalhados, as 
maneiras como se trabalha, a postura frente aos educandos, frente ao sistema 
social, político, econômico, cultural é fundamental para se chegar à produção 
de um saber fundado na experiência. Deste modo, o conhecimento que o 
educador “transmite” aos educandos não é somente aquele produzido por 
especialistas deste ou daquele campo específico de conhecimento, mas ele 
próprio se torna reflexivo do fazer (teórico-prático-teórico). (GHEDIN, 
2008, p.135). 

 
É nessa perspectiva que em cada etapa do desenvolvimento dos projetos de trabalho 

o professor deve considerar todos os saberes construídos em conjunto com os educandos nas 

etapas anteriores, refletir sobre eles para então construir as novas ações para os próximos 

passos do projeto. No contexto dos projetos, o professor é considerado pesquisador junto com 

o aluno, ajudando-o a interpretar, relacionar e contextualizar os dados.  

Quanto ao processo de execução do projeto em sala de aula, e levando em conta 

todas as considerações anteriores, é imprescindível ao professor atuar como investigador da 

própria prática e como mediador, facilitador, incentivador da aprendizagem do aluno, 

propiciando um ambiente colaborativo e participativo. Nesse processo, o professor tem um 

papel fundamental: 

 
[...] agindo e intervindo em todos os momentos, respeitando o tempo, 
aceitando os caminhos de aprendizagem existentes, considerando os 
conhecimentos aprendidos em espaços diferentes, respeitando as deficiências 
e dificuldades do aprendiz. O conceito de ensinar deve ser “dar significado 
a”, auxiliando o aluno a formalizar o conceito aprendido e não apenas 
transmitindo-o. Cabe ao professor dar mobilidade a este processo, agindo 
como facilitador e propiciando ao aluno construir ativamente a sua própria 
aprendizagem. (SCHLÜNZEN, 2000, p.72). 

 
Nesse sentido, o profissional docente deve construir a sua prática e planejar as suas 

ações pedagógicas refletindo sobre o desafio de estabelecer uma aproximação entre os 

conhecimentos escolares e aqueles presentes na realidade vivida pelo aluno. Na construção 

desse novo saber, o professor deve ter o cuidado em construir ações integradas à formação do 
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cidadão que torne o aluno capaz de questionar, verbalizar suas questões, respeitar as opiniões 

e os questionamentos de outros, compreender e familiarizar-se com outra linguagem. O 

professor “deve saber lidar com o processo formativo dos alunos em suas várias dimensões, 

além da cognitiva, englobando a dimensão afetiva, a das diversas linguagens, da estética, da 

ética e dos valores universais” (LEITE; DI GIORGI, 2004, p.139). 

As colocações feitas retomam as discussões quanto à construção de uma escola que 

deve atender às expectativas da sociedade no que diz respeito à formação dos alunos  

 
[...] como seres humanos, como cidadãos, como sujeitos da cultura e do 
saber, e exige que o professor seja mais do que especialista do ensino, mais 
do que tecnocrata do saber, mais do que um transmissor de verdades prontas, 
mais do que um socializador de conhecimentos sistematizados. Enfim, exige 
um professor que, a cada momento, se faça trabalhador intelectual, alguém 
que pensa, alguém que compreenda e que trabalhe para transformar a 
sociedade, a cultura, a educação, a escola, o ensino e a aprendizagem. 
(LEITE; DI GIORGI, 2004, p.140). 

 
Portanto, para que o aluno se desenvolva no ambiente CCS, é fundamental que o 

professor assuma uma postura de desafiador e estimulador de suas potencialidades, lançando 

novos desafios para instigar e incentivar o aluno a continuar aprendendo. Quanto ao uso das 

TIC no trabalho pedagógico, Kenski (2010) salienta que a relação entre professor e aluno 

 
[...] pode ser profundamente alterada pelo uso das TICs, em especial se estas 
forem utilizadas intensamente. Na resolução de um problema, na realização 
de um projeto, na coleta e análise de dados sobre um determinado assunto, o 
professor realiza um mergulho junto com os alunos, para poder responder as 
dúvidas e questões. A proximidade com os alunos ajuda-o a compreender 
suas ideias, olhar o conhecimento de novas perspectivas e a aprender 
também. As TICs proporcionam um novo tipo de interação do professor com 
os alunos. Possibilitam a criação de novas formas de integração do professor 
com a organização escolar e com outros professores. (KENSKI, 2010, 
p.103). 

 
Da mesma forma, os PCN ressaltam que “as experiências escolares com o 

computador têm mostrado que seu uso efetivo pode levar a uma nova relação professor-aluno, 

marcada por uma maior proximidade, interação e colaboração” (BRASIL, 1998, p.44). 

Enfim, no trabalho com projetos utilizando as TIC, o professor deve ser aquele que 

vai além da instrução para uma abordagem que integra os conteúdos escolares à realidade do 

aluno, instigando-o a todo o momento até a sistematização dos conceitos abordados durante o 

projeto. Dentro dessa proposta, o professor é aquele que assume o papel de parceiro do aluno 

em seu processo de aprendizagem e, ao mesmo tempo, reconhece a tarefa de transformar seus 

alunos em seres curiosos e criativos, capazes de ler o mundo, de entendê-lo e de modificá-lo, 
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de forma que se sintam como parte integrante do mundo em que vivem. 

Considerando as concepções teóricas discutidas, apresentamos, no capítulo seguinte, 

os referenciais metodológicos que conduziram a elaboração e a aplicação do projeto de 

trabalho, bem como o desenvolvimento objeto de aprendizagem com os alunos. 
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4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo está organizado segundo os tópicos apresentados a seguir: 4.1 Modelo 

de estudo, justifica a escolha da abordagem metodológica da pesquisa; 4.2 População e 

amostra, apresenta as características dos participantes desta pesquisa, bem como os critérios 

para determinação da amostra; 4.3 Instrumentos para coleta de dados, descreve as técnicas 

adotadas para a coleta de dados durante o trabalho de campo; 4.4 Procedimentos para análise 

dos dados, mostra como os dados serão analisados a partir da amostra. 

 

 

4.1 Modelo de estudo 

 

 

Tomando como base o foco desse trabalho, a saber, o processo de aprendizagem de 

conceitos matemáticos, a abordagem de pesquisa definida para orientar o desenvolvimento 

desse estudo é a pesquisa qualitativa, por considerar que as características desse tipo de 

investigação favorecem melhor a avaliação do alcance dos objetivos propostos. 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994) a pesquisa qualitativa está fundamentada sob 

cinco aspectos, que se encontram em consonância com a pesquisa em questão, conforme 

demonstrado a seguir: 

• Primeiro: “Na investigação qualitativa a fonte direta de dados é o ambiente 

natural, constituindo o investigador o instrumento principal” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p.47). Assim, o Colégio de Aplicação João XXIII, instituição na 

qual a pesquisa será realizada, constitui-se como ambiente ideal para a coleta de 

dados durante a investigação, uma vez que tanto pesquisador quanto participantes 

da pesquisa estão inseridos nesse contexto, como professora e alunos 

matriculados.  

• Segundo: “A investigação qualitativa é descritiva” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 

p.48). O material nesse tipo de pesquisa é rico em descrições e todos os aspectos 

são essenciais para uma melhor compreensão do problema. Isto é, pretende-se 

descrever com detalhes as experiências vividas pelos alunos no decorrer da 

investigação em sala de aula, através das observações realizadas nesse ambiente e 

dos registros de suas manifestações durante as entrevistas. 
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• Terceiro: “Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.49). A 

preocupação da pesquisa qualitativa está em verificar como o problema se 

manifesta nas interações diárias. Nesse sentido, esta pesquisa pretende verificar as 

contribuições decorrentes do desenvolvimento de um projeto de trabalho e da 

aplicação de um objeto de aprendizagem para os processos de ensino e 

aprendizagem de conceitos matemáticos dos alunos envolvidos nesta 

investigação. 

• Quarto: “Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma 

indutiva” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.50). O investigador não tem a 

preocupação de buscar evidências para sua pesquisa antes do início da recolha de 

dados e de que os mesmos comecem a se inter-relacionar.  Os dados individuais 

recolhidos durante as interações com e entre os alunos serão examinados e 

agrupados para análise a fim de verificar a eficácia da estratégia adotada durante a 

pesquisa. 

• Quinto: “O significado é de importância vital na abordagem qualitativa” 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.50). O estudo qualitativo tem a intenção de 

resgatar a impressão dos sujeitos sobre as questões investigadas durante a 

pesquisa. Em relação ao presente trabalho, a expectativa está em verificar, através 

de manifestações e opiniões dos alunos durante as intervenções e das respostas 

dos alunos nas entrevistas, o sentido atribuído por eles às suas experiências no 

decorrer do trabalho em sala de aula. 

A definição por uma pesquisa de abordagem qualitativa se justifica pelo 

entendimento de que esta prioriza a compreensão das características e dos significados 

apresentados pelos sujeitos.  Nesse sentido, Bogdan e Biklen (1994) reforçam que o: 

 
[...] objetivo dos investigadores qualitativos é o de melhor compreender o 
comportamento e experiências humanos. Tentam compreender o processo 
mediante o qual as pessoas constroem significados e descrever em que 
consistem esses mesmos significados. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.70). 

 
No contexto desta investigação, cujo tema é o processo de aprendizagem através de 

uma didática de ensino mediada pelo uso das novas tecnologias, o pesquisador constitui-se 

como o próprio docente das turmas investigadas e os participantes constituem-se como os 

sessenta e três alunos matriculados em duas turmas de sétimo ano do ensino Fundamental. 

Castro (2008) entende que, nas abordagens de pesquisa com jovens e crianças, a exemplo da 
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pesquisa ora apresentada, tanto o pesquisador quanto a criança fazem parte do mesmo 

processo, constituindo-se como sujeitos (ativos) das práticas e das produções dessas práticas. 

Segundo a autora: 

 
O pesquisador seria o agente que, ao desencadear o processo de pesquisa 
junto a crianças, atua como parceiro na produção de significados no processo 
em que adulto e criança se propõem a construir sentidos para a experiência 
de um, de outro, ou de ambos. Assim, pesquisador e criança contribuem para 
a construção da própria experiência da criança, tornando-se esse o alvo do 
processo de pesquisar. (CASTRO, 2008, p.27). 

 
Diferentemente dos processos de pesquisa que distanciam pesquisador e criança, 

Castro (2008) considera a criança como elemento central do processo de pesquisa: 

 
Não somente os temas de pesquisa deveriam se conformar mais ao que as 
crianças podem enxergar como relevantes às suas próprias vidas como 
também os métodos deveriam condizer com a premissa de que as crianças 
constroem suas experiências no âmbito das práticas de significação, numa 
situação partilhada com os outros, sejam adultos ou outras crianças. 
(CASTRO, 2008, p.28). 

 
A partir dessas considerações, a autora se propõe a compreender um paradigma de 

pesquisa, a pesquisa de intervenção, “que aproxima de forma singular pesquisador e 

pesquisado, numa atividade que ambos conhecem, aprendem e (se) transformam”. (CASTRO, 

2008, p.28). 

Dessa forma, entre as estratégias de pesquisa em educação, a abordagem 

metodológica adotada neste trabalho é a pesquisa de intervenção, uma vez que se trata de uma 

pesquisa inspirada na própria prática pedagógica do pesquisador.  

Uma pesquisa de intervenção prioriza o cotidiano como espaço de interferência do 

pesquisador, considera o contexto como alvo de suas análises e o seu desenvolvimento “é o 

resultado de um processo de negociação entre os envolvidos e que depende das circunstâncias 

presentes” (SATO, 2008, p.172). As situações espontâneas que emergem do cotidiano 

favorecem a interação entre os sujeitos, permitindo ao pesquisador conhecer a realidade dos 

participantes, suas particularidades, suas diferenças e seus saberes, possibilitando com isso 

uma intervenção através de práticas pedagógicas apropriadas às necessidades dos sujeitos e 

coerentes com o contexto e suas peculiaridades.  

De acordo com Spinillo e Lautert (2008), uma intervenção é uma abordagem de 

pesquisa marcada “por uma relação assimétrica em que um dos participantes desta relação é 

aquele que assiste, propõe e encaminha atividades a serem realizadas” (SPINILLO; 

LAUTERT, 2008, p.299). Portanto, como professora/pesquisadora, minha função é, através do 
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contato contínuo com as crianças, estabelecer uma relação que propicie realizar as 

intervenções, refletir, avaliar, planejar as novas formas de intervir, buscando melhorar a 

prática pedagógica e favorecer o processo de construção do conhecimento. Assim, podemos 

destacar a pesquisa de intervenção como um mecanismo para “abordar crianças para, com 

eles, e para eles, construir o conhecimento” (CASTRO; BESSET, 2008, p.12). 

Nesse sentido, Spinillo e Lautert (2008) definem a pesquisa de intervenção como 

sendo um tipo de pesquisa que: 

 
[...] compreende tanto a ação do pesquisador para a produção do 
conhecimento como também a ação do pesquisador enquanto aquele que 
intervém sobre os indivíduos. Enquanto recurso metodológico a serviço da 
construção do conhecimento, a pesquisa de intervenção pode contribuir para 
testar teorias acerca da cognição humana, para descrever o desenvolvimento 
e descobrir relações de causalidade entre fatores e fenômenos. (SPINILLO; 
LAUTERT, 2008, p.294). 

 
Para as autoras, a importância do estudo de intervenção está em suas contribuições 

para a geração de conhecimento e para a compreensão dos processos de desenvolvimento 

cognitivo, e destacam que: 

 
[...] um dos aspectos mais fascinantes da pesquisa de intervenção é que ela 
guarda em si uma visão otimista acerca das possibilidades cognitivas das 
crianças, apostando no desenvolvimento e na capacidade de aprendizagem 
que apresentam e que emergem durante a situação de intervenção. 
(SPINILLO; LAUTERT, 2008, p.315-316). 

 
Moreira (2008) apresenta cinco especificidades da pesquisa de intervenção, que no 

nosso entender sintetizam os interesses do pesquisador ao se adotar essa abordagem. São elas: 

• Uma intervenção é realizada em situações concretas do cotidiano e, embora sejam 

planejadas, não estão sujeitas ao controle rigoroso das situações de laboratório; 

• A pesquisa de intervenção é desencadeada por uma demanda; 

• A pesquisa de intervenção deve construir aprendizagens, produzir soluções para 

problemas e promover mudanças;  

• O desenvolvimento de uma pesquisa de intervenção está diretamente afetado pela 

interação pesquisador/sujeitos e pela relação pesquisador/objeto de pesquisa; 

• Em uma intervenção o ato de conhecer e intervir acontecem simultaneamente. 

Finalizando, esta pesquisa será construída dentro dos parâmetros de uma pesquisa de 

intervenção na medida em que a investigação terá lugar no próprio ambiente de sala de aula 

de duas turmas do sétimo ano em uma instituição, na qual o pesquisador está naturalmente 

envolvido como docente, e cujo objeto de estudo é o processo de aprendizagem vivenciado 
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pelos alunos mediante uma prática de ensino contextualizada. 

 

 

4.2 População e amostra 

 

 

O Colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora 

constituiu-se como ambiente adequado para o desenvolvimento do trabalho de campo por se 

tratar de uma instituição pública de ensino que atende ao princípio de funcionar como campo 

de experimentação e aplicação de novas metodologias.  

O material coletado nesta pesquisa foi obtido durante o ano letivo de 2010 com os 

alunos de duas turmas do sétimo do Ensino Fundamental. A escolha do sétimo ano em 

específico justifica-se pelo fato de o Departamento de Matemática ter assumido, há cerca de 

três anos, uma política de distribuição de aulas, que vem sendo mantida até o presente 

momento, na qual cada professor assume toda sua carga horária em um mesmo ano do Ensino 

Fundamental ou do Ensino Médio, respeitando a opção de cada professor e a uma hierarquia 

de escolha. Dessa forma, assumi duas turmas do sétimo ano do Ensino Fundamental formadas 

por sessenta e três alunos no total.  

A Tabela 1 caracteriza os alunos participantes da pesquisa. 

 

 

Tabela 1 – Caracterização das turmas participantes da pesquisa, Juiz de Fora, MG, 2010 

ALUNOS 
7º ANO A 7º ANO C 

13 a 15 anos 13 a 15 anos 

Total  32  31 

Gênero 
 Masculino 
 Feminino 

 
 14 
 18 

 
 11 
 20 

Repetentes  4  2 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Os alunos do sétimo ano A apresentam, no geral, um bom comportamento 

disciplinar, uma postura afetiva e acolhedora e uma formação de grupos por afinidades. A 
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turma C, por sua vez, é mais dinâmica e com melhor rendimento, também afetiva e com casos 

de indisciplina. Porém, merecem destaque características comuns às duas turmas. O desejo de 

trabalhar em duplas ou em grupos e de realizar atividades fora do ambiente convencional de 

sala de aula são duas delas e fazem com que os próprios alunos as requisitem com frequência. 

Uma terceira característica, comum às duas turmas, está no fato de os alunos terem acesso ao 

computador em casa ou na escola, fazerem uso da internet, de sistemas de busca, e-mail, redes 

sociais, jogos, entre outros, ou seja, esse é um universo que faz parte da realidade desses 

estudantes. 

A amostra da pesquisa foi constituída a partir desse universo e em função daqueles 

alunos cujos pais permitiram a participação de seu filho ao responderem ao Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). Dessa forma, fizeram parte da amostra 

doze alunos de cada uma das turmas, totalizando vinte e quatro alunos.  

 

 

4.3 Instrumentos para coleta de dados 

 

 

Para Moreira (2008) as técnicas de coleta de dados mais usuais em uma pesquisa de 

intervenção estão entre: entrevistas abertas, individuais ou em grupo, questionários, pesquisa 

documental, entre outros, como análise de documentos, gravações, anotações de campo. 

Considerando a orientação da autora, a coleta de dados nesta pesquisa foi realizada utilizando-

se de dois instrumentos: observação e entrevista. 

Antes de iniciar o desenvolvimento da pesquisa foi necessário elaborar os 

instrumentos para a coleta de dados. O projeto de pesquisa e o roteiro proposto para a 

entrevista foram encaminhados e submetidos à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual Paulista. A pesquisa proposta obteve aprovação e o resultado foi 

liberado no mês de outubro de 2010, conforme parecer 95/2010 (Anexo A). 

 

 

4.3.1 A observação dos participantes da pesquisa 

 

 

Ludke e André (2008) consideram a observação uma técnica privilegiada nas novas 

abordagens de pesquisa educacional, pois permite ao pesquisador manter um contato mais 
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próximo do objeto pesquisado e das impressões estabelecidas pelos participantes em relação 

às experiências cotidianas vivenciadas por eles. Nesse sentido, através da observação, pode-se 

estabelecer com os participantes da pesquisa uma relação que permita ao investigador 

acompanhar suas experiências e, por conseguinte, compreender suas perspectivas quantos aos 

aspectos do trabalho mediado pelo pesquisador. 

Dessa forma, nesta investigação, a observação foi selecionada como técnica de coleta 

de dados com o objetivo de estabelecer um ambiente de proximidade entre pesquisador e 

pesquisado e, ao mesmo tempo, permitir analisar comportamentos, expressões, atitudes e 

reações manifestadas pelos alunos nos espaços onde acontecerão as atividades propostas no 

decorrer da pesquisa.  

Bogdan e Biklen (1982 apud LUDKE; ANDRÉ, 2008) sugerem algumas diretrizes 

para orientar a observação no que se refere à seleção e organização dos dados. Os autores 

recomendam que a observação divida-se em duas partes: uma parte descritiva e uma parte 

reflexiva. 

No que se refere a essa investigação, a parte descritiva da observação foi conduzida 

de forma a registrar: os espaços utilizados durante a realização das atividades, as atividades 

em si, os participantes, as ferramentas e os recursos utilizados para a execução das atividades, 

a metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho, as possíveis mudanças no roteiro 

inicialmente estabelecido, entre outros elementos que o pesquisador julgou importantes para a 

análise dos dados. E, na parte reflexiva, foi considerada: a interação dos sujeitos com as 

atividades, a interação entre os sujeitos durante as atividades em grupo, as impressões 

referentes às atividades aplicadas, as dificuldades enfrentadas, entre outros dados necessários 

à análise dos resultados. 

Os registros das observações foram feitos através de anotações escritas. Cada registro 

buscou indicar: o dia, a hora, o local, a duração da observação e as observações realizadas 

naquele momento. 

 

 

4.3.2 A entrevista com os alunos 

 

 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), as entrevistas, na pesquisa qualitativa, constituem-

se como uma estratégia dominante para coleta de dados e podem ser utilizadas em conjunto 

com a observação, possibilitando ao pesquisador compreender como os sujeitos interpretam 
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as situações vivenciadas. De forma semelhante, Ludke e André (2008) consideram a 

entrevista, juntamente com a observação, entre outros, um dos instrumentos básicos para a 

coleta de dados, uma das principais técnicas de pesquisa em quase todos os tipos de 

investigação utilizados nas ciências sociais.  

A opinião desses autores contribuiu para determinar a escolha da entrevista como a 

segunda técnica para coleta de dados nesta investigação. A entrevista tende a acontecer como 

uma conversação onde os gestos, as expressões, as entonações, as hesitações e as mudanças 

de ritmos na fala do entrevistado podem revelar o sentido atribuído pelos participantes em 

relação às atividades realizadas durante a intervenção, além de permitir aprofundar os pontos 

levantados durante o período de observação no trabalho de campo. 

Dentre os tipos de entrevistas existentes, a entrevista aqui realizada foi uma 

entrevista do tipo semi-estruturada, por se constituir como uma técnica que pode ser aplicada 

com uma maior flexibilidade a partir de um roteiro básico, cuja função foi orientar a 

pesquisadora durante a conversa com o aluno. Essa técnica foi a escolhida por permitir 

explorar uma questão mais amplamente, caso haja a necessidade de compreender com maior 

profundidade uma resposta dada pelo entrevistado. 

As questões propostas nos roteiros foram abertas e definidas em função da 

expectativa de fornecerem caminhos para a pesquisadora responder aos objetivos propostos.  

Nesse sentido, a entrevista foi aplicada com o intuito de fazer um levantamento, juntamente 

com os alunos, quanto a suas impressões, dificuldades, envolvimento e quanto aos conceitos 

matemáticos apreendidos durante o desenvolvimento das atividades referentes ao projeto de 

trabalho e ao objeto de aprendizagem. Nesse momento, a pesquisadora teve a oportunidade de 

conhecer, com maior profundidade, o significado atribuído pelos participantes em relação às 

situações vivenciadas por eles durante o processo de desenvolvimento da pesquisa. 

Com o roteiro da entrevista pretendeu-se avaliar as contribuições/limitações da 

metodologia utilizada no que se refere ao tema desenvolvido no projeto de trabalho e aos 

recursos tecnológicos utilizados durante o trabalho de campo. 

Em relação aos registros dos dados extraídos da entrevista, esta pesquisa adotou, 

concomitantemente, a gravação direta e a anotação. A gravação permitiu registrar as 

expressões orais, deixando a pesquisadora livre para ficar atento ao entrevistado. As notas, por 

sua vez, possibilitaram à pesquisadora iniciar de antemão um trabalho de seleção e de 

interpretação das informações dadas pelos participantes da pesquisa. A seleção dessas duas 

formas de registros durante a entrevista foi feita sob a possibilidade de as duas se 

complementarem. 
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4.4 Procedimentos para a análise dos dados 

 

 

Como esta pesquisa pretende investigar a aprendizagem de conceitos matemáticos 

durante a utilização de um objeto de aprendizagem e durante o desenvolvimento de um 

projeto de trabalho, a entrevista foi aplicada a dois grupos de alunos. Um grupo respondeu a 

questões de um roteiro direcionado à aplicação do objeto de aprendizagem (Apêndice B) e o 

outro grupo respondeu a um roteiro relativo ao desenvolvimento do projeto de trabalho 

(Apêndice C). A entrevista configurou-se desta forma em função de dois motivos. O primeiro 

deve-se ao fato do aluno entrevistado ter que se remeter a um momento específico da 

intervenção, ou objeto de aprendizagem ou projeto de trabalho. O segundo motivo está 

pautado no fato de que, dessa forma, pretende-se facilitar a organização das respostas e a 

análise dos dados. 

