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Tecnologias, Educação e ensino de Ciências e Matemática: interfaces e nuances para 

ensinar e aprender 

 

O cenário atual, marcado principalmente pela crise na saúde a partir da pandemia do 

Coronavírus (Covid-19), coloca-nos diante de temas cruciais da vida, entre os quais a educação. 

São constantes as inovações tecnológicas na sociedade contemporânea que afetam o sistema 

educacional brasileiro, apresentando efeitos perenes sobre a forma de ensinar e aprender. Aqui, 

em especial, queremos destacar a Matemática, Ciências e Geografia.  

Os profissionais da educação, principalmente os professores, dispõem de uma variedade 

de interfaces tecnológicas e pedagógicas para auxiliar no processo ensino-aprendizagem e 

disponibilizar um ambiente de aprendizagem colaborativo. A inserção de tecnologias nas 

escolas está fazendo surgir diversas formas de ensinar e aprender. Estamos todos 

(re)aprendendo a conhecer, a comunicarmo-nos, a ensinar e a aprender, a integrar o humano e 

o tecnológico. Ressaltamos que as tecnologias são extensões inerentes ao ser humano dentro do 

ciberespaço e cada vez mais exercem primazia como recursos para a educação. 

Com essa perspectiva, temos a satisfação de escrever este editorial para a Revista 

Caminhos da Educação Matemática em Revista (CEMeR), que, na presente edição, dedica-se 

ao tema Tecnologias, Educação e Ensino de Ciências e Matemática: interfaces e nuances para 

ensinar e aprender. Justifica-se a escolha do tema para este número por conta da necessidade 

de refletir sobre a importância das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em favor 

da Educação e Ensino de Ciências e Matemática no panorama da sociedade informacional. No 

atual contexto em que nos encontramos, é necessário compreendermos as possibilidades e 

potencialidades que as TIC oferecem para (re)produzirmos significados no ciberespaço, dentro 

e fora da escola, com vistas à reorganização do pensamento científico e redimensionamento 

da prática docente frente as políticas curriculares, buscando encarar desafios, numa construção 

coletiva de conhecimento científico, inclusive nestes tempos de pandemia. 

Os artigos que compõem este número temático proporcionaram espaços para a 
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construção do saber, ao ensinar e aprender, a fim de que os sujeitos envolvidos pudessem 

construir conceitos científicos e produzir significados em suas práticas, buscando ressaltar os 

valores e atitudes de um profissional que busca atualização contínua, alcançando um estágio 

crítico-reflexivo. 

Com essa perspectiva, temos neste dossiê trabalhos do II Colóquio Interfaces 

Acadêmicas entre Graduação e Pós-Graduação, realizado no início de 2020, bem como 

trabalhos de autores oriundos de diversas universidades das regiões do Brasil, considerando 

a necessidade de se (re)pensar o ensino e a aprendizagem dos diversos componentes 

curriculares a partir da utilização das TIC, viabilizados nesta proposição científica e 

pedagógica. 

Apresentaremos de forma sucinta os textos contidos neste dossiê, iniciando pelos sete 

artigos selecionados oriundos do II Colóquio Interfaces Acadêmicas entre Graduação e Pós-

Graduação, e depois pelos oito textos de especialistas das diversas regiões geográficas do 

país, todos abordando relações com o título central do número temático da revista.  

O primeiro artigo é do trio Elkelane da Silva Paiva Pimenta (SEMEC/Belém), Julita 

Batista da Cruz Lopes (SEDUC/SEMED) e Cynthia da Silva Anderson (SEDUC/UFS), 

versando sobre “Ambientes Virtuais de Aprendizagem: aspectos relevantes para 

favorecer um espaço interativo”. O referido texto discute as tecnologias digitais que 

trouxeram constantes transformações para a educação, ampliando as possibilidades de 

alcançá-las e oportunizando novas metodologias que colaborem tanto para a construção do 

conhecimento quanto para romper com a ideia de ensino baseada na transmissão de 

informação e do professor centralizador. 

O segundo texto, “O uso dos aplicativos educacionais Kahoot! e Plickers no contexto 

da educação básica”, de autoria de Rosana Maria Santos Torres Marcondes (Colégio Coesi e 

UFS) e Rodrigo da Silva Menezes (Colégio Coesi, Aracaju), tem por objetivo investigar como 

os aplicativos educacionais Kahoot! e Plickers podem potencializar a aprendizagem dos 

estudantes do ensino fundamental. 
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O terceiro texto, “Estratégias Didáticas para o uso das TDIC nos anos iniciais do 

ensino fundamental”, de Themyres Gabriele Santos Almeida (UFS), Advanusia Santos Silva 

de Oliveira (UNIT/SE) e Patrícia do Nascimento (UFS), objetivou descrever as estratégias 

didáticas utilizadas por professores ou pesquisadores no uso das tecnologias digitais da 

informação e comunicação com alunos dos anos iniciais do ensino fundamental.  

O quarto texto, “Etnomatemática no campo: as “ticas de matema” de um cubador 

de terra do povoado Moita Formosa”, dos autores Tiago de Jesus Souza (UFS), Maria Batista 

Lima (UFS) e Denize da Silva Souza (UFS), apresenta as “ticas de matema” utilizadas por um 

trabalhador do campo na cubagem de terra e analisa como são construídas culturalmente pelo 

trabalhador do campo. 

O quinto texto, “Tecnologia da Informação e Comunicação como instrumento de 

Avaliação da Aprendizagem”, de Alessandra Conceição Monteiro Alves (Centro 

Universitário Maurício de Nassau, Aracaju) e Carlos Alberto Vasconcelos (PPGECIMA/UFS), 

traz como objeto de análise as tecnologias da informação e comunicação como instrumento de 

avaliação da aprendizagem, visando, assim, discutir e apresentar sua incorporação no processo 

de ensino-aprendizagem, mas especificamente como atributo de colaboração nos processos 

avaliativos, permitindo que a avaliação, em seu cerne, seja dinâmica e flexível.  

O sexto texto, “Aspectos pedagógicos da educação a distância”, artigo de Cristiane 

Sobral Santos Silva (IFS/SE), tem como objetivo analisar a temática da educação a distância 

e os seus aspectos pedagógicos, incluindo o ensino-aprendizagem nessa modalidade. 

O sétimo e último texto do colóquio, “História, legislação e análises: a monitoria nos 

estudos de cálculo diferencial e integral em cursos de engenharia”, de autoria do André 

Ricardo Lucas Vieira (IFS, Sertão/PE), objetivou avaliar se, de fato, o Programa de Monitoria 

de ensino está sendo eficaz no que diz respeito à assistência aos alunos monitorados dentro do 

componente de Cálculo Diferencial e Integral I nos cursos de Engenharia Civil e Química de 

uma Instituição de Ensino Superior (IES) particular no município de Feira de Santana-BA. 

O oitavo texto, “O uso de tecnologias digitais em objetos de aprendizagem da 

matemática para estudantes com deficiência visual: um levantamento de teses e 
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dissertações brasileiras”, é o artigo de Sandro Miranda de Rezende (PGCTIn/UFF) e Sérgio 

Crespo Coelho da Silva Pinto (PGCTIn/UFF), no qual buscou-se identificar como objetos de 

aprendizagem da matemática envolvendo tecnologias digitais destinadas a estudantes da 

Educação Básica com deficiência visual vêm sendo abordados em teses e dissertações 

brasileiras nos últimos vinte anos, bem como analisar os estudos levantados com resultados 

centrados no processo de aprendizagem desses estudantes. 

 O nono texto, “O Ensino de Ciências – desafios e possibilidades epistemológicas – 

diálogos e experiências”, de Evandro Ghedin, apresenta diálogo construído com estudantes de 

pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática no contexto do II Colóquio Interfaces 

Acadêmicas entre Graduação e Pós-Graduação”, ocorrido na Universidade Federal de Sergipe 

em 19 de fevereiro de 2020. O diálogo se deu em uma atividade pedagógica chamada de “Roda 

de Conversa”, que tinha como título o “Ensino de Ciências e Matemática – desafios, 

possibilidades e experiências”. 

O décimo texto, “Conjecturas a partir de um mapeamento: o ensino de álgebra nos 

anos finais do ensino fundamental”, de autoria de Ermita do Amaral Rocha (UNEB/DEDC-

VII) e Américo Júnior Nunes da Silva (PPGESA/UNEB), aborda resultado de um mapeamento 

construído com uma perspectiva qualitativa e que buscou identificar e analisar as publicações 

referentes ao ensino de álgebra nos anos finais do ensino fundamental, na tentativa de 

compreender suas concepções e os reflexos desses trabalhos para o processo de ensino e 

aprendizagem em sala de aula. 

O decimo primeiro texto, “Tecnologias digitais da informação e comunicação 

(TDIC) móvel e ubíqua na formação de professores que ensinam matemática”, de 

Carloney Alves de Oliveira (PPGECIM/UFAL), tem como objetivo discutir sobre as TDIC nas 

aulas de matemática no contexto da cibercultura e mostrar experiências formativas 

potencializadas pela comunicação móvel e ubíqua. 

O decimo segundo texto, “Educação, cultura e geografia: diálogos da educação e 

narrativas do conhecimento geográfico”, de autoria da dupla Gilcileide Rodrigues da Silva 

(IGDEMA/UFAL) e Paulo Rogério de Freitas Silva (IGDEMA/UFAL), apresenta como desafio 
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inicial promover um diálogo com duas obras de alcance internacional, que apesar de 

vivenciarem conjunturas diferentes, com relação aos lançamentos e objetivos, convergiram no 

que se refere à contribuição para as discussões de educação. A primeira obra é de Edgar Faure 

e outros, publicada em 1977, com o título “Aprender a ser”. A segunda obra é de Edgar Morin 

(2000), intitulada “Os sete saberes necessários à educação do futuro”.  

O décimo terceiro texto, “Determinando as condições de visibilidade de planetas no 

céu no ensino de ciências”, texto de Andréa Magale Berro Vernier (UNIPAMPA) e Carlos 

Maximiliano Dutra (UNIPAMPA), discute o eixo temático Terra e Universo na área de Ciências 

no Ensino Fundamental, conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Fundamental e a Base Nacional Comum Curricular. De acordo com as diretrizes curriculares, 

é importante promover atividades práticas para a aprendizagem dos conceitos na área de 

Ciências. E neste trabalho propõe-se uma prática de determinação de condições de visibilidade 

dos planetas no céu.  

O décimo quarto texto, “Problemática no ensino de geometria: desafios, 

possibilidades e experiências”, de autoria de Denize da Silva Souza (PPGECIMA/UFS), tem 

como objetivo apresentar um relato de experiência na formação inicial no contexto do PIBID-

Matemática da Universidade Federal de Sergipe, em relação à problemática do ensino de 

geometria. 

O décimo quinto e último trabalho do dossiê, “A prática docente no ensino de 

matemática mediado pelo computador com a utilização do programa PROUCA”, de 

autoria do trio Enéias Monteiro da Silva (EBTT/IFPA), José Antônio de Oliveira Júnior 

(EBTT/IFPA) e Tânia Suely Azevedo Brasileiro (UFOP), buscou identificar as condições de 

trabalho de 12 professoras no laboratório de informática de uma escola, nas turmas do 5º ano, 

a fim de analisar a percepção de professoras acerca de como se dá o ensino mediado pelo 

computador durante as atividades de conhecimento matemático. 

Desta feita, diante da diversidade e riqueza das discussões temáticas apresentadas, 

demonstra-se a relevância do debate, reflexão e formas de entendimento para alcançarmos 

êxito em nossa prática docente, de tal modo que possamos atuar no contexto educacional com 
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diversas interfaces tecnológicas e pedagógicas, em especial em prol da matemática e ciências, 

perpassando pela geografia. Esperamos, dessa forma, com base na interdisciplinaridade, 

contribuir para a eficácia do processo de ensino-aprendizagem com uso das tecnologias nos 

componentes curriculares. 

Por fim, agradecemos imensamente a oportunidade e convite do inenarrável Prof.  Dr. 

Laerte Fonseca do Instituto Federal Superior, Aracaju, que em muito tem contribuído para a 

produção científica no Brasil e, em especial Sergipe, contribuindo para a projeção do IFS no 

cenário de produção regional, permitindo-nos divulgar produções do FOPTIC sobre 

tecnologias, educação e ensino de ciências e matemática. 

 

 

Carlos Alberto de Vasconcelos1 

 André Ricardo Lucas Vieira2 

Editores convidados 

 

Laerte Fonseca, Editor-Chefe3 

 Paulo Rogério Miranda Correia, Vice-Editor4 
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Resumo: As tecnologias digitais trouxeram diversas transformações para o campo educacional, 
ampliando as possibilidades de alcance, diminuindo as barreira do tempo e espaço e 
oportunizando novas metodologias que colaborem tanto para a construção do conhecimento, 
quanto para romper com a ideia de ensino, baseada na transmissão de informação e do professor 
centralizador. Nessa perspectiva, os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são recursos 
de grande valia, portanto o objetivo deste texto é apresentá-los, perpassando por conceitos, 
características e potencialidades. Além disso, visa destacar os aspectos de design e interface 
que devem ser observados para garantir que o AVA seja um ambiente interativo. Para tanto, 
traz uma abordagem de pesquisa bibliográfica a partir das ideias de diversos autores como 
Filatro (2008), Machado (2008), Schlemmer (2005), Santos e Okada (2003), dentre outros que 
enriquecem a discussão e auxiliam na compreensão e aplicação do tema. Os resultados apontam 
a importância de observar, no AVA, aspectos relacionados à organização, design e exploração 
das ferramentas disponíveis para que este, de fato, favoreça a aprendizagem. Esse estudo 
apresenta algumas das ideias fundamentais para a escolha, planejamento, organização e 
elaboração de um AVA que contribua para aproximar os sujeitos que o utilizam e com 
potencialidade de participação, colaboração e aprendizagem. 

Palavras-chaves: Ambientes Virtuais de Aprendizagem, Design, Interface. 
 
 

VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENTS: RELEVANT ASPECTS TO 
FAVOR AN INTERACTIVE SPACE 

 
Abstract: Digital technologies have brought several transformations to the educational field, 
expanding the scope, reducing the barriers of time and space and providing new methodologies 
that collaborate both for the construction of knowledge and to break with the idea of teaching, 
based on the transmission of knowledge information and the centralizing teacher. In this 
perspective, the Virtual Learning Environments (VLE) are valuable resources, so the purpose 
of this text is to present them, going through concepts, characteristics and potential. In addition, 
it aims to highlight the design and interface aspects that must be observed to ensure that VLE 
is an interactive environment. To this end, it brings a bibliographic research approach based on 
the ideas of several authors such as Filatro (2008), Machado (2008), Schlemmer (2005), Santos 
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and Okada (2003), among others that enrich the discussion and help in understanding and theme 
application. The results point out the importance of observing, in the VLE, aspects related to 
the organization, design and exploration of the available tools so that it, in fact, favors learning. 
This study presents some of the fundamental ideas for choosing, planning, organizing and 
developing an VLE that contributes to bringing together the subjects who use it and with the 
potential for participation, collaboration and learning. 

Keywords: Virtual Learning Environments, Design, Interface. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) são cada vez mais utilizados para 

cursos de formação inicial, continuada ou cursos livres. Durante a última década se 

consolidaram no âmbito educacional como um importante recurso que permite a ampliação do 

alcance e acesso, rompendo as barreiras impostas pelo tempo e espaço, além de aproximar 

pessoas e conteúdos da construção do conhecimento. 