O desenvolvimento da pesquisa se fez a partir da aplicação de um objeto de 

aprendizagem, da elaboração de atividades adaptadas desse objeto e de atividades 

relacionadas ao tema do projeto de trabalho, do apoio de recursos do Portal do Professor, bem 

como do suporte das Tecnologias da Informação e Comunicação. Essas estratégias foram 

utilizadas com o objetivo de criar um ambiente de aprendizagem significativo para a 

construção de conhecimentos matemáticos situados em um contexto mais amplo de 

desenvolvimento do plano curricular de Matemática do sétimo ano do Ensino Fundamental do 

Colégio de Aplicação João XXIII (Anexo B). 

A pesquisa com o objeto de aprendizagem teve como objetivo usar o computador 

para trabalhar conceitos que, historicamente, não vêm se apresentando como simples para os 

alunos do Ensino Fundamental. Este objeto foi utilizado para desenvolver o conceito de 

número inteiro cujo foco da pesquisa estava na operação de adição dentro desse conjunto 

numérico. Por outro lado, o projeto de trabalho foi pensado com o objetivo de pesquisar uma 

abordagem de ensino diferenciada de forma a verificar as contribuições dessa abordagem na 

aprendizagem de conceitos do currículo, a saber, noções elementares de estatística. Esses 

últimos conceitos foram definidos em função dos elementos do currículo que deveriam ser 

trabalhados no período do ano letivo em que se deu o desenvolvimento do projeto de trabalho.  

As reflexões a partir dos referenciais teóricos e metodológicos embasaram as 

atividades construídas durante a pesquisa de campo, cujo desenvolvimento é apresentado no 

próximo capítulo. 
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5 O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

 

Este capítulo descreve as ações desenvolvidas para realizar o trabalho de pesquisa e 

explicita os caminhos percorridos para coletar e selecionar os dados no trabalho de campo 

realizado no Colégio de Aplicação João XXIII, tendo como sujeitos os estudantes de duas 

turmas do sétimo ano. Assim, apresentamos o desenvolvimento do trabalho através dos 

seguintes itens: 5.1 Ambientação ao Portal do Professor, mostra a estrutura e o conteúdo do 

Portal do Professor, bem como as percepções a partir de seu manuseio; 5.2 Do Projeto de 

Trabalho com as Tecnologias da Informação e Comunicação e o Portal do Professor, 

apresenta as etapas do desenvolvimento do projeto de trabalho e as tecnologias da informação 

e comunicação que auxiliaram o projeto; 5.3 A adição de números inteiros através do Objeto 

de Aprendizagem O Universo e seus Contrários, descreve o trabalho realizado usando um 

objeto de aprendizagem como auxiliar dos processos de ensino e aprendizagem do conteúdo 

de adição de números inteiros.  

 

 

5.1 Ambientação ao Portal do Professor 

 

 

Esta primeira fase da pesquisa foi realizada, entre os meses de março e maio de 2010, 

paralelamente ao início do ano letivo no Colégio de Aplicação João XXIII, e configurou-se no 

sentido de realizar um estudo mais aprofundado do Portal do Professor com o objetivo de 

explorar os espaços disponibilizados bem como conhecer as possibilidades e os recursos 

oferecidos para auxiliar o desenvolvimento de conceitos escolares. Durante essa fase, foi feita 

uma análise de aulas, softwares, objetos de aprendizagens, vídeos e outros recursos existentes 

no portal.  

Conforme sinalizado no capítulo 1, o Portal do Professor é um ambiente virtual de 

pesquisa idealizado pelo Ministério da Educação e Cultura que visa assessorar a prática 

pedagógica dos professores do ensino fundamental e médio e, ao mesmo tempo incentivar o 

uso das tecnologias na prática escolar. Os recursos multimídias presentes no Portal do 

Professor tendem a contribuir para subsidiar as ações pedagógicas dos docentes, fornecendo-

lhes materiais que respeitam as diferenças regionais e as especificidades de cada escola além 

de abrir um espaço para interação e comunicação entre profissionais de diversas regiões do 
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país. 

A proposta do Portal do Professor está de acordo com as ideias defendidas nos 

capítulos anteriores deste trabalho, no que se refere à inserção das tecnologias nas ações 

educativas, na transformação de práticas tradicionais para outras mais inclusivas, na 

integração entre as diferentes áreas do conhecimento, bem como na abordagem de valores e 

atitudes necessários à formação do cidadão. E, nessa perspectiva, as indicações feitas pelo 

portal pretendem responder as expectativas de resgatar o interesse do aluno e tornar a escola 

um espaço mais atraente e próximo de sua realidade.  

Como resultado dessa etapa de exploração do Portal do Professor cabe nesse 

momento descrever a estrutura e as funções de algumas das áreas disponíveis no portal e falar 

sobre as impressões acerca de seu uso durante o desenvolvimento da pesquisa.  

 

 

5.1.1 Algumas propriedades do Portal do Professor 

 

 

O Portal do Professor é um ambiente interativo e coloca o professor em contato com 

orientações para as aulas, vídeos, simulações, softwares educacionais, objetos de 

aprendizagem, materiais, entre outros, que podem servir tanto para dinamizar o trabalho 

realizado em sala de aula quanto para formação do professor. Para cada uma das áreas 

disponibilizadas pelo portal, a saber, Espaço da Aula, Jornal do Professor, Conteúdos 

Multimídia, Cursos e Materiais, Interação e Colaboração e Links, o professor encontra um 

sistema de busca que leva em consideração uma palavra chave ou uma busca avançada, que 

permite filtrar o que se procura dentre os inúmeros assuntos e materiais disponíveis.  

O “Espaço da Aula” apresenta uma variedade de propostas, produzidas e 

compartilhadas por professores de todo o país, para o desenvolvimento de temas curriculares 

com links para multimídias e ferramentas digitais. Nesta área o professor encontra sugestões 

de aulas e orientações sobre essas aulas a partir das quais ele pode desenvolver seu próprio 

planejamento adaptando as sugestões dadas para a realidade de sua escola.  

Ao visualizar uma aula o professor tem a opção de fazer download e impressão da 

aula. Cada aula apresenta o(s) tema(s) abordado(s), objetivos, conhecimentos prévios 

necessários, estratégias e recursos da aula, atividades sugeridas bem como a duração delas, 

recursos complementares e uma sugestão para avaliação da aprendizagem. Após acessar uma 

das sugestões, o professor tem a possibilidade de postar a sua opinião a respeito da aula 
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pesquisada bem como classificá-la como ruim, regular, bom, ótimo e excelente e, dessa forma 

assumir um papel mais ativo e não se tornar apenas um “consumidor” passivo do material 

disponível. Além disso, o professor, após cadastrar-se, pode planejar uma aula dentro dos 

critérios exigidos pelo portal e disponibilizá-la para pesquisa na área “Criar Aula”. 

Hoje, o Portal do Professor disponibiliza 12.246 sugestões de aulas em comparação 

com as 68 que havia no período de seu lançamento, em 2008.  Esse crescimento se deve à 

colaboração de professores ao produzirem, divulgarem e compartilharem seus trabalhos com 

os demais profissionais da educação.  

O professor pode, ainda, se informar com o “Jornal do Professor” que divulga 

notícias sobre temas ligados à educação e experiências realizadas por algumas escolas, abre 

espaço para publicar trabalhos realizados pelos professores, publica direitos através de 

legislações educacionais, indica literaturas, divulga eventos na área da educação (programa de 

qualificação, oficinas, simpósios, colóquios e seminários), apresenta entrevista com 

educadores, além de permitir ao professor colaborar com a escolha do tema da edição 

seguinte. Atualmente o “Jornal do Professor” encontra-se na edição 66 e através dessas 

edições o professor mantém-se informado e tem acesso ao cotidiano da sala de aula.  

Nos “Conteúdos Multimídia”, o Portal do Professor apresenta 11 385 publicações 

para atender aos temas curriculares, entre elas: recursos educacionais, sites temáticos, séries 

de cadernos didáticos elaborados por Secretarias de Educação e link para vídeos da TV 

Escola, além de disponibilizar um documento sobre como explorar esses recursos e orientar o 

professor sobre os programas necessários para visualizar e acessar os conteúdos multimídia. 

Essa área do portal oferece animação/simulação, experimento prático, hipertexto, 

imagem, mapa, software educacional, vídeo e áudio. Ao acessar cada um desses recursos 

educacionais o professor pode fazer download ou impressão da ficha do recurso que abrange 

estrutura curricular, objetivo, descrição, fonte do recurso e, da mesma forma, a opção para o 

professor comentar e classificar o recurso visualizado. Em sites temáticos o Portal do 

Professor disponibiliza link para sites e blogs com temas diversos produzidos pela equipe do 

portal ou por parceiros. Nesse sentido, em “Conteúdos Multimídia” o professor pode entrar 

em contato com uma variedade de sugestões e de recursos computacionais para incorporar em 

seus planejamentos e dinamizar os processos de ensino e aprendizagem. 

Como uma das propostas do Portal do Professor é contribuir para o processo de 

formação de professores, a área “Cursos e Materiais” atende a esse propósito oferecendo um 

número diversificado de material de pesquisa que traz informações sobre os programas de 

capacitação do MEC e de outras instituições, além de disponibilizar materiais de estudo como 
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artigos, programas em vídeo, entrevistas, estratégias pedagógicas, parâmetros e referenciais, 

entre outras publicações direcionadas à fundamentação do trabalho docente.  

A área para “Interação e Colaboração” viabiliza a interação entre docentes de 

diferentes partes do país, favorecendo a divulgação de informações e a troca de experiências 

através de chats, fóruns, lista de discussões, redes sociais, entre outros. A comunicação entre 

os professores propicia a produção de conhecimentos e abre um espaço para o 

aperfeiçoamento do trabalho pedagógico.  

Em “Links” o professor pode acessar sites e portais nacionais e internacionais para 

auxiliar a pesquisa e a formação do professor. Os endereços disponíveis estão agrupados em 

Museus, Bibliotecas, Portais Educacionais, Revistas, Projetos Sociais entre muitos outros, que 

visam auxiliar as pesquisas dos professores e ao mesmo tempo levá-los a conhecer outras 

práticas e possibilidades para dinamizar as ações em sala de aula.  

O Portal do Professor, através da opção “Dê a sua opinião sobre a aula / Dê a sua 

opinião sobre o recurso”, oferece espaço para o professor manifestar suas impressões sobre 

os materiais pesquisados. Ao verificarmos as opiniões postadas no portal, certificamos um 

retorno positivo dado pela maioria dos professores que o visitou. Nessas declarações, os 

professores expressam a sua satisfação, manifestam agradecimentos e, ao mesmo tempo, 

demonstram-se motivados em executar e transmitir para outros colegas o material divulgado, 

além de sugerir mudanças e aprofundamentos em conteúdos de aula. Esses depoimentos 

mostram que os professores estão fazendo uso das aulas e de outros materiais por visualizar 

neles uma contribuição e uma oportunidade de inovação da sua prática e com isso, trazer 

mudanças significativas aos processos de ensino e aprendizagem.  

Diante das opções oferecidas pelo Portal do Professor entre elas aulas, conteúdos 

multimídia, fontes de pesquisa, de informação e de comunicação, o professor pode visualizar 

ao seu alcance um acervo variado para introduzir as tecnologias na prática pedagógica e 

apoiar a sua formação. Porém, cabe ao professor selecionar os materiais pedagógicos de seu 

interesse, avaliá-los criticamente para então utilizá-los ou mesmo adaptá-los à realidade de 

sua escola.  

A ampla utilização do Portal do Professor pode ser confirmada pelo número de 

visitas apontadas pela estatística do portal. Desde o seu lançamento, em junho de 2008, o 

portal registrou 18.854.162 visitas de 190 países. Desse total de visitas, 18 854 162 são 

originárias do Brasil. Esse número de visitas muda a cada dia, na ordem de milhares de 

acessos, o que indica que o Portal do Professor tem sido uma referência aos professores que 

almejam mudar os rumos da educação e buscar caminhos para alcançar a melhoria na 



72 

qualidade do ensino. 

 

 

5.1.2 As impressões sobre a utilização do Portal do Professor durante a pesquisa 

 

 

A interface apresentada pelo Portal do professor é bastante acessível. A página é 

clara, limpa e os ícones são bem sugestivos de suas funções.  

As primeiras visitas ao ambiente do portal provocaram um sentimento de admiração, 

primeiro pela quantidade de materiais didáticos disponíveis, segundo pelas possibilidades 

visualizadas em agregar os diferentes materiais na prática pedagógica. Nesse momento foi 

possível experimentar um desejo despertado pela curiosidade e, ao mesmo tempo pela 

necessidade de conhecer o portal com uma maior profundidade. Essa curiosidade favoreceu 

um conhecimento, a princípio, superficial do ambiente, mas, ainda assim, necessário naquele 

momento. No entanto, a exploração inicial, sem um foco e critério definido, ampliou a visão 

referente aos recursos do Portal do Professor e apontou para uma perspectiva de construção de 

muitos trabalhos.  

Assim, essa fase inicial de reconhecimento do funcionamento do Portal do Professor 

permitiu compreender a sua estrutura e as pesquisas seguintes se transformaram em buscas 

focalizadas ao atendimento ao currículo de Matemática do sétimo ano do Ensino Fundamental 

do Colégio de Aplicação João XXIII. Para tanto definimos como critérios avaliar sugestões de 

aulas e demais materiais didáticos, bem como utilizá-los em sala de aula como caráter de 

experimentação. Com esse objetivo, a cada busca abria-se um leque conteúdos matemáticos 

tratados em sugestões de aulas com abordagens diferenciadas e conteúdos multimídias que 

poderiam ser agregados ao desenvolvimento do currículo do sétimo ano. Importante destacar 

que os materiais didáticos utilizados foram avaliados e inseridos dentro de um planejamento 

adequado aos alunos.  

À medida que o acesso à página do Portal do Professor ia se repetindo e as 

possibilidades de um trabalho diferenciado iam se revelando, a impressão positiva acerca da 

capacidade transformadora dos recursos do Portal do Professor tornava-se real.  

Por fim, acreditamos que a qualidade com a qual o Portal do Professor foi 

estruturado e está sendo, constantemente, atualizado, transmite ao professor segurança e 

confiabilidade para ser um dos seus instrumentos de pesquisa, adotado com o objetivo de 

aprimorar a prática pedagógica e crescer profissionalmente. 
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5.2 Do Projeto de Trabalho com as Tecnologias da Informação e Comunicação e o Portal 

do Professor  

 

 

Os processos de globalização da informação e comunicação, ocorridos nos últimos 

anos, pressupõem uma urgência e, ao mesmo tempo, uma necessidade de a escola refletir 

sobre suas funções e objetivos.  Os projetos de trabalho mediados pelas tecnologias surgem 

como um caminho para essa reflexão, como uma tentativa de repensar e de refazer a escola, 

abrindo possibilidades de reorganização e ampliação dos conhecimentos escolares e de 

mudanças na relação professor-aluno e na relação desses com os conhecimentos. De acordo 

com Hernández (1998), o exercício de repensar a educação e a escola tem como fim favorecer 

a compreensão que os alunos têm de si e do seu entorno e para isso é necessário saber adquirir 

informações, analisá-las e interpretá-las. 

Dessa forma, a organização do trabalho educativo por meio de projetos de trabalho 

tenta uma aproximação do aluno com a escola e desta com as questões que emergem do 

cotidiano, através do desenvolvimento das disciplinas do currículo de forma contextualizada 

com a realidade do aluno e contemplando o atendimento dos seus interesses e dos seus 

anseios. 

Embora Hernández (1998) não defina passos específicos para a realização de um 

projeto de trabalho, o autor apresenta uma caracterização para um projeto em termos de uma 

sequência geral e salienta que nessa caracterização o ensino e a aprendizagem são realizados 

mediante um percurso que se apresenta como um eixo condutor para a atuação do docente em 

relação aos alunos 

 
• Parte-se de um tema ou de um problema negociado com a turma. 
• Inicia-se um processo de pesquisa. 
• Buscam-se e selecionam-se fontes de informação. 
• Estabelecem-se critérios de ordenação e de interpretação das fontes. 
• Recolhem-se novas dúvidas e perguntas. 
• Estabelecem-se relações com outros problemas. 
• Representa-se o processo de elaboração do conhecimento que foi 

seguido. 
• Recapitula-se (avalia-se) o que se aprendeu. 
• Conecta-se com um novo tema ou problema (HERNÁNDEZ, 1998, 

p.81). 
 

Partindo da sequência norteadora caracterizada acima, iniciamos o desenvolvimento 

de um projeto de trabalho durante o terceiro trimestre letivo. E, conforme a demanda da 

atividade do projeto, utilizamos diferentes espaços da escola, a saber: o Laboratório de 
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Matemática, o Anfiteatro, a Sala da Telemática e a própria sala de aula. 

O Laboratório de Matemática conta com oito mesas redondas com quatro lugares 

cada, o que favorece a formação de grupos. O anfiteatro da escola é a sala mais indicada 

diante da necessidade da utilização de um data-show. A Sala da Telemática é a sala dos 

computadores, são vinte máquinas que, a princípio, atendem a uma turma com uma média de 

trinta alunos. 

Para efeito de organização estrutural desse texto, delimitamos três etapas durante o 

desenvolvimento do projeto de trabalho. Durante cada uma dessas etapas, procuramos 

desenvolver atividades relacionadas ao tema definido pelos alunos, visando à constituição de 

um ambiente de aprendizagem contextualizado e significativo que permitisse a construção e a 

ampliação de conhecimentos matemáticos. Além disso, o desenvolvimento do projeto de 

trabalho teve como suporte o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação e, sobretudo, 

a utilização dos recursos do Portal do Professor. 

 

 

5.2.1 Primeira etapa: a escolha do tema 

 

 

O ponto de partida para a definição de um projeto de trabalho é a escolha do tema, 

que pode emergir de uma experiência, de um fato da atualidade, de um problema vivenciado 

pelo aluno ou mesmo de uma demanda pessoal desse aluno. Essa escolha deve ser feita 

coletivamente e para isso é necessário verificar o que contempla o interesse do grupo quanto a 

pesquisar, aprender e construir. Essa etapa do processo é essencial, pois dela depende a 

organização do projeto. 

Assim, para efetivar essa primeira etapa do projeto de trabalho solicitamos que cada 

aluno levantasse um tema de relevância social ou de interesse pessoal para ser trabalhado e 

aprofundado em estudos durante o terceiro trimestre nas aulas de Matemática. Os alunos 

foram orientados e estimulados a envolver a família nessa etapa e tiveram dois dias para 

apresentar a sua escolha em sala de aula.  

Nessa etapa inicial da escolha do tema, os alunos fizeram questionamentos quanto ao 

desenrolar do trabalho e sobre como a matemática seria desenvolvida a partir de um tema 

ainda a ser definido. Embora essas questões levantassem interrogações em relação ao 

desenvolvimento do projeto, essas mesmas interrogações se apresentaram como expectativas 

para a realização da sequência de atividades que se seguiram. Como professora/pesquisadora 



75 

as interrogações e dúvidas levantadas pelos alunos, também, suscitaram como expectativa a 

efetiva e real participação dos alunos no decorrer do projeto que ainda estava se iniciando.  

As aulas seguintes, num total de três, aconteceram com o objetivo de promover a 

definição de um tema único em função de todos os temas trazidos pela turma. No dia 27 de 

agosto, no Laboratório de Matemática, a turma se dividiu em grupos dentro dos quais cada 

aluno deveria apresentar o tema de sua escolha e expor seus argumentos para defender a 

importância de realizar um projeto de trabalho referente à sua escolha. Quanto à escolha de 

cada aluno foi possível perceber que os temas variavam entre assuntos de grande relevância 

social (gravidez na adolescência, bullying, pedofilia, vício na internet, política) e cultural 

(música, cinema, televisão, teatro, dança, esporte) ou mesmo assuntos na área de 

entretenimento (jogos e programas de computador). As exposições e argumentações de cada 

aluno giraram em torno de suas crenças, ideias e conhecimentos prévios a respeito do tema 

escolhido. E, assim, nesse momento confirmamos que os alunos chegam à escola com 

concepções do mundo que o cercam e, foi a partir dessas concepções que se iniciaram as 

intervenções dentro do projeto de trabalho. 

Ao tomar conhecimento dos interesses dos alunos, de suas dúvidas e da variada 

dimensão que tinham a respeito de temas tão específicos foi possível conhecê-los melhor e 

descobrir a capacidade de reflexão e o poder de argumentação de cada um. Desse momento, a 

princípio inesperado, foi possível experimentar um sentimento de angústia ao perceber o 

quanto a escola, em específico a matemática, vem se distanciando e ignorando as habilidades 

dos alunos com o excesso de conteúdos, regras e um rigor que não oferecem espaço para um 

posicionamento maior dos alunos. Nesse momento, as expectativas da 

professora/pesquisadora foram se diluindo ao ver o envolvimento e a participação dos alunos 

com o trabalho que estava se iniciando. 

Dando prosseguimento a essa etapa, a partir das exposições e considerações feitas 

nesse espaço, cada grupo decidiu por um único tema dentro daqueles trazidos por seus 

membros e, em seguida, redigiu um texto registrando os conhecimentos iniciais de cada 

membro a respeito desse tema. Essa dinâmica permitiu a seleção de cinco temas, e em relação 

a esses temas, os grupos expressaram a sua importância, levantaram algumas questões a 

serem aprofundadas bem como o aspecto lúdico ao se trabalhar com o tema. 

O encontro seguinte foi realizado na sala de aula usando o debate como estratégia 

para socializar os temas de cada grupo e permitir que eles conhecessem as possibilidades dos 

temas levantados e, dessa forma, dar à turma condições de definir por um desses temas. Antes 

de iniciar o debate estabelecemos alguns pontos essenciais para organizar os alunos para esse 
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momento, a saber: solicitar e aguardar a vez de falar e respeitar o conteúdo da fala do colega. 

Assim, cada grupo se colocou diante da turma, apresentou o seu tema, defendendo a 

sua escolha para a realização do projeto de trabalho. No debate que se seguiu à apresentação 

de cada grupo, os alunos verbalizaram as suas concepções, valores e opiniões a respeito dos 

temas, argumentando e contra-argumentando sobre a importância de aprofundar 

conhecimentos referentes ao tema. Além disso, alguns alunos demonstraram uma preocupação 

em associar os conteúdos matemáticos que poderiam ser trabalhados durante o trimestre. 

Apesar das normas inicialmente estabelecidas, no decorrer das discussões, a 

professora/pesquisadora teve que interromper o debate algumas vezes para resgatar a ordem e, 

como mediadora do processo, retomar o assunto ao perceber que o foco da discussão estava se 

perdendo. No entanto essas interrupções não impediram que os objetivos desse momento 

fossem alcançados. O uso da estratégia do debate foi importante para exercitar a capacidade 

de argumentação dos alunos e de outras habilidades necessárias ao funcionamento desse 

instrumento de discussão. Através do debate os alunos tiveram que ficar atentos às falas e 

refletir sobre elas para, então, replicar ou reforçar as falas que se antecederam. Nesse 

contexto, as atitudes presentes no decorrer do debate referentes a ter atenção, saber escutar e 

se colocar e respeitar o colega, são atitudes importantes e necessárias durante o processo de 

aprendizagem. 

Assim, com a dinâmica estabelecida nesta etapa, um único encontro não foi 

suficiente para a apresentação de todos os grupos, o que aconteceu na aula seguinte, quando a 

turma tomou conhecimento de todas as propostas feitas pelos seus colegas e estava preparada 

para decidir o tema para o projeto de trabalho.  

  O processo de escolha do tema foi concluído no terceiro encontro, quando os alunos 

se demonstraram visivelmente ansiosos em definir o tema para o projeto de trabalho. Ao 

iniciar o processo de votação, alguns alunos questionaram a forma como a votação iria 

proceder, considerando que, se cada aluno votasse no tema de seu grupo, a votação seria 

tendenciosa, podendo terminar em empate. De posse desse argumento, os alunos discutiram 

algumas propostas para a votação do tema, chegando às seguintes regras:  

• A eleição aconteceria em dois turnos; 

• No primeiro turno o aluno não poderia votar no tema definido pelo seu grupo; 

• Os três temas mais votados no primeiro turno iriam para o segundo turno; 

• No segundo turno não haveria restrições para votar no tema de seu grupo. 