Essa expansão do “ambiente educacional” se deu mediante a difusão e utilização da 

internet a qual permite que pessoas em diferentes regiões geográficas se conectem e se 

comuniquem utilizando, para isso, dispositivos tecnológicos. A Educação a Distância (EaD), 

ganhou nova perspectiva com a inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

que permitiu através dos AVA a aproximação entre os sujeitos e produção do conhecimento. 

Assim, o ambiente virtual precisa ser explorado de maneira que aconteça a aprendizagem como 

uma construção individual e coletiva, em que o aluno é protagonista capaz de interagir com o 

outro e com o conteúdo, através de recursos que permitam a participação, comunicação, trocas, 

compartilhamentos, liberdade e criação.  

Os AVA possuem um grande potencial de interação e interatividade que contribuem 

para a construção do conhecimento e permitem o “estar junto” (VALENTE, 2003), mesmo 

distante. Por entender esse grande potencial, e buscando perceber a complexidade que existe na 

estruturação, planejamento e organização de um AVA, e a responsabilidade que a equipe 

multidisciplinar tem de elaborar e implementar um ambiente em que possibilite uma 

aprendizagem interativa, como é propagado pelo slogan de muitos cursos, instigou-se a escrita 

desse texto que visa apresentar o AVA como um espaço rico em possibilidades pedagógicas e 
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com metodologias que promovam o desenvolvimento de habilidades e competências 

educacionais, tecnológicas e sociais.    

Esse estudo surgiu tendo em vista a problematização do tema que indaga: como o AVA 

pode tornar-se um ambiente mais interativo? Desse pressuposto decorrem as demais questões 

de pesquisa desse estudo: quais os principais tipos de AVA e os recursos neles disponíveis? 

Como a interface e o design podem influenciar para o melhor aproveitamento do AVA? Que 

aspectos devem ser considerados para a construção de um AVA? Seguindo essa perspectiva 

foram elencados o objetivo geral e específicos, que correspondem, respectivamente, a 

compreender os aspectos relevantes de um AVA para favorecer um ambiente interativo; 

entender o que são AVA e como estes podem contribuir para o processo de ensino e 

aprendizagem a distância; identificar os principais recursos disponíveis no AVA; investigar 

aspectos de design que são importantes para que o AVA contribua para um ambiente interativo. 

Esses objetivos favoreceram para nortear a organização e elaboração das ideias que compõem 

esse estudo o qual pretende levantar dados, por meio da pesquisa bibliográfica, que favoreçam 

a compreensão das ideias sobre AVA, e como este pode ser um ambiente mais interativo. 

Desta forma, esse texto aborda, inicialmente, os conceitos e características dos AVA, a 

fim de fundamentar seus aspectos primordiais, e expor alguns exemplos de ambientes virtuais 

utilizados no Brasil e no mundo. Em seguida aborda os recursos disponíveis no AVA, a fim de 

oferecer um panorama geral sobre as principais atividades que estão disponíveis no espaço. E, 

por último, traz o enfoque sobre interfaces e design dentro do AVA como aspectos de suma 

importância que facilitam a interação e interatividade, por conseguinte a aprendizagem.  

 

REVISÃO DA LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

 

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) correspondem a uma plataforma 

educacional on-line, muito utilizada na modalidade EaD, que permite interação com o conteúdo 

do curso, colegas de turma, professores e tutores. Esse espaço também pode ser denominado 

em inglês como Virtual Learning Environment (VLE), ou Sistema de Gerenciamento da 

Aprendizagem (SGA) ou em inglês Learning Management System (LMS), Ambiente de 
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Aprendizagem Online ou Software de aprendizagem colaborativa (SCHLEMMER, 2005).  Para 

ter acesso ao AVA, é preciso um dispositivo móvel ou mesmo um computador desktop, desde 

que ambos tenham acesso à internet. Através desse recurso que deve propiciar interações e 

interatividade a aprendizagem pode acontecer em qualquer hora e/ou lugar.  

Barros e Carvalho (2011, p.214) definem AVA como “softwares projetados para 

atuarem como salas de aula virtuais e têm como características o gerenciamento de integrantes, 

relatório de acesso e atividades, promoção da interação entre os participantes, publicação de 

conteúdos”. Pode-se dizer que é o ambiente que promove as ações pedagógicas e 

comunicacionais na Educação a Distância e funciona como um elemento vital para esta.  

O ambiente virtual é um espaço fecundo de significação onde seres humanos e objetos 

técnicos interagem potencializando assim, a construção de conhecimentos, logo a 

aprendizagem (SANTOS E OKADA, 2003), ou seja, de acordo com essa afirmação, é um 

ambiente abundante em produção e criatividade capaz de gerar novas raízes de sapiência. O 

AVA é fundamental para a aplicabilidade da EaD e esta plataforma precisa ser pensada a partir 

do aluno e nas viabilidades de interação e interatividade que podem ser desenvolvidas dentro 

deste espaço a fim de oportunizar a aprendizagem. 

Segundo Valentini e Soares (2005), o AVA está relacionado a condições e estratégias 

de aprendizagens organizadas num espaço virtual onde facilite construção de conceitos e 

interação entre alunos, professores e objetos do conhecimento. Na arquitetura deste ambiente 

estão as vertentes para a construção autônoma do conhecimento do aluno que perpassa pelas 

relações ricas em diversidade e saberes, estabelecidas no seu interior e são mediadas para 

conduzir ao alcance dos objetivos.  

Para Vasconcelos (2017) o AVA pode ser denominado como uma macrointerface 

tecnológica que abriga outras microinterfaces. Realmente, tal ambiente reúne múltiplas 

interfaces que permitem aflorar a interatividade e brotar conhecimento sobre diversas 

informações que ali são compartilhadas e transformadas. 

Existe uma abundante diversidade de AVA no mercado tecnológico e educacional que 

se dividem em software livre ou proprietário, e se subdividem por meio de muitas outras 

características que se encaixam as necessidades de cada programa educacional. Cada um com 

numerosas funcionalidades para enriquecer as pluralidades e favorecer as várias formas de 

aprendizagem. Aqui destacamos dois dos mais utilizados no Brasil e no mundo, Moodle e 
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Blackboard, e um que é de autoria do Governo Federal, através das ações do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), denominado E-Proinfo. Entretanto, sabe-se que a existência de 

AVA para a educação é vasta, pois muitos sistemas educacionais acabam desenvolvendo seus 

próprios AVA ou comprando de setores privados para atender a sua específica demanda 

educacional. Sobre esses, observam-se alguns exemplos. 

O Blackboard é um software (LMS) proprietário, desenvolvido e comercializado pela 

empresa Blackboard Inc de tecnologia educacional e que tem sede na capital americana, 

Washington, DC. Conhecido por ter grande suporte, funcionalidades de instrução e 

comunicação. Estima-se que desde 2014, quando a empresa foi reformulada, seus softwares 

sejam utilizados por cerda de 17 mil instituições educacionais distribuídas em 100 países. É 

uma das plataformas mais notórias no mundo, sendo utilizado por 65% das universidades 

americanas. Segundo o Times Higher Education Reputation Ranking1 cerca de 80% das 

principais instituições acadêmicas do mundo usam essa estrutura. No Brasil, há grandes 

instituições privadas que utilizam essa plataforma a qual possui uma gama de funcionalidades 

e um suporte que facilita a utilização.  

Segundo informações retiradas do próprio site, o E-Proinfo é um programa instituído 

pelo governo federal, de iniciativa da extinta Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), 

usa licença General Public License (GPL/GPU). É disponibilizado às instituições de ensino por 

meio de convênios, permitindo acesso e utilização apenas daqueles que estão vinculados com 

as instituições parceiras. As informações no próprio site o definem como um ambiente virtual 

colaborativo de aprendizagem que permite a concepção, administração e desenvolvimento de 

diversos tipos de ações, como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, projetos 

de pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio a distância ao processo 

ensino-aprendizagem.  Algumas críticas a este AVA são referentes a pouca ou inexistência de 

acessibilidade para pessoas com deficiência e ao layout do ambiente com poucos links e baixa 

variedade de recursos.   

O Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, conhecido como Moodle 

é um dos AVA mais utilizados na modalidade EaD. Criado em 2001, por Martin Dougiamas, 

baseia-se na pedagogia sócio-construtivista. Trata-se de um software livre de suporte à 

                                                             
1 Documento que com publicação anual que produz um ranking sobre diversos dados que compõem as melhores 
universidades no mundo.  
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aprendizagem que tem distribuição gratuita e faz uso da licença GPU. Ele permite criar cursos 

on-line e pode ser instalado em diversas plataformas como Linux, Windows e MAC OS. Seu 

desenvolvimento é por meio de uma rede colaborativa que envolve diversos profissionais de 

diferentes áreas, distribuídos pelo mundo. Segundo informações disponíveis no site Moodle, é 

uma plataforma de aprendizado projetada para fornecer a educadores, administradores e alunos 

um único sistema robusto, seguro e integrado para criar ambientes de aprendizagem 

personalizados, e é apoiado financeiramente por uma rede de mais de 80 empresas de serviços 

parceiros Moodle em todo o mundo. Além da EaD, apoia ações de cursos presenciais, grupos 

de estudos e treinamento de professores, conforme apresentadas na página virtual. 

Ainda sobre o Moodle esse AVA possui atualmente, conforme dados estatísticos 

disponíveis no próprio site, 229 países registrados, com 103 mil sites, 21 milhões de cursos e 

852 milhões de inscrições. Tem uma abrangência formidável ao redor do mundo com grandes 

contribuições sociais e educacionais. Os dez países que mais o utilizam por ordem decrescente 

de sites registrados são Estados Unidos, Espanha, México, Brasil, Alemanha, França, Reino 

Unido, Federação Russa, Índia e Itália. Seu vasto alcance é garantido pelo suporte multi-idioma, 

que aceita mais de 75 idiomas na interface utilizada atualmente. No site, é possível fazer o 

download, sempre com versões atualizadas do programa, pois suas ferramentas ou atividades 

representam a grande diversidade desse ambiente que oportuniza a interatividade. 

 

As ferramentas/recursos disponíveis no AVA e o hipertexto 

 

 Há quem o denomine de ferramenta, há quem prefira usar o termo recurso por se tratar 

do âmbito educacional, todavia, mesmo com significados diferentes no dicionário, nesse 

contexto, ambos se constituem como vetores do conhecimento que permitem trocas, debates, 

liberdade de expressão, cocriação e compartilhamentos. O diferencial entre os AVA não é 

somente a quantidade de recursos disponíveis neles, mas a maneira como serão explorados em 

cada situação educativa. 

O AVA pode utilizar recursos como Chat, Fórum, E-mail, Glossário, Tarefas, Wiki, 

Diário de bordo entre outros, que favorecem a aprendizagem. Esses recursos são elaborados 

para fins educativos, permitindo a interatividade e a construção do conhecimento. Conforme 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 3, ISSN 2358-4750 
 

7 

algumas ideias de Machado (2008) e pesquisas nos AVA elencaram-se os principais recursos 

disponíveis nestes.   

Chat ou “bate-papo” é um recurso de comunicação síncrona, por texto que pode 

envolver todos os participantes na ação de trocar ideias, pode ocorrer através de plataforma 

externa ou como próprio recurso disponível dentro do AVA, que permite saber quais 

participantes estão on-line no momento.  

Fórum proporciona uma conversação assíncrona, surge de um assunto ou 

questionamento específico, ficando registrada a participação de cada aluno em tópicos, além 

disso, há a opção de continuar discussões nos itens iniciados pelo colega.  

E-mail permite troca de mensagens e arquivos e é um recurso mais rápido de ser 

acionado, uma vez que, grande parte das pessoas recebe e envia informações via e-mail 

chegando alertas instantâneos nos smartphones.  

Glossário comporta as contribuições de todos, na inclusão de termos, palavras ou 

expressões e seus significados que têm ligação com o tema de estudo.  

Tarefas ou atividade é uma alternativa similar às desenvolvidas em salas de aula 

tradicional, e, quando requerida pelo professor, o aluno tem nessa opção as janelas para 

encaminhar as atividades, receber retorno (feedback) e reenviar se for necessário. Esse envio 

pode ou não ter prazos pré-fixados, além disso, há também outras informações de 

acompanhamento como status de envio, avaliação e data de entrega.  

Wiki2 traz uma experiência de construção de texto colaborativa que permite a edição 

livre e coletiva deste, sem ser necessária uma revisão final antes da publicação. Como exemplo, 

o Google Docs dispõe deste recurso que oportuniza a construção de um mesmo texto sob 

diversas mãos e olhares, em tempo e espaço diferentes, mas com um produto final coeso.  

Diário de bordo ou caderno de anotações auxilia no registro de ideias importantes, 

apontamentos sobre o estudo, citações, dentre outros, pode ficar disponível apenas para o autor 

ou a todos os colegas e professores, dependendo da configuração do AVA.   

Vídeo chat aparece como opção em alguns AVA, entretanto entende-se que é uma 

alternativa subexplorada nesses ambientes. Mas, havendo oportunidade de uso facilita a 

aprendizagem.  

                                                             
2 Do idioma havaiano, traz a ideia de rapidez. Segundo Grego (2006) identifica um tipo específico de texto criado 
de modo colaborativo em hipertexto ou por software de colaboração usado para o criar.   
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Outros recursos muito utilizados no AVA é o hipertexto que Vilan Filho (1994, p. 297) 

descreve como “uma abordagem da gestão de informação na qual os dados são armazenados 

em uma rede de nós conectados por ligações. Os nós podem conter textos, gráficos, áudio e 

vídeo, bem como programas de computador ou outras formas de dados.” As informações são 

armazenadas de uma forma em que o leitor pode escolher múltiplos percursos, a partir do texto 

inicial e não precisa seguir uma linearidade. Esses caminhos podem ser percorridos clicando 

nos hiperlinks que são os “nós” ou ligação dentro do documento de hipertexto que conduz a 

outros dados e informações, dentro do mesmo documento ou em outros locais. 

Tal processo desfaz a ideia da construção linear do conhecimento e permite que a 

aprendizagem aconteça por meio de uma rede de informações. Logo partindo de um texto ou 

objeto inicial ligado a vários outros textos ou elementos, o leitor pode, por intermédio do 

hiperlink, ser direcionado para outra página. Dessa forma, é possível construir uma rede de 

informação instantânea e com conteúdo ilimitado. 

 

O hipertexto democratiza a relação do indivíduo com a informação, 
permitindo que ele ultrapasse a condição de espectador passivo, para a 
condição de sujeito operativo, participativo e criativo. Pode-se dizer que o 
hipertexto é o grande divisor de águas entre a comunicação massiva e a 
comunicação interativa. O hipertexto é essencialmente um sistema interativo 
(SILVA, 2012, p. 18). 

 

Entretanto, não é um recurso oriundo da internet. Segundo Vilan Filho (1994), a ideia 

básica de hipertexto se refere a organizar documentos e combiná-los conforme a necessidade 

de compreensão e organização, entretanto isso não é algo recente, visto que citações, 

ilustrações, quadros e referências bibliográficas são maneiras de organização realizadas ao 

longo de séculos. Mas foi na década de 60, momento anterior à internet, que Theodor H. Nelson 

criou o termo hipertexto e começou a estruturar seus fundamentos. 