Respeitando essas regras os alunos decidiram o tema para o projeto de trabalho 

dentre os cinco temas levantados pelos grupos, conforme apresentado pelo Quadro 1. 
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Quadro 1 – Temas escolhidos pela turma 

TEMAS DOS GRUPOS TEMA ELEITO 

Esporte 

ESPORTE 

Música 

Cinema 

Programas de computador 

Gravidez na adolescência 

Fonte: A autora 
 

 

Sabemos que a escola é responsável por construir conhecimentos dentro das 

diferentes áreas e, aliada a essa função, contribuir para a formação do cidadão. Nesse sentido, 

as experiências vividas nessa primeira etapa do trabalho tiveram um papel importante no 

desenvolvimento de atitudes que contribuem para uma formação mais ampla do indivíduo. Ao 

estabelecerem as regras e utilizarem o voto para a eleição do tema do projeto de trabalho os 

alunos foram capazes de exercer a democracia e, dessa forma aceitarem a decisão tomada pela 

maioria da turma. 

 

 

5.2.2 Planejamento do Projeto de Trabalho 

 

 

Após a escolha do tema, Hernández e Ventura (1998) elencam algumas atividades 

que podem ser realizadas pelo professor, dentre elas vale destacar: 

 
1 – Especificar qual será o motor de conhecimento, o fio condutor, o 
esquema cogniscitivo que permitirá que o projeto vá além dos aspectos 
informativos ou instrumentais imediatos e possa ser aplicado em outros 
temas ou problemas. […]. 
2 – Realizar uma primeira previsão dos conteúdos (conceituais e 
procedimentais) e as atividades e tratar de encontrar algumas fontes de 
informação que permitam iniciar e desenvolver o Projeto. […]. 
(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p.68-69). 

 
Assim, para iniciar o trabalho foi necessário decidir sobre o fio condutor do projeto, 

que foi definido em função do currículo de Matemática do sétimo ano do ensino fundamental 

do Colégio de Aplicação João XXIII, qual seja, noções elementares de estatística.  

Nesse momento, de posse do tema para o projeto de trabalho e do conteúdo 
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matemático a ser desenvolvido durante o mesmo, iniciamos uma busca para a seleção dos 

recursos do Portal do Professor adotando como critérios: 

• Atender tema curricular noções elementares de estatística; 

• Auxiliar o desenvolvimento do tema “Esporte” do projeto de trabalho.  

Diante da grandeza de possibilidades existentes no Portal do Professor que atendem 

aos critérios acima, foi necessário estabelecer um recorte para efeitos de desenvolvimento, 

descrição e análise neste trabalho. Como resultado desse recorte, o Quadro 2 apresenta os 

recursos selecionados para auxiliar o projeto de trabalho com os alunos do sétimo ano. 

 

 

Quadro 2 – Recursos do Portal do Professor utilizados durante o trabalho de campo 

NOME TIPO ORIGEM 

Esporte na escola Vídeo 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnic
a.html?id=18383 

Esporte como fator de 
inclusão social 

Vídeo 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/De
talheObraForm.do?select_action=&co_obra=50
445 

A estatística do cotidiano Aula 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAul
a.html?aula=1821  

Fonte: A autora 
 

 

Os recursos descritos acima foram selecionados com o intuito de potencializar e 

dinamizar os processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos desenvolvidos 

na abordagem do tema do projeto de trabalho.  

A partir daí o projeto de trabalho foi delineado em termos de um plano de atividades 

e de objetivos, contemplando o tema “Esporte” e os conteúdos específicos relacionados ao 

currículo de Matemática. Esse planejamento está apresentado no Quadro 3 e, a princípio, foi 

pensado considerando a possibilidade de mudanças futuras em função das demandas do 

projeto e dos alunos. 
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Quadro 3 – Planejamento do Projeto “Esporte” 

PROJETO DE TRABALHO – TEMA: ESPORTE 

Atividades desenvolvidas Objetivos 

Pesquisa sobre o tema do projeto 
Conceituar e levantar diferentes informações 
referentes ao tema.  

Seleção e organização das informações 
Refletir sobre as informações de forma a selecionar 
as mais relevantes 

Construção de uma apresentação Socializar as informações durante a pesquisa 

Vídeos: Esporte como fator de inclusão 
 Esporte na escola  

Complementar as apresentações dos alunos  

Apresentação sobre Estatística  
Apresentar o conceito de pesquisa estatística e seus 
objetivos, conceitos sobre população, amostra e as 
etapas de uma pesquisa 

Vídeo: A estatística do cotidiano 
Apresentar a história da estatística e um exemplo de 
pesquisa 

Realização de uma pesquisa de opinião 
Promover a aplicação de uma pesquisa entre os 
alunos do 6° ao 9° ano do Ensino Fundamental do 
colégio 

Tratamento das informações  
Organizar dados, realizar cálculos percentuais, 
construir e interpretar tabelas e gráficos  

Apresentação dos resultados Divulgar os resultados da pesquisa  

Fonte: A autora 
 

 

Em relação à realização de um projeto Moran Costas (2009) considera que, numa 

primeira etapa, há de se definir as tecnologias adequadas à sua realização. Nesse sentido, 

Araújo e outros (2005) consideram importante contar com os softwares disponíveis na escola 

como os aplicativos do Microsoft Office, a saber, Word, Excel, Power Point. Tais softwares 

podem se tornar recursos úteis para as atividades pedagógicas. 

Dessa forma, em relação às ferramentas tecnológicas utilizadas para auxiliar as 

atividades do projeto “Esporte”, descritas no Quadro 3, foi previsto a utilização de um editor 

de textos (Word), de um editor de apresentações (Power Point) e de uma planilha eletrônica 

(Excel), além da internet, que transformaram-se em ferramentas fundamentais para a 

realização do projeto de trabalho. 

As atividades discriminadas no Quadro 3 serão descritas no próximo item, no qual 

será apresentado como as ferramentas usadas para implementar as atividades e os recursos 

tecnológicos foram abordados no decorrer do projeto, bem como o envolvimento dos alunos 

nas atividades propostas em sala de aula e em demais espaços do colégio. 
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5.2.3 Segunda etapa: A pesquisa no Projeto de Trabalho 

 

 

Para a conclusão dessa fase foram necessários sete encontros. Os dois primeiros 

encontros foram realizados nos dias 10 e 13 de setembro na sala da telemática, onde os alunos 

se distribuíram individualmente ou em dupla.  

Nessa fase, os alunos foram orientados a utilizar um site de busca10 conhecido para 

realizar a pesquisa sobre o tema do projeto e, com o material coletado, construir um texto 

usando o software Word. A construção do texto teve como objetivo dar uma primeira 

organização das informações e levar os alunos a refletir sobre as informações coletadas de 

forma a distinguir as informações mais relevantes e, com isso, evitar a cópia de fragmentos de 

páginas da internet. 

Para iniciar a busca das informações, foram sugeridos aos alunos alguns pontos 

específicos com o objetivo de alavancar a pesquisa: conceito de esporte, importância do 

esporte na vida, esporte de preferência, entre outros. Porém, durante os encontros os alunos 

foram incentivados a buscar outras informações além das indicadas, informações que 

julgassem interessantes e relevantes ao trabalho. No entanto, alguns grupos foram autônomos 

e superaram as expectativas, indo além dos pontos sugeridos para a pesquisa enquanto outros 

se detiveram apenas aos pontos inicialmente apontados. Isto significa que esse segundo grupo 

ainda precisa do auxílio do professor para avançar em seus estudos e, para tornarem-se mais 

independentes precisam vivenciar outras experiências que lhe dêem chances de arriscar e, 

sobretudo acreditamos que o projeto de trabalho tenha sido uma primeira dessas 

oportunidades.  

Com o uso da internet para a busca de informações, foi possível perceber o 

envolvimento dos alunos na medida em que eles ampliavam as suas pesquisas através da 

exploração de diferentes sites. 

Após a realização da pesquisa, os alunos deveriam redigir o texto sobre o tema e 

enviá-lo por e-mail para a professora, como forma de termos acesso a todos os textos. 

No terceiro encontro, em 17 de setembro, os alunos formaram grupos e se reuniram 

no Laboratório de Matemática. O objetivo desse encontro estava em cada aluno ler o texto 

produzido individualmente, de forma a socializá-lo com os membros do grupo e, a partir daí, 

elaborar uma apresentação usando o software PowerPoint. Sobre esse editor de apresentações 

                                                 
10  O site de busca conhecido e utilizado por todos os alunos foi o Google Brasil. Disponível em: 

<http://www.google.com.br/>. 
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Freire e Prado (2000, p. 17) consideram que “na área educacional pode ser uma ferramenta 

útil para mostras e documentação de trabalhos”. Neste sentido o PowerPoint foi utilizado com 

o objetivo de organizar a apresentação dos alunos e divulgar, para a turma, o conteúdo das 

pesquisas de cada um. 

Dando continuidade às atividades do projeto de trabalho, os alunos consideraram 

desnecessário o momento da socialização dos textos propondo a elaboração imediata dos 

slides. Diante disso, foi necessário convencê-los da importância de conhecer o conteúdo das 

pesquisas dos colegas, bem como de confrontar e debater essas ideias para então esboçar os 

slides e depois confeccioná-los, de forma que a apresentação seja uma construção do grupo e 

não um recorte das produções individuais. 

O quarto e o quinto encontros aconteceram na sala da Telemática, nos dias 20 e 21 de 

setembro, quando os grupos voltaram a se reunir para a elaboração dos slides em PowerPoint. 

Os grupos se organizaram e usaram de muita criatividade na construção dos slides ao usarem 

dos recursos de cores, sons, imagens e efeitos oferecidos pelo PowerPoint. A produção final 

de cada grupo também foi enviada por e-mail e, parte da produção de dois grupos está 

apresentada na Figura 2.  

 

 

Figura 2 – Slides criados sobre o tema do Projeto de Trabalho 
 

 

 

 

 

Fonte: A autora 
 

 

Os dois últimos encontros dessa etapa de levantamento de informações sobre o tema 

se desenvolveram nos dias 24 e 27 de setembro, no Anfiteatro da escola, quando cada grupo 

fez a apresentação dos slides para a turma. Esse encontro teve como objetivo socializar as 

produções dos grupos, confrontar as informações expostas nas apresentações e promover uma 

discussão sobre o tema a partir das investigações feitas por cada aluno. 
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Após o término das apresentações, as produções de cada grupo foram expostas em 

um painel (Figura 3) como forma de forma evidenciar e valorizar o empenho e a dedicação 

dos alunos nessa etapa do trabalho. 

 

 

Figura 3 – Mural “Esporte” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 
 

 

Para complementar e finalizar essa etapa apresentamos dois vídeos do Portal do 

Professor: “Esporte na escola” e “Esporte como fator de inclusão”. O primeiro vídeo mostra o 

esporte como um fator de integração e de inclusão social, bem como apresenta a dimensão 

competitiva do esporte, ressaltando a importância de cultivar o espírito esportivo e de resgatar 

o aspecto lúdico de qualquer atividade física. O segundo vídeo reforça o esporte como um 

direito de todos assegurado pela constituição, discute o direito dos portadores de necessidades 

especiais em praticar atividades físicas e de serem inseridos nas atividades escolares e, ao 

mesmo tempo, enfatiza a inclusão como benéfica para ambas as partes e uma oportunidade 

para o exercício da cidadania, solidariedade e respeito à diversidade.  

A exibição desses vídeos teve como objetivo discutir e aprofundar algumas questões 

abordadas pelos alunos em suas apresentações e consideradas importantes para a construção 

da cidadania. Nesse momento, os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre a 

importância de respeitar as diferenças e de promover a inclusão social e, ao mesmo tempo, de 

entender a prática esportiva escolar como uma atividade lúdica que requer colaboração e 
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respeito mútuo.  

Essa etapa do projeto de trabalho, pesquisa, seleção, organização das informações e 

discussão sobre o tema constituiu-se como um segundo momento de socialização e troca entre 

os alunos, onde a autonomia, o diálogo e o respeito recíproco foram atitudes que conduziram 

a execução das atividades e o ambiente dos debates. Tais atitudes atendem as novas demandas 

da educação no que se refere à formação de indivíduos capazes tomar decisões, comunicar-se, 

agir cooperativamente, saber lidar com o excesso de informação e selecioná-las e, dessa forma 

posicionar-se frente à sociedade em que vivem.  

 

 

5.2.4 Terceira etapa: O conhecimento matemático no Projeto de Trabalho 

 

 

Como mencionado anteriormente o conceito vinculado ao tema do projeto de 

trabalho atende ao currículo definido pelo Departamento de Matemática do Colégio de 

Aplicação João XXIII , a saber, o tratamento da informação. 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998), o grande volume de informações e as 

diferentes formas de apresentação dos dados com as quais vivemos cotidianamente justificam 

a importância do estudo a partir dessa temática: 

 
[...] por possibilitar o desenvolvimento de formas particulares de pensamento 
e raciocínio para resolver determinadas situações-problema – as que 
envolvem fenômenos aleatórios – nas quais é necessário coletar, organizar e 
apresentar dados, interpretar amostras, interpretar e comunicar resultados por 
meio da linguagem estatística. (BRASIL, 1998, p.134). 

 
O tratamento da informação permite abarcar e ampliar uma ampla gama de conceitos 

matemáticos e, em função desse tema, deu-se a continuidade do projeto através da proposta de 

realização de uma pesquisa de opinião entre os alunos do 6° ao 9° ano do Ensino 

Fundamental. Os alunos manifestaram bastante interesse e sentiram-se motivados a realizar a 

pesquisa, principalmente, ao saber que a pesquisa seria feita entre os alunos das demais 

turmas. Após a coleta de dados para a realização da pesquisa, trabalhamos nos cálculos das 

porcentagens e na organização dos dados utilizando a construção de tabelas e gráficos.  

Porém, antes de dar início a pesquisa de opinião foi necessário abrir um espaço para 

exposição e discussão dos assuntos necessários para a compreensão dos conceitos referentes à 

noção elementares de estatística. Dessa forma, durante as aulas dos dias 04 a 06 de outubro, 
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no anfiteatro da escola, apresentamos e discutimos com os alunos os seguintes tópicos: 

• A história da estatística (aula do Portal do Professor – A estatística do cotidiano); 

• O que é uma pesquisa de opinião; 

• Os objetivos de uma pesquisa de opinião; 

• O que é população e amostra; 

• Etapas de uma pesquisa. 

• Exemplos de pesquisas; 

• A apresentação dos resultados de uma pesquisa. 

A leitura do texto referente à “História da Estatística” possibilitou aos alunos 

identificar indícios de levantamentos estatísticos desde anos anteriores ao nascimento de 

Cristo e, ao mesmo tempo, perceber o avanço que esse ramo da Matemática sofreu ao longo 

dos tempos. Nesses encontros, os alunos participaram, espontaneamente, apresentando seus 

conhecimentos prévios a partir dos quais foram desenvolvidos os conceitos elencados nos 

itens acima e que seriam utilizados para o desenvolvimento da pesquisa de opinião a ser 

realizada. Como forma de complementar as aulas anteriores e dar continuidade às reflexões 

sobre a temática, exibimos um vídeo indicado na aula, a estatística do cotidiano, do Portal do 

professor. Esse vídeo contribuiu para iniciar a abordagem do tema curricular previsto ao 

apresentar um exemplo prático de uma pesquisa de opinião, o que possibilitou discutir e, ao 

mesmo tempo, ampliar desde os conceitos de população e amostra até a apresentação dos 

resultados de uma pesquisa, embasando a fase de construção da pesquisa de opinião dentro do 

projeto de trabalho. 

Dando continuidade às aulas anteriores, o próximo passo era construir um roteiro de 

entrevista para a realização da pesquisa de opinião. A partir da análise de algumas perguntas 

sugeridas para compor essa entrevista, alguns alunos propuseram alterações no contexto de 

uma parte das perguntas e solicitaram acrescentar e/ou excluir outras questões e, dessa forma, 

o roteiro da entrevista para a pesquisa de opinião foi concluída, conforme apêndice D. Esse 

roteiro reflete a curiosidade dos alunos em relação ao que eles desejavam saber, dos alunos 

dos demais anos, após a pesquisa. Na sequência definimos a amostra da pesquisa, composta 

por 10 alunos de cada turma do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, perfazendo um total de 

120 entrevistados e, a partir daí, a turma fez uma escolha aleatória dos alunos que 

responderiam à entrevista.  

Nos dias que antecederam à data combinada para realizar as entrevistas da pesquisa 

de opinião, os alunos demonstraram-se bastante ansiosos para iniciar essa fase do trabalho. As 

entrevistas aconteceram nos dias 18 e 19 de outubro e, em grupos, os alunos se encaminharam 
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às demais salas para realizar as entrevistas, conforme a disponibilidade dos demais 

professores. Cada grupo ficou responsável por entrevistar duas turmas e, assim, os grupos 

organizaram-se de forma a definir, igualmente, o número de alunos que cada um deveria 

entrevistar. Essa fase do trabalho previa a saída dos alunos da sala de aula e a permanência de 

uma média de 40 alunos nos corredores do colégio, o que levantou uma expectativa por parte 

da professora/pesquisadora e da coordenação de ensino quanto ao movimento desse volume 

de alunos nos corredores. Portanto, a avaliação feita após esse momento levou-nos a concluir 

que o trânsito dos alunos não perturbou e nem inviabilizou as aulas nas demais salas. Todos 

estavam envolvidos e, ao mesmo tempo, dedicando-se à tarefa a ser cumprida.  

Após o término das entrevistas, os grupos foram conduzidos ao Laboratório de 

Matemática, em 20 de outubro, para realizar a contagem das opções das entrevistas e calcular 

os percentuais. Este foi o momento de trabalhar o cálculo de percentuais. Embora, esses 

alunos já haviam trabalhado este tema no ano anterior e, também no início do ano letivo 

corrente através de algumas atividades realizadas em sala de aula, dúvidas ainda persistiam 

em torno do tema. Além de tentarmos sanar as dúvidas existentes, o objetivo era avançar do 

cálculo de porcentagem11 realizado por uma parte dos alunos para outras formas de cálculo, 

bem como, trabalhar o cálculo de taxas percentuais a partir dos conhecimentos que eles 

possuíam, a saber, fração e número decimal. A partir das demandas dos alunos a 

professora/pesquisadora se dirigia ao quadro-negro do Laboratório de Matemática para fazer 

explicações necessárias que permitisse aos alunos compreender os procedimentos necessários 

para realizar esses cálculos. Além disso, À medida que os alunos verbalizavam as suas 

dúvidas, principalmente, em torno dos cálculos percentuais, procurávamos esclarecê-las em 

conjunto com o grupo ou, de outra forma, alguns alunos tomavam a iniciativa de esclarecer as 

questões de seus colegas e, assim, as dificuldades iam se dissolvendo aos poucos. Mais uma 

vez a interação entre os alunos no trabalho em grupo interferiu positivamente na 

aprendizagem. Apesar disso, algumas dúvidas referentes aos cálculos percentuais ainda 

persistiam e mereciam continuar sendo abordados e aprofundados, o que foi realizado nos 

encontros seguintes através de atividades em sala de aula e do contexto da pesquisa de 

opinião que estava sendo realizada pelos alunos.  

Paralelamente ao aprofundamento relativo ao conceito de porcentagem planejamos a 

organização dos dados em tabelas e a confecção dos gráficos, porém percebemos a 

                                                 
11  100% representa o todo; 50% representa a metade; 25% representa a quarta parte; 10% representa um 

décimo. As demais porcentagens eram calculadas em função da combinação ou de parte dessas. Por exemplo: 
27% = 10% + 10% + 5% + 1% + 1%. 
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necessidade de explicar aos alunos como distribuir dados em uma tabela e, também, explicar 

sobre os diferentes tipos de gráficos. Durante essa exposição, foi possível perceber que os 

alunos conseguiam reconhecer, basicamente, um tipo de gráfico, o gráfico de barra. Nesse 

sentido, essas aulas permitiram ampliar os conhecimentos referentes aos tipos de gráficos e 

suas características. Após as explicações, os alunos conseguiram, em grupos e com a 

mediação da professora/pesquisadora, organizar os dados da pesquisa em tabelas, 

considerando as frequências absoluta e relativa.  

Vencida essa etapa, os encontros seguintes tiveram como objetivo tratar os dados 

recolhidos a partir da pesquisa de opinião, produzir e interpretar tabelas e gráficos. Para a 

construção dos gráficos, propusemos a utilização de uma planilha eletrônica, o Excel, pois 

essa era uma oportunidade de inserir esse aplicativo, uma vez que alguns desses alunos ainda 

não haviam vivenciado essa forma de construção de gráficos na escola. Em seu artigo Araújo 

e outros (2005) descreve uma experiência de uso do Excel como instrumento pedagógico e 

ressalta que este aplicativo vem se apresentando como um grande aliado nos processos de 

ensino e aprendizagem da matemática, favorecendo “um vasto ambiente de investigações e de 

simulações, propício para o aluno desenvolver hipóteses, testes, análises e refinamento dos 

conteúdos utilizados” (ARAÚJO et al., 2005, p.142).  

Para isso, antes de iniciar a construção dos gráficos, disponibilizamos duas aulas para 

apresentar aos alunos o funcionamento do Excel. Esses primeiros encontros permitiram um 

contato inicial e, ao mesmo tempo, uma revisão das possibilidades do aplicativo e foi nesse 

espaço que os alunos construíram uma planilha para exercitar o uso do aplicativo. Esse 

momento foi importante para que os alunos criassem confiança e autonomia diante do 

computador para o momento em que eles deveriam iniciar a construção das tabelas e dos 

gráficos da pesquisa de opinião. 

Nos encontros seguintes, os alunos iniciaram a tabulação dos dados e a construção 

dos gráficos referentes ao tema trabalhado. Observamos, nessa etapa, que os alunos se 

preocuparam muito com a visualização das tabelas e dos gráficos, experimentando cores e 

traços que, sob o ponto de vista deles, chamavam a atenção e valorizavam o trabalho.  

Em relação à construção dos gráficos, chamamos a atenção para a escolha adequada 

do tipo de gráfico, a escala e os elementos necessários para uma primeira leitura das 

informações presentes em um gráfico. Isso despertou em alguns alunos a necessidade de 

avaliar a sua construção e compará-la com outra e, através desse processo de análise e revisão, 

encontrar uma construção em que os dados se apresentassem de forma legível, permitindo 

uma leitura fiel das informações. Neste momento podemos nos remeter a Valente (1999) que 
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traça expectativas quanto ao papel do aluno, no sentido de ser capaz de tomar decisões e 

buscar soluções para problemas e desenvolver autonomia, entre outras habilidades necessárias 

para atuar na sociedade do conhecimento. Assim, na etapa do trabalho com o EXCEL, 

acreditamos que os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver as habilidades descritas por 

Valente (1999). 

Dessa forma, foi possível concluir essa etapa, que ficou registrada em um segundo 

painel, conforme apresentado na Figura 4, para dar conhecimento a todos os participantes dos 

resultados da pesquisa realizada entre os alunos do segundo segmento do Ensino 

Fundamental. 

 

 

Figura 4 – Resultados da pesquisa de opinião 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora 
 

 

É importante destacar que a abordagem do tema Tratamento da Informação – noções 

elementares de estatística – não se encerrou com a apresentação dos resultados da pesquisa de 

opinião. Iniciamos outro momento necessário ao cumprimento do currículo, o de formalizar 

os conceitos abordados durante o projeto.  

Assim, retomamos os conceitos de cálculo percentual, organização de dados em 

tabelas e gráficos, interpretação de gráficos dentro do contexto do projeto de trabalho e de 

outras pesquisas veiculadas em revistas. E, dessa forma, tais conceitos foram retomados em 

sala de aula e formalizados. 
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5.2.5 Algumas considerações do Projeto de Trabalho 

 

 

Os projetos de trabalho se inserem em uma proposta que envolve mudança de 

postura, tanto por parte do professor quanto do aluno, criando um espaço de produção 

coletiva, através da qual o aluno se torna mais participativo e o professor um mediador dos 

processos de ensino e aprendizagem.  

O projeto de trabalho com a utilização das tecnologias nos permitiu contextualizar os 

conceitos do currículo atribuindo significado a eles. Nesse sentido, esta nova forma de 

trabalhar abriu espaço para uma prática mais dinâmica acarretando atitudes positivas em 

relação ao ensino e a aprendizagem dos conhecimentos matemáticos abordados. 

As relações vividas entre os alunos e a professora/pesquisadora, durante o 

desenvolvimento do projeto, entre elas, a parceria, as discussões e o trabalho colaborativo 

foram experiências que promoveram maior dinamismo às atividades realizadas e interferiram 

na aprendizagem dos conteúdos matemáticos.  

Com esta estratégia de trabalho foi possível criar um ambiente através do qual os 

alunos interagiram para resolverem as questões desencadeadas durante a investigação, 

demonstrando interesse e comprometimento na execução das atividades que subsidiaram o 

projeto. Os trabalhos, em dupla e em grupo, desenvolveram um comportamento colaborativo 

entre os alunos que valorizavam as contribuições uns dos outros para a composição dos 

resultados da atividade e, ao mesmo tempo auxiliavam colegas em suas dificuldades.  

A metodologia de projetos visa flexibilizar o currículo reorganizando-o a partir de 

temas do interesse do aluno com o objetivo de construir um currículo mais globalizado e, 

assim, contribuir para a formação de indivíduos mais conscientes e participativos. Nesta nova 

concepção de currículo, não podemos perder de vista a formalização dos conceitos abordados 

e, neste sentido, Schlünzen (2000) afirma que 

 
[...] na “sociedade do conhecimento”, a aquisição de informações pode ser 
realizada fora do ambiente escolar, em todos os lugares, ao passo que a 
elaboração, a organização, a sistematização e a construção do conhecimento 
pode ser beneficiada pela ação da escola. (SCHLÜNZEN, 2000, p. 26, grifo 
nosso). 

 
Assim, à medida que os conceitos previstos e contemplados no projeto de trabalho 

“Esporte” iam surgindo, a professora/pesquisadora abria espaço para refletir sobre os 

conceitos e iniciar o processo de formalização usando o tema como contexto. Através das 
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dinâmicas realizadas durante o projeto de trabalho procurávamos, de forma contextualizada, 

sistematizar os procedimentos para construção de tabelas e de gráficos, cálculo de 

porcentagem, enfim, de todos os conceitos curriculares abordados. 

Em relação, especificamente ao projeto “Esporte”, o computador foi bastante útil 

como fonte de informação e como ferramenta e, dessa forma, pôde favorecer a produção e a 

criatividade dos alunos nas atividades que dependiam de edição de apresentação, de 

processador de textos e de planilha eletrônica. Essas ferramentas auxiliaram a implementação 

do projeto de trabalho, potencializaram as atividades desenvolvidas e deram significado aos 

procedimentos de organização, tratamento e comunicação dos dados, bem como a 

formalização desses conceitos. 

Finalmente, da mesma forma que os alunos vivenciaram um processo de 

aprendizagem diferenciado e mais significativo, como professora/pesquisadora foi possível 

experimentar uma maneira mais prazerosa de ensinar e de abordar os conceitos do currículo. 

Essa experiência permitiu viver momentos de indecisão e dúvidas quanto ao planejamento e à 

implementação das etapas seguintes e, também um sentimento de ansiedade quanto ao 

envolvimento e à aprendizagem dos alunos. A vivência dentro dos projetos de trabalho 

possibilitou momentos de reflexão e de avaliação da prática, necessários a um processo que 

está em constante construção. Esse processo permitiu reelaborar práticas anteriores e, 

entender que os projetos de trabalho e o uso de tecnologias constituem-se como uma 

alternativa possível para amenizar os problemas da fragmentação e descontextualização do 

currículo escolar.  

 

 

5.3 A adição de números inteiros através do Objeto de Aprendizagem O Universo e seus 

Contrários12 

 

 

A abordagem escolar do conjunto dos números inteiros está cercada de situações que, 

frequentemente, são utilizadas para introduzir o conceito desses números. São elas: 

temperaturas, pontos em um jogo, extratos bancários, saldo de gols, fuso horário, entre outras. 

Embora tais situações sejam amplamente exploradas por professores e pelos livros didáticos, 

a fim de estabelecer associações com o conceito no intuito de facilitar a aprendizagem desse 

                                                 
12  Disponível em <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 
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conjunto numérico, fica um questionamento quanto à real proximidade de algumas dessas 

aplicações com o cotidiano do aluno. Tais situações são importantes para contextualizar e 

constituir a ideia de número positivo e negativo, porém não são suficientes para dar 

significado a esses números e às operações que os envolvem.  

Outra questão a ser considerada é o fato de que esses contextos acabam se 

dissolvendo no decorrer do trabalho e diante das exigências curriculares e cedendo lugar ao 

emaranhado de regras que cercam as operações dentro do conjunto de números inteiros. E é 

exatamente esse um ponto de conflito no ensino e na aprendizagem dos números inteiros, as 

operações. Diante delas, os alunos manifestam os seus problemas e é nesse momento, que 

percebemos que as associações anteriormente almejadas através das situações cotidianas 

muitas vezes não acontecem.  

Portanto, o ensino dos números inteiros vem se apresentando frágil no que se refere 

às situações que o envolvem e, por esse motivo, precisa avançar para a construção e a 

compreensão de seu conceito e, ao mesmo tempo, se afastar da ênfase dada à memorização de 

regras no que se refere ao cálculo das operações.  A experiência de anos lecionando no sétimo 

ano do Ensino Fundamental levou à confirmar as dificuldades encontradas pelos alunos 

quando enfocamos os conteúdos que envolvem as operações entre números inteiros, cujas 

dificuldades refletem-se nas lacunas existentes quanto a esses conceitos nos anos posteriores 

do Ensino Fundamental e, até mesmo, do Ensino Médio.  

As dificuldades apresentadas pelos alunos nos estudos relativos aos números inteiros 

são, também, anunciadas pelos PCN (BRASIL, 1998) que revelam resultados insatisfatórios 

em relação à sua aprendizagem ao longo do ensino fundamental. 

Teixeira (1993) salienta que, ao se abordar: 

 
[...] a aprendizagem de números inteiros, deve-se imaginar a construção de 
uma diversidade de esquemas estabelecidos em vários contextos de 
significados diversos e representados através de determinado sistema de 
símbolos. O desenrolar deste processo, contudo, não é simples, mas supõe 
transpor vários obstáculos, bem como superar muitas dificuldades. 
(TEIXEIRA, 1993, p.67). 

 
Neste artigo, a autora analisa a aprendizagem de conceitos de números inteiros, 

“como um processo de compreensão que envolve mecanismos operatórios básicos de 

abstração reflexiva, generalização construtiva e tomada de consciência presentes na 

construção das noções lógico-matemáticas”. Explicita as operações necessárias subjacentes à 

aprendizagem do conceito de inteiros e identifica “os obstáculos epistemológicos encontrados 

na formulação matemática do mesmo ao longo da história” (TEIXEIRA, 1993, p.72). 
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Kimura (2005), em sua tese de doutorado, desenvolveu sua pesquisa com o objetivo 

de realizar estudos referentes às estruturas necessárias para auxiliar o ensino-aprendizagem de 

números negativos. Segundo a autora, a “construção do conceito de números negativos pode 

ser uma ampliação dos números naturais, porém, para seu aprendizado, não basta entender as 

propriedades, mas aplicá-las a outro contexto com novos significados” (KIMURA, 2005, 

p.12). 

O trabalho da pesquisadora teve: 

 
[...] como foco o estudo dos pressupostos teóricos, como forma de auxiliar 
na compreensão da construção do conhecimento e das possibilidades 
oferecidas pelo jogo, a fim de ajudar na construção das estruturas 
matemáticas necessárias para a compreensão dos números negativos. 
(KIMURA, 2005, p.15). 

 
Dessa forma, esses, entre outros autores, através de suas pesquisas, reforçam as 

dificuldades existentes em torno do conceito de números inteiros, bem como a necessidade de 

estudar alternativas para sua aprendizagem. Assim, como alternativa de uma abordagem 

diferenciada para o conjunto dos números inteiros, o Núcleo de Educação Corporativa (NEC) 

da FCT/UNESP construiu um objeto de aprendizagem (OA) intitulado O Universo e seus 

Contrários, disponibilizado no RIVED/Fábrica Virtual13.  

O RIVED/Fábrica Virtual visa propor atividades contextualizadas que estimulem o 

raciocínio e melhorar a aprendizagem com a utilização das Tecnologias da Informação e 

Comunicação. De acordo com Schlünzen e outros (2005), o projeto RIVED é um programa 

educativo que propõe: 

 
[...] explorar o potencial da tecnologia para desenvolver os processos 
ensino/aprendizagem, [...] melhorar o ensino pela tradução dos currículos em 
conhecimentos significativos para os alunos e professores, [...] melhorar as 
aulas [...] aperfeiçoando o trabalho docente, [...] favorecer o papel do 
estudante para aprender, pensar, investigar, solucionar problemas. 
(SCHLÜNZEN et al., 2005, p.173-174). 

 
É com essa perspectiva que se deu a aplicação do objeto de aprendizagem utilizado 

nesta pesquisa, O Universo e seus Contrários. Esse objeto de aprendizagem foi construído de 

acordo com uma perspectiva lógico-histórica que, segundo Rodrigues (2009), não significa 

simplesmente buscar fatos na história da Matemática e fazer sua transposição para situações 

                                                 
13  A Rede Internacional Virtual de Educação (RIVED) é um projeto de colaboração internacional entre os 

países da América Latina, planejado em 1999 e lançado em 2000. No Brasil o projeto é desenvolvido pelo 
Ministério da Educação (MEC) por meio da Secretaria de Educação a Distância (SEED) e da Secretaria de 
Educação Básica (SEB) e coordenado por uma equipe central multidisciplinar.  
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de ensino e aprendizagem: 

 
A perspectiva lógico-histórica consiste em buscar as diversas formas de 
pensamento da humanidade ao construir o conceito estudado, distinguindo 
os tipos de racionalidade de cada civilização a partir das dificuldades, 
artifícios, perspectivas, metáforas, manipulação e compreensão do conceito 
em vista. Para, a partir disso, ultrapassar os limites que cercaram sua 
evolução, identificando e criando novas possibilidades de situações 
facilitadoras do ensino e aprendizagem deste conceito. (RODRIGUES, 2009, 
p.123). 

 
Nesse sentido, O Universo e seus Contrários foi desenvolvido a fim de libertar os 

aprendizes das grades dos aspectos simbólicos do conceito de números inteiros das situações 

cotidianas isoladas e das estratégias utilizadas para decorar as regras de sinais e, assim, com 

essa composição, atender as lacunas existentes no ensino e aprendizagem do conjunto dos 

números inteiros de acordo com os seguintes objetivos:  

• Desenvolver nos alunos o pensamento teórico/abstrato de quantificar 

arbitrariamente os movimentos contrários do universo; 

• Fazer com que os alunos sejam capazes de identificar os números inteiros em 

diversas situações, não estritamente matemáticas, de modo simultâneo na 

interpretação da reta numérica e a realizar as operações de adição e subtração 

compreendendo a regra de sinais. 

O contexto do objeto de aprendizagem “O Universo e seus Contrários” constitui-se 

como uma viagem a partir da qual se desencadeiam todas as atividades desta fase da pesquisa, 

com o objetivo de construir histórico-culturalmente o conceito de inteiros e, ao mesmo tempo, 

dar significado à operação de adição e de subtração.  

A Figura 5 apresenta a tela inicial do OA e é através dela que se iniciam as atividades 

com os alunos do sétimo ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

Figura 5 – Tela de abertura do Objeto de Aprendizagem O Universo e seus Contrários 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Núcleo de Educação Corporativa – UNESP14 
 

 

Ao clicar na mensagem “Não deixe o maior carnívoro terrestre desaparecer” o aluno 

encontra informações sobre as altas temperaturas no Pólo Ártico, provocadas pelo 

aquecimento global, e as suas consequências. A partir daí, o personagem do professor 

Pingüim se apresenta e convida o aluno para uma missão com o objetivo de salvar o urso 

polar do desaparecimento. Para isso o aluno deve adquirir um código de dois dígitos ao 

concluir as atividades em cada um dos quatro espaços disponíveis no OA. Assim, de posse de 

uma senha de oito dígitos o aluno consegue entrar no Laboratório Atomístico para participar 

dos experimentos do professor Pingüim com o intuito de diminuir a temperatura no Pólo 

Ártico e, consequentemente, salvar o urso polar. Essa introdução do OA foi suficiente para 

provocar a curiosidade dos alunos e motivá-los a prosseguir na atividade. 

O Universo e seus Contrários não apresenta um único momento histórico vivido pelo 

homem no desenvolvimento dos números inteiros, mas evidencia diferentes épocas e culturas 

que interferiram no processo de construção do conceito. O objeto propõe uma viagem no 

tempo e no espaço e é nesta viagem que surgem os desafios através dos quais o aluno tem a 

oportunidade de vivenciar as dificuldades e os caminhos encontrados pelo homem na 

evolução do conceito de número inteiro ao longo de sua história. Tais desafios se 

desenvolvem em cinco espaços (Figura 6), estabelecidos mediante a sequência dada por:  

• 1) China (Dinastia Qin) – 221 a 206 a.C. – identifica os contrários presentes na 

                                                 
14  Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 
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natureza através do símbolo yin e yang; 

• 2) China (Dinastia Han) – 206 a.C. a 221 d.C. – contextualiza o cálculo dos 

chineses com a manipulação de palitos vermelhos (números positivos) e palitos 

pretos (números negativos);  

• 3) Grécia – 447 a. C. a 432 a.C. – propõe entender os conceitos de movimento e 

contradição com os pensamentos de Heráclito e a exercitar o pensamente de 

“mão-dupla” controlando os movimentos de entrada e saída em um tanque; 

• 4) Itália – 1400 a 1600 d.C. – utiliza os sinais algébricos (+) e (-) para representar 

movimentos contrários para controlar e registrar quantitativamente os movimentos 

de entrada/saída de dinheiro e de mercadorias de um armazém; 

• 5) Laboratório Atomístico (no Pólo Ártico) – na atualidade – leva o aluno a 

perceber o zero como par de contrários em equilíbrio. Clicando sobre uma carga e 

arrastando-a, o aluno poderá calcular o número resultante. 

 

 

Figura 6 –  Tela de navegação dos cinco espaços – da direita para a esquerda – China 
(Dinastia Qin), China (Dinastia Han), Grécia, Itália e Laboratório Atomístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Universo e seus Contrários15 

 

 

Os valores numéricos das situações de aprendizagem variam aleatoriamente. Desse 

modo, o aluno poderá vivenciá-las por diversas vezes, pois a cada nova viagem encontrará 

                                                 
15  Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 
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novos cálculos e novos desafios com números inteiros. 

Os alunos, sujeitos dessa pesquisa, já traziam consigo alguns conhecimentos sobre os 

números positivos e negativos referentes às temperaturas e linha do tempo, assuntos esses 

abordados nas disciplinas Geografia e História e, dentro desses contextos, reconheciam a 

utilização dos sinais +/– em sua representação, bem como das siglas a.C. e d.C. para designar 

períodos antes e depois de Cristo, respectivamente.  

As intervenções realizadas com o uso do OA O Universo e seus Contrários 

aconteceram na sala da Telemática e eram intercaladas com encontros na sala de aula habitual, 

a partir da necessidade de promover discussões com os alunos mediante as demandas 

apresentadas durante a realização das atividades com objeto na sala da Telemática.  

 

 

5.3.1 As atividades propostas durante a aplicação de O Universo e seus Contrários 

 

 

No primeiro encontro, planejamos dois momentos que aconteceram da seguinte 

forma: 

• Momento 1: Na sala de aula – uma apresentação geral sobre o OA;  

• Momento 2: Na sala da Telemática – uma apresentação mais detalhada no data-

show com o acompanhamento dos alunos, distribuídos em duplas. 

O momento 1 foi cercado por uma visível ansiedade por parte dos alunos para se 

deslocarem para a Telemática.  E, no momento 2, foi difícil conseguir a atenção de todos ao 

passo que a tela inicial do OA, já aberta, despertou o interesse dos alunos que já foram 

“clicando” e se movimentando pelo objeto. Após esse primeiro contato, foi necessário chamar 

a atenção dos alunos no sentido de fazê-los voltar à tela inicial do objeto para, então, 

começarmos, efetivamente, as atividades. À medida que as explicações necessárias iam sendo 

dadas, os alunos iam acompanhando e caminhando na realização das atividades. Todos foram 

orientados a recorrer à opção “Curiosidades” para que se situassem dentro do contexto dos 

personagens que protagonizam a história em cada espaço e mediante qualquer outra 

necessidade, bem como a iniciar as atividades pelo espaço da China – Dinastia Qin. 

As orientações dadas foram recebidas de forma diferenciada pelas duplas. Algumas 

leram, atentamente, as informações para assimilarem o contexto, enquanto outras passaram 

rapidamente pelas telas de leitura. Algumas duplas iniciaram pela China – Dinastia Qin e 

outras por outro espaço da sua escolha. Porém, independente dessa escolha, a interação entre 
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os elementos de cada dupla e das duplas com o OA ficou comprovada pelas trocas de 

informações e de opiniões diante da tela do computador. Os alunos demonstraram entusiasmo 

e ansiedade em explorar todos os espaços do objeto, conseguir realizar as tarefas exigidas e 

receber a senha necessária para conseguir entrar no Laboratório Atomístico. Nesse primeiro 

dia de trabalho muitos alunos conseguiram terminar a sequência de atividades da Dinastia – 

Qin e também avançar para a Dinastia – Han, enquanto que outros não o conseguiram por 

questões que se referem ao tempo reduzido da aula e por algumas dificuldades iniciais na 

manipulação do objeto. Aprofundar? 

O impacto do primeiro dia de utilização do OA foi tamanho que os alunos se 

demonstraram decepcionados ao saber que o segundo encontro seria na própria sala de aula e 

perguntaram quando seria o retorno à Telemática para dar continuidade às atividades do 

objeto.  Esse encontro ocorreu na sala de aula porque foi necessário abrir um espaço para 

atender as dificuldades daqueles alunos que não conseguiram avançar dentro da primeira 

dinastia e, ao mesmo tempo, esclarecer e aprofundar uma questão específica do objeto que 

provocou momentos de discussões no primeiro dia na sala da Telemática: A Máquina do 

Tempo, apresentada na Figura 7 e descrita a seguir. 

 

 

Figura 7 – A Máquina do Tempo – leva o usuário a todos os espaços do Objeto de 
Aprendizagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Universo e seus Contrários16 

 

                                                 
16  Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 
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A Máquina do Tempo é uma situação-problema que deve ser resolvida pelo aluno 

para que ele possa entrar em um espaço desejado. Para iniciar a viagem, o aluno deveria 

responder, corretamente, a pergunta: “Quantos anos você precisa voltar no tempo?”. As datas 

de destino mudam aleatoriamente a cada acesso feito pelo usuário, o que se apresentou como 

um fator motivador uma vez que os alunos podiam regressar em um mesmo espaço e resolver 

uma nova situação.  

Na Dinastia – Qin, a Máquina do Tempo sai da atualidade, portanto 2010, e indica 

uma data, anterior ao nascimento de Cristo, para onde o aluno deve retornar. O ponto de 

conflito nessa situação foram as dúvidas apresentadas pelos alunos quanto à operação 

necessária para fornecer a resposta. O raciocínio consiste em contar quantos anos se passaram 

da atualidade até o nascimento de Cristo e, a partir daí, quantos anos se passaram para chegar 

ao ano indicado. Depois disso, somar as quantidades. A primeira tentativa de muitos alunos 

foi fazer uma subtração, o que comprova que muitos desses alunos ainda estavam 

raciocinando dentro do campo numérico dos números naturais.  

A turma ficou bastante dividida diante dessa situação. Um grupo conseguiu 

compreender que a data destino antes do nascimento de Cristo sugere uma situação diferente 

de uma data destino depois do nascimento de Cristo e concluir, corretamente, sobre o tempo 

necessário para voltar no tempo nas situações-problema. O orgulho desses diante de seu êxito 

fez com que eles “contassem” para outros colegas o caminho para se resolver a situação 

problema, porém, sem nenhuma reflexão. Esse segundo grupo repetiu as indicações de seus 

colegas. Um terceiro grupo, por tentativa, conseguiu fazer a viagem no tempo.  

À medida que essas questões foram sendo observadas, ainda na sala da Telemática, 

aproveitamos os questionamentos e as dúvidas para fazer as intervenções necessárias, 

diretamente com cada dupla, no sentido de fazer com que esses alunos entendessem a ordem 

estabelecida pela linha do tempo e iniciassem um processo de liberação do campo dos 

naturais. No entanto, da mesma forma que uma aula de 50 minutos, às vezes, não se faz 

suficiente para que os alunos desenvolvam toda uma atividade, também essa aula não foi 

suficiente para atender à demanda desencadeada pela “máquina do tempo”. Por esse motivo, o 

segundo encontro com a turma foi na sala de aula com o objetivo de fazer uma discussão 

sobre a visão deles a respeito do primeiro encontro e as dúvidas que ainda persistiam.  

O encontro seguinte aconteceu na Telemática para dar sequência às atividades do 

OA. De posse das informações iniciais necessárias, dessa vez os alunos prosseguiram a partir 

de onde interromperam na aula anterior: China – Dinastia Qin ou China – Dinastia Han. Este 

último espaço apresenta duas situações-problema denominadas Batalha Chinesa e Baile de 
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Máscaras. 

A Batalha Chinesa (Figura 8) apresenta o pensamento chinês para operar com os 

números inteiros através da manipulação de palitos. O elemento palito representava a 

quantidade, e as cores representavam a qualidade dos contrários, cor vermelha (positivo) e cor 

preta (negativo). 

 

 

Figura 8 –  Modo como os chineses realizavam cálculos com números (palitos) positivos 
(vermelhos) e negativos (pretos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Universo e seus Contrários17 

 

 

Essa situação-problema simula um combate entre duas forças combatentes, hunos e 

chineses, os soldados hunos são representados pelos palitos de cor preta e os chineses, pelos 

palitos de cor vermelha. O aluno executa a atividade, seguindo as orientações dadas pelo 

personagem Lui Bang. A batalha consiste em arrastar os palitos correspondentes a cada 

combatente, unir os pares de opostos e separar os restantes. De acordo com o pensamento 

chinês, os pares de opostos se neutralizam e os palitos restantes representam o número de 

soldados sobreviventes (quantidade) do exército vitorioso (qualidade – positivo ou negativo). 

A atividade relacionada ao Baile de Máscaras (Figura 9) segue o mesmo pensamento 

chinês da situação anterior, porém os pares de opostos são homens (palitos vermelhos) e 

mulheres (palitos pretos). Conforme as instruções descritas na tela, o aluno deve manipular os 

                                                 
17  Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 
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palitos de acordo com a quantidade de homens/mulheres que entram/saem do baile, formar os 

casais e registrar a quantidade de “palitos” (homens ou mulheres) sem par. 

 

 

Figura 9 – Baile de Máscaras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Universo e seus Contrários18 

 

 

Na verdade, essas duas atividades são representativas da adição de números inteiros 

através da forma de pensar dos chineses: contrários iguais se anulam e contrários diferentes 

resultam no contrário maior. Através delas, os alunos têm a oportunidade de um contato 

inicial com os significados das operações no campo numérico dos números inteiros, 

auxiliando-os a desenvolver uma forma de pensar tomando como referência o zero como 

ponto de equilíbrio dos contrários. Além disso, a Batalha Chinesa e o Baile de Máscaras 

permitem aos alunos iniciar um processo de abstração da ideia concreta do conjunto dos 

números naturais de que acrescentar, juntar, somar sugere a operação de adição e que retirar, 

tirar e diminuir sugere a operação de subtração. Essa passagem do campo numérico dos 

números naturais para o campo numérico dos números inteiros torna-se importante para que o 

ensino e a aprendizagem dessas operações não permaneçam restritos à memorização de 

regras. 

Nessa etapa do objeto, os alunos se envolveram e interagiram com as atividades da 

mesma forma como na aula anterior. Durante a execução da atividade da Batalha Chinesa 

                                                 
18  Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 
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percebemos que os alunos já conseguiam, manipulando os palitos, determinar o exército 

vitorioso e o número de soldados sobreviventes e, isso era importante para as atividades que 

se seguiriam. Porém, o Baile de Máscaras se tornou repetitivo uma vez que os alunos 

acabaram se perdendo nas entradas e saídas dos homens e das mulheres, arrastando uma 

quantidade errada de palitos ou por meio da inversão das cores para os homens e para as 

mulheres, considerando mais lógico o homem ser representado pela cor preta e a mulher pela 

cor vermelha. Essas dificuldades levaram os alunos a recorrer, várias vezes, ao Histórico19 

para rever suas operações e, em alguns momentos, iniciar todo o procedimento. Essas 

questões foram sendo resolvidas pelo próprio aluno em acordo com sua dupla bem como 

através da mediação da professora/pesquisadora. Assim, o processo percorrido pelos alunos 

permitiu que eles finalizassem essa etapa encontrando a quantidade e a qualidade do 

resultante conforme o caminho indicado pelos chineses.  