Hipertextos já eram utilizados em enciclopédias e notas de rodapé, por exemplo, 

interligando textos, proporcionando uma nova relação do leitor com o texto, no entanto, por 

meio da internet, isso se tornou mais amplo, fácil e rápido. “Com o hipertexto o leitor aprende 

novos parâmetros de leitura e de conhecimento” (SILVA, 2012, p. 19), além de desenvolver 

habilidades de autonomia e aprendizagem compartilhada. 
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Interface e Design  

 

Agregada aos dispositivos digitais está a interface, na qual se pode aproveitar as funções 

e recursos dos aparelhos, cujos dispositivos como Smart TV, smartphones, computadores, 

caixas eletrônicos, Sistema de Posicionamento Global ou Global Positioning System (GPS), 

máquinas de passar cartão, dentre outros, que fazem parte do cotidiano de inúmeras pessoas e 

possuem interface, e quanto mais fácil sua linguagem, logo se torna mais descomplicado seu 

uso. Para Vasconcelos (2017, p.86) “na informática e na cibercultura o termo interface ganha 

sentido de dispositivo para encontro de duas ou mais faces em atitude comunicacional, dialógica 

ou polifônica”. Portanto é um recurso que faz adaptação entre dois sistemas, une duas diferentes 

formas de se expressar e favorece a comunicação entre os elementos, como acontece entre a 

linguagem computacional e humana. A interface existente no computador torna agradável e 

simples a compreensão dos comandos da computação que se tornam imperceptíveis aos 

indivíduos comuns. Neste estudo, entenderemos interface como o recurso e/ou telas que permite 

interpretar e tornar acessível a conversação entre a máquina e o homem, assim como todos os 

recursos utilizados no AVA com fins de comunicação. E como design, que será conceituado 

adiante, é o conjunto que compõe a organização, planejamento e estrutura das interfaces.   

O AVA, sendo uma macrointerface tecnológica, abriga outras interfaces pelas quais 

pode ocorrer a interatividade nas relações de ensino aprendizagem. Mediante as 

funcionalidades disponíveis no AVA é possível existir trocas e construção coletiva, assim como 

participação e criação, dentre outros aspectos. Essa situação depende, entretanto, de interfaces 

que oportunizem essa comunicação.  

Santos e Okada (2003, p.4) destacam que a “aprendizagem mediada por AVA permite 

que através das TIC fontes de informações e conhecimentos sejam criados e socializados 

através de conteúdos apresentados de forma hipertextual, multimídia, e outros formatos”. Esses 

últimos para serem bem utilizados necessitam de uma interface que facilite sua vinculação e 

visualização. Assim fotos, vídeos e áudios são recursos que podem promover a aprendizagem 

tornando-se disponíveis por meio de programas com interfaces leves e usuais.  Afinal, elas 

“podem influenciar na maneira como o usuário percebe e se apropria do conteúdo, contribuindo 

para um bom desempenho nas atividades ou, pelo contrário, impedindo ou inviabilizando os 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 3, ISSN 2358-4750 
 

10 

processos cognitivos” (VASCONCELOS, 2017, p. 87). Daí a importância de se pensar sobre a 

construção das interfaces nos AVA.  

De acordo com Pressman (2016) a interface é o meio em que se estabelece o diálogo 

entre o programa e indivíduo, então, é necessário que ela se baseie nos fatores humanos para 

que possa existir uma conversa harmoniosa, já que, a comunicação é essencial para a fluidez 

nessa relação. Para que os AVA alcancem seus objetivos é essencial que sejam projetados de 

forma simples, funcional e eficiente. Além de permitir agilidade na navegação, os ícones devem 

ser intuitivos para que se experimente os recursos do ambiente com facilidade e praticidade, 

explorando todos os recursos comunicacionais como imagens, sons, textos, etc. Dessa forma o 

AVA precisa ser planejado, tendo em vista os seguintes aspectos e questionamentos: 

 
A aprendizagem em e-learning deve ser contextualizada, significativa e 
colaborativa, [...] estaria a plataforma construída de forma a proporcionar tudo 
isso? E mais: estão as plataformas adequadamente aptas a tornar o estudo mais 
fácil e melhor? Oferecem ferramentas necessárias a um desenvolvimento 
autônomo, a fim de que o estudante possa aperceber-se de que desenvolve 
conhecimento por si, gerando mais comprometimento? (GABARDO; 
QUEVEDO; ULBRICHT, 2010, p. 67). 

 

Essas indagações possibilitam elucubrar sobre aspectos importantes que devem ser 

considerados para a estruturação ou melhorias do AVA, sendo essencial um ambiente 

colaborativo, que proporcione a interatividade e suscite no aluno autonomia para a construção 

do conhecimento, com vistas a ser pensada por uma equipe multidisciplinar que além de 

programadores tenha profissionais em design, aprendizagem e comportamento humano. Para 

Santos e Okada (2003) outro ponto importante é observar no design do ambiente virtual as 

características adequadas para a paridade nas interações entre sujeitos da aprendizagem e 

interface. Por esse ângulo, é visível preocupações com a estrutura e apresentação dos AVA, 

para melhorar comunicações, interações e a interatividade.  

A abordagem sobre AVA deve, principalmente, considerar aspectos técnicos, como 

construção de software, usabilidade e design, a fim de que o ambiente seja pensado para a 

atender às necessidades educacionais das pessoas que o utilizarem. Sobre isso, Santos e Okada 

(2003) fazem uma crítica ao AVA quando este assume estéticas que tentam simular as práticas 

presenciais, utilizando signos e símbolos, comumente usados em experiências tradicionais de 

aprendizagem. O objetivo é que os AVA sejam próprios do ciberespaço e que tenham 
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características da cibercultura, sem, portanto tornar-se uma sala de aula tradicional transportada 

pela internet, uma vez que, esse ambiente deve ocasionar experiências de interatividade e 

permitir a liberdade de escolha do aluno. 

 
O atendimento e o respeito às necessidades do usuário de sistemas 
informáticos tornaram-se condições sine qua non3 para que um software 
obtenha sucesso junto aos usuários. Quando se fala em software educacional, 
vale a mesma premissa, já que esse tipo de software atuará como ferramenta 
didático-pedagógica para mediar a aprendizagem (SCHNEIDER, 2008, 
p.207). 

 

Se aprendizagem é uma característica humana, devem os processos que a medeiam 

atentar para os aspectos inerentes a esses indivíduos, bem como, os AVA que nascem com o 

propósito de impulsionar essa aprendizagem precisam considerar, tanto a forma de pensar como 

as relações que o sujeito estabelece com os recursos digitais. Para Santos e Okada (2003) deve-

se priorizar a maneira como as pessoas utilizam os dispositivos tecnológicos para realizar suas 

tarefas (pensar e comunicar, observar e decidir, calcular e simular, discutir e projetar) fazendo 

a interface se adequar ao modus operandi do humano e não o contrário. Um AVA que tenha 

facilidade de navegação e linguagem simples pode promover maior identidade entre sistema e 

sujeito. Vale destacar que em nenhum momento o AVA é uma proposta simples, posto que, 

este perpassa por tantos aspectos e olhares, que se torna um ambiente repleto de complexidade 

na sua estruturação e programação, a fim de desenvolver a aprendizagem.  

Por isso, a tecnologia na educação conta com o Design Instrucional (DI)4 que também 

pode ser denominado de Design Educacional e tem como principal objetivo facilitar o processo 

de aprendizagem, dos alunos da EaD, por meio do planejamento e estruturação do curso, dos 

materiais didáticos e do AVA. Optou-se por utilizar o termo design educacional, por entender 

que esse represente melhor os aspectos relacionados a este trabalho. 

Para que a prática educacional na modalidade EaD seja de qualidade é preciso envolver 

o aluno no processo de aprendizagem, e isso se dá pela coerência do projeto pedagógico que é 

estabelecido pelo Design Educacional (MORAN, 2010). Sem dúvida, um ambiente organizado 

e pensado para promover a aprendizagem tem significativo impacto nos alunos e provocam no 

                                                             
3 Indispensável. 
4 Design Instrucional será abordado como uma teoria, mas é válido destacar que essa se concretiza em uma função 
e de nome similar.  
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professor uma maneira diferente de refletir e se relacionar com os objetos de ensino. De início, 

é importante associar design à ideia de planejamento como direciona o sentido do seu termo 

original em inglês. Entendendo que este corresponde a uma estratégia de idealização e 

estruturação de algum projeto que permeará por diversos aspetos necessários para a 

concretização e alcance dos objetivos.  

Filatro (2008) afirma que para ideia do Design Educacional o ensino é uma ação 

intencional e sistemática, para tanto é preciso estabelecer os objetivos de aprendizagem e a 

partir deles elaborar a sistematização do ensino como algo intencional que se sabe o ponto de 

partida e o ponto que se pretende chegar, nessa construção, o caminho percorrido pode ser 

estabelecido de maneira linear ou em forma de rede permitindo ao aluno liberdade no trilhar. O 

Design Educacional pode sugerir o caminho, ao mesmo tempo em que deve oferecer liberdade 

para que o aluno decida o trajeto. Para Maia e Mattar (2007) o design envolve também pensar 

sobre como esse conteúdo será trilhado, se de maneira linear com opções de pular conteúdo ou 

outras liberdades de etapas ou se totalmente livre. Além disso, é necessário que o modelo 

instrucional esteja fundamentado numa concepção de aprendizagem o que vai nortear sua 

elaboração, desenvolvimento e escolha dos recursos utilizados.  

Os autores supracitados dentre os diversos modelos de Design Educacional, aponta o 

ADDIE como o mais utilizado. Essa sigla é uma abreviação em inglês que se refere a cinco 

fases desse modelo que corresponde ao seguinte significado em português, A – análise, D – 

design, D – desenvolvimento, I – implementação, E – avaliação. Para as ações que este modelo 

propõe a etapa de planejar é o passo fundamental.   

Partindo desse modelo ainda se destacam outros três, os quais são design educacional 

fixo ou fechado, como o nome sugere, tem formato determinado e pouca interação. É engessado 

com opções de respostas limitadas e seguem um padrão de transmissão de informação. Em 

seguida, tem-se o design educacional aberto que requer um ambiente mais dinâmico e 

participativo. Com alta flexibilidade, parte de uma pré-estruturação do curso e as reformulações 

são feitas no andamento deste, conforme o feedback dos alunos. É importante ter um professor 

para mediar o processo. No design educacional contextualizado tem-se um modelo que busca 

mesclar as características citadas anteriormente, ao mesmo tempo em que tem atividades fixas 

que não podem ser mudadas, permite flexibilidade com mudanças constantes e requer alto nível 

de interação entre alunos, tutores e professores.   
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Outro elemento importante para o design, de modo geral, é a comunicação visual que 

seja considerada como elemento facilitador do processo de aprendizagem, pois “a 

potencialização dos pressupostos pedagógicos por meio do design visual é fator fundamental 

na construção de um AVA, em que a comunicação vale-se principalmente do diálogo visual, 

no qual o diálogo textual está incluído” (MACHADO, 2008, p. 85). Isso une aspectos de design 

da informação, possuindo parâmetros para criar layout agradáveis que causem não apenas o 

bem estar, mas que transmita significado durante a interação, por meio de uma harmonia visual 

(SANTAELLA, 2013). 

Machado (2008) apresenta algumas ideias baseadas nas teorias da Gestalt5 que evocam 

a lei da Boa Forma, pois todo objeto ao ser visto deve apresentar uma forma harmoniosa, boa e 

estável que seja mais regular, simétrica ou simples possível. Essa distribuição ajuda na 

compreensão do objeto e causa bem-estar ao sujeito.  Os elementos podem ser agrupados por 

proximidade, similaridade, continuidade ou fechamento6.  

Nessa linha de organização e composição harmônica Grilo, Gusmão e Andruchak 

(2016) apresentam as ideias de Horn (1998), uma americano que conversa sobre morfologia na 

linguagem visual, que segundo ele, é composta por elementos visuais primitivos e propriedades. 

O primeiro está relacionado às letras, palavras, formas, linhas, imagens, ilustrações entre outros. 

O segundo a textura, tamanho, posição, sequência etc. A composição desses elementos tem 

características diversas, mas que devem convergir para influenciar a percepção visual do 

observador.  Como exemplo, pode-se citar o impacto que o internauta tem ao acessar um site 

com cores fortes, letras chamativas e muitas informações distribuídas de maneira desarmônica. 

A relação entre esses componentes num mesmo ambiente acarretam num desconforto visual 

que pode confundir as percepções do sujeito.   

Conforme Machado (2008) quando os elementos passam por uma padronização em sua 

disposição, oferecem uma coerência visual baseada na regularidade e previsibilidade da 

localização dos elementos na página. Logo, contribui para que o indivíduo estabeleça uma 

relação visual com o conteúdo. A navegação também é facilitada quando se empregam no 

                                                             
5 Estudo da percepção humana em relação as formas, a existência de padrões de comportamento visual que o ser 
humano tem. Essa ciência defende que, para se compreendermos as partes de uma forma, é necessário antes, 
entender o todo que o envolve e o compõe. 
6 Continuidade se refere à ideia de elementos diferentes sendo organizados obedecendo um padrão que dá ideia de 
continuidade e fechamento quando são agrupados formando uma figura completa ou fechada.  
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ambiente virtual, diferentes ferramentas de navegação e de sinalização. Para essa ação Grilo, 

Gusmão e Andruchak (2016, p.100) utilizam o termo “breadcrumbs (termo inglês para 

“migalhas de pão”) que é a ferramenta responsável por informar ao usuário o caminho que ele 

percorreu para chegar à determinada seção de um website.” Visando à exploração mais 

intuitiva, são válidos recursos como hiperlinks, botões, mapas do site, sumários, histórico de 

percurso, entre outros. A organização do site também deve obedecer a um critério lógico que 

permita uma fácil identificação perante as informações procuradas.  

Conforme os autores supracitados, a atenção às fontes de letras utilizadas, também é 

fundamental. Nesse ponto, não é recomendável usar padrões que possuam baixa resolução e 

que não permitam ampliação ou formatações, como negrito e itálico, visto que pode diminuir a 

legibilidade do texto, além de reduzir sua qualidade gráfica, prejudicando a interface do 

ambiente. Consequentemente, deve-se optar por fontes de fácil leitura, que fiquem bem 

distribuídas no texto e que suportem vários alfabetos para permitir interação com outros 

idiomas.  

De certa forma as ideias até aqui apresentadas se assemelham e se completam com as 

sugestões de Santos e Okada (2003, p.12) para que o ambiente virtual tenha uma composição 

estética7 que facilite a navegação e o contato com o conteúdo do site, assim é importante 

 
a) Ambiente ‘clean’, não poluído de informações, porém com quantidade 
suficiente para a sua compreensão; b) Boa navegabilidade que permita o 
acesso prático, simples, fácil às informações. A definição da barra de 
navegação é fundamental para evitar que o usuário se perca no meio de dados, 
nas páginas internas e externas e nas interfaces; c) Design harmonioso, ou 
seja, equilíbrio nas cores, no tipo de letra, no fundo da página, na escolha das 
imagens e animação, na definição e disposição da barra de navegação, e em 
outros elementos (sons, filmes, etc); d) Padronização suficiente para 
reconhecer as páginas que fazem parte do ambiente e as que não fazem, 
definida na escolha de elementos do design que se manterão em todas as 
páginas (SANTOS E OKADA, 2003, p.12). 
 