A avaliação da experiência vivida durante as duas dinastias chinesas foi realizada nos 

encontros seguintes na própria sala de aula, quando discutimos sobre o princípio ying/yang, 

sobre a cultura chinesa e sobre a importância e o significado das cores nessa cultura. A partir 

daí os alunos se sentiram esclarecidos do motivo pelo qual, no objeto de aprendizagem, o 

homem estava associado à cor vermelha e a mulher, à cor preta.  

A partir desses encontros foi possível perceber por meio de algumas questões 

informais que a maioria dos alunos já compreendia, dentro do contexto do OA, o processo 

operatório de adição de números inteiros, usando o princípio da equivalência. As primeiras 

atividades escritas realizadas em sala de aula foram adaptadas de situações-problema 

presentes no objeto. Nelas os palitos vermelhos e pretos deveriam ser convertidos para 

números positivos e negativos, respectivamente, os pares de opostos, anulados e a quantidade 

restante representaria o resultado. A partir daí alguns alunos já conseguiram perceber alguns 

padrões relativos ao resultado “dessa operação” e usando a linguagem expressa na Batalha 

Chinesa falavam que “ganha a batalha o exército em maior quantidade”. Em função dessa 

conclusão, as próximas atividades eram planejadas e os alunos começavam a realizar algumas 

operações sem terem conhecimento de que se tratava da operação de adição entre números 

inteiros. Essa foi uma das primeiras atividades após a realização da Batalha Chinesa e, muito 

ainda tínhamos que discutir e dúvidas a esclarecer até chegar o momento de formalizar o 

conceito de adição de números inteiros. Porém, nesse início das intervenções era gratificante e 

satisfatório perceber que uma parte dos alunos já estava começando a dar significado ao 

                                                 
19  O Histórico é um recurso de ajuda ao aluno que ao ser acionado apresenta, a qualquer momento, a sequência 

de perguntas feitas anteriormente. 
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conceito abordado pelo OA. 

Dando prosseguimento ao trabalho com o OA, na Telemática, os alunos iniciaram a 

viagem pela Grécia. As atividades nessa etapa do objeto são compostas por um movie-clip da 

música Como uma onda e por um problema denominado Armazenamento de água. A sala da 

Telemática não era equipada com caixa de som que permitisse aos alunos ouvir a canção do 

movie-clip Como uma onda. Um número mais reduzido de duplas se empolgou e se divertiu 

cantando a música junto com as imagens do clip. Porém, esse não foi o sentimento da maioria 

dos alunos que optaram por interromper a sequência dada pelo clip e se direcionar para a 

atividade seguinte – o Armazenamento de água. 

A atividade Armazenamento de água (Figura 10) é ambientada em Atena durante a 

construção do Partenon e a situação-problema consiste em controlar a entrada e a saída de 

água em um tanque onde são lavadas as pedras de mármore utilizadas na construção. A água 

que abastece o tanque é desviada de um rio próximo por um canal que despeja 1000 litros de 

água por hora e, para que a água permaneça em constante movimento no tanque, este possui 

um ralo que, ao ser aberto, escoa 500 litros de água por hora. O aluno é convidado pelo 

arquiteto, senhor Bartolomeu, a ajudá-lo com as medições do volume de água no tanque 

durante quatro dias. Para isso, o aluno deve calcular a quantidade de água dentro do tanque 

com a água em constante movimento, entrando e saindo do tanque, conforme a sequência que 

se segue: 

• No 1° dia, o ralo foi fechado e o canal ficará aberto durante 11 horas. Há quantos 

litros de água, no tanque, no momento? 

• No 2° dia, o canal foi fechado e o ralo ficará aberto durante 10 horas. Há quantos 

litros de água no momento?  

• No 3° dia, o canal e o ralo foram abertos, simultaneamente, ficando assim por 10 

horas. Há quantos litros de água no tanque, no momento? 

• No 4° dia, o canal e o ralo foram abertos ao mesmo tempo, sendo que o canal 

permanecerá assim por 10 horas e o ralo por 9 horas. Há quantos litros de água no 

tanque, no momento?  

Dessa forma, esta atividade consiste em permitir ao aluno aprender a pensar, 

expressar e contar os contrários simultaneamente, como ocorre na natureza. 
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Figura 10 – Canal/ralo – abastecimento e escoamento de água no tanque 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Universo e seus Contrários20 

 

 

Essa etapa do OA foi a que mais exigiu dos alunos e da professora/pesquisadora. 

Porém, cabe especificar alguns motivos que desencadearam os erros às perguntas referentes à 

quantidade de água no tanque. O primeiro está relacionado à capacidade de atenção de um 

grupo de alunos que não identificou as razões pelas quais a água entra e sai do tanque e, dessa 

forma, não conseguiu realizar a tarefa. O segundo se deu pela falta de registro escrito em cada 

medição, o que os levou a esquecer a quantidade de água na medição anterior e se perder nos 

cálculos, embora tivessem recebido a orientação de registrarem, por escrito, as respostas bem 

como, as estratégias utilizadas para encontrar as respostas de cada pergunta feita pelo senhor 

Bartolomeu. O terceiro motivo foi decorrente de problemas de interpretação: os alunos não 

entenderam que os movimentos eram contínuos e o volume de água ia aumentando ou 

diminuindo em relação ao volume anterior. Todas essas questões foram sendo exploradas ao 

longo da execução da atividade e a partir das manifestações dos alunos.  

Essa atividade exigiu do aluno capacidade de atenção, de interpretação, e de realizar 

registros escritos. Nesse sentido, podemos atribuir a esse objeto a capacidade de contribuir 

para o exercício de habilidades necessárias ao alcance de objetivos, ao bom desempenho nas 

atividades escolares ou nas demais atividades do cotidiano e, sobretudo ao desenvolvimento 

do aluno em qualquer uma das áreas do conhecimento e em sua vida. Especificamente, em 

matemática, o registro escrito é necessário para que o aluno consiga organizar e reelaborar o 

                                                 
20  Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 



103 

pensamento. No caso da atividade do Armazenamento de água, o registro escrito se fazia 

importante para que os alunos se lembrassem das medições anteriores, percebessem as 

regularidades e organizassem o seu raciocínio para realizar os cálculos necessários para dar 

prosseguimento às medições seguintes.  

Durante a execução dessa atividade do OA foi possível observar que as medições em 

relação ao primeiro dia ocorreram naturalmente, pois, para os alunos, a razão de 1000 litros 

por hora era imediata. Porém, o mesmo não aconteceu com a segunda medição. A razão de 

500 litros por hora dividiu a turma em relação aos caminhos utilizados para realizar os 

cálculos, a saber:  

• Processo somatório – 500 + 500 + … + 500 (10 parcelas de 500) – o que 

demonstra que esse grupo de alunos ainda não se libertou do processo somatório; 

• Processo multiplicativo – 500 x 10 – raciocínio mais comum; 

• Pensamento proporcional – se em 1h escoassem 1000 litros, então, em 10h, 

escoariam 10000 litros; como o ralo libera 500 litros e 500 é a metade de 1000, 

então, pelo ralo escoem a metade de 10000 litros – raciocínio mais avançado 

utilizado por algumas duplas.  

Independente dos caminhos escolhidos, os alunos conseguiram responder as questões 

dos dois primeiros dias de medição de uma forma tranquila, pois, nessas situações, a atenção 

deles deveria se voltar para apenas um dos elementos, ou o tanque ou o ralo. Porém, as 

dificuldades maiores apareceram, principalmente, durante o terceiro e o quarto dias de 

medição, uma vez que, nesses dias, tanto o canal quanto o ralo estavam abertos e, no quarto 

dia, abertos em razões diferentes. 

Assim, os alunos tinham que permanecer atentos aos dois movimentos, a entrada e a 

saída de água simultâneas, o que exigiu mais tempo e persistência por parte dos alunos que 

tiveram que recorrer ao Histórico, repetidas vezes, para reiniciar a resolução das questões. 

Para auxiliar os alunos a se desvencilhar dos obstáculos encontrados, foi imprescindível a 

intervenção da professora/pesquisadora no sentido de permitir aos alunos avançar para a etapa 

seguinte. A intervenção feita girou em torno da decomposição da situação: primeiro calcular a 

quantidade de água que entrou pelo canal, depois a quantidade de água escoada pelo ralo e, 

por último, a quantidade de água que permaneceu no tanque. Dessa forma, os alunos 

conseguiram vencer os obstáculos encontrados e avançar do terceiro para o quarto dia de 

medição. Com as dificuldades encontradas nessa etapa do OA, algumas duplas não 

conseguiram terminar o espaço da Grécia, o que só foi possível no encontro seguinte, quando 

uma parte da turma iniciou as atividades dentro do espaço da Itália. 



104 

A viagem pela Itália acontece em um momento de evolução através do crescimento 

das cidades, da população e das relações comerciais, o que naturalmente levou a uma 

transformação na forma de pensar e de viver dos europeus.  Nesse contexto, o personagem de 

Brancaleone (Figura 11) conduz o aluno nessa viagem solicitando o seu auxílio na resolução 

de alguns problemas práticos vivenciados em seu armazém: controlar e registrar 

quantitativamente os movimentos resultantes das suas atividades comerciais. Com esse foco, 

o aluno vivencia três situações-problema caracterizadas como: O diário de Brancaleone, As 

sacas de arroz e Os tonéis de vinho. 

 

 

Figura 11 – As atividades comerciais crescem em Florença. O comércio de Brancaleone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Universo e seus Contrários21 

 

 

Na primeira situação, O diário de Brancaleone (Figura 12), Brancaleone 

comercializa arroz e vinho e precisa controlar as entradas e as saídas de mercadoria de seu 

estoque de uma forma mais rápida e prática se comparada aos seus antigos registros 

descritivos. Em função do momento vivido em Florença, a maneira descritiva para controle 

das mercadorias não atendia mais. Nesse momento, a aluno se depara com os 

questionamentos: “É possível continuar com essa forma de registro? Por quê?”, “O número 

natural possibilita o registro de que Brancaleone precisa? Por quê?”. As respostas a essas 

perguntas foram, parcialmente, discutidas entre as duplas, pois demandaram a retomada do 

                                                 
21  Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 
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conceito de número natural.  

 

 

Figura 12 – Ilustração dos registros comerciais no Diário de Brancaleone 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Universo e seus Contrários22 

 

 

Em sala de aula recordamos o conceito de número natural uma vez que tal conceito 

foi abordado no ano anterior e, a partir daí complementamos as respostas inicialmente 

discutidas na sala da telemática para depois discutirmos a ideia iniciada pelo OA no que e 

refere ao conjunto dos números inteiros como extensão do conjunto dos números naturais. 

Porém, não é foco do currículo de Matemática do sétimo ano do Ensino Fundamental do C. A. 

João XXIII (currículo anexo) abordar a organização dos conjuntos numéricos, tal organização 

é feita a partir do oitavo ano do ensino fundamental. Nesse sentido a discussão referente ao 

número natural se restringiu em retomar o conceito e situar a sua origem de forma a responder 

os questionamentos feitos.  

Dando continuidade à esse encontro os alunos apresentaram como solução para o 

problema de Brancaleone registrar as entradas e as saídas das mercadorias, através da 

representação de um número positivo e negativo. Isso aconteceu uma vez que, como 

mencionado anteriormente, os alunos já tinham uma noção da aplicação dessa categoria de 

números, além das situações já trabalhadas em sala de aula. Dessa forma, os alunos 

associaram esse conhecimento anterior com a situação posta pelo OA. 

                                                 
22  Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 
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Na situação As sacas de arroz, Brancaleone tem em seu depósito cinco sacas de arroz 

das quais retira o produto para venda e, ao mesmo tempo, acrescenta arroz para reposição do 

estoque. Assim, o aluno se defronta com o problema de utilizar as representações simbólicas 

estabelecidas, anteriormente, para registrar, na própria saca de arroz, as ações de Brancaleone 

(retirar ou acrescentar arroz), bem como anotar a quantidade de arroz que sobrou em cada 

saca, conforme apresenta a Figura 13. 

 

 

Figura 13 – Brancaleone e o problema das sacas de arroz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Universo e seus Contrários23 

 

 

A orientação dada por Brancaleone no próprio OA – “nunca esquecendo de colocar 

os sinais que indicam excesso ou falta de arroz em relação à quantidade original” – levou os 

alunos a concluírem que o registro da quantidade de entrada/saída do produto deveria estar 

acompanhado dos sinais +/-. Porém, mesmo diante dessa indicação, algumas duplas 

enfrentaram problemas antes do término da atividade: 

• 1) Forma de registro nas placas: ao invés de digitar –11 para representar a venda 

de 11 kg de arroz, essas duplas digitaram 11– ou digitavam 12+ para a reposição 

de 12 kg de arroz ao invés de +12; 

• 2) Omissão do sinal +: da mesma forma que esses alunos reconheciam algumas 

situações relativas ao uso dos números positivos e negativos, também dispunham 
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da informação de que o número positivo poderia ser representado com o sinal + 

ou sem ele; 

• 3) Ordem dos registros nas placas: os alunos não perceberam a orientação, 

bastante sutil, do OA na voz de Brancaleone que diz “Você ficará responsável por 

registrar nas respectivas placas a quantidade acrescentada ou retirada da saca, 

não se esquecendo de anotar em cada saca quantos quilos essa passou a ter”. 

Essa indicação supõe que, na primeira placa, o aluno deve registrar a quantidade 

retirada ou acrescentada em cada saca e, na segunda placa, a quantidade restante 

nas sacas. No entanto, algumas duplas inverteram a ordem de registro nas placas. 

Portanto, algumas dessas questões ou mesmo o conjunto delas representaram os 

obstáculos nessa etapa do OA. As duplas que manifestaram essas dificuldades demonstraram-

se impacientes com as sucessivas mensagens apontando erro nos registros apresentados pelo 

aluno. Após algum tempo, as duplas resolveram suas questões com a mediação da professora/ 

pesquisadora, revendo a situação-problema em conjunto com o colega ou mesmo sob algumas 

tentativas. Mais uma vez a falta de atenção às informações escritas impediu que os alunos 

alcançassem o objetivo com maior facilidade. 

A terceira situação ambientada na Itália é o problema Os tonéis de vinho que consiste 

na execução de duas atividades, que foram trabalhadas no próximo encontro. 

A Figura 14 apresenta a primeira delas, através da qual o aluno tem que aumentar ou 

diminuir a quantidade de vinho em cada tonel de forma a corresponder ao excesso ou à falta 

de vinho indicados nas placas, sabendo que cada traço representa um litro da bebida. 
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Figura 14 –  Em função do nível zero, o nível de vinho deve ser posicionado de acordo com a 
indicação nas placas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Universo e seus Contrários24 

 

 

Uma pergunta frequente das duplas nesse momento do trabalho era referente ao o 

que fazer nessa atividade, o que foi verbalizado pela pergunta: “O que tenho que fazer aqui?”. 

Em alguns casos essa dúvida era consequência da falta de atenção ou mesmo de interpretação 

errada da explicação inicial de Brancaleone quanto ao procedimento para controle de vinho 

nos tonéis. Dessa forma, algumas duplas “clicavam”, aleatoriamente, sobre os indicadores + e 

– no tonel sem reconhecer exatamente a finalidade da atividade e, como tal procedimento não 

contribuiu para a conclusão da atividade, a mediação da professora/pesquisadora se fez 

necessária. Outras duplas interpretaram a indicação das placas como sendo uma quantidade de 

vinho que deveria ser retirada (-) ou acrescentada (+) no tonel. 

Assim, foi necessário um tempo para que esses alunos compreendessem que as 

indicações das placas significavam excesso ou falta de vinho em função do nível 0 marcado 

no tonel. Essa situação-problema levou ao questionamento do significado do zero que, nesse 

caso, não representa a ausência de vinho no tonel, como o seria dentro do campo numérico 

dos números naturais, mas indica uma quantidade inicial da bebida nos tonéis. Durante a 

atividade, na própria sala da Telemática, essas questões foram sendo discutidas e resolvidas, 

possibilitando aos alunos concluírem satisfatoriamente essa etapa. 

A Figura 15 mostra a segunda atividade dessa seção, onde o personagem 

                                                 
24  Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 
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Brancaleone apresenta cinco situações em que o aluno deve transferir o excesso de vinho do 

primeiro tonel para o segundo e, ao mesmo tempo, registrar a quantidade de vinho que ficou 

em excesso ou em falta no segundo tonel. A situação-probema anterior permitiu aos alunos 

compreender o zero relativo e o significado do + como excesso e do – como falta de vinho no 

tonel. Porém, os alunos não conseguiram solucionar a situação-problema de imediato, 

verbalizando as dificuldades através da mesma pergunta: “O que tenho que fazer aqui?”. Essa 

pergunta era respondida com outras indagações feitas pela professora/pesquisadora e que 

remetiam ao problema colocado por Brancaleone, com o objetivo de levar os alunos a 

descobrir a forma de solucionar a questão. Com isso, algumas duplas conseguiram se 

desvencilhar das suas dúvidas e chegar ao fim da atividade. No entanto, outras duplas 

insistiram em resolver a questão usando de tentativas, o que não as conduziu ao sucesso. 

Nesse momento foi necessária uma intervenção mais direta da professora/pesquisadora para 

que essas duplas avançassem para a etapa seguinte.  

 

 

Figura 15 – Transferência de vinho de um tonel para o outro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Universo e seus Contrários25 

 

 

Essa última atividade dividiu os alunos em três grupos: 

• (1) Aqueles que conseguiram concluir a atividade pautados apenas nas 

explicações iniciais feitas pelo OA; 

                                                 
25  Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 
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• (2) Aqueles que passaram pelas explicações iniciais e devido à falta de atenção 

não souberam como proceder para concluir a atividade; 

• (3) Aqueles para quem as explicações iniciais não foram suficientes para a 

realização da atividade. 

Para os grupos 2 e 3, o retorno às explicações iniciais, bem como a leitura pausada 

das mesmas e a intervenção da professora/pesquisadora foram pontos definitivos para a 

conclusão dessa etapa do OA.  

Assim, após a conclusão das atividades da Itália, os alunos conseguiram adquirir o 

último código para compor a senha de oito dígitos, necessária para entrar no Laboratório 

Atomístico. De posse dessa senha o aluno entra no Laboratório Atomístico, onde é chamado a 

auxiliar o senhor Pinguim em suas experiências, cujo objetivo é reduzir a temperatura no Pólo 

Ártico e consequentemente salvar o urso polar do desaparecimento, motivação inicial do 

objeto de aprendizagem O Universo e seus Contrários. 

No Laboratório Atomístico o senhor Pinguim retoma algumas ideias importantes 

abordadas ao longo da viagem pelo tempo e apresenta os seus estudos, experimentos que 

consistem em controlar os movimentos de cargas elétricas e da temperatura.  

Na sequência o senhor Pinguim apresenta ao aluno uma situação, retratada nas telas 

das Figuras 16 e 17, as quais representam as suas experiências com as cargas elétricas 

positivas e negativas. 

 

Figura 16 – Reconhecimento da parcela positiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Universo e seus Contrários26 

                                                 
26  Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 
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Figura 17 – Reconhecimento da parcela negativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Universo e seus Contrários27 

 

 

Nessa atividade o aluno deve, em primeiro lugar, reconhecer o movimento de duas 

cargas positivas (+2) com oito cargas negativas (–8) e, então, encontrar o a carga elétrica 

resultante dessa união (+ 2 – 8), conforme solicitado na figura 18. 

 

 

Figura 18 – O resultado da adição 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Universo e seus Contrários28 

                                                 
27  Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 
28  Disponível em: <http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED/Objetos.php>. 
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A partir dessa situação os alunos tiveram, mais uma vez, a oportunidade de pensar a 

adição de números inteiros, dessa vez dentro do contexto das experiências com cargas 

elétricas. Nessa etapa os alunos manipulavam as cargas elétricas, anulando as opostas e 

emitindo a carga resultante, ou seja, nesse momento os alunos já estavam operando com a 

adição entre números inteiros sem, no entanto, ter essa consciência. 

Nos próximos encontros, na sala de aula, retomamos o contexto das atividades da 

Batalha Chinesa e das experiências com as cargas elétricas. Esses foram os dois contextos 

utilizados pela professora/pesquisadora, nas intervenções seguintes, para trabalhar a adição 

entre números inteiros.  

Na Batalha Chinesa exploramos a ideia abordada no OA na qual as forças 

combatentes se aniquilam um a um e o exército vitorioso é aquele com um número maior de 

soldados. De forma análoga, nas atividades com as cargas elétricas, as cargas opostas se 

anulavam e a carga resultante era dada em função das cargas restantes. Essas ideias foram 

bem apreendidas pelos alunos durante os encontros na Telemática e, em função delas, 

planejamos atividades com o objetivo de discutir  e aprofundar os procedimentos necessários 

para a adição no campo numérico dos números inteiros e, também começar a formalização do 

conceito. Nessas atividades tivemos a oportunidade de refletir e reforçar as idéias já 

trabalhadas e, ao mesmo tempo abordar, dentro do contexto das cargas elétricas a adição de 

números inteiros com mesmos sinais. Depois de alguns encontros muitos alunos já estavam 

conseguindo resolver algumas operações propostas, sem sentir a necessidade de manipular 

palitos ou cargas. 

Assim, após explorar os contextos abordados pelo OA, a operação de adição passou a 

ser manipulável pelos alunos e, a partir daí, foi possível iniciar a formalização do conceito de 

adição no campo numérico dos números inteiros, de forma que a maioria dos alunos passou a 

somar essas quantidades pautados na compreensão dos esquemas operatórios.  

Nessa etapa do trabalho foi possível experimentar um sentimento de satisfação ao 

perceber que os alunos estavam somando quantidades positivas e negativas dentro do 

contexto abordado e sem a preocupação em memorizar as tradicionais regras de sinais.  

Porém, é importante destacar que o trabalho não se encerrou nesse momento, pois 

para alguns alunos o tempo previsto para as intervenções com o uso do OA não foram 

suficientes para dar significado à operação, algumas dificuldades e dúvidas ainda persistiam e 

deviam ser tratadas. 
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5.3.2 Algumas considerações sobre a aplicação de O Universo e seus Contrários 

 

 

Com base nas observações feitas durante o processo de intervenção com o objeto de 

aprendizagem “O Universo e seus Contrários” podemos inferir que esse objeto apresentou-se 

como um grande potencial pedagógico na compreensão da adição entre números inteiros e, ao 

mesmo tempo como um meio para abordar a questão do conceito de número inteiro como 

sendo construído pelo homem ao longo do tempo, em diferentes períodos históricos e em 

contextos culturais diversos. Nesse sentido, os PCN destacam que ao: 

 
[...] revelar a Matemática como criação humana, ao mostrar necessidades e 
preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, ao 
estabelecer comparações entre os conceitos e processos matemáticos do 
passado e do presente, o professor cria condições para que o aluno 
desenvolva atitudes e valores mais favoráveis diante desse conhecimento. 
(BRASIL, 1998, p.42). 

 

Dessa forma, os contextos históricos apresentados pelo OA permitiram 

contextualizar as origens do conceito de número inteiro e, com isso, justificar a sua 

necessidade, além de mostrar o conhecimento matemático como uma construção humana 

organizado de forma não-linear, contrariando a tradicional apresentação linear da matemática. 

As situações disponibilizadas pelo OA estimularam o raciocínio lógico e trouxeram 

contribuições efetivas ao processo de aprendizagem do conteúdo a que se propõem. O 

ambiente criado abriu possibilidades para que a professora/pesquisadora compreendesse o 

processo do aluno para aquisição do conhecimento e, a partir daí fizesse as intervenções 

adequadas para ensinar a adição de números inteiros.  

Porém, cabe ressaltar que somente a manipulação do OA não garantiria a 

aprendizagem desse conteúdo ou de qualquer outro. Os elementos motivadores do OA, cores, 

sons, animação, as situações-problema tornaram-se importantes para a interação do aluno com 

o objeto e com o conteúdo, porém aliado a esses elementos estava a mediação da 

professora/pesquisadora, responsável por promover as reflexões, que instigaram e provocaram 

os alunos a desenvolverem um pensamento matemático na busca de soluções. Nesse sentido, 

os momentos de discussão, as atividades em dupla, as intervenções da 

professora/pesquisadora, as atividades escritas contextualizadas e a comunicação realizada 

durante todo o processo foram imprescindíveis para a construção dos procedimentos 

necessários para alcançar os objetivos propostos com o OA e essenciais para subsidiar a 
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sistematização do conteúdo abordado.  

Além disso, dois outros fatores merecem destaque. Em primeiro lugar, observamos 

que o objeto demandou do aluno capacidade de atenção e de concentração. As atividades em 

que o aluno não se deteve às indicações escritas foram concluídas, porém exigindo a 

intervenção da professora/pesquisadora. Assim, podemos dizer que o OA atende ao princípio 

de mostrar ao aluno a importância dessas competências para o alcance dos objetivos em 

qualquer tarefa. Em segundo lugar, as atividades escritas planejadas dentro do contexto do OA 

tornaram-se importantes para os alunos organizarem e reelaborarem seus pensamentos. Dessa 

forma, durante a realização dessas atividades as deduções dos alunos e as conclusões feitas no 

grupo eram, sempre, registradas por escrito no caderno. 

Enfim, podemos atribuir ao conjunto de todas essas ações o fato de os alunos terem 

conseguido realizar a operação de adição entre números inteiros, dando significado a ela. 

Após descrevermos as atividades desenvolvidas durante a pesquisa de campo, 

apresentaremos no capítulo seguinte uma análise dos resultados alcançados durante o 

processo de desenvolvimento do projeto de trabalho, bem como do uso das tecnologias.
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo pretendemos explicitar os resultados alcançados com o 

desenvolvimento da pesquisa. Os dados foram analisados a partir das observações realizadas 

durante o trabalho de campo e das entrevistas com os alunos das duas turmas do sétimo ano. 

Para isso, o capítulo está estruturado nos seguintes tópicos: 6.1 A prática pedagógica com o 

Objeto de Aprendizagem O Universo e seus Contrários, apresenta os resultados alcançados 

com a aplicação do OA; 6.2 A percepção dos alunos acerca do Projeto de Trabalho, aborda as 

opiniões dos alunos sobre o projeto de trabalho desenvolvido.  

 

 

6.1 A prática pedagógica com o Objeto de Aprendizagem O Universo e seus Contrários 

 

 

O objeto de aprendizagem O Universo e seus Contrários é um recurso digital que 

proporciona um primeiro contato do aluno com o conteúdo, construído com o objetivo de 

levar o aluno à compreensão dos números inteiros e das operações de adição e subtração 

dentro desse campo numérico. Embora os alunos tenham percorrido toda a “viagem” proposta 

pelo OA, cabe destacar que o foco do trabalho com o objeto de aprendizagem esteve na 

aprendizagem da operação de adição entre números inteiros, conforme apresentado e 

justificado nos capítulos 4 e 5. 

Após o desenvolvimento da pesquisa, doze alunos foram submetidos a uma 

entrevista subdividida em duas partes: uma parte oral e uma escrita, conforme roteiro descrito 

no apêndice B. Na primeira parte, os alunos tiveram a oportunidade de falar sobre suas 

impressões, opiniões e dificuldades referentes ao conteúdo trabalhado com o OA. E, na 

segunda parte, esses alunos resolveram questões diretamente ligadas à operação de adição de 

números inteiros.  

 

 

6.1.1 Da conversa com os alunos 

 

 

Nesta seção analisaremos os resultados a partir das observações feitas durante a 
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pesquisa de campo, bem como da entrevista a que os alunos foram submetidos. 

Questionados a respeito de suas dificuldades ao utilizar o OA, oito alunos 

manifestaram ter sentido alguma dificuldade. Dentre essas foi possível destacar: dificuldades 

em manusear o software, em entender as atividades propostas nos espaços da Itália e da 

Grécia. Essas dificuldades foram apontadas pelos alunos através das seguintes manifestações:  

 
Assim, senti mais (dificuldade) de manusear […] manusear mesmo, apertar 
e tal, coisas básicas. (fala de A2, 2011)  

Dificuldade, […] só na Itália que foi na hora de escrever as entradas e 
saídas eu tive um pouco de dificuldade com isso. (fala de A1, 2011) 
 
Eu senti, assim, dificuldade igual aquele do vinho. Senti dificuldade de 
entender o que estava pedindo. E, também na da água naquele negócio de 
controle. Senti muita dificuldade pra poder calcular o que entrava, o que 
ficava […] nos outros quatros dias, senti mais isso. (fala de A11, 2011) 
 
Só foi em […] a minha única dificuldade foi com... aquele era da Grécia... 
Com... O da Grécia, que eu... Não consegui fazer. (fala de A5, 2011) 

 
Os alunos que manifestaram dificuldades em manusear o OA se justificaram em 

função das dificuldades em trabalhar com um software a principio desconhecido, familiarizar-

se com seus botões e layout, saber usar o recurso de ajuda, de informações e de curiosidades. 

Essas dificuldades foram iniciais e as menores encontradas durante a aplicação do OA e não 

se constituíram em empecilhos para o trabalho que viria a ser desenvolvido. Durante o 

caminho percorrido elas foram se dissolvendo independente da intervenção da 

professora/pesquisadora. 

Porém, a maior frequência incidiu entre as dificuldades que apareceram durante a 

execução das atividades propostas no contexto histórico da Grécia e da Itália. Essas 

dificuldades foram, também, verbalizadas pelos alunos e registradas durante as observações 

feitas na pesquisa de campo. 

No nosso entendimento, a pouca atenção dedicada às instruções iniciais para a 

execução dessas atividades foram obstáculos para a compreensão do que estava sendo 

solicitado para a execução da atividade, bem como, responsável pela utilização inadequada 

dos símbolos +/– para registrar os movimentos nas placas das sacas de arroz ou nos tonéis de 

vinho. As primeiras tentativas para resolver as situações propostas não permitiram a 

conclusão da atividade. As dúvidas, os erros e a busca por caminhos finalizaram após a 

indicação de uma leitura atenta e conjunta das explicações iniciais da atividade e, ao mesmo 

tempo, de uma orientação para a execução da mesma que possibilitasse a compreensão dos 
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procedimentos e o registro correto dos movimentos quantitativos e qualitativos nas plaquetas. 

Nesse período contextualizado pelo OA: 

 
[...] o uso dos sinais (+, –), assim como para os comerciantes europeus no 
renascimento, não foi concebido como os sinais algébricos (positivo, 
negativo) da estrutura numérica dos inteiros, mas sim para controlar a 
entrada e saída de arroz das sacas, ou seja, manteve-se atrelado as operações 
de adição e subtração. (RODRIGUES, 2009, p.183). 

 
Assim, as atividades da saca de arroz e dos tonéis de vinho demonstraram-se 

importantes para trabalhar as ideias relativas às ações de acrescentar/retirar (comprar/vender) 

e de excesso/falta presentes no comércio europeu no período do Renascimento.    

A atividade O armazenamento da água, na Grécia, consiste no controle de entrada e 

saída de água um tanque durante quatro dias. As dificuldades apresentadas pelos alunos para a 

execução do controle foram progressivas. Por esse motivo, esta atividade dispensou maior 

atenção por parte dos alunos e um empenho maior por parte da professora/pesquisadora.  

O fator que mais contribuiu para os obstáculos na conclusão dessa etapa do OA foi a 

necessidade de pensar os movimentos opostos de entrada e saída como um pensamento de 

mão-dupla, ou seja, calcular a quantidade de água que permanece no tanque através da 

entrada e saída simultânea de água. Esse obstáculo se justifica pelo fato de a maioria os 

alunos, naquele momento, estarem aptos a realizar cálculos em situações mais concretas, fato 

possibilitado pelo processo operatório no campo dos números naturais. Nesse sentido “o 

princípio da não-contradição, da não-simultaneidade, obstaculizou os alunos a pensarem o 

movimento da água do tanque em sentidos opostos [...]” (RODRIGUES, 2009, p.192).  

Assim, diante de suas dificuldades e sequência de tentativas o aluno foi levado a 

refletir sobre a sua solução e pensar em uma nova solução para então concluir essas etapas. 

Nessas atividades, vividas na Grécia e na Itália, a intervenção da 

professora/pesquisadora chamando o aluno à reflexão foi determinante para que ele 

reorganizasse o seu pensamento e evoluísse para as etapas seguintes, conforme o conjunto de 

ações “descrição-execução-reflexão-depuração” previsto pela espiral da aprendizagem 

descrita por Valente (2002). 

As questões seguintes foram elaboradas em função do foco do trabalho com o OA: a 

aprendizagem da operação de adição entre números inteiros. Nesse sentido, os alunos foram 

questionados quanto ao que aprenderam sobre a adição de números inteiros usando o OA. As 

manifestações dos alunos foram expressas da seguinte forma: 
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Eu aprendi, que ficou mais na minha cabeça, a questão deles se aniquilarem 
e que fica o sinal do maior. É assim que eu aprendi a fazer as operações. 
(fala de A1, 2011) 
 
A batalha que me ajudou bastante, que aí eu consegui compreender […] é 
três positivos com três negativos são zero. Que se tiver mais negativo com 
positivo, os negativos eliminam os positivos e fica e ganha os negativos. Se 
tiver mais positivos elimina os negativos e fica só o positivo. (fala de A5, 
2011) 
 
[…] esse trabalho que a gente fez na informática, eu consegui entender 
melhor que eles se anulam ou se juntam se for todos positivos ou todos 
negativos, é assim. (fala de A12, 2011) 

 
De posse da linguagem abordada pelo OA, nove alunos destacaram os termos 

“anular/aniquilar/eliminar/” como sendo ideias que permitiram a compreensão da operação de 

adição. Nesse sentido, percebemos que os alunos apontaram o princípio da equivalência como 

determinantes para o entendimento dos procedimentos utilizados na resolução da adição entre 

números inteiros. O princípio da equivalência consiste na anulação recíproca das unidades 

positivas e negativas e foi abordado pelo OA durante as atividades do espaço China – dinastia 

Han.  

Os outros três alunos apresentaram sua compreensão pautando-se nas regras de 

sinais, porém percebemos que as regras estavam embasadas na mesma atividade da batalha 

entre Hunos e Chineses.  

Através dessa questão verificamos que a compreensão dos alunos em relação à 

adição dos números inteiros pautou-se na ideia de eliminar as quantidades positivas e 

negativas que poderiam ser anuladas e, a partir daí, obter o resultado em função da quantidade 

e da qualidade restante. A partir desta ideia inicial elaborada por meio dessa atividade do OA, 

os alunos começaram a construir caminhos para compreender os procedimentos necessários 

para realizar a operação de adição entre números inteiros.  

Neste momento cabe apontar 

 
[...] que as situações de aprendizagem precisam estar centradas na 
construção de significados, na elaboração de estratégias e na resolução de 
problemas em que o aluno desenvolve processos importantes como intuição, 
analogia, e não atividades voltadas para a memorização, desprovidas de 
compreensão ou de um trabalho que privilegie uma formalização precoce de 
conceitos. (BRASIL, 1998, p. 63). 

 
Assim podemos destacar que as situações de aprendizagem disponibilizadas pelo 

OA, neste espaço, permitiram aos alunos construir significados e elaborar de estratégias para 

futuramente resolvermos o problema que tínhamos a resolver: a operação de adição de 



119 

números inteiros. 

Embora os alunos tivessem manifestado uma compreensão inicial dos princípios 

necessários para a resolução da operação de adição entre números inteiros, tivemos alguns 

percalços durante o processo de construção desse conceito. Esses obstáculos foram percebidos 

durante a pesquisa de campo e, por esse motivo, as discussões acerca das ideias abordadas 

pelo OA se estenderam para a sala de aula com o objetivo de sanar os problemas apresentados 

pelos alunos. Tais obstáculos foram apontados por cinco dos alunos entrevistados, conforme 

pode ser visto nos relatos a seguir: 

 
[…] eu não estava entendendo direito como você podia tirar, assim, um 
positivo de um negativo. Um negócio muito estranho pra mim. (fala de A3, 
2011) 
 
Dificuldades que eu tive foram […] quando estava com negativo pra somar 
com positivo que dava um número negativo. Ainda, que anulava e ficava 
negativo que foi difícil de compreender. (fala de A6, 2011) 
 
[…] eu sempre achava que […] negativo com negativo um subtraía do outro 
para dar o resultado. (fala de A9, 2011) 
 
As dificuldades que eu tive, nas primeiras aulas [… ]. Eu acho que foi esse 
jogo que me ajudou a entender […] eu embolava tudo não sabia mais o que 
era negativo ou positivo no final. […] ele me ajudou a entender a questão. 
(fala de A12, 2011) 

 
As dificuldades verbalizadas pelos alunos sinalizam que estes permaneciam 

associando, à operação de adição, as ideias de colocar, acrescentar, aumentar, juntar, ou seja, 

esses alunos ainda não haviam se desprendido do processo operatório da adição dentro do 

campo numérico dos números naturais. A passagem do campo numérico dos números naturais 

para o campo numérico dos números inteiros não é imediata, a compreensão de um novo 

sistema de numérico decorre de um tempo para o aluno, conforme apontado por Teixeira 

(1993): 

 
A aprendizagem operatória dos números inteiros tendo como pressuposto a 
compreensão do seu significado, supõe que o aluno domine paulatinamente 
as proposições que regem os inteiros como um sistema. A compreensão, 
conforme o referencial da Psicologia Genética, parte da periferia para o 
centro, ou seja, nos primórdios esta compreensão é parcial porque se dá nos 
limites do fazer, para aos poucos ir mergulhando nas leis dos sistemas, 
tornando explícitas ou conscientes das propriedades que o regem. 
(TEIXEIRA, 1993, p.61) 

 
Nesse sentido, precisávamos respeitar o tempo e as dificuldades desses alunos e criar 

momentos para que, aos poucos, eles assimilassem as ideias iniciais, aprofundassem e 
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generalizassem esses conhecimentos para nos prepararmos para a formalização da adição 

entre os números positivos e negativos. Por esse motivo, alguns encontros foram planejados 

com o intuito de abrir espaço para os questionamentos dos alunos, aprofundar as idéias 

iniciais adquiridas no contexto da batalha chinesa e, ao mesmo tempo, dar oportunidade aos 

alunos de ampliar os conhecimentos adquiridos e/ou construir novos para se desvencilhar dos 

obstáculos apontados por eles. As intervenções em sala de aula configuraram-se em torno das 

situações abordadas pelo OA através do pensamento matemático chinês e dos critérios de 

equivalência, compreendidos inicialmente.  

Neste sentido, as intervenções aconteceram como preconiza Schlünzen (2000) que 

considera importante ao professor agir e intervir, respeitando o tempo e as dificuldades do 

aluno e, também, aceitar suas construções e auxiliá-los a formalizar os conceitos.  

Dessa forma, os alunos começaram a resolver algumas operações pensando o 

resultado da operação a partir da quantidade de palitos (número) e da qualidade dos palitos 

(cor/sinal), resultantes após as anulações mútuas dos opostos.  

Apesar das dificuldades apresentadas e verbalizadas durante o processo de utilização 

do OA, os alunos em sua totalidade consideraram o recurso como um facilitador para a 

compreensão dos procedimentos necessários para realizar a operação de adição entre números 

positivos e negativos, o que pode ser comprovado pelas suas falas: 

 
[…] facilitou na hora de entender o quê que estava acontecendo quando eu 
fazia aquela operação. […] Simplesmente, fazer, ... me ajudou a entender o 
que eu estava fazendo quando eu chegava ao resultado. (fala de A1, 2011) 
 
Facilitou bastante a compreender. Porque com o objeto de animação assim, 
a gente tem mais interesse […] por eles, né? […] não fica aquele negócio 
chato. Com animação é melhor, facilita bastante, porque você fica 
empolgado.(fala de A7, 2011) 
 
Foi bem mais fácil. Tipo, que a gente aprendeu meio que brincando aí... foi 
mais fácil. (fala de A9, 2011) 
 
Sim. Muito. […] ajudou mais a compreender a ideia mesmo do que é a 
adição. (fala de A10, 2011) 

 
A frequência alta neste item está associada à presença do computador, ao contexto 

histórico apresentado pelo objeto que despertaram o interesse dos alunos no trabalho com o 

conteúdo, aos desafios postos e, ao mesmo tempo, pela forma lúdica como as situações foram 

abordadas pelo OA.  

O computador cria “a perspectiva das crianças aprenderem brincando, pois, por meio 

de simulações, elas podem verificar coisas jamais imagináveis, como podem também 
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expressar e construir suas ideias criativamente e comunicar-se” (SCHLÜNZEN, 2000, p. 82). 

Assim, a presença do computador, interpretado como um “jogo” pelos alunos, foi um estímulo 

desde o início das atividades com o OA até a sua finalização, quando os alunos, de posse das 

senhas, poderiam alcançar o último espaço do OA.  

Dessa forma, o computador associado ao OA permitiu que a professora 

contextualizasse o conceito de número inteiro, proporcionou a envolvimento do aluno com 

um tema do currículo e, ao mesmo tempo, possibilitou a construção de regras próprias para 

executar a adição entre números inteiros. Com isso, acreditamos, então, que esse objeto tem 

um potencial que traz ganhos tanto ao aspecto cognitivo quanto ao aspecto didático. 

 

 

6.1.2 Desempenho dos alunos na parte escrita da entrevista 

 

 

A segunda parte da entrevista constou de questões escritas abordando contextos 

abordados pelo OA, bem como de questões nas quais os alunos deveriam resolver algumas 

operações de adição entre números inteiros, como forma de averiguar o aprendizado do 

conteúdo. 

A quinta e a sexta questões foram elaboradas simulando, respectivamente, a batalha 

entre Hunos e Chineses, abordadas no espaço China – dinastia Han e as experiências com 

cargas elétricas realizadas pelo senhor Pinguim no Laboratório Atomístico. 

Nas batalhas e nas experiências propostas, o índice de acerto foi bastante alto, 

conforme apresentado nas Tabelas 2 e 3:  

 

 

Tabela 2 –  Acertos na 5ª questão da entrevista, por participantes da pesquisa, 2010, Juiz de 
Fora, MG 

Estágios Frequência de acertos (n) 

Batalha 1 12 

Batalha 2 12 

Batalha 3 11 

Batalha 4 11 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 3 –  Acertos na 6ª questão da entrevista, por participantes da pesquisa, 2010, Juiz de 
Fora, MG 

Experiências Frequência de acertos (n) 

Experiência 1 12 

Experiência 2 12 

Experiência 3 12 

Experiência 4 11 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

As frequências acima mostram que, apesar das dificuldades iniciais os alunos 

demonstraram compreender as questões propostas relacionadas às atividades mencionadas. 

A batalha entre Hunos e Chineses foi facilmente executada pelos alunos durante o 

manuseio com o OA. Nessa fase, diante de uma resposta incorreta, o OA emitia uma 

mensagem ao aluno relembrando os procedimentos necessários para executar a atividade da 

batalha, o que permitiu ao aluno rever a sua solução e, dar continuidade às batalhas seguintes. 

Segundo Costa (1999) a interatividade em um software é importante para o seu potencial 

pedagógico e interfere no envolvimento do aluno. No caso em específico a interação de O 

Universo e seus Contrários permitiu ao aluno avaliar e avançar.  

As ideias advindas da batalha - a saber, cada par de combatentes Chinês (palito 

vermelho) e Huno (palito preto) se aniquilam e os palitos restantes expressam o número de 

sobreviventes (quantidade) e o exército vitorioso (qualidade) - foram levadas para a sala de 

aula como forma de contextualizar e trabalhar a adição entre números inteiros com sinais 

opostos. Para isso, os combatentes chineses e os combatentes hunos eram associados, 

respectivamente, aos números positivos e negativos, e a soma era representada pela 

quantidade e qualidade de palitos restantes, após a anulação dos opostos.  

As experiências com as cargas elétricas realizadas no Laboratório Atomístico usaram 

ideia semelhante à da batalha: as cargas opostas se anulavam e a carga resultante era 

representada pela quantidade e pela qualidade das cargas que restavam. Além disso, essa 

situação permitiu abordar a adição entre números de mesmos sinais, representados por cargas 

iguais. 

A partir das ideias assimiladas dentro do contexto da batalha entre Hunos e Chineses 

e das experiências realizadas no Laboratório Atomístico, construímos os procedimentos 

necessários para trabalhar a adição dentro do campo numérico dos números inteiros. 
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Conforme os PCN (BRASIL, 1998) o estudo de números inteiros deve avançar de situações 

mais intuitivas como, por exemplo, pontos em jogo, perdas e ganhos, débitos e créditos, para 

situações que permitam aos alunos compreender as regras das operações. E, no nosso 

entendimento as situações-problema abordadas na China – Dinastia Han e no Laboratório 

Atomístico abriram possibilidades para essa compreensão. 

Nesse sentido, as situações postas pela utilização do OA constituíram-se como 

facilitadoras aos processos de ensino e aprendizagem do conteúdo abordado, o que pôde ser 

comprovado no item seguinte da entrevista. 

A última questão foi composta de oito adições entre números inteiros e teve como 

objetivo avaliar se os alunos, através dos contextos abordados com a aplicação do OA, 

conseguiram adquirir os conhecimentos necessários para somar dentro do conjunto numérico 

dos inteiros. O resultado está apresentado na Tabela 4: 

 

 

Tabela 4 –  Acertos na 7ª questão da entrevista, por participantes da pesquisa, 2010, Juiz de 
Fora, MG 

Operações Frequência de acertos (n) 

Operação 1 12 

Operação 2 12 

Operação 3 12 

Operação 4 12 

Operação 5 11 

Operação 6 10 

Operação 7 12 

Operação 8 10 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Os valores acima mostram que a maioria dos alunos conseguiu responder 

corretamente as operações, neste sentido os alunos demonstraram ter generalizado os 

processos operatórios já internalizados para dentro do campo numérico dos números inteiros.  

Como já foi mencionado anteriormente, com base nas situações-problema postas pela 

batalha Chinesa e pelo Laboratório Atomístico planejamos algumas atividades escritas que 

foram realizadas em sala de aula, o conjunto dessas situações levaram os alunos a perceber as 



124 

regras de sinais. Ou seja, essas situações-problema facilitaram a construção da operação de 

adição sem ter que impor a memorização das regras de sinais.   

É imprescindível registrar os depoimentos dados pelos alunos quanto ao uso do 

computador para desenvolver o conteúdo matemático. Em suas falas, a presença do 

computador foi um motivador nas aulas e responsável por desencadear interesse pelo 

conteúdo e potencializar o aprendizado. 

 
[…] com o computador e essas coisas diferentes ajuda bastante, faz 
descontrair e aprender de um modo legal. (fala de A3, 2010) 
 
Ah, eu achei legal […] porque além de ajudar a gente na sala de aula, na 
matéria, a gente aprende brincando. Aí, fica mais até divertido. (fala de A12, 
2010) 
 
Ah eu acho que é mais fácil de aprender com essa atividade no computador. 
Porque, às vezes, quando tem atividade em folha assim aí fica sem vontade 
de fazer e, no computador não, no computador já é mais legal de fazer as 
atividades, você aprende melhor. (fala de A7, 2010) 
 
Contribuiu (o computador) muito, porque ... ainda mais matemática […] 
esse “jogo” no computador que a gente jogou foi muito bom porque fez com 
que a gente aprendesse a gostar da matéria […]. Você continuou 
aprendendo […] mas de uma forma diferente, uma forma que você goste 
mais de aprender. (fala de A6, 2010)  

 
Porém, cabe retomar a discussão sobre a importância da mediação do professor nesse 

processo como determinante para a eficácia do uso de uma ferramenta tecnológica. Neste 

sentido 

 
[...] o uso do computador não pode prescindir da presença de um professor, 
que exerce um papel fundamental como mediador ou facilitador de 
aprendizagem do aluno. A participação do professor nesse processo é de 
extrema importância, pois ele será o orientador, o desequilibrador, o 
estimulador, o dinamizador do processo ensino-aprendizagem. Ele deve 
buscar formas de ajudar o aluno, despertando o seu interesse, desafiando-o, 
levando-o à discussão e à reflexão, auxiliando-o a descobrir o significado do 
conteúdo abordado. (SCHLÜNZEN, 2000, p.81) 

 
Diante do exposto, podemos considerar que o uso da tecnologia em conjunto a 

abordagem com sócio-histórica do OA e as intervenções realizadas tanto na sala da 

Telemática quanto na sala de aula, constituíram um ambiente de aprendizagem inovador e rico 

que permitiu contemplar o currículo e dar significado ao conceito de número inteiro, mas 

especificamente aos procedimentos necessários para a realização da operação de adição 

dentro do conjunto numérico dos números inteiros. 
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6.2 A percepção dos alunos acerca do Projeto de Trabalho 

 

 

O processo de desenvolvimento do projeto de trabalho associado ao uso de 

tecnologias teve como foco a criação de um ambiente CCS com o objetivo de reduzir os 

problemas que cercam o ensino e a aprendizagem da matemática, entre eles, a 

descontextualização e a consequente falta de interesse por parte dos alunos. As atividades 

desenvolvidas durante o projeto estimularam os alunos a continuar trabalhando e 

proporcionaram o seu envolvimento nas diferentes etapas do projeto, o que foi possível 

perceber durante a observação e nos depoimentos registrados durante a entrevista, cujo roteiro 

está descrito no Apêndice C. 