São muitos os elementos que devem ser observados para a composição de um ambiente 

virtual. Cada vez mais os profissionais ligados à EaD estão se preocupando com esses aspectos 

                                                             
7 Para as autoras, estética compreende a escolha das interfaces, o design, a cor, as imagens, símbolos, sons, 
animações, a disposição do conteúdo, as opções disponíveis em cada página, conexões internas e externas, o 
mapeamento do espaço virtual. 
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por entender que há uma relação notória entre composição visual e a relação que o sujeito 

constitui com o ambiente.  

Silva (2012) também propõe algumas sugestões aos designers de software ou 

webdesigner8 na criação de produtos interativos em informática9, conforme apresentados na 

imagem e detalhados em seguida na figura 1.  

 

 

A primeira proposta de Silva (2012), para que o ambiente promova interatividade é 

explorar as vantagens do hipertexto com suas funcionalidades e flexibilidade. Tem a ver com 

“costurar os nós em caminhos diferentes, em teias infinitas, em vários atalhos reconectáveis a 

qualquer instante por mecanismo de recuperação”. A flexibilidade acontece, pois através do 

hipertexto a aprendizagem pode acontecer com base no interesse do indivíduo, na qual cada um 

percorre seu caminho sem precisar estar delimitado ao mesmo trajeto, daí a formação de teias 

infinitas que permitam identificar os próximos passos, sendo de retorno ou de avanço.  As 

funcionalidades trazem características de multiplicidade e oportunizam contemplar as 

                                                             
8 Silva (2012, p. 232) define webdesigner como o criador do layout de home page, de site, de sua arquitetura em 
links na internet, utilizando a linguagem Html que permite ao usuário múltiplas ligações e manipulações. O 
designer de software cria a arquitetura de um aplicativo ou de um sistema operacional de computador. Esses 
profissionais podem utilizar textos, ilustrações, sons, animação, cenários em terceira dimensão, banco de dados 
etc. Todos esses recursos permitem interatividade, uma vez que são dispositivos de imersão, de manipulação, de 
intervenção, de navegação, colocados a disposição do usuário.  
9 Esses parâmetros também auxiliam professores a promover na sala de aula tradicional um ambiente interativo ou 
a sala de aula interativa que é objeto de estudo deste autor. 

Figura 1 - Sugestões aos designers para construção de ambiente interativo 

Fonte: Silva (2012, p. 231-240) 
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subjetividades, nesse sentido, as informações dispostas em diferentes caminhos de 

entendimento convergem para que o sujeito encontre o conhecimento com suas perspectivas. 

A segunda é incluir um mecanismo que ajude o usuário a explorar o ambiente, sem se 

perder e ao mesmo tempo não o impeça de se perder. Vem da necessidade de sinalizar ao sujeito 

onde ele se encontra no AVA e o caminho que ele percorreu até chegar ali. Para disponibilizar 

os dados organizados por camadas e de acesso fácil, é preciso ainda expor um mapeamento 

adequado do conteúdo do site e como este se estrutura. O jogo de palavras em destaque chama 

a atenção para uma organização que facilite o acesso aos dados, mas que ao mesmo tempo, 

deixe-o se aventurar nos labirintos deste sistema, experimentando o pensamento complexo que 

trabalha com as incertezas, sem perder o foco do assunto principal e aprendendo a não afundar 

no vasto campo das informações dispostas. 

A terceira sugestão nas palavras de Machado (2008) é valorizar o discurso não textual 

e romper com a linearidade do discurso. Isso não invalida o padrão clássico de um texto bem 

estruturado, entretanto corrobora para que o texto seja disponibilizado numa coleção de 

fragmentos embutidos, conectados e altamente organizados. É uma inovação na configuração 

de leitura que permite ao leitor outras habilidades de interpretação de texto, visto que, na atual 

sociedade é preciso que o leitor saiba ler e interpretar tanto periódicos, quanto noticiários de 

televisão, videogames, videoclipes, infográficos e hipertextos.  

A quarta é avaliar as necessidades das comunidades de usuários para se encaixar em 

certo perfil e atentar ao fato de que o design de um documento será lido por muitos. Esse aspecto 

reincide na função de que o AVA não pode ser visto como um sistema de entrega de conteúdo, 

mas que seja um ambiente de diversidade capaz de atender às perspectivas de diversos 

indivíduos repletos de heterogeneidade, por meio de melhores interações e da promoção da 

interatividade, entendendo que o AVA deve proporcionar um diálogo com o sujeito que baseia 

sua utilização em suas experiências e preferências. Atento a esses dois tipos de escolha, o 

criador intervém na formulação e apresentação gráfica da questão colocada e dos menus de 

solução de escolha para o usuário. Um ponto extremamente relevante dessa preocupação é a 

construção da inteligência coletiva e a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner 

(1995) que contemplam a diversidade de habilidades cognitivas necessárias para resolução de 

problemas e elaboração de produtos que intervenham, colaborem e/ou melhorem determinado 

ambiente ou comunidade.  
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A quinta é a escolha das interfaces: destinar a interface adequada a cada aplicação. É 

importante escolher adequadamente utensílios interativos de produção que são recursos 

multiplicadores de comunicação, e logo interatividade. O computador tem em sua tecnologia 

uma “interatividade funcional”, mas é preciso desenvolver a “interatividade intencional” no 

qual se escolhem, cuidadosamente, os recursos visando ampliar a comunicação e a expressão.  

Em suma, as ideias de Silva (2012), sugerem referencial capaz de avultar a 

interatividade dentro dos AVA. Algumas se repetem e ao mesmo tempo ratificam as propostas 

apresentadas por outros autores. Contudo, todos caminham na direção da essencialidade de 

interfaces e design pensados em fortalecer as relações e potencialidades do AVA.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS  

 

Esse estudo foi construído por meio de pesquisa bibliográfica exploratória que utilizou 

diversas fontes de informação como livros, artigos científicos, sites específicos, dentre outros. 

Fazendo um entrelaçar de conceitos e características que envolvem além do AVA, os recursos 

disponíveis, interface e design, culminando em um referencial teórico que contribui para deixar 

o ambiente virtual mais interativo por meio de aspectos que devem ser observados e/ou 

contemplados. Esse levantamento aconteceu utilizando diversos autores que embasam cada 

aspecto específico aqui abordado, os quais conforme suas ideias oportunizam vislumbrar como 

tornar um AVA mais interativo.  

Nessa direção, a pesquisa apontou que os AVA são o principal recurso para explorar as 

atividades a distância e podem ser de iniciativa privada ou de livre acesso à comunidade virtual, 

para isso, foram apresentados tipos diferentes de AVA e sua abrangência para demonstrar as 

distintas possibilidades de implementação e uso, tais como Moodle, Blackboard e E-proinfo. 

Em paralelo, também foram abordados diversos autores como Barros e Carvalho (2011), Santos 

e Okada (2003), Valentini e Soares (2005) e Vasconcelos (2017) a fim de conceituar o AVA e 

as características que lhe são peculiares. Demonstrando que os AVA são softwares que devem 

atuar como espaços de aprendizagem virtual, que permitam o gerenciamento das atividades e 

promovam a interação e interatividade entre os participantes. Além de ter a possibilidade de ser 

um ambiente abundante em produção e criatividade capaz de gerar novos conhecimentos. A 
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visão desses teóricos contribuiu para uma compreensão desse ambiente e os padrões que 

norteiam sua organização e estruturação.   

Outro ponto importante derivado desse estudo corresponde aos recursos disponíveis nos 

AVA que são elementos primordiais para promover um ambiente mais interativo, 

exemplificados como Chat, Fórum, WiKi, Glossário, E-mail, dentre outros recursos disponíveis 

no ambiente virtual. Aprofundando a pesquisa, tem-se um referencial de suma importância no 

tocante a questões de interface e design requisitos fundamentais que devem ser pensados e 

analisados para um ambiente virtual que facilite o acesso, navegação e interações, assim como 

compartilhamentos, trocas e diálogo. E por fim, é possível visualizar sugestões feitas por Silva 

(2012) para que os webdesigner projetem ambientes que favoreçam a interatividade e as 

interações. Essas informações são importantes não só aos profissionais de design, mas também 

a todos que compõem a equipe multidisciplinar, responsabilizando-se por elaborar um AVA. 

Uma vez, que ao conhecer os principais conceitos, características e orientações para a 

construção desse ambiente, é possível analisar, ponderar e remodelar recursos, evitando 

obstáculos no percurso e construindo um caminho que seja trilhado com mais facilidade rumo 

à aprendizagem, através de um ambiente interativo.         

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Depois das mudanças advindas da inserção da tecnologia na educação, é essencial que 

novos recursos sejam utilizados para implementar inovações no âmbito educacional. Assim, a 

Educação a Distância foi repaginada mediante avanços da internet e dos dispositivos 

tecnológicos que proporcionaram um cenário diferente e mais interativo. Nesse contexto, os 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem tiveram um papel fundamental para concretizar os 

benefícios oportunizados pela era digital. Através desses ambientes o processo de ensino-

aprendizagem formal, alcançou inúmeras pessoas nas regiões mais longínquas no país, trazendo 

a aproximação humana e o acesso ao conhecimento, pelo uso da tecnologia. 

Entretanto, é importante que os AVA sejam tratados como recursos de extrema 

contribuição para o ensino-aprendizagem e não como espaços para a transmissão do 

conhecimento, porquanto a informação está à disposição de todos com tantas facilidades de 

conexão e navegação na internet. Para isso, é imprescindível conhecer os princípios que regem 
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os AVA e compreender que sua estrutura e organização devem ser pensadas por uma equipe 

múltipla que reúne profissionais de diferentes áreas, associando saberes tanto para produzir um 

ambiente que atenda às necessidades dos indivíduos que farão uso deste, como principalmente 

proporciona caminhos que favoreçam a participação, construção coletiva, compartilhamento, 

dentre outros aspectos. 

O AVA pode tornar-se um ambiente interativo quando permite e favorece que haja 

interação entre seus participantes proporcionando uma prática que gera comunicação de todos 

para todos, onde os envolvidos têm liberdade de falar, compartilhar, trocar e aprender. E para 

isso é fundamental conhecer os recursos básicos disponíveis nesse ambiente e explorá-los ou 

adaptá-los de forma metodológica para a construção do conhecimento que perpassa pelas 

interações e participações. Sem esquecer ainda, os aspectos de interface e design os quais 

merecem uma atenção peculiar por serem tão relevantes quanto os recursos pedagógicos para 

facilitar a aprendizagem. Observando aspectos como estrutura, organização do ambiente, tipos 

de fontes, letras e cores, dentre outros apresentados no corpo do texto é possível elaborar um 

ambiente mais acolhedor e que atenda às necessidades dos seus usuários e colaborem para a 

interação, interatividade e consequente aprendizagem.      

Esse trabalho apresentou um panorama sobre os AVA e conforme os objetivos 

propostos, também investigou as fundamentações teóricas e os recursos disponíveis nestes. 

Respondendo às inquietações de como um ambiente virtual pode ser mais interativo e 

consequentemente, proporcionar maior nível de envolvimento dos participantes gerando 

também melhores condições de aprendizagem.  

Vale ressaltar que os alunos da EaD, ou mesmo dos cursos presenciais ainda têm 

dificuldade de desenvolver um perfil autônomo, participativo e colaborativo em ambientes de 

aprendizagem. Todavia, principalmente diante dessa dificuldade é essencial que as 

metodologias de ensino sejam embasadas em princípios que oportunizem desenvolver tais 

habilidades nos estudantes. Os AVA são instrumentos da construção do saber e da cidadania, 

desde que sejam utilizados seus recursos de forma consciente e com propósito de contribuir 

para a construção do conhecimento. Neste sentido, conhecer e compreender seus princípios 

torna-se tarefa fundamental para implementá-los e avaliá-los de maneira crítica e contributiva.  
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Resumo: Este artigo tem por objetivo investigar como os aplicativos educacionais Kahoot! e 
Plickers podem potencializar a aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental. 
Metodologicamente, trata-se de pesquisa qualitativa, por meio de uma análise bibliográfica e 
procedimentos empíricos. O estudo apresenta como resultado a possibilidade do professor, ao 
inovar a sua prática, intensificar o nível de interação e a motivação dos alunos no 
desenvolvimento das atividades, revelando a importância do uso das metodologias ativas e da 
tecnologia no processo de ensino e aprendizagem. Porém, é importante enfatizar que o uso 
desses aplicativos somente torna-se possível com a elaboração de um detalhado planejamento 
e conhecimento das funcionalidades dessas ferramentas. 

Palavras-chaves: Práticas Educacionais. Ensino e Aprendizagem. Tecnologias Digitais de 
Informação e Comunicação. Metodologias Ativas de Aprendizagem. 
 
 

USING THE EDUCATIONAL APLICATIONS KAHOOT! AND 
PLICKERS ON THE BASIC EDUCATION CONTEXT 

 
Abstract: This article aims to investigate how educational applications Kahoot! and Plickers 
can enhance the learning of elementary school students. Methodologically, it is a qualitative 
research, through a bibliographic analysis and empirical procedures. As a result, the study 
presents the possibility of the teacher, when innovating his practice, to intensify the level of 
interaction and the motivation of students in the development of activities, revealing the 
importance of using learning active methodologies and technology in the teaching and learning 
process. However, it is important to emphasize that the use of these applications only become 
possible with the elaboration of a detailed planning and knowledge of the functionalities of 
these tools. 

Keywords: Educational Pratices. Teaching and Learning. Digital Information and 
Communication Technologies. Learning Active Methodologies. 
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INTRODUÇÃO 

 

O advento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) tem 

ressignificado as práticas sociais e comunicativas em praticamente todas as atividades 

contemporâneas. Assim, como contribui em vários âmbitos da sociedade, as TDIC também são 

essenciais na educação. Ao serem compreendidas, incorporadas e bem utilizadas 

pedagogicamente, podem trazer mudanças significativas no processo de ensino e 

aprendizagem.   

O sistema educacional passa por transformações e precisa integrar novas estratégias e 

práticas de ensino que visem a formação do cidadão crítico, criativo, capaz de se comunicar, 

lidar com as próprias emoções e propor soluções para problemas. A tarefa é desafiadora, pois 

exige trabalhar com competências e habilidades que promovam novas formas de aprendizagem.  

Dessa forma, o olhar do professor deve estar atento à mudança de perfil do seu aluno e 

a diversidade de sua sala de aula, observa-se que está cada vez mais difícil motivar os alunos 

do século XXI, utilizando aulas expositivas em que o professor é o dono do saber e estabelece 

com o aluno uma relação autoritária e unilateral. Nesse sentido, Bacich, Tanzi Neto e Trevisani 

(2015) enfatizam que, os alunos de hoje não aprendem da mesma forma que os do século 

anterior. Logo, para dialogar com esses estudantes o educador precisa compreender o seu papel 

nesse contexto e ressignificar as suas práticas com propostas que despertem no aluno o interesse 

e a motivação para aprender.   

Compreender o perfil da geração dos alunos da Educação Básica é fundamental para o 

professor planejar as atividades, é importante ainda, descobrir o que motiva cada estudante no 

contexto da sala de aula agitada e diversificada, necessário salientar que os alunos têm 

facilidade com as tecnologias, mas a atenção geralmente está focada no que lhes interessam. O 

professor precisará orientar o processo educativo, aproximar os conteúdos curriculares da 

realidade dos alunos com o objetivo de promover maior engajamento na construção do 

aprendizado significativo e colaborativo.  