 

 

6.2.1 Da conversa com os alunos 

 

 

Considerando que na proposta defendida por Hernandez (1998) o atendimento a 

interesse é um dos pontos a ser discutido no desenvolvimento de um projeto de trabalho, uma 

das questões submetida aos alunos procurou averiguar se o aluno atribuiu importância à sua 

participação mais ativa no assunto trabalhado em sala de aula. Nesse sentido, a maioria dos 

alunos considerou mais satisfatório trabalhar com um tema desencadeado por sua escolha do 

que um tema proposto pelo professor. Porém, dois alunos consideraram satisfatória a 

ocorrência das duas possibilidades e um aluno indicou a experiência do professor como 

determinante na discussão dos temas em sala. Os depoimentos mostram as opiniões dos 

alunos: 

 
É eu prefiro desenvolver um tema do nosso interesse porque é uma maneira 
da gente ficar mais interessado na matemática, não ficar só naquelas 
mesmas atividades de dentro da sala de aula e a gente acaba gostando mais 
da matéria. É, eu acho que fico com mais interesse até na hora de estudar, 
[…] além de aprender sobre a matemática vai aprender sobre outros 
assuntos … (fala de A8, 2011) 
Um tema definido que a gente mesmo escolheu. Porque eu acho que a gente 
aprende mais coisa […] tem mais interesse pelo assunto, acho que […] a 
gente aprende mais coisa que não sabia e acaba conhecendo mais coisas 
novas. (fala de A1, 2011) 
 
Eu acho que é melhor o tema que a gente escolhe porque a gente pode se 
envolver mais com a matéria. (fala de A11, 2011) 
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Eu considero satisfatório desenvolver o conteúdo matemático a partir do 
tema definido em função do interesse, porque a pessoa fica com mais 
empenho pra fazer o trabalho do que um tema decidido pelo professor, o 
qual você pode não ter tanto interesse. E, mas também acho legal ter um 
tema proposto pelo professor porque você aprende sobre uma coisa que você 
não iria pesquisar sobre o assunto justamente por não ter interesse e pode 
acabar gostando. (fala de A2, 2011) 
 
Pelo professor, porque o nosso interesse a gente já sabe a metade do 
assunto. Com o professor […] ele já é experiente no assunto e a gente pode 
aprender mais. (fala de A5, 2011) 

 
O termo “aprender” foi uma constante nos depoimentos desses alunos. Isso nos leva 

a avaliar que, para eles, alcançar a aprendizagem depende de interesse, motivação e, ao 

mesmo tempo, de envolvimento com o conteúdo. No nosso entendimento essas são condições 

para que os alunos se empenhem no processo de ensino investindo em seu desenvolvimento. 

Nesse sentido Schlünzen (2000) defende a importância do querer aprender e do envolvimento 

afetivo entre o aprendiz e o tema abordado para o processo de aprendizagem.  

Assim, os fatores que movimentam os alunos em sua aprendizagem nos colocam a 

preocupação em integrar ao ensino situações desafiadoras que abordem problemas próximos 

da realidade dos estudantes e os envolvam com atividades contextualizadas, como forma de 

resgatar o querer aprender e de torná-los mais atuantes. É nesse sentido que Moran Costas 

(2009), Hernández (1998) e Schlünzen Júnior, Schlünzen e Santos (2010) consideram que o 

conhecimento deve emergir do contexto e das práticas sociais dos aprendizes.  

Os projetos de trabalho apresentam-se como uma forma de atender às expectativas 

dos alunos, pois emergem “do interesse e contexto do aluno […] criando situações de 

aprendizagem desafiadoras, que utilizam estratégias que possibilitam situações para a solução 

de problemas” (SCHLÜNZEN, 2000, p.68). 

Nesse sentido, o projeto de trabalho desenvolvido teve como intuito transformar uma 

realidade no ensino de Matemática, alarmada pelos alunos, no sentido de provocar mudanças 

“naquelas mesmas atividades dentro de sala de aula”. Tendo em vista as primeiras 

impressões dos alunos acerca do tema desenvolvido através do projeto de trabalho, 

acreditamos que o projeto desenvolvido promoveu nos educandos a oportunidade vivenciar 

processos de ensino e aprendizagem diferenciados, o que é reforçado nos depoimentos que se 

seguem.  

Durante a fase de escolha do tema, cada aluno teve a oportunidade de argumentar, 

defender e votar sobre o tema para o projeto. Entre os alunos entrevistados apenas um havia 

levantado o “esporte” durante a fase de escolha do tema para o trabalho. Porém, todos 
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consideraram que o trabalho aconteceu dentro de suas expectativas iniciais, que foram: 

aprofundar conhecimentos a respeito do tema, descobrir a ligação do tema com a matemática, 

ter aulas diferentes e mais interessantes. Tais expectativas ficam evidentes nas falas: 

 
[…] as minhas expectativas sobre esporte não era uma expectativa boa eu 
não... não gostava muito desse assunto tanto é que eu nem pratico, não 
praticava, mas aí depois que a gente trabalhou, pesquisou sobre o que era o 
esporte, viu a diversidade dos esportes que tem […] eu comecei a gostar do 
assunto. (fala A2, 2011) 
 
A princípio eu não gostei muito do tema, mas a partir do momento que nós 
fomos pesquisando, principalmente, sobre a inclusão social no esporte, 
pessoas com deficiência, isso me ajudou muito. A princípio as minhas 
expectativas eram que as aulas seriam animadas seriam mais interessantes 
[…] realmente atendeu as minhas expectativas. O esporte foi uma coisa, 
assim, que eu fui aprendendo a gostar com tempo. (fala de A6, 2011) 

 
Conforme apontado por Almeida (1999) o projeto de trabalho é capaz de desenvolver 

papéis importantes à formação do cidadão, como o trabalho em equipe, a tomada de decisões, 

trocas recíprocas e a comunicação. Acreditamos que o processo de votação para a definição 

do tema foi um exercício importante para o desenvolvimento de tais capacidades. Os alunos 

argumentaram, escutaram os colegas e debateram sobre os temas propostos. Esse processo 

fluiu com muita clareza e fez com que os alunos se pautassem nos argumentos postos para 

tomar a sua decisão, o que os tornou responsáveis em relação ao tema escolhido pela maioria. 

Esse foi em momento bastante rico para os alunos e foi traduzido por meio das manifestações: 

“[…] todos participaram juntos, […] a turma teve que se unir, […] não houve discussões 

[…]”... com desenvoltura, formular e resolver problemas relacionados com situações contextuais; 

Embora fosse visível a contrariedade dos alunos propensos a outros temas, conforme 

falas anteriores, todos se empenharam e participaram ativamente das etapas de construção do 

projeto.  

Nesse sentido, podemos considerar que em uma esfera reduzida o projeto de trabalho 

cumpriu com um papel social no que se refere ao exercício de direito e deveres, contribuindo 

para o crescimento social e político do estudante. Assim, dentro do projeto de trabalho a 

Matemática se tornou: 

 
[...] útil ao desenvolver a capacidade do aluno de lidar com situações novas e 
reais. Ela também faz parte de uma preparação para a participação política 
do indivíduo ao desenvolver noções de economia, a capacidade de analisar e 
interpretar dados estatísticos, a capacidade de resolver situações de conflito e 
de tomar decisões. Nesse sentido, pode-se dizer que a Matemática é útil 
como instrumentador para a vida. (BIOTTO FILHO, 2008, p.11). 

 



128 

Embora dois alunos tivessem apontado a importância em desenvolver o conteúdo 

disciplinar através de assuntos propostos pelo professor em função de sua condição de maior 

experiência, todos os alunos entrevistados apontaram o desejo de desenvolver outro projeto de 

trabalho, o que pode ser confirmado pelos registros: 

 
Eu gostaria, porque a gente aprendeu muitas coisas novas, eu gostei muito 
de trabalhar com isso, e também se a gente pudesse escolher outros temas 
também pra trabalhar acho que ia ser muito legal aprender coisas novas. 
(fala de A1, 2011) 
 
Fazendo dessa forma (um projeto de trabalho) […] apresenta a matemática 
de uma outra forma. (fala de A3, 2011) 
 
Sim, porque a matemática ela às vezes fecha muito no contexto. Quando a 
gente usa a matemática em outras coisas, a gente acaba descobrindo uma 
nova matemática, acaba gostando mais, foi o que aconteceu comigo […] eu 
não me interessava muito pela matemática, quando essas duas se 
misturaram, fez com que eu gostasse cada vez mais da matemática. (fala de 
A6, 2011) 

 
As manifestações dos alunos refletem o desejo por um aprender mais dinâmico, o 

desejo de tornarem-se mais participativos em seu processo de aprendizagem e, ao mesmo 

tempo, de vivenciar uma nova escola e uma nova Matemática. Dessa forma, os alunos 

anseiam por uma escola e por uma Matemática próximas às suas vivências. 

Ao querer realizar outro projeto de trabalho, esses alunos manifestam querer sair: 

 
[...] da passividade, tornando-se o ser ativo, participativo, criativo, crítico e 
independente […] deixando florescer suas habilidades, emoções. 
Transformando em conhecimento as informações que são significativas para 
ele, formalizando cada conceito que é importante e descobrindo a relação 
com tudo que está aprendendo, a partir de seus interesses individuais no seu 
contexto, tornando-se um cidadão preparado para atuar no mundo em que 
vive. (SCHLÜNZEN, 2000, p.66). 

 
O desejo de conhecer “outras coisas/coisas novas” é o desejo de se desvencilhar das 

amarras colocadas pelos rígidos programas de ensino e de extrapolar o universo da escola, 

conectando-a ao mundo exterior. Essa busca e curiosidades manifestadas pelos alunos dessa 

faixa etária apresentam-se como uma oportunidade para desenvolvimento de habilidades 

como aprender a aprender e de acordo com Hernández (1998) o trabalho com temas que 

despertem curiosidades criam uma demanda de continuar aprendendo, atendendo a demandas 

da sociedade atual. 

As expectativas dos alunos nos impulsionam, professores e escola, a refletir sobre as 

situações de aprendizagem que se colocam à nossa frente e que estão presentes no cotidiano 
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de nossos alunos, dentro e fora da escola.  

Quanto à segunda etapa do projeto, a fase de levantamento e seleção de informações 

e de organização e apresentação das informações selecionadas, os alunos relataram não ter 

apresentado nenhuma dificuldade durante a sua realização.  

Em um primeiro momento foi feita uma pesquisa individual e, depois, em grupos os 

alunos discutiram sobre o tema e as informações que seriam utilizadas na apresentação. A 

confecção dos slides foi feita pelo grupo para que, dessa forma, todos colaborassem com a 

finalização do trabalho. Durante essa etapa os alunos tiveram uma participação efetiva nas 

atividades propostas, tanto nas individuais quanto em grupo.  

Em relação ao levantamento de informações sobre o tema, dois alunos manifestaram 

preocupação em buscar informações confiáveis, que poderiam ser divulgadas para os demais 

colegas durante apresentação. Em relação a essa fase, os alunos manifestaram-se da seguinte 

maneira: 

 
Ah, eu não achei difícil não, mas às vezes, como eu não tinha muito 
conhecimento sobre os esportes, eu não tinha como saber que aquela 
informação do site era realmente verdadeira ou se às vezes era um site que 
não é muito confiável […] (fala de A8, 2011) 
 
Ah, […] a gente já tinha pesquisado alguma coisa e a gente (no grupo) 
montou os slides […] e na apresentação a gente se organizou direito o que 
tinha e a gente apresentou. A gente conseguiu fazer uma boa apresentação. 
(fala de A9, 2011) 
 
É, eu participei como todos. Eu ajudei a fazer os slides, ajudei a apresentar, 
também. [...] foi tranquilo. (fala de A10, 2011) 

 
A ampla participação e colaboração dos alunos nessas etapas podem ser atribuídas: 

ao trabalho em grupo, que favoreceu a organização do trabalho e a troca de informações entre 

os alunos; ao uso do computador, que potencializou a interação do aluno com o tema do 

projeto; e, ressaltando o que já foi mencionado, ao fato de estarem participando de um 

trabalho que despertou o interesse. 

Biotto Filho (2008) reforça que o trabalho em grupo é uma característica importante 

em projetos de trabalho, pois permite o envolvimento dos indivíduos, o compartilhamento de 

tarefas, a troca de opiniões e de experiências. E, quanto ao uso do computador, Schlünzen 

(2000) destaca o seu papel de potencializador das produções dos alunos e, ao mesmo tempo, 

aponta a sua importância no processo de aprendizagem uma vez que essa ferramenta:  
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[...] permite ao aluno o fácil e rápido acesso a recursos que colaboram para 
explicitar seu pensamento, ele poderá ser utilizado para o desenvolvimento 
de projetos, ou para testar hipóteses, refletir sobre os resultados e, até mesmo 
para depurar o conhecimento. (SCHLÜNZEN, 2000, p.82). 

 
O próximo item da entrevista avaliou participação dos alunos na terceira etapa do 

projeto de trabalho, que foi subdividida em quatro momentos, a saber: construção do roteiro 

da entrevista para a pesquisa de opinião; aplicação da pesquisa de opinião; cálculo dos 

percentuais; construção dos gráficos.  

O momento de menor participação dos alunos foi na elaboração das perguntas que 

iriam compor a entrevista para a pesquisa de opinião. A dinâmica para a definição desse 

roteiro foi a seguinte: a professora/pesquisadora sugeriu algumas questões e, em conjunto 

com os alunos, esse roteiro pré-estabelecido poderia passar por inclusão, alteração ou mesmo 

exclusão de algumas das questões. Portanto, essa dinâmica não promoveu a participação de 

todos. Atribuímos esse mínimo envolvimento à falta de oportunidade e de espaço dados aos 

alunos para que eles mesmos trabalhassem na construção desse roteiro, propondo e refletindo 

sobre as questões, para depois ser socializado com a turma e finalizado coletivamente.  

Nas demais etapas, que foram realizadas em grupo, alguns alunos não tiveram uma 

participação efetiva em função das dificuldades apresentadas em determinada tarefa, 

principalmente no conteúdo referente ao cálculo de porcentagem, o que pode ser confirmado 

pelos depoimentos registrados durante as entrevistas: 

 
Então, a minha participação foi na aplicação das entrevistas eu acho que 
nas duas primeiras entrevistas eu fiquei meio tímida porque era com gente 
que não conhecia […]. No cálculo do percentual das opções das entrevistas, 
a minha participação foi razoável, porque vou ser sincera eu não mando 
muito bem em matemática, então eu tentei ajudar […]. Na construção dos 
gráficos eu ajudei, eu gosto de montar gráficos e aí a gente fez no 
computador.” (fala de A2, 2011) 
 
[…] eu comecei a ficar mais curiosa sobre esse assunto então [...] eu acabei 
participando mais dessa etapa (aplicação da entrevista). Essa aí (cálculo de 
porcentagem) foi a que menos participei assim, matemática não era o meu 
forte, mas aí as meninas […] foram me ajudando e consegui calcular 
também. […] quando a gente tá em grupo todo mundo tem assim suas 
dificuldades, todo mundo é melhor numa coisa e pior em outra, e quando 
você é... ruim ou não sabe sobre aquele assunto a pessoa do seu grupo que 
sabe ela te ajuda, te apoia e você ajuda outras pessoas, então aquela coisa 
de cumplicidade, cada um ajuda outra pessoa e o resultado fica muito 
melhor.” (fala de A6, 2011) 
 
Na aplicação (da entrevista) eu perguntei nas outras salas o questionário e 
eu respondi o questionário também. Eu ajudei contando […] todo mundo 
ajudou, também. O meu grupo foi muito bom, porque todo mundo colaborou. 
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E no cálculo dos percentuais que foi esse momento então que todo mundo 
ajudou. Na construção dos gráficos eu construí também, lá em baixo no 
computador, na telemática. (fala de A12, 2011) 

 
As descrições acima revelam que o trabalho em grupo funcionou como um espaço de 

trocas. Diante das dificuldades apresentadas por um membro, o grupo agiu cooperativamente 

na tentativa de sanar as dúvidas que surgiam.  

Diante do exposto, Schlünzen (2000) elenca sete pontos importantes ao 

desenvolvimento de um projeto de trabalho, entre eles, que seja criado um ambiente “para um 

melhor envolvimento e interesse no grupo e individualmente, desenvolvendo os aspectos de 

cooperação, colaboração e solidariedade, sem esquecer do respeito pela individualidade de 

cada um; […]” (SCHLÜNZEN, 2000, p.139). Em consonância com a autora os alunos, no 

projeto de trabalho “Esporte”, tornaram-se colaborativos, cooperativos e, também solidários 

uns com os outros durante as atividades em dupla e em grupo.  

Nesse sentido os PCN (BRASIL, 1998) constatam a necessidade de valorizar o 

trabalho coletivo e envolver os alunos em uma aprendizagem contextualizada, através da qual 

os alunos desenvolvam a capacidade de construir conhecimentos e de interagir com seus 

pares, respeitando o modo de pensar e aprendendo com eles.  

Tendo em vista os referenciais acima podemos finalizar, esta etapa, constatando que 

além de favorecer a contextualização e a aprendizagem de conceitos, os projetos de trabalho 

funcionam como uma proposta de ensino que favorece a formação de procedimentos de 

atitudes e o desenvolvimento do indivíduo como um todo. 

 

 

6.2.2 Desempenho dos alunos em relação aos conceitos matemáticos abordados no Projeto de 

Trabalho  

 

 

A última questão da entrevista teve como objetivo levantar os conhecimentos 

matemáticos adquiridos pelos alunos em relação aos conceitos trabalhados durante o projeto 

de trabalho, a saber: pesquisa de opinião, cálculo percentual, construção e interpretação de 

tabelas e gráficos. Durante o desenvolvimento da pesquisa, essas temáticas foram abordadas 

em vários momentos: nas discussões em sala de aula, nos trabalhos em grupo e nas atividades 

na sala da Telemática.  O computador foi integrado ao projeto como fonte de informação, 

como auxiliar ao processo de construção do conhecimento e como ferramenta segundo 
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apontado pelos PCN (BRASIL, 1998) e como potencializador das atividades produzidas pelos 

alunos, de acordo com Schlünzen (2000). 

A Tabela 5, abaixo, apresenta o resultado desse levantamento junto aos alunos 

entrevistados. Os números mostram que a maioria dos alunos declarou ter adquirido ou 

aprofundado os conteúdos matemáticos trabalhados.  

 

 

Tabela 5 –  Número de alunos que adquiriram o conhecimento relação aos conteúdos 
trabalhados durante o Projeto de Trabalho, 2010, Juiz de Fora, MG 

Conhecimentos Alunos (n) 

Pesquisa de opinião  11 

Cálculo percentual  9 

Construção de tabelas  9 

Construção de gráficos  11 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Em relação aos conhecimentos relacionados acima, durante o processo de 

formalização, percebemos que a maioria dos alunos conseguiu compreender os conceitos 

trabalhados. Porém, dúvidas e dificuldades ainda persistiram, principalmente, no que se refere 

ao cálculo de porcentagens. Neste sentido, para esses alunos o tempo destinado ao trabalho 

não foi suficiente para a aquisição e/ou aprofundamento desses conceitos.  

Em relação aos softwares utilizados na execução do projeto de trabalho, estes foram 

utilizados com objetivos específicos dentro de cada atividade e de acordo com a orientação de 

que os recursos didáticos utilizados na área da Matemática, entre eles o computador, 

“precisam estar integrados a situações que levem ao exercício da análise e da reflexão”. 

(BRASIL, 1998, p. 57). Neste sentido o computador esteve presente para favorecer as 

produções dos alunos dando a eles autonomia para buscar, organizar, criar, interpretar e, 

ampliar seus conhecimentos. Os alunos foram desafiados em suas capacidades e mostraram o 

potencial de cada um através de suas produções. A esse conjunto de fatores, podemos atribuir 

os resultados alcançados, que podem ser reforçados por depoimentos dos alunos durante as 

intervenções. Ao serem perguntados sobre suas opiniões a respeito do trabalho, os alunos 

expressam-se da seguinte forma: 
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Eu estou gostando bastante, né, porque é um modo de ensinar diferente. Por 
que indo naquelas aulas e vai, vai assim é muito chato, aí indo assim com o 
computador e essas coisas diferentes ajuda bastante faz descontrair e 
aprender de um modo legal. (fala de A12, 2010) 
 
Eu acho interessante trabalhar esses assuntos diferentes […]. Eu achava 
assim que o tema não tinha nada a ver com a Matemática, mas aí veio a 
pesquisa de opinião, a estatística, a porcentagem, aí eu gostei de trabalhar 
sobre isso. […] E, eu achei que a gente aprendeu bastante as porcentagens 
[…]. (fala de A3, 2010) 
 
Olha, eu achei ele (o projeto) bastante interessante, […] acho que ele 
deixou, também, como eu já disse, o aprendizado mais  fácil. Assim, eu acho 
que ele melhorou o nosso […] o nosso próprio aprendizado, que ficou mais 
fácil, assim, mais divertido aprender. Eu acho que a gente quis mais. (fala de 
A11, 2010) 
 
Esse trabalho contribuiu bastante, ajudou bastante, pelo menos no meu 
desempenho em Matemática ajudou bastante.(fala de A5, 2010) 

 
Diante do exposto, a prática pedagógica com projetos de trabalho associados ao uso 

das tecnologias constitui-se como uma alternativa para romper com a fragmentação do ensino, 

resgatar o interesse do aluno e seu desejo por aprender e, para a pesquisa em questão, 

proporcionou um avanço no que se refere ao envolvimento e participação dos alunos e à 

aquisição do conhecimento matemático. 

Por fim, apresentaremos, no capítulo seguinte, nossas últimas considerações acerca 

da pesquisa realizada, trazendo reflexões sobre o desenvolvimento de projetos e o uso das 

tecnologias de comunicação e informação na prática pedagógica. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Durante a investigação, atuamos no sentido de verificar as contribuições do 

desenvolvimento de um projeto de trabalho associado a recursos do Portal do Professor e ao 

uso de tecnologias na aprendizagem de conteúdos matemáticos inseridos no plano curricular 

de Matemática do Colégio de Aplicação João XXIII. 

Durante a exploração dos recursos do Portal do Professor constatamos muitas 

possibilidades de articulação entre o tema do projeto de trabalho e o desenvolvimento do tema 

curricular relativo a noções elementares de Estatística. Porém, como justificado no capítulo 5, 

foi necessário fazer um recorte para dar viabilidade à pesquisa e, também para efeito de 

cumprimento dos demais temas do plano curricular de Matemática do sétimo ano, que ainda 

deveriam ser trabalhados. Ao elaborar e aplicar o projeto de trabalho utilizando os recursos 

selecionados do Portal do Professor observou-se que a articulação entre o tema do projeto e os 

recursos do Portal do Professor permitiu não apenas abordar os conteúdos matemáticos 

previstos, como também, questões éticas importantes no tratamento do tema de interesse dos 

alunos. 

Os projetos de trabalho abrem possibilidades de flexibilizar o currículo, ao tratar o 

conteúdo de uma forma mais abrangente, favorecem o trabalho interdisciplinar e, ao mesmo 

tempo, envolvem os alunos em discussões e situações de aprendizagem que emergem de seu 

contexto. 

Com o projeto de trabalho desenvolvido nesta pesquisa foi possível perceber algumas 

contribuições relativas à postura do aluno frente a uma nova forma de aprender Matemática, 

como o envolvimento e a participação durante as aulas, o trabalho colaborativo desenvolvido 

pelos grupos e duplas durante as atividades e o desejo de aprender mais, conforme 

verbalizado durante as entrevistas. 