Diante disso, surgem algumas metodologias de ensino que somadas a inserção das TDIC 

na sala de aula, podem apresentam uma nova forma de relacionamento entre os agentes 
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participativos do ambiente escolar, são chamadas de metodologias ativas de aprendizagem1. 

Entretanto, para que o professor repense a sua prática e tenha sucesso no processo de inovação, 

é fundamental busque um aporte metodológico no sentido de incorporar novos saberes sem 

desconsiderar o conhecimento tradicional. 

Partindo dessa perspectiva, o uso das metodologias ativas somadas a inserção das TDIC 

na sala de aula pode enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de 

conhecimento através da participação ativa, colaborativa e criativa, facilitando a interação entre 

professor e aluno. Importante compreender que, o docente não deve modificar as suas aulas 

somente pelo novo modelo, mas deve estudar os limites e as possibilidades, para inserir a 

tecnologia e as metodologias ativas nas suas práticas pedagógicas como auxílio no processo 

educativo.  

Este estudo tem como objetivo investigar como os aplicativos Plickers e Kahoot! podem 

potencializar a aprendizagem dos estudantes do Ensino Fundamental. A pesquisa foi realizada 

com 38 alunos do 8º ano de uma escola da Rede Particular do município de Aracaju-SE. 

Desta forma, procurou-se resposta para o problema: quais as potencialidades dos 

aplicativos educacionais Plickers e Kahoot! ao serem utilizados em atividades escolares para a 

aprendizagem dos estudantes? Parte-se do pressuposto que o uso dos aplicativos educacionais, 

aliado ao uso das metodologias ativas no ensino pode potencializar o processo de ensino e 

aprendizagem, transformando a maneira de ensinar do professor e a forma de aprender do aluno. 

A motivação pessoal desta pesquisa está relacionada a trajetória dos autores que atuam 

como docentes do Ensino Fundamental anos finais e utilizam as TDIC como suporte no 

desenvolvimento das aulas das disciplinas de Língua Portuguesa e Geografia. Assim, foi 

despertado o interesse em investigar as possíveis potencialidades dos aplicativos Plickers e 

Kahoot! ao serem utilizados em atividades escolares para a aprendizagem dos estudantes. 

Este trabalho justifica-se devido a atualidade do tema e por oportunizar reflexões sobre 

papel do professor diante do atual cenário educacional contribuindo para a difusão do 

conhecimento, principalmente para os professores e os pesquisadores que buscam propostas 

                                                             
1 “A aprendizagem ativa é caracterizada pelo processo de engajamento dos estudantes em seu próprio aprendizado. 
Ela demanda que o “aprendiz” reflita sobre as suas próprias ideias e conhecimentos, seja capaz de avaliar de forma 

crítica o seu entendimento de conceitos e de lidar ativamente com informações e problemas. (MICHAEL, 2006, 
p.160) 
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didáticas que envolvam práticas que integrem o uso das metodologias ativas e das TDIC na 

Educação Básica. 

É uma pesquisa de campo de natureza qualitativa, conforme Moreira e Caleffe (2008, 

p. 73), "[...] a pesquisa qualitativa explora as características dos indivíduos e cenários que não 

podem ser facilmente descritos numericamente. Para a coleta dos dados, utilizou-se um 

questionário semiestruturado, tendo os estudantes como informantes. Quanto ao aporte teórico, 

o estudo foi embasado em autores como Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), Camargo e 

Daros (2018), além de outros autores e sites pesquisados na internet mencionados na referência. 

Assim, para uma melhor compreensão, este texto, está organizado em seis seções para detalhar 

o estudo.  

A primeira seção se refere à introdução, ora apresentada, em que consta a apresentação 

do tema, o problema, o objetivo geral, a motivação, a justificativa e o percurso metodológico 

do trabalho. A segunda seção, traz algumas reflexões sobre a importância da inserção das TDIC 

na Educação Básica alinhada a proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)2, 

enfatizando a 5ª competência que trata da cultura digital.  Na sequência, aborda as metodologias 

ativas de aprendizagem no contexto da Educação Básica, com reflexões sobre práticas 

educacionais que visam o aluno como centro do processo e o papel do professor mediador.  

Quanto a quarta seção, apresenta o uso e a aplicabilidade dos aplicativos Kahoot! e 

Plickers no contexto da Educação Básica. A quinta seção adentra nos resultados e discussões 

advindos da aplicação do questionário com os alunos.  Por fim, a última seção é dedicada à 

elaboração das considerações finais da pesquisa, onde foi retomado o problema, considerando 

as principais ideias discutidas sobre o uso das TDIC e das metodologias ativas na trajetória 

teórico-metodológica, com base nos resultados empíricos e nas inferências dos autores, visando 

alcançar o objetivo proposto neste trabalho. 

 

 

 

 

                                                             
2A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o conjunto 
orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica  
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TECNOLOGIA DIGITAL DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA 

 

Vivemos em uma sociedade informatizada e em constante adaptação, o sistema 

educacional também passa por transformações e precisa integrar novas estratégias e práticas de 

ensino através da inovação tecnológica e do desenvolvimento de novas habilidades.  

Nesse contexto, diversos são os desafios das escolas e dos professores para formar o 

indivíduo que está imerso no mundo virtual e lida com a informação cada vez mais disponível. 

Nota-se, que há uma preocupação das entidades governamentais sobre esse assunto, exemplo 

disso é que: 

 

a partir das décadas de 1970 e 1980, com a criação de órgãos e programas 
voltados à área, surgiram as primeiras iniciativas relacionadas à Tecnologia 
na Educação. Destacaram- se, por exemplo: na década de 1980, o programa 
EDUCOM (Educação e Computador) que buscou inserir computadores nas 
escolas públicas e estimular pesquisas voltadas a informática no processo de 
ensino e aprendizagem; na década de 1990, o PROINFO (Programa Nacional 
de Tecnologia Educacional) para promover o uso pedagógico das TICs 
(Tecnologias de Informação e Comunicação) no ensino fundamental e médio; 
e nos anos 2000, o PROUCA (Programa Um Computador por Aluno) com 
fins de facilitar a aquisição de equipamentos para a inclusão digital 
pedagógica. (JUNIOR; ROSSI; SILVA, 2019, p. 3) 

 

O advento da tecnologia tem imposto uma mudança na forma de o homem pensar e 

ser/estar no mundo, em outras palavras, significa que, no âmbito do ensino, o processo de 

aprendizagem e os conteúdos escolares devem estar relacionados com as práticas voltadas à 

cidadania, respeito ao meio ambiente e uso das diferentes plataformas tecnológicas. 

Atualmente, ainda nesse sentido, a Base aponta para a formação e o desenvolvimento 

integral dos alunos, com vistas a cidadania, exigindo diferentes posturas, tanto dos alunos como 

dos professores, buscando possibilidades de promover novas formas de aprendizagem. As 

aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem assegurar aos estudantes o 

desenvolvimento de dez competências gerais no decorrer da Educação Básica que, segundo o 

documento, consolidam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

O documento da Base demonstra um movimento no sentido de nortear um caminho para 

que as escolas e os professores possam cumprir o seu papel em relação à formação das novas 
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gerações e reforça a importância da instituição em preservar o compromisso de estimular no 

aluno a reflexão e a análise aprofundada desenvolvendo habilidades próprias do século XXI. 

Conforme abordado no documento, 

 

(...) é imprescindível que a escola compreenda e incorpore mais as novas 
linguagens e seus modos de funcionamento, desvendando possibilidades de 
comunicação (e também de manipulação), e que eduque para usos mais 
democráticos das tecnologias e para uma participação mais consciente na 
cultura digital. Ao aproveitar o potencial de comunicação do universo digital, 
a escola pode instituir novos modos de promover a aprendizagem, a interação 
e o compartilhamento de significados entre professores e estudantes. 
(BRASIL, 2018, p. 61) 

 

Assim, pode-se dizer que a BNCC enfatiza que, a escola necessita promover novas 

formas de aprendizagem através de um olhar mais consciente para a cultura digital, 

possibilitando a interação entre professores e alunos. Ou seja, a escola precisa auxiliar o 

professor a encontrar uma direção para interagir com o aluno nesse mundo virtual, ao conectar-

se com novas formas de conhecimento e incorporar estratégias o docente inova e enriquece o 

processo de ensino e aprendizagem de maneira significativa. 

A aprendizagem é mais significativa quando o aluno é motivado e consegue encontrar 

sentido nas tarefas propostas, assim, em consonância com a proposta da BNCC, o professor 

precisa definir parâmetros para o desenvolvimento de novas formas de aprendizagem, as 

atividades necessitam cada vez mais estar conectadas e articuladas com o novo cotidiano, visto 

que, é característica do nativo digital manter o foco e a atenção no que lhe interessa e faça 

sentido para a sua vida. 

Percebe-se que a cultura digital está presente na BNCC ao enfatizar a necessidade das 

escolas incentivarem o uso das ferramentas tecnológicas para promover o conhecimento. Como 

demostrado na 5ª competência geral do documento: 

 

compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e 
comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas 
práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 
disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e 
exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. (BRASIL, 2018, p. 
9) 

 

https://www.somospar.com.br/case/colegio-batista-mineiro-e-o-processo-de-digitalizacao-escolar/
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Diante do exposto, observa-se a pertinência da 5ª Competência da Base ao tratar da 

inserção das TDIC na educação, principalmente por ser um fenômeno contemporâneo que pode 

potencializar as práticas pedagógicas, enriquecendo o conhecimento e promovendo novas 

formas de diálogo entre o professor e o aluno, além disso, ao dialogar com esse estudante o 

professor estabelece conexões introduzindo novos modos de comunicação com o mundo virtual 

em que eles estão inseridos.  

Partindo dessa perspectiva, Camargo e Daros (2018, p. 28) enfatizam que “ o uso de 

aplicativos em contextos educacionais é capaz de proporcionar diferentes formas de trabalho 

pedagógico de modo significativo. ” Assim, uma maneira de inserir as TDIC na Educação 

Básica se dá através do uso de aplicativos educacionais, cuja a finalidade é proporcionar ao 

aluno acesso ao conhecimento de maneira diferenciada.  

Desta forma, escolheu-se investigar como o os aplicativos Plickers e Kahoot! aparecem 

como um grande potencial para tornar as aulas mais dinâmicas e interativas possibilitando a 

criação de um ambiente de estudo interativo e colaborativo. 

  

METODOLOGIAS ATIVAS DE  APRENDIZAGEM NO  CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA 
 

Embora os avanços tecnológicos tenham invadido o nosso cotidiano e alterado a 

maneira de viver em sociedade, é possível perceber que grande parte das escolas ainda utilizam 

um modelo de sala de aula predominantemente expositiva, em que os professores transmitem 

ativamente o saber e estabelecem uma relação unilateral com os alunos, estes são meros 

receptores passivos do conhecimento. 

Nesse contexto, emerge a importância das metodologias ativas de aprendizagem. Elas 

compõem um conjunto de práticas educacionais em que o aluno é o centro do processo e 

participa ativamente do ensino e da aprendizagem. Na metodologia ativa, o papel do professor 

é comumente relacionado a um orientador ou como alguns autores preferem nomear “uma ponte 

entre o aluno e o conhecimento”.  Segundo Tanzi Neto; Schneider; Bacich, (2015, p. 6), 

 

Aspectos como o papel do professor, a valorização e construção da autonomia 
do aluno, a organização do espaço escolar para o uso integrado das tecnologias 
digitais, a reflexão sobre qual a melhor forma de avaliar nesse processo, o 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 3, ISSN 2358-4750 
 

29 

envolvimento da gestão para propiciar uma mudança gradativa na cultura 
escolar, são temas relevantes e que deveriam estar envolvidos na educação.  

 

É importante refletir sobre uma mudança gradativa no cenário da educação tradicional, 

considerando a observação e apropriação do espaço de aprendizagem, a relação aluno-

professor, assim como o papel desempenhado por cada um e demais elementos que compõem 

esse contexto. Partindo dessa perspectiva, as metodologias ativas de aprendizagem propõem 

mudanças ao inserir o estudante no centro da discussão do processo ensino e aprendizagem. E, 

dessa forma, colocam-no como protagonista no desenvolvimento das competências necessárias 

para o mercado e para a academia.  

Segundo a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura UNESCO 

(2014, p. 13), “o conceito do ensino como mera transmissão de conteúdos deve ceder lugar para 

novas metodologias que possibilitem o desenvolvimento das competências dos estudantes para 

operar sobre os conteúdos”.  Inserindo as metodologias ativas na sala de aula, o professor pode 

inovar o contexto educacional ao ressignificar as suas práticas, potencializar habilidades e 

despertar maior interesse e motivação dos alunos. Nesse sentido Ferreira et al. (2018, p. 8) 

enfatiza que,  

As metodologias ativas aplicadas à Educação não são necessariamente 
novidades, o aprendizado por meio da solução de problemas ou pelo 
desenvolvimento de projetos, são alguns exemplos; no entanto, o significado 
da palavra ativa, nos incentiva a uma reflexão sobre como o aluno pode 
aprender mais e melhor e pode levar o professor a fazer uma revisão de suas 
práticas pedagógicas e viabilizar outras possibilidades de atuação.  

 

Logo, ao implementar as práticas em sala de aula com as metodologias ativas e as TDIC, 

como o desenvolvimento de atividades utilizando os aplicativos educacionais Plickers e 

Kahoot!, o professor está viabilizando uma possibilidade de atuação do protagonismo dos 

alunos, por estarem ativos durante a atividade, eles sentem-se imersos no processo de ensino e 

aprendizagem. A prática dessas atividades possibilita ao professor desempenhar o papel de 

mediador podendo traçar o perfil de seus alunos durante o processo. A partir dessa atuação, o 

docente pode identificar possíveis fragilidades que poderão ser potencializadas em outros 

momentos. 
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APLICABILIDADE DO KAHOOT! E DO PLICKERS NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

O Kahoot! é um aplicativo gratuito disponível online3,  que possibilita ao docente a 

criação e a aplicação de questionários de forma individual e/ou coletiva, utilizando o fator 

competição para estimular e cativar os alunos.  

Ao fazer uso do Kahoot! em sala de aula, o professor pode ensinar o conteúdo de forma 

divertida, potencializando a atenção dos alunos sobre o assunto abordado e promovendo o 

trabalho em equipe. Através da projeção, as perguntas são visualizadas por todos, cada aluno 

(ou equipe) escolhe a resposta em seu dispositivo móvel, em seguida confere a resposta correta, 

conforme apresentado na Figura 1.  

 

Figura 1: interface do aplicativo Kahoot! 

 
Fonte: Rosana Maria Santos Torres Marcondes, 2020 

 

Na sequência da exibição das respostas é liberado o ranking com os nomes dos 

participantes e as três melhores pontuações. Além de serem consideradas as respostas corretas, 

a rapidez de cada resposta também é contabilizada para gerar o resultado final. Importante 

salientar que, o professor ainda pode avaliar do desempenho da turma através do relatório que 

o aplicativo disponibiliza para verificar se há necessidade de revisar o conteúdo, caso o 

                                                             
3 https://kahoot.com/schools/  

https://kahoot.com/schools/
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desempenho tenha sido intermediário, ou se pode seguir adiante fazendo a mediação da 

aprendizagem em sala de aula. Como apresentado na Figura 2. 

 
Figura 2: interface do aplicativo Kahoot! -  relatório da atividade por aluno 

 
Fonte: Rosana Maria Santos Torres Marcondes, 2020. 