Quanto à utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação, essas 

possibilitaram alterar a dinâmica da sala de aula para uma dinâmica mais provocativa, que 

instiga o aluno e o torna mais participativo e agente do seu processo de aprendizagem. As 

tecnologias apresentam um grande potencial para inovar e melhorar a qualidade de ensino, 

transformando o ambiente de aprendizagem no sentido de atender as expectativas dos alunos 

por uma educação em sintonia com o mundo atual. O aluno, hoje, espera que a escola seja 

instigante e desafiadora, atenda a seus interesses e ao desejo de aprender através da 

investigação. Porém, a escola na qual esse aluno está inserido encontra-se em oposição aos 
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seus desejos e anseios, o sistema tradicional de ensino, os currículos fragmentados e 

defasados, a sequência de aulas expositivas não o atraem e, ao mesmo tempo, distanciam-no 

de sua busca. 

Através da aplicação do projeto de trabalho com utilização das tecnologias, os alunos 

puderam, a partir de suas ideias iniciais, ampliar seus conhecimentos sobre o tema abordado 

e, ao mesmo tempo adquirir conhecimentos matemáticos especificamente sobre pesquisa de 

opinião, organização de dados, construção e interpretação de tabelas e gráficos e 

porcentagens. As ferramentas e os recursos tecnológicos utilizados destacaram-se como 

aliados ao desenvolvimento da pesquisa e funcionaram como potencializadoras das atividades 

do projeto de trabalho.  No planejamento dessas atividades, as ferramentas tinham objetivos 

específicos e foram utilizadas conforme a necessidade e as exigências do projeto permitindo 

aos alunos selecionar informações e refletir sobre elas, organizá-las e analisá-las e definir a 

melhor forma de apresentação gráfica dos dados da pesquisa de opinião realizada. Dessa 

forma, a prática pedagógica, a partir do projeto de trabalho e do uso das tecnologias, provocou 

mudanças positivas, tanto no posicionamento do aluno frente à disciplina, quanto nos 

processos de ensino e aprendizagem dos conteúdos matemáticos abordados.  

O desenvolvimento de projetos de trabalho, integrado às tecnologias é uma 

abordagem que permite a transição de um modelo pouco atrativo para um modelo que 

privilegia um ensino mais globalizado e interdisciplinar e a participação mais efetiva do aluno 

em sua aprendizagem. Esse novo ambiente de trabalho contribui para que o professor possa 

romper com os modelos já impregnados em sua prática e, ao mesmo tempo, aprender através 

da atuação em um novo contexto. Essa mudança torna-se necessária para atender aos 

interesses dos alunos, bem como aos objetivos de uma educação voltada para a formação do 

indivíduo em sua totalidade.  

Porém, inovar e romper com práticas já enraizadas é um desafio para o professor. O 

caminho a ser trilhado para desenvolver um trabalho dessa natureza não está pronto, não 

existe uma sequência de passos a serem seguidos. Esse é um caminho a ser construído em 

conjunto com os alunos e a partir de suas ações, um processo que exige reflexão constante 

para a sua continuidade. Por esse motivo, trabalhar com projetos e inserir o uso das 

tecnologias na prática pedagógica exige que o professor assuma uma postura de pesquisador e 

de investigador de sua prática, planejando as suas ações, refletindo sobre elas e sobre a 

utilização eficiente dos recursos do computador.  

Nesse sentido devemos ressaltar que em um novo ambiente de aprendizagem, 

mediado pelas tecnologias da informação e comunicação, o professor tem presença 
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fundamental atuando como pesquisador e mediador da construção do conhecimento. Cabe a 

ele situar-se em um processo de reflexão contínua, auxiliar o aluno na busca e organização de 

informações e de intervir quando necessário. Além disso, cabe ao aluno um papel tão 

importante quanto ao do professor frente a essa nova abordagem de ensino, na qual o 

professor também aprende e o aluno se torna o principal agente de sua aprendizagem.  

As leituras sobre projetos de trabalho permitiram compreender sobre essa 

metodologia de trabalho e embasar a pesquisa que ainda seria iniciada. Dessa forma, a 

primeira experiência com projetos de trabalho associado ao uso das tecnologias foi através 

dessa pesquisa e, como professora/pesquisadora cabe registrar que foi um processo que 

demandou muita reflexão, conforme apontado pelos autores citados. As expectativas, 

angústias e incertezas quanto à realização de cada etapa e quanto aos resultados que seriam 

alcançados foram constantes e mostraram que o caminho não é simples, porém é possível de 

ser concretizado.  

Investir em uma nova abordagem de ensino possibilitou comparar a postura 

diferenciada dos alunos diante da prática anterior e da prática ora vivenciada. A experiência 

adquirida foi instigante e positiva e os resultados foram alcançados por meio de um processo 

bastante produtivo. No decorrer do trabalho, os alunos se manifestaram alegando maior 

empenho com o trabalho, mais interesse pela matemática e a oportunidade de interagir com os 

colegas. 

Apesar das transformações anunciadas, considerando o envolvimento e a interação 

dos alunos com a estratégia utilizada, bem como a aquisição de conhecimentos matemáticos, 

alguns conceitos desenvolvidos não foram totalmente assimilados e receberam indicação para 

serem aprofundados no ano seguinte. Assim, concluímos que algumas atividades 

desenvolvidas no projeto de trabalho poderiam ter sido mais exploradas ou outras elaboradas 

como forma a sanar as deficiências apresentadas. Nesse sentido, o projeto de trabalho 

aplicado apresentou algumas limitações em relação à aprendizagem desses conceitos e 

também à sua continuidade, através do levantamento de outros temas. Neste ponto, a pouca 

experiência sobre a perspectiva de projetos de trabalho e o tempo necessário para a 

continuidade do mesmo, bem como o cumprimento dos demais temas do currículo reduziram 

as possibilidades de prosseguimento do projeto “Esporte”. 

Como professora, vislumbrei nessa estratégia uma nova forma de ensinar, de 

conhecer os alunos e suas capacidades e de articular os conhecimentos das diferentes áreas às 

expectativas dos alunos. As incertezas durante a execução do trabalho, os resultados 

alcançados, bem como as limitações apresentadas são elementos que estimulam a aperfeiçoar 
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a estratégia através de novos estudos e experiências e, assim progredir nos trabalhos futuros. 

A aplicação do objeto de aprendizagem O Universo e seus contrários se deu com o 

objetivo de construir o conceito de números inteiros e amenizar as dificuldades apresentadas 

pelos alunos no que se refere à operação de adição dentro desse conjunto numérico.  

A abordagem sócio-histórica desse objeto contribuiu para que os alunos percebessem 

a evolução e as situações que envolviam a utilização dos números negativos em diferentes 

contextos históricos e espaços geográficos vividos pela humanidade. As problematizações e 

os desafios criados pelo OA para a conquista das senhas despertaram o interesse do aluno e o 

motivou a buscar soluções para as situações postas a fim de chegar ao final da última etapa.  

Durante as intervenções, tanto em sala de aula quanto na sala da Telemática e 

também nos registros das entrevistas, foi possível perceber que a dinâmica presente no objeto 

de aprendizagem, seus personagens, narrações, animações e simulações levaram os alunos a 

interpretar o objeto como um “jogo”, com fases a serem vencidas e um objetivo a ser 

alcançado. Com essa interpretação, os alunos “viajaram” pelo tempo e pelo espaço. Através 

das ações de jogar e do sentimento de brincar e se divertir, foi possível desenvolver o conceito 

e a operação de adição de números inteiros e, sobretudo, dar significado a essa operação, foco 

do trabalho com o objeto de aprendizagem. 

Além do potencial para contribuir com a construção dos conceitos matemáticos o OA 

abre uma possibilidade de abordagem interdisciplinar, integrando outras áreas do 

conhecimento. Porém, apesar de ter vislumbrado essa possibilidade, em se tratando de uma 

pesquisa de mestrado, o fator tempo para um planejamento conjunto com outros professores 

foi um impedimento para a concretização de um trabalho desta natureza. Naquele momento o 

tempo inviabilizou o trabalho interdisciplinar, porém com uma visão mais ampla do OA e de 

seu alcance, a interdisciplinaridade passa a ser um horizonte aos anos subsequentes.   

Frente a esta realidade, podemos considerar que o desenvolvimento de projetos de 

trabalho e a utilização de recursos tecnológicos, utilizados durante a investigação, 

contribuíram para o desenvolvimento de habilidades necessárias para a aprendizagem de 

conceitos do currículo e ao mesmo tempo para a formação do indivíduo como cidadão. 

Assim, ao avaliar o desenvolvimento da pesquisa após o seu término, foi possível 

experimentar um sentimento de satisfação pelo processo vivenciado e, ao mesmo tempo a 

certeza de que outras ações poderiam ter sido implementadas tanto na utilização do OA 

quanto na execução do projeto de trabalho. 

Dessa forma, a experiência vivida nesta investigação e no uso das tecnologias bem 

como as limitações apontadas são, hoje, objetos de reflexão e como tais serão incorporados à 
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prática pedagógica da professora em trabalhos futuros.  

Por fim, é importante ressaltar que o desenvolvimento de um projeto de trabalho e a 

mediação das tecnologias de informação e comunicação na prática pedagógica não se 

constituem como uma solução para as mudanças esperadas na educação, mas sim como uma 

alternativa de estratégia de ensino, uma sugestão para as ações do professor através de uma 

nova forma de ensinar e envolver os temas curriculares de uma forma mais inclusiva. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “O PORTAL DO PROFESSOR: uma nova abordagem no ambiente de 

aprendizagem de matemática no ensino fundamental”29 

Nome do (a) Pesquisador (a): Cláudia Tavares Barbosa dos Santos 

Nome do (a) Orientador (a): Klaus Shlünzen Júnior 

 

1. Natureza da pesquisa: O(a) seu(ua) filho(a) está sendo convidado(a) a participar 

desta pesquisa que tem como finalidade analisar a aprendizagem de conceitos 

matemáticos através do trabalho com projetos utilizando os recursos do Portal do 

Professor, lançado pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) para auxílio ao 

trabalho dos professores para uso das tecnologias em sala de aula. 

 

2. Participantes da pesquisa: Serão alvo da pesquisa os alunos do 7º ano A e 7º ano C 

do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF. 

 

3. Envolvimento na pesquisa: A participação do(a) seu(ua) filho(a) neste estudo 

permitirá que a pesquisadora analise a aprendizagem de conceitos matemáticos 

através do trabalho com projetos e dos recursos do Portal do Professor, investigando 

as contribuições dessa nova prática para o ensino e aprendizagem de matemática no 

7º ano do ensino fundamental. O(a) sr (sra) tem liberdade de recusar a participação 

do(a) seu(ua) filho(a) e ainda de recusar a continuar participando em qualquer fase 

da pesquisa, sem qualquer prejuízo. Sempre que quiser poderá pedir mais 

informações sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora do projeto e, se 

necessário através do telefone do Comitê de Ética em Pesquisa.  

 

4. A pesquisa de campo fará uso de duas técnicas para a coleta de dados: observação e 

entrevista. 

                                                 
29  No decorrer da pesquisa percebeu-se a necessidade de se alterar o título da mesma para O PORTAL DO 

PROFESSOR E PROJETOS DE TRABALHO: uma proposta de construção de um ambiente de aprendizagem 
Matemática no Ensino Fundamental. 
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a. Sobre a observação (anexo ao projeto): Os alunos serão observados no dia-a-dia 

das aulas de Matemática, durante um trimestre letivo. Serão observados todo o 

envolvimento (opiniões, diálogos, gestuais, etc) dos alunos durante a aplicação das 

atividades propostas pelo projeto de trabalho. As observações serão registradas, por 

escrito, de modo a servir para futuras interpretações e análises.  

b. Sobre as entrevistas (anexo ao projeto): A entrevista, direcionada aos alunos, será 

do tipo semi-estruturada de modo a garantir a interação entre entrevistador e 

entrevistado e permitir, ao primeiro, as adaptações necessárias e o aprofundamento de 

questões abordadas durante a observação. O registro desse procedimento será feito 

por meio de gravação e de anotações, de fatos que poderão passar despercebidos 

durante as transcrições.  

  

5. Riscos e desconforto: A participação nesta pesquisa, em qualquer fase de sua 

realização, não traz danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, 

cultural ou espiritual dos participantes. Os procedimentos adotados nesta pesquisa 

obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos conforme 

Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.  

 

6. Confidencialidade: Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente 

confidenciais. Somente a pesquisador e o orientador terão conhecimento dos dados, 

assegurando a privacidade dos participantes. 

 

7. Benefícios: Ao participar desta pesquisa seu(ua) filho(a) não terá nenhum benefício 

direto. Entretanto, esperamos que este estudo traga informações importantes sobre as 

contribuições e limitações do Portal do Professor que vem sendo bastante acessado 

por professores de todo o país como recurso metodológico nos processos de ensino e 

aprendizagem. Dessa forma, a pesquisadora se compromete a divulgar os resultados 

obtidos.  

 

8. Pagamento: O(a) sr (sra.) não terá nenhum tipo de despesa para a participação de 

seu(ua) filho(a) nesta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. 

 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. Portanto preencha, por favor, os itens que se seguem:  
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, _____________________________________________________________, 

RG_________________ após a leitura e compreensão destas informações, entendo que a 

participação de ______________________________________ (escrever o nome do menor), 

sob minha responsabilidade, é voluntária, e que ele(a) pode sair a qualquer momento do 

estudo, sem prejuízo algum. Confiro que recebi cópia deste termo de consentimento, e 

autorizo a execução do trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Juiz de Fora , ________/_________/_________ 

Telefone para contato:__________________________ 

Nome do Voluntário:____________________________________________________ 

Assinatura do Responsável:_______________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador:_______________________________________________ 

Assinatura do Orientador:________________________________________________ 

 

 

 

Pesquisador: Cláudia Tavares Barbosa dos Santos – (32)3218-5978 – (32)8813-5747 

Orientador: Klaus Shlünzen Júnior 

Coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa: Profa. Dra. Edna Maria do Carmo 

Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Regina Coeli Vasques de Miranda Burneiko 

Telefone do Comitê: 3229-5388 ramal 5466 – 3229-5365 ramal 202 

E-mail cep@fct.unesp.br 
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APÊNDICE B – Roteiro para entrevistas no Grupo 1 

 

Roteiro para entrevista semi-estruturada sobre o Objeto de Aprendizagem – O Universo e seus 

Contrários 

 

1. Quais dificuldades você sentiu ao utilizar o software O Universo e seus Contrários? 

 

2. O que você aprendeu sobre adição de números inteiros usando o software “O Universo e seus 

Contrários” utilizado na sala da informática? 

 

3. Trabalhando com esse software, quais dificuldades você sentiu para aprender a adição de números 

inteiros? 

 

4. Esse recurso facilitou a sua compreensão dos procedimentos realizados para realizar a operação de 

adição de números inteiros? 

 

Na 2ª parte, o software apresenta a batalha entre hunos e chineses. Para simular essa batalha, o 

exército chinês é representado por palitos vermelhos e o exército huno é representado por palitos 

pretos. Quando cada uma das forças combatentes se une, os soldados oponentes se enfrentam um a 

um. Dessa forma, definia-se o exército vitorioso e o número de soldados sobreviventes.  

 

5. Preencha a tabela usando o raciocínio apresentado pelo software. 

Forças Combatentes 
Qual foi o exército vitorioso? 
Hunos, Chineses ou Empate? 

Quantos soldados 
sobreviveram? 
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Na última fase do software o senhor Pinguim apresenta as suas experiências no Laboratório 

Atomístico. Essas experiências consistem em calcular o movimento resultante de cargas positivas e 

negativas. Em relação a essa fase, preencha o quadro. 

 

Cargas positivas e negativas Qual é o movimento resultante? 
Elas são positivas ou 

negativas? 

+ + + + +  

+ + + 

  

+ + + + + + +  

– – – – 

  

+ + 

– – – – – – –  

  

– – – – – –  

– – – –  

  

 

6. Resolva as operações matemáticas: 

(+3) + (– 3) =  ______  (+5) + (+3) = ______  

(–5) + (+ 3) =  ______  (+7) + (–4) =  ______  

(–4) + (+8) =  ______  (–7) + (+2) =  ______  

(+6) + (–7) =  ______  (–6) + (–4) =  ______  
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APÊNDICE C – Roteiro para entrevistas no Grupo 2 

 

Roteiro para entrevista semi-estruturada sobre o Projeto de Trabalho 

 

Durante o segundo semestre do ano letivo 2010 realizamos um trabalho (projeto de trabalho) cujo 

tema foi escolhido pela turma – Esporte/Internet. Este tema desencadeou o desenvolvimento do 

conteúdo relativo a noções elementares de estatística e constou das seguintes etapas: 

• Levantamento dos temas de cada aluno a partir de seus interesses;  

• Discussão em grupos a respeito dos temas levantados; 

1ª etapa • Socialização e debate a respeito dos temas; 

 • Definição de regras para a escolha de um tema único;  

 • Votação e definição do tema;  

 

 • Levantamento e seleção de informações referentes ao tema; 

2ª etapa 

 • Organização e apresentação das informações selecionadas; 

 

 • Sugestão para uma pesquisa de opinião; 

 • Apresentação sobre noções elementares de Estatística (aula e vídeo do Portal: história 

da estatística e apresentação de um exemplo de uma pesquisa); 

3ª etapa • Aplicação das entrevistas entre os alunos do 2º segmento do Ensino Fundamental; 

 • Tratamento da Informação (contagem das opções, cálculos percentuais, construção de 

gráficos) 

 • Apresentação dos resultados da pesquisa de opinião. 

 

Em relação à 1ª etapa do trabalho: 

 

1.  O que você considera mais satisfatório: desenvolver um conteúdo matemático a partir de um tema 

definido em função de seu interesse ou de um tema proposto pelo próprio professor? Por quê? 

2.  O trabalho desenvolvido com o tema escolhido pela sua turma – Esporte – atendeu às suas 

expectativas? E quais eram suas expectativas? 

 O tema definido pela turma foi o tema inicialmente escolhido por você? 

3. Você gostaria de desenvolver outro trabalho da mesma forma como esse foi realizado? Por quê? 

 

 

 

 



152 

Em relação à 2ª etapa do trabalho: 

 

4. Qual dificuldade você encontrou para fazer a pesquisa pela internet? 

5. Como foi a sua colaboração na elaboração dos slides e também na apresentação para a turma? 

 

Em relação à 3ª etapa do trabalho: 

 

6. Na aplicação da pesquisa de opinião sobre – Esporte/Internet – como foi a sua participação nas 

etapas de construção e aplicação das entrevistas, na contagem das opções das entrevistas, no 

cálculo dos percentuais, na construção dos gráficos? 

 

7. E quanto ao conteúdo de noções elementares de estatística? Você adquiriu novos conhecimentos 

sobre: 

 a) pesquisa de opinião ( ) sim ( ) não 

 b) cálculo percentual ( ) sim ( ) não 

 c) construção de tabelas ( ) sim ( ) não 

 d) construção de gráfico ( ) sim ( ) não 
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APÊNDICE D – Entrevista para a pesquisa de opinião definida pelos alunos em 

conjunto com a professora/pesquisadora 

 

 

ENTREVISTA PARA A PESQUISA DE OPINIÃO 

TEMA: ESPORTE 

 

1) Apresentação do entrevistador/pesquisa 
 

2) Ano/Turma: ________ 
 

3) Idade ______ 
 

4) Pratica alguma esporte/atividade física extra escolar? (     ) Sim  (     ) Não 
 

PARA QUEM RESPONDER SIM 
 

5) A qual esporte/atividade física você se dedica? _____________________ 
 

6) Quantas vezes por semana você se dedica a esse esporte/atividade física?  
(    ) uma vez por semana 

 (    ) duas vezes 

 (    ) três vezes 

 (    ) outras 

 

7) Quantas horas por semana? ___________________ 
 

8) A quanto tempo pratica? ________________ 
 

9) Qual é o seu esporte/ atividade física de maior preferência? ___________  
 (Lembrar o que discutimos quanto a esporte/ atividade física) 

 

10) Porque você pratica esporte/atividade física? 

(     ) qualidade de vida (saúde) 

(     ) lazer 

(     ) obrigação 

(     ) outro ________________ 
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PARA QUEM RESPONDER NÃO 
 

11) Porque não pratica esporte/atividade física? 

(     ) não gosta 

(     ) não acha importante 

(     ) indisponibilidade 

(     ) outro ___________ 

 

12) Você tem preferência por alguma esporte/ atividade física? ______________ 
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ANEXO A – Termo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da UNESP 
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ANEXO B – Plano Curricular de Matemática do 7  ano do Ensino Fundamental do 

Departamento de Matemática do Colégio de Aplicação João XXIII30 

 
_________________________________ 

 
COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII 
Portaria de Regularidades de Estudos nº080 – 25/09/81 - MEC 

 

PLANO CURRICULAR 

 

DISCIPLINA: Matemática 

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Fundamental – 7  Ano 

 

1  Trimestre 

Conteúdo Detalhamento Objetivos 

Números positivos e 
negativos  

– Ideia de número positivo e 
negativo 
– Reta numérica 
– Distância na reta numérica: Valor 

absoluto, Números simétricos 
– Comparação 
– Problemas 

1 – Reconhecer situações que 
utilizem os números positivos e 
negativos. 
2 – Posicionar os números na reta 
numérica. 
3 – Interpretar e resolver situações-
problema que envolvam os 
diversos contextos. 
4 – Compreender significados dos 
números e de suas operações e 
utilizá-los para resolver situações-
problema. 

Operações 
– Adição e Subtração  
– Expressões numéricas 

Sistema de Coordenadas 
Cartesianas 

– Localização de pontos no plano 
– Simetria de pontos e de figuras 
OBS: Utilização do GeoGebra 

1 – Representar e localizar o 
deslocamento de um ponto no 
plano cartesiano. 

 
 

2  Trimestre 

Conteúdo Detalhamento Objetivos 

Operações entre 
números positivos e 
negativos 

– Multiplicação e Divisão 
– Potenciação – com base e 

expoente positivo e negativo 

1 – Interpretar e resolver situações-
problema que envolvam os 
diversos contextos. 

                                                 
30  O Plano Curricular do Departamento de Matemática do Colégio de Aplicação João XXIII encontra-se em 

fase de estudos e revisão. 
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Álgebra 

– Expressões algébricas: conceito, 
valor numérico 

– Identificação de uma equação do 
1º grau com uma incógnita 

– Solução ou raiz de uma equação 
do 1º grau 

1 – Interpretar escritas algébricas . 
2 – Utilizar representações 
algébricas para expressar padrões. 
3 – Traduzir informações dadas em 
textos ou verbalmente para a 
linguagem algébrica. 
4 – Calcular o valor numérico de 
uma expressão algébrica. 
5 – Identificar a raiz de uma 
equação do 1º grau. 

Proporcionalidade 

– O conceito de grandeza 
– Grandezas Diretamente 

Proporcionais e Inversamente 
Proporcionais 

– Problemas 

1 – Compreender noções de 
proporcionalidade e de não 
proporcionalidade. 
2 – Aplicar noções de 
proporcionalidade em situações do 
cotidiano. 
3 – Identificar grandezas 
diretamente e inversamente 
proporcionais. 
4 – Resolver situações-problema 
envolvendo grandezas diretamente 
ou inversamente proporcionais. 

 
 

3  Trimestre 

Conteúdo Detalhamento Objetivos 

Geometria: ângulos e 
polígonos 

– Ângulos complementares,  
suplementares e opostos pelo vérti

– Ângulos formados por retas parale
cortadas por uma transversal 

– Ângulos em um polígono convexo
regular 

–Soma dos ângulos internos de um  
triângulo 

OBS: Utilização do GeoGebra 

1 – Reconhecer as relações entre os 
ângulos formados por retas 
paralelas com uma transversal. 
2 – Utilizar as relações entre 
ângulos formados por retas 
paralelas com transversais para 
obter a soma dos ângulos internos 
de um triângulo. 

Grandezas e Medidas 
– Medida de comprimento e superfíc
– Medida de volume e capacidade 
– Medida de massa 

1 – Resolver problemas que 
envolvam a área de figuras planas. 
2 – Resolver problemas e expressar 
resultados de medições usando as 
principais unidades de medida.  
3 – Resolver problemas que 
envolvam cálculo de volume ou 
capacidade de blocos retangulares, 
expressos em  
unidade de medida de volume ou 
em unidades de medida de 
capacidade. 
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Noções elementares de 
estatística 

– Organização e análise de dados   
– Interpretação e construção de 

tabelas gráficos 
– Porcentagens  

1 – Desenvolver pesquisas simples 
sobre fatos de sua realidade como 
forma de coletar e organizar dados. 
2 – Construir, interpretar tabelas e 
gráficos e discutir informações. 
3 – Resolver problemas que 
envolvam o cálculo de 
porcentagem. 
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