 

No universo virtual, onde a sociedade está interconectada através da internet, o ambiente 

educacional passa a ser um espaço em que o aprendizado exige práticas inovadoras de ensino. 

O desafio do professor é encontrar uma direção para interagir com o aluno, ele poderá usar o 

aplicativo para introduzir um novo tópico de discussão em sala de aula, como revisão de 

conteúdo ou ainda para mensurar a aprendizagem dos alunos após trabalhar com a aula 

invertida.  

É importante compreender que o uso do aplicativo é capaz de proporcionar diferentes 

atividades, possibilitando a utilização de maneira crítica e criativa e, principalmente, buscando 

adequar ao conteúdo de cada disciplina. Ao integrar a tecnologia às práticas educativas, o 

professor pode mudar a maneira de ensinar, potencializa habilidades e desperta maior interesse 

e motivação dos alunos, inseridos cada vez mais na cultura digital. Diferente da aula expositiva, 

ao usar o aplicativo Kahoot!, os alunos demonstram euforia e interagem com os objetos de 

conhecimento.  
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Geralmente, os alunos dominam a técnica e não apresentam dificuldade na utilização 

dos aplicativos, mas necessitam de auxílio para selecionar, filtrar, compreender e produzir 

criticamente outros campos da vida social. É nesse momento, que a figura do professor precisa 

estar evidente como o mediador no processo de aprendizagem, auxiliando o aluno na análise 

das diversas informações que ele recebe diariamente, conduzindo o ensino através de um viés 

crítico, reflexivo e analítico.  

Quanto ao aplicativo Plickers, pode ser utilizado para vários fins pedagógicos, dentre 

eles: avaliar rapidamente o desempenho escolar; fornecer feedback instantâneo; criar lições e 

conteúdos interativos; engajar os estudantes no processo de aprendizagem. O aplicativo está 

disponível em duas versões, a gratuita e a premium, para utilizá-la gratuitamente, o professor 

precisa fazer o cadastro através da conta de e-mail para ter acesso a plataforma e poder elaborar 

os cenários de jogos com até cinco perguntas objetivas, sendo possível inserir para cada questão, 

até quatro chaves de respostas. 

Ao iniciar o login no site,4 o professor tem a possibilidade de criar o ambiente das 

turmas, na opção new class, inicialmente preenche o nome da turma e faz a inserção de cada 

aluno, em seguida docente pode criar um novo cenário de perguntas que é disponibilizado na 

opção new set. É importante destacar que, os Qr Codes estão disponíveis para download no site 

do aplicativo, o professor precisa imprimir os cartões para posterior distribuição, um cartão para 

cada estudante ou um para cada equipe. 

É importante destacar que, ao cadastrar o aluno na plataforma, será vinculado um 

número ao seu nome, logo, o cartão a ser entregue ao estudante deve corresponder ao número 

cadastrado. O Plickers é baseado num Qr Code que possui o número do estudante e as quatro 

opções de chave de resposta das questões, conforme apresenta-se na Figura 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 www.plickers.com 

http://www.plickers.com/
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Figura 3 - Cartão Qr Code – Plickers 

Fonte: Rodrigo da Silva Menezes, 2020. 

 

Para desenvolver a atividade em sala de aula, o professor deve projetar as perguntas no 

quadro, apresentar as chaves de respostas e solicitar que os estudantes analisem a questão e 

apresentem as respostas levantando os cartões, sempre colocando na parte superior a alternativa 

que julgar correta. 

Em seguida, o docente acessa o aplicativo Plickres e escaneia com a câmera do  seu 

smartphone os Qr Code’s dos cartões com as respostas dos estudantes, automaticamente é 

gerado um feedback com o desempenho de cada estudante e o professor consegue identificar as 

questões que a turma teve maior ou menor êxito, facilitando o diagnóstico de aprendizagem, 

possibilitando uma melhora significativa nos processos didáticos adotados pelos professores. 

Assim que o escaneamento é realizado, são disponibilizados os resultados que indicam 

o número de estudantes que assinalaram a resposta correta, a porcentagem geral de respostas 

corretas e o número de respostas de cada chave de respostas pelos estudantes. Além disso, é 

disponibilizado também um relatório de cada cenário de jogo realizado, podendo assim avaliar 

quais turmas atingiram minimamente os objetivos de aprendizagem e quais os conteúdos 

curriculares foram menos assimilados, ajudando o professor na tarefa de revisão ou 

aprofundamento de um conceito, conforme apresentado na Figura 4. 

 

Número do estudante 
registrado pelo 
professor na turma. 

Chave de resposta 
para a questão 
projetada. 
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Figura 4 - Ambiente de avaliação do cenário de jogo (Plickers) 

 
Fonte: Rodrigo da Silva Menezes, 2020. 

 

A prática de uma atividade usando o aplicativo Plickers com cinco questões leva em 

média 30 minutos, pois é necessário distribuir os cartões para cada aluno tendo como referência 

o número no registro da turma.  

O professor pode usar a atividade para auxiliar no desenvolvimento do currículo dos 

componentes curriculares como forma de revisão de conteúdo ou como pré-avaliação, para 

identificar o nível de conhecimento dos estudantes em determinado assunto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na perspectiva de entender as possíveis potencialidades dos aplicativos educacionais 

Plickers e Kahoot! ao serem utilizados em práticas educativas, fez-se imprescindível um estudo 

de campo com os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, de uma escola particular de 

Educação Básica do município de Aracaju-SE. 

A aplicação do questionário foi fundamental para compreender a percepção dos alunos 

ao utilizarem esses aplicativos em sala de aula e investigar a construção do conhecimento 

mediado pelas TDIC e pelas metodologias ativas de aprendizagem.  

Os dados foram obtidos através do compartilhamento do questionário online do Google 

Forms, com perguntas fechadas. Ressalta-se que, as perguntas foram relacionadas a percepção 
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dos alunos, sobre o uso de TDIC em sala de aula, bem como o papel que as metodologias ativas 

de aprendizagem exercem como facilitadoras na aquisição de conhecimentos. 

As questões foram definidas em três grupos: 1) formas de aprendizado (avaliação sobre 

a melhor forma de aprendizado segundo o aluno); 2) tipos de aplicativos utilizados e 3) 

percepções sobre metodologias de aprendizagem (com foco nas TDIC e nas Metodologias 

Ativas de Aprendizagem). 

Sobre o caráter metodológico do questionário é importante enfatizar que as perguntas 

foram construídas para identificar a opinião dos alunos e analisar as relações de construção do 

conhecimento ao longo das atividades em sala de aula. Outro fator importante foi a opção pelo 

sigilo da fonte das respostas, possibilitando assim, maior liberdade de escolha do aluno. 

Ao total foram contabilizadas 38 respostas de um universo de 70 alunos, das duas turmas 

do 8° Ano do Ensino Fundamental. Com isso, a análise das respostas recebidas aproxima-se da 

realidade encontrada cotidianamente, afinal, analisou-se as respostas de mais de 50% dos 

estudantes matriculados nas turmas pesquisadas, como demostrado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Número de respostas obtidos na aplicação do questionário 
 

Fonte: Rodrigo da Silva Menezes, 2020 

 

A primeira análise é sobre a preferência dos alunos em relação a aprendizagem com a 

inserção da tecnologia nas práticas educativas, identificou-se que 34 alunos representando 

89,5%, responderam que conseguem aprender melhor quando o professor utiliza além do livro 

didático recursos tecnológicos nas práticas educativas e, 04 alunos, correspondente a 10,5%, 
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mencionaram que conseguem aprender melhor quando o professor utiliza exclusivamente o 

livro didático, lousa e pincel, conforme Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Percentual sobre a preferência dos alunos em relação a metodologias de 
aprendizagem 

 

 

Fonte: Rodrigo da Silva Menezes, 2020 

 

Observa-se no gráfico que a maior parte dos estudantes respondeu que aprende melhor 

quando o professor faz uso da tecnologia. A análise destes resultados nos permite inferir que o 

professor pode potencializar o processo de ensino e aprendizagem ao inserir recursos 

tecnológicos em suas práticas com o intuito de proporcionar uma sala de aula colaborativa, 

dinâmica e interativa. 

Ao serem questionados sobre como classificariam (numa escala de 1 a 5) a aula em que 

os professores usam metodologias de aprendizagem como “rotação por estações”, 

“gameficação”, “sala de aula invertida”, “instrução por pares”, entre outras; verificou-se que 34 

alunos, equivalente a 89,5% avaliam de forma positiva, com notas 3, 4 e 5, as aulas com 

metodologias ativas, enquanto 4 alunos, ou seja 10,5%, afirmam preferir aulas em que não se 

utilizam metodologias ativas de aprendizagem,  

O resultado demostra que a maioria dos alunos avaliou positivamente as aulas em que 

o professor utiliza as metodologias ativas de aprendizagem, esta análise nos permite inferir que 

o estudante demonstra interesse em participar ativamente do ensino e da aprendizagem, 

entretanto é importante salientar, o papel do professor como mediador do processo, ou como 
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alguns autores preferem nomear, “uma ponte entre o aluno e o conhecimento”, conforme a o 

Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 –   Percentual de respostas da avaliação dos alunos sobre aulas com metodologias 
ativas de aprendizagem. 

Fonte: Rodrigo da Silva Menezes, 2020 

 

Em relação ao uso de aplicativos como Kahoot! e Plickers em sala de aula, numa escala 

de 1 a 5, 100% dos alunos avaliam com a nota máxima as aulas em que os professores utilizam 

esses aplicativos tanto para exposição do conteúdo, quanto para avaliação de aprendizagem. A 

partir deste resultado infere-se que, ao planejar as aulas o professor pode desenvolver atividades   

envolvendo os aplicativos Kahoot! e Plickers para ensinar o conteúdo de forma divertida, com 

possibilidades de tornar as aulas gamificadas, com atribuições de pontuação para os estudantes 

que responderem as perguntas de modo rápido e correto. 

Na sequência, ao serem questionados sobre a preferência dos aplicativos utilizados em 

sala de aula 28 alunos, equivalente a 73,7%, escolheram o Kahoot! e o Plickers, e 10 alunos, 

26,3%, citaram, além do Kahoot!, outras plataformas como: Quizziz, Padlet e Mentimeter, 

como apresentado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Percentual sobre a preferência dos alunos em relação a metodologias de 
aprendizagem. 

 

Fonte: Rodrigo da Silva Menezes, 2020. 
 

Ao analisar o resultado percebe-se que o uso dos aplicativos Kahoot! e o Plickers são 

os preferidos pelos alunos.  Assim, com planejamento adequado, o professor pode explorar as 

potencialidades desses aplicativos para elaborar questionários pertinentes ao conteúdo e tornar 

o ensino mais dinâmico, além de contribuir para o processo de aprendizagem dos alunos. 

Importante salientar que alguns alunos indicaram outras plataformas de aprendizagem, como: 

Quizziz, Padlet e Mentimeter, nesse sentido, essas informações podem servir de curadoria para 

professores, ajudando a ampliar o repertório de recursos digitais que podem ser usados para 

desenvolver atividades e motivar a participação dos alunos nas aulas.  

Vale atestar a importância de se dialogar em sala de aula com o cotidiano dos alunos, 

tendo em vista que são indivíduos consumidores de informações e de tecnologias digitais, em 

especial voltadas para games e diversão. Para verificar essa necessidade, 78,9% dos alunos 

afirmar que o uso de TDIC contribuem para melhorias no processo de aprendizagem e 

construção do conhecimento (ver gráfico 4). 
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Gráfico 4 – Percentual sobre a avaliação dos alunos em relação ao uso de TDIC e melhoras 
no processo de ensino e aprendizagem. 

 
Fonte: Rodrigo da Silva Menezes, 2020. 

 

A partir das respostas pode-se inferir que o uso das TDIC em sala de aula é um fator 

que, além de motivar os alunos, contribui para o processo de ensino e aprendizagem. Do ponto 

de vista didático e pedagógico, esses resultados levam a considerações positivas sobre o uso 

dos aplicativos Kahoot! e Plickers, aliadas às diversas metodologias ativas de aprendizagem. É 

importante ressaltar que, devido a velocidade das mudanças vigentes em nossa sociedade, é 

essencial que o professor se mantenha informado sobre recursos tecnológicos que possam 

utilizar em suas práticas educativas a fim de contribuir para a melhoria do processo de ensino 

e aprendizagem.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse contexto de constante transformação ocasionada pelas tecnologias, o docente não 

deve modificar as suas aulas somente pelo advento do novo modelo, mas cabe a ele, (re) 

conhecer os limites e as possibilidades do uso dos aplicativos educacionais em suas aulas, 

buscando o conhecimento para se apropriar das teorias que fundamentem as metodologias, e 

assim aplicá-las ao ensino, com o objetivo de promover maior engajamento entre os alunos na 

construção do aprendizado significativo e colaborativo. 
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As tecnologias digitais têm papel importante nas mudanças que estão ocorrendo em 

nossa sociedade. Como exemplo, pode ser citada a forma como nos expressamos, 

comunicamos, acessamos informações e como nos relacionamos. Também existe a 

possibilidade, por meio das tecnologias digitais, de outras formas de ensinar e aprender com 

perspectivas educacionais tanto para os professores quanto para os estudantes. 

Assim, retomando o problema inicial da pesquisa, quais as potencialidades dos 

aplicativos educacionais Plickers e Kahoot! ao serem utilizados em atividades escolares para a 

aprendizagem dos estudantes? Os resultados desta pesquisa revelaram que integrar o uso de 

metodologias ativas no ensino ressignificou o processo de ensino e aprendizagem, 

transformando a maneira de ensinar do professor e a forma de aprender do aluno.  Assim, infere-

se que ao planejar as aulas o professor pode desenvolver atividades utilizando os aplicativos 

Kahoot! e Plickers para ensinar o conteúdo de forma divertida, competitiva e interativa. 

Ainda como resultado dessas atividades, foi possível perceber algumas mudanças 

positivas nas rotinas de ensino e aprendizagem. Vale ressaltar algumas delas: desenvolvimento 

da autonomia nos estudos; maior aproximação entre professor e estudantes; fomento da 

capacidade de trabalhar em grupo; criação de sinergia e empatia entre os estudantes em sala e 

aula; melhora no rendimento escolar (avaliação e comportamento) e engajamento no uso de 

tecnologias digitais nas rotinas de estudos e desenvolvimento dos conteúdos. 

Contudo, somente inserir as tecnologias em sala de aula não significa uma 

transformação do ensino. É preciso que o professor esteja atualizado com a realidade dos 

estudantes e dominando as funcionalidades de tecnologias educacionais existentes. É 

importante também que o professor identifique a viabilidade pedagógica de cada recurso 

tecnológico para que exista convergência com a proposta curricular e os objetos de 

aprendizagem. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo descrever as estratégias didáticas utilizadas por 
professores ou pesquisadores no uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDIC) com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. No percurso, surgiu o seguinte 
questionamento: Quais estratégias vêm sendo apontadas nas pesquisas que podem contribuir 
para a prática pedagógica dos professores dos anos iniciais no uso das TDIC? Para coleta dos 
dados, foi realizado um levantamento no repositório de anais dos Workshops do Congresso 
Brasileiro de Informática na Educação (WCBIE) e do Workshop de Informática na Escola 
(WIE), entre os anos de 2015 a 2019. Foram selecionados onze estudos que atendem aos 
critérios de seleção. Como resultado, foi possível identificar diferentes estratégias com uso das 
tecnologias que abrangem experiências nas disciplinas de português, geografia, matemática e 
ciências. Concluímos que, apesar das dificuldades apresentadas na operacionalização das aulas 
com as TDIC, as pesquisas relatam as vantagens apontadas por professores e alunos. Além 
disso, considera-se que a qualificação do professor perante o uso das TDIC contribui para a 
adequação e a efetivação de aulas coerentes com a idade e a realidade dos alunos e da escola. 

Palavras-chaves: Didática, Ensino Fundamental, Tecnologia Digital da Informação e 
comunicação. 
 
 

TEACHING STRATEGIES FOR THE USE OF TDIC IN THE FIRST 

YEARS OF FUNDAMENTAL EDUCATION 

Abstract: This article aims to describe how didactic strategies used by teachers or researchers 
in the use of Digital Information and Communication Technologies (DICT) with students in the 
first years of elementary school. In this case, the following question arose: What strategies are 
being pointed out in research that can contribute to the pedagogical practice of teachers in the 
early years in the use of TDIC? In order to collect data, a selection process was carried out in 
the annals repository of the Workshops of the Brazilian Congress of Informatics in Education 
(WCBIE) and the Computer-in-School Workshop (WIE) between the years 2015 to 2019. As a 
result, it was possible to identify different strategies with the use of technologies that encompass 
experiences in the disciplines of Portuguese, geography, mathematics and science. We conclude 
that, in spite of the difficulties involved in the operation of classes with TDIC, as related 
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research as advantages pointed out by teachers and students. In addition, we consider that the 
teacher who studies or uses the TDIC contributes to the adequacy and effectiveness of classes 
consistent with the age and reality of the students and the school. 

Keywords: Didactics. Elementary School. Digital Information and Communication 
Technology. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso das tecnologias digitais tornou-se foco de discussão em diversas pesquisas. Isso 

porque a sociedade passou por transformações, além de a sua forma de lidar com o mundo 

também ter sido modificada. As Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) 

foram e são aperfeiçoadas com tanta velocidade que as relações sociais, profissionais e o habitat 

humano foram acelerados, instigados pela assimilação das habilidades técnicas nos diversos 

campos da sociedade.  

Aplicadas ao contexto educacional, as TDIC podem contribuir para um ensino e 

aprendizagem mais interativos e atualizados, uma vez que os recursos digitais tecnológicos 

proporcionam o compartilhamento de opiniões, críticas e decisões, bem como corroboram a 

existência de um ambiente de colaboração, criação, cooperação, pesquisas, assim como podem 

estimular a autonomia.  

Mediante o uso das TDIC, o professor não é mais visto como o detentor do 

conhecimento, mas como o mediador da aprendizagem, levando-se em conta que o 

conhecimento não está mais centralizado no professor e que os alunos, por sua vez, possuem 

informações à sua disposição que culminam no que Lévy (1999) chama de nova relação com o 

saber. Essa nova maneira de lidar com o conhecimento permite uma extensão das funções 

cognitivas que podem ser exploradas no contexto da sala de aula. Assim, é preciso instigar a 

realização de práticas que aproveitem esses recursos e consigam uma maior aproximação entre 

o aluno e o conhecimento.  

Tendo em vista essa imersão da sociedade no uso constante das tecnologias digitais e a 

maior apropriação delas no âmbito educacional, surgiu o seguinte questionamento: Quais 

estratégias vêm sendo apontadas nas pesquisas que podem contribuir para a prática pedagógica 

dos professores dos anos iniciais no uso das TDIC? O objetivo geral deste estudo é descrever 
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as estratégias didáticas utilizadas por professores ou pesquisadores no uso das TDIC com alunos 

dos anos iniciais. Mas especificamente, se propõe a 1) caracterizar os estudos conforme os 

objetivos da pesquisa; 2) descrever as estratégias didáticas adotadas para o desenvolvimento 

das aulas com TDIC; 3) identificar as vantagens e desvantagens do uso das TDIC com a 

estratégia utilizada. Para a realização deste estudo, foi feito um levantamento entre os anos de 

2015 a 2019 nos Workshops do Congresso Brasileiro de Informática na Educação (WCBIE) e 

no Workshop de Informática na Escola (WIE). 

As seções que compõem este artigo tratam da relação do professor com as tecnologias 

digitais para a educação. Em seguida, é detalhado o processo de seleção e exclusão das 

pesquisas que serão analisadas. Depois são apresentados os resultados em duas subseções e, 

por fim, as considerações finais.  

 

O PROFESSOR E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO  

 

Um dos fatores que podem contribuir para uma aula mais atrativa é a interatividade1 

possibilitada pelas TDIC, uma vez que existem diversos recursos disponíveis na internet com 

temas abrangentes, que, se atrelados ao conteúdo da escola, têm a possibilidade de se tornar um 

aliado do professor para manter o aluno participando da aula. Para isso, o docente precisa ter 

domínio sobre as ferramentas e os instrumentos tecnológicos que serão utilizados e prezar pela 

articulação da sequência de atividades.  

Cardoso e Ednir (2004, p. 138) asseveram que cabe ao professor “criar formas de 

aproximação entre aluno e conhecimento. Não podemos trabalhar com programas fechados, 

ignorando o repertório com que nossos alunos chegam até nós”. Além disso, ressaltam que as 

aulas centradas no livro didático e no quadro são monótonas e que os alunos tendem a não 

prestar atenção. Por isso, apostar nas tecnologias em prol da educação tem sido uma forte 

tendência no Brasil e em outros países.  

                                                             
1 Interatividade significa libertação do constrangimento diante da lógica da transmissão que predominou no século 
XX. É o modo de comunicação que vem desafiar a mídia de massa – rádio, cinema, imprensa e TV – a buscar a 
participação do público para se adequar ao movimento das tecnologias interativas (SILVA, 2001, p. 1).  
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A pesquisa de Lima, Queiroz e Sant’anna (2018), por sua vez, destaca que os alunos 

possuem modos de aprendizagem diferenciados, tais como a audição, a visão e/ou as sensações 

(sinestésicos). Essas diferentes formas de aprender podem ser exploradas se o professor tiver 

sua estratégia relacionada com as TDIC. Para facilitar essa articulação, os autores orientam que 

o professor:  

 

• escolha temas que desenvolvam o interesse dos alunos e que permitam se 

conectar facilmente a outros assuntos/componentes curriculares; 
• defina objetivos claros e coerentes para cada aula;  
• crie/proponha atividades que desenvolvam a compreensão e que possam ser 

demonstradas pelos alunos; 
• elabore avaliações interdisciplinares com o uso de recursos como Google 
Docs, Survey Monkey e outros meios de avaliação online. 
• potencialize os processos de recuperação e reorientação da aprendizagem 

por meio do Google Classroom, Edmodo, Redes Sociais e outros recursos 
disponíveis.  
• tenha como meta melhorar o desempenho dos alunos, fornecendo feedback 
contínuo, avaliações bem elaboradas e procedimentos de recuperação 
eficientes e eficazes que atendam ao perfil da turma e às características dos 
estilos de aprendizagem (LIMA; QUEIROZ; SANT’ANNA, 2018, p. 10). 

 

Escolas não conseguem tornar as TDIC parte do processo de ensino e aprendizagem do 

aluno porque existem instituições que, conforme apontam algumas pesquisas, possuem 

aspectos que dificultam a inserção das tecnologias. Uma pesquisa realizada por Lopes e Melo 

(2014) constatou algumas dificuldades relatadas pelos professores participantes da pesquisa, 

tais como:  

 

[...] falta de interesse em fazer ou aprender a fazer uso delas; a dificuldade em 
lidar com algo novo, que exige mudanças em crenças e práticas individuais; a 
sobrecarga de trabalho do professor que, por vezes, utiliza o horário que seria 
da aula no laboratório de informática para a realização de tarefas consideradas 
mais urgentes ou deixa de utilizá-lo por falta de tempo para preparar atividades 
específicas; o fato de as professoras não planejarem conjuntamente essas 
atividades; a indisciplina e a agitação dos alunos diante do computador, que 
fazem com que alguns professores hesitem em levá-los ao laboratório, por 
receio de estragar os equipamentos ou de prejudicar o andamento das aulas 
(LOPES; MELO, 2014, p. 55). 

 

São diversos os fatores que podem de fato inibir ainda mais a ação do professor. Na 

pesquisa de Alves (2016), os professores enfatizaram que há poucos recursos nas escolas e, 
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também, afirmaram não saber utilizar as ferramentas tecnológicas. Aqueles professores que 

sabem usar encontram burocracia dentro da própria unidade de ensino, tornando as TDIC 

inacessíveis, além da internet quando não funciona bem. Contudo, é pertinente esclarecer que 

alguns aplicativos ou programas podem ser utilizados off-line, sendo esse um fator positivo para 

essas escolas que não contam com uma internet de qualidade ou não possuem acesso a ela, mas 

que têm computadores, tablets ou os celulares dos alunos à disposição.  

Com os recursos necessários, o professor, além de exercer o seu papel de mediador do 

conhecimento, também pode orientar os alunos sobre os pontos negativos e positivos do uso 

das tecnologias. É possível explicar sobre a existência de notícias infundadas e sites não 

confiáveis e, além disso, sugerir o uso de aplicativos que podem favorecer a aprendizagem em 

espaços fora do ambiente escolar. 

 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Para tratar sobre as estratégias didáticas aplicadas com o uso das tecnologias digitais 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, foi realizado um mapeamento de pesquisas em dois 

bancos de dados. Foram selecionados artigos de Anais dos Workshops do Congresso Brasileiro 

de Informática na Educação (WCBIE) e do Workshop de Informática na Escola (WIE), 

promovido pela Comissão Especial de Informática na Educação (CEIE), entre o período de 

2015 a 2019. Optou-se por delimitar o ano de busca por se considerar que os cinco últimos anos 

são tecnologias atuais.  

No repositório do WIE, foram encontradas 457 publicações e, na dos WCBIE, foram 

consultados os trabalhos da Mostra de práticas de informação na educação e do Workshop sobre 

tecnologias móveis na educação, que juntos somam 117 pesquisas. Após a leitura do título, do 

resumo e da análise integral dos artigos que compõem essas plataformas de pesquisas, foram 

selecionadas onze pesquisas para fazerem parte do presente estudo. 

No processo de levantamento e seleção dos trabalhos, foram excluídas pesquisas que 

tratavam de robótica, programação, alunos com deficiência ou distúrbios cognitivos. Os 

critérios de seleção dos estudos foram: a) pesquisas que se referiam aos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; b) pesquisas que descreviam como foi realizada a aula.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Nesta seção, são apresentadas a descrição e a análise dos objetivos encontrados nas onze 

pesquisas que compõem o corpus deste trabalho. Mas, antes, optou-se por fazer uma 

sistematização dos objetivos de aprendizagem trabalhados em articulação com as tecnologias 

digitais. Isso para conhecer a direção que as pesquisas tomaram no âmbito das TDIC e quais 

foram adotados para estratégias de aula. Assim, o Quadro 1 apresenta a sistematização dessa 

relação para possibilitar uma melhor visualização das TDIC que serão explicadas em seguida. 

  

Quadro 1 - Sistematização dos objetivos de aprendizagem e das TDIC utilizadas nas pesquisas 
(2015-2019). 

 
Autores 

 
Objetivo de aprendizagem 

 
TDIC 

Silva e Corbellini (2015) Escrever e ler  Blog, Paint e Word     

Oriá, Bezerra e Castro 
Filho (2015) 

Criar e contar histórias Kword, Tuxpaint e 
Google Drive 

Silva et al. (2016) Criar o mapa de uma cidade K-ágora 

Kaminski e Boscarioli 
(2016) 

Realizar as tarefas de casa sobre diversos 
conteúdos 

Moodle 

Lima et al. (2016) Criar conteúdo sobre sustentabilidade Google Drive 

Cruz et al. (2016) Criar histórias sobre problemas ambientais  FlipaClip e SketchBook 
Spen  

Reis et al. (2016) Resolver contas de subtração e adição Educacross 

Santana e Ferreira (2018) Identificar problemáticas geográficas e 
sociais do Rio de Janeiro 

Google Earth; 
Google Maps; 

Google Street View; 
Google My Maps; 

Google Expeditions; 
Google Cardboard; 

Google Sites 

Silva Junior e Silva (2018) Identificar o alfabeto  ABC ilustrado  

Carvalho (2018) Escrever e ler YouTube 

Veras, Afonso Júnior e 
Costa (2019) 

Produzir textos jornalísticos LibreOffice Writer 

Fonte: Dados da pesquisa (2020). 
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Nas pesquisas, conforme é possível observar, foram utilizadas tecnologias digitais 

diversificadas para realização das aulas. Alguns desses estudos, inclusive, utilizaram mais de 

uma tecnologia. Conhecer essas ferramentas tecnológicas e sobre como professores as aplicam 

com seus alunos pode fornecer insights para quem busca incluí-las como parte da prática 

pedagógica. Além disso, os objetivos de aprendizagem demonstrados no quadro acima 

sinalizam as diferentes possibilidades de tornar isso prático.  

No trabalho de Silva e Corbellini (2015), foram analisadas a escrita e as motivações 

frente aos desafios propostos para os alunos. Vinte e seis discentes do 3º ano do Ensino 

Fundamental participaram dessa pesquisa em uma escola pública de Porto Alegre/RS. Foram 

utilizados o Word, que é uma ferramenta para criação de textos, o Paint, em que há a 

possibilidade de fazer desenhos e edições, e do blog, em que é possível inserir textos e imagens 

e ficar visível para o público.  

O estudo realizado por Oriá, Bezerra e Castro Filho (2015) foi circunscrito à criação e 

à contação de histórias de 125 alunos do 4º e 5º anos com uso das tecnologias digitais. A escola 

fica localizada no Ceará. O recurso utilizado na aplicação da aula foi o Tux Paint; com ele é 

possível editar imagens ilustradas. O Kword, para edição de textos, e o Google Drive, que 

viabiliza o compartilhamento de arquivos e pastas, também foram utilizados.  

Na pesquisa de Silva et al. (2016), o objetivo foi expor o percurso metodológico feito 

no K-ágora. Apesar de se referir a várias etapas da efetivação das oficinas, o detalhamento foi 

dado sobre uma das etapas. Participaram do estudo 30 alunos do 3º ano do Ensino Fundamental 

I de uma escola pública localizada em Salvador-BA. O K-ágora possibilita simular construções 

locais e navegar no mapa.  

Kaminski e Boscarioli (2016) analisaram as contribuições da plataforma Moodle para 

realização de atividades extraclasse. Para isso, foram coletados dados de alunos do 5º ano de 

uma escola pública de Cascavel-PR. O Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem em que 

o professor pode inserir diversos recursos para os alunos acessarem em casa ou em outro local. 

Já a pesquisa de Lima et al. (2016) buscou desenvolver atividades pedagógicas com 10 

alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública do Ceará. Essa pesquisa coletou dados 

de um projeto de extensão realizado nessa escola. O aplicativo Desenho do Google Drive foi 

utilizado com a proposta de que os alunos pudessem colaborar nas atividades. Essa ferramenta 
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do Google possibilita a criação de desenhos com cores, gráficos e outras funcionalidades, além 

de ter a opção de compartilhamento das atividades.  

A pesquisa realizada por Cruz et al. (2016) tratou sobre a produção de animações na 

aula de artes e de ciências, e participaram dessa pesquisa 14 alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental e dois professores de uma escola pública. Foram utilizados dois aplicativos 

gratuitos: o FlipaClip, para criação de animações, e o SketchBook Spen, desenvolvido pela 

Samsung, que viabiliza a criação de desenhos com camadas.  

O trabalho de Reis et al. (2016) teve como propósito investigar o uso dos jogos 

educacionais digitais da plataforma Educacross. Participaram desse estudo 15 alunos do 5º ano 

do Ensino Fundamental de uma escola pública localizada em Bebedouro-SP. A plataforma 

escolhida nessa pesquisa contém jogos matemáticos, e o professor pode criar trilhas para os 

alunos, de modo a guiar o jogo, e também pode acompanhar o desempenho dos estudantes.  

A pesquisa de Santana e Ferreira (2018) teve como objetivo relatar a experiência 

vivenciada pelos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola privada do Rio de 

Janeiro, durante as aulas de Estudos Sociais. Nesse estudo, foram escolhidos os aplicativos do 

Google, a saber: o Google Earth, que pode ser utilizado para navegar no planeta; o Google 

Maps, que explora pontos mais específicos; o Google Street View, permite uma visão 

panorâmica dos lugares, e o Google My Maps, que possibilita criar mapas. Também foram 

usados aplicativos de realidade virtual, como o Google Expeditions e o Google Cardboard, que 

são os óculos necessários. Por fim, também se fez uso do Google Sites, que permite criar 

páginas para a internet.  

A pesquisa de Silva Junior e Silva (2018) apresenta a aplicação de um mobile 

denominado ABC Ilustrado. Com esse mobile, foram ensinadas várias palavras 

disponibilizadas no próprio aplicativo para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental em uma 

escola da cidade de Marabá-PA. O aplicativo foi desenvolvido com o intuito de ajudar na 

aprendizagem do alfabeto. 

No estudo realizado por Carvalho (2018), foram relatadas duas experiências com a 

criação de conteúdo para o YouTube. Essa plataforma utilizada possibilita que sejam 

compartilhados e visualizados vídeos criados pelo próprio usuário ou por outras pessoas. E foi 

por meio dela que alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental, participantes da pesquisa, 

receberam premiações de um concurso educacional no município de Maracanaú-CE.  
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Veras, Afonso Júnior e Costa (2019) tiveram como objetivo desenvolver uma aula sobre 

o gênero jornalístico utilizando o sistema operacional Linux Educacional com o aplicativo 

LibreOffice Writer, o qual possibilita a criação de documentos para escrita. Essa aula foi 

realizada com alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública de ensino.  

Tendo em vista esses objetivos e recursos utilizados que tais pesquisas descreveram 

sobre como incorporaram as TDIC ao ensino, vale ressaltar que as tecnologias pelas quais essas 

pesquisas optaram podem ser aplicadas ao Ensino Fundamental e Médio, bem como ao 

Superior, desde que o professor busque sentido para o seu uso, pois se apropriar de uma 

ferramenta digital sem ter objetivos e planejamentos definidos não leva a um caminho a partir 

do qual se pode colher bons resultados.  

 

Estratégias aplicadas com uso das TDIC 

 

Nesta subseção, identifica-se que as estratégias apontadas pelas pesquisas são 

diferenciadas, fato esse favorável neste estudo, na medida em que fazer tal identificação 

confirma a variação do uso das TDIC.  

Na pesquisa de Silva e Corbellini (2015), optou-se, por decisão da escola, por se 

trabalhar com o livro Felpo Filva, da autora Furnari (2006), para desenvolver a leitura e a 

escrita. A estratégia adotada foi estimular a criação de listas das tarefas que deveriam ser 

cumpridas. Um Blog foi criado para que houvesse a inserção das produções realizadas, com a 

intenção de que os alunos tivessem contato com conteúdo de hipertexto. Assim, as 

pesquisadoras propuseram aos alunos a construção de acrósticos e a realização de pesquisas na 

internet. No Paint, eles construíram outros felpos e acrósticos, trocaram recados entre si pelo 

Blog e enviaram cartões virtuais e presenciais aos professores. Por fim, tiveram contato com 

jogos educacionais.  

Para mexer com a criatividade, na pesquisa de Oriá, Bezerra e Castro Filho (2015), os 

alunos tiveram de criar histórias que envolvessem poções mágicas. Para introduzir o assunto, 

eles assistiram a um filme chamado Ordem da Fênix, da saga Harry Potter. Após isso, fizeram 

entrevistas com familiares para conhecer os medos das pessoas, procedendo, depois, ao registro 

das entrevistas, à criação de gráficos e à construção de personagens no papel. Também tiveram 

de identificar, no filme assistido, exemplos de feitiços e poções. Cumpridas essas etapas, 
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realizaram buscas na internet para entender a diferença de poção, feitiços e encantamentos, 

construíram receita coletiva de poção mágica no Google Drive, fizeram em dupla a leitura e a 

escrita no processador de texto Kword, além de realizarem a socialização das histórias e a 

criação de cenários para elas no Tuxpaint e a encenação e confecção de livro com as histórias.  

Na pesquisa de Kaminski e Boscarioli (2016), inicialmente os alunos foram instruídos 

sobre o uso do Moodle para que pudessem realizar, em suas residências ou no contraturno da 

escola, as atividades extraclasse. Os professores repassavam ao instrutor da sala de informática, 

responsável para tal, sobre como ele deveria construir a tarefa. Por se tratar de diferentes 

professores e disciplinas, tais como português, matemática, ciências, história e geografia, é 

possível generalizar, conforme se constata na pesquisa, as estratégias utilizadas.   

Ainda nesse estudo, os autores apontam que os professores optaram pela resolução de 

questionários, jogos, pinturas, vídeos, leitura e produção de textos. Em um dos exemplos 

mencionados, o professor, para ensinar sobre as regiões brasileiras, introduziu, por meio de 

mapas e livros, o conteúdo em sala de aula. Já no Moodle, incorporou vídeos sobre os aspectos 

geográficos, históricos e culturais de cada região brasileira. Também optou por um questionário 

que devia ser respondido acessando os sites indicados por ela. Anexou, ainda, jogos de 

montagem, pinturas de mapas, atividades de montagem e atividade para indicar os estados e as 

capitais do Brasil (KAMINSKI; BOSCARIOLI, 2016). 

Para trabalhar com as ações sustentáveis para a preservação da natureza, Lima et al. 

(2016) dividiram os alunos em três equipes. Nesse estudo, foram entregues aos alunos um 

netbook para realização das atividades, com o objetivo de sensibilizar os demais escolares com 

desenhos ou quadrinhos. A estratégia utilizada para envolver os alunos no assunto foi assistir a 

um vídeo, realizar pesquisas sobre o tema, além de discussão e produção de tirinhas no 

aplicativo Desenho, do Google Drive. Um dos exemplos demonstrados da produção dos alunos 

nessa atividade proposta foi a elaboração de desenhos em três períodos (1975, 2014 e 2050), 

salientando, por meio do tema da poluição do meio ambiente, que, antes, em 1975, o planeta 

era mais limpo e tinha água e árvores, mas foi, com o passar dos anos, tornando-se uma 

paisagem sem árvores e sem rios.  

Para que os alunos pudessem utilizar a plataforma Educacross, Reis et al. (2016) 

propuseram ao professor responsável pela turma a criação de um roteiro contendo os assuntos 

que seriam trabalhados com os alunos. Com isso, iniciaram a construção de quatro cenários de 
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colaboração. Os cenários 1 e 2 foram para resolver operações de subtração com números 

inteiros, o primeiro com o jogo Sub sapo e o segundo com o jogo Super heroína. O cenário 3, 

de mini-herói, foi criado para identificar os operadores de soma, subtração, divisão e 

multiplicação. Já o quarto cenário possibilitava trabalhar soma com números inteiros, com o 

jogo Soma Sapo. Nesses cenários, os autores articularam o assunto sugerido pelo professor ao 

jogo da plataforma escolhida.  

Na pesquisa de Cruz et al. (2016), o tema que permeou a aula de ciências e de artes foi 

a criação dos desenhos envolvendo problemas ambientais. Os alunos foram orientados sobre o 

aplicativo SketckBook e estimulados a criar um cenário simples, como um ambiente residencial. 

Também utilizaram os efeitos disponibilizados no aplicativo, os quais possibilitam 

aproximação com as ferramentas artísticas, como, por exemplo, pincéis e figuras geométricas. 

Além disso, estudaram o FlipaClip. Após a elaboração dos cenários baseados no tema poluição 

ambiental feito no aplicativo SketchBook, os alunos passaram a estudar conceitos básicos de 

animações e como usar o FlipaClip com todas as suas funcionalidades. Por fim, fizeram as 

animações frame-a-frame, usando os tablets com caneta (CRUZ et al., 2016).  

Silva et al. (2016) realizaram com os alunos a criação de um mapa novo na plataforma 

do K-ágora. Os estudantes se basearam no endereço da escola e depois criaram uma escola no 

local. Realizada essa etapa, tiveram que procurar a casa deles no mapa. Nessa atividade, 

deveriam modificar o bairro a partir da inserção de elementos que achavam interessantes, a 

exemplo de shoppings e praias. As crianças também discutiam sobre as diferenças que haviam 

no seu mapa e no de outro colega e ainda inseriram mais elementos de interesse nos mapas 

criados.  

As duas experiências relatadas por Carvalho (2018) aconteceram nas turmas do 2º ao 4º 

ano, que fizeram a mesma atividade proposta pelos professores, e a do 5º ano, que tinha outra 

forma de realizá-la. Para que pudessem tratar de uma temática que foi sugerida no concurso 

educacional do Município de Maracanaú-CE, as professoras sugeriram que os alunos criassem 

vídeos para o YouTube. Foi solicitado que os alunos do 2º ao 4º ano abordassem sobre a 

importância da televisão analógica. Os alunos, por sua vez, tiveram de estudar e buscar 

informações por meio da internet para construir o seu vídeo. Já os alunos do 5º ano tiveram 

como objetivo lançado pela professora fazer uma reportagem com conhecidos ou familiares 

sobre o recebimento e a implantação do kit conversor digital em sua residência e os resultados 
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positivos da TV Digital. A edição do vídeo, as perguntas elaboradas, seguida de um 

questionário, foram realizadas pela professora.  

Na pesquisa de Santana e Ferreira (2018), optou-se, para se trabalhar sobre a geografia 

do Rio de Janeiro, por dividir a turma em sete grupos de quatro alunos, sendo que cada grupo 

ficou responsável por pesquisar um assunto discutido antes de iniciar as atividades sobre a 

temática inicial. O Google Expedition foi instalado em apenas dois celulares, e também havia 

dois óculos de papelão do Google Cardboard; para o uso de ambos, os alunos fizeram rodízio. 

Feito isso, eles usaram o Google Earth e o Google Maps para passear virtualmente pelo Rio de 

Janeiro, observando os tipos de relevo. Os detalhes da capital (rua, avenida etc.) foram 

oportunizados pelo Google Street View. Para registrar suas experiências, os estudantes 

construíram em conjunto um mapa no Google My Maps, inserindo vídeos, fotos e textos. Por 

fim, colocaram o mapa no Google Sites (SANTANA; FERREIRA, 2018). 

A turma que Silva Junior e Silva (2018) acompanharam era de alfabetização. A 

professora inseriu um aplicativo chamado ABC ilustrado em sua aula. Essa tecnologia foi 

projetada no quadro para que toda a turma pudesse visualizar. As figuras dos jogos eram 

apresentadas aos alunos e eram feitas perguntas sobre elas. Conforme citado na pesquisa, foi 

abordado “quantas vogais têm na palavra, quantas consoantes existem na palavra, letras 

maiúsculas/minúsculas e letras cursivas” (SILVA JUNIOR; SILVA, 2018, p. 980), além de 

também serem trabalhadas as músicas disponibilizadas no play de mídia em cada categoria. 

O total de aulas realizadas por Veras, Afonso Júnior e Costa (2019) foi seis. Na primeira 

delas, os alunos foram instigados com a leitura de notícias do cotidiano e questionados sobre 

seu conteúdo. Também assistiram a vídeos no YouTube para aprofundamento acerca da 

importância do jornalismo. No segundo dia de aula, os alunos puderam conhecer sobre a técnica 

Lead para, em seguida, aplicá-la utilizando o LibreOffice Writer. O terceiro dia foi marcado 

pela produção de três parágrafos usando a mesma técnica e o aplicativo da aula anterior. Já na 

quarta aula, aprenderam a fazer entrevistas e o fizeram com pessoas da escola. Também tiveram 

de transformar os dados coletados em um texto. No quinto dia de aula, os alunos estudaram 

sobre fotojornalismo e foram fotografar pela escola, e, no último dia das atividades, foi feita 

uma exposição no mural da escola. 

Sabendo quais estratégias foram utilizadas com uso das TDIC, a próxima subseção 

aponta as vantagens e as possíveis desvantagens identificadas nas pesquisas. 
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(Des)vantagens das estratégias utilizadas no uso das TDIC  

 

Algumas pesquisas apontaram apenas os pontos favoráveis, outras os desfavoráveis, e 

também houve aqueles estudos que descreveram ambos os aspectos. Inicialmente, serão 

descritas pesquisas que somente mostraram vantagens. A pesquisa de Carvalho (2018), por 

exemplo, destacou que tanto os professores quanto os alunos sentiram-se orgulhosos do que 

conseguiram fazer, de modo que a criação de conteúdo para o YouTube continuou sendo 

realizada pelos estudantes.  

Outra pesquisa foi a de Oriá, Bezerra e Castro Filho (2015), autores esses que mostraram 

que as tecnologias utilizadas e a proposta didática surtiram efeitos positivos, pois os alunos 

tiveram contato com outras formas de escrita de conto, realizando a criação de cenários 

ilustrados. Já no estudo realizado por Veras, Afonso Júnior e Costa (2019), a professora da 

turma assinalou que o aplicativo utilizado estimulou o interesse dos alunos pela produção 

textual. 

Em relação à plataforma Educacross, na pesquisa de Reis et al. (2016), os autores 

apontaram que os jogos possibilitaram o desenvolvimento da atenção e da interpretação dos 

alunos. Silva e Corbellini (2015) também ressaltaram pontos positivos sobre as atividades 

propostas, relacionadas com os blogs, hipertextos e jogos, já que tudo isso contribuiu para o 

envolvimento da turma e deu significado à escrita e à leitura voltadas à prática social.  

Houve estudos que destacaram vantagens do ponto de vista colaborativo oportunizado 

pelas TDIC. Lima et al. (2016) apontaram que o Google Drive possibilita verificar o histórico 

das ações e identificar quem contribuiu com as tarefas. Além disso, permite que os alunos 

editem no mesmo momento ou em diferentes horários os textos e conversem utilizando as 

funções disponibilizadas, tais como o bate-papo. Silva et al. (2016) também identificaram que 

o K-ágora acolhe essa colaboração dos estudantes e notaram que os alunos se envolviam mais 

com a proposta quando a atividade era a criação de um mapa da forma que queriam.  

Uma desvantagem apontada na pesquisa de Cruz et al. (2016) se refere às dificuldades 

dos alunos em utilizar o mouse do computador para criar desenhos. O uso do tablet contribuiu 

para realizar o que foi pedido. A vantagem é que, para os autores, a produção de animações 

permitiu que os estudantes criassem os objetos de aprendizagem deles. 
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Outra pesquisa que apontou uma dificuldade foi a de Kaminski e Boscarioli (2016), uma 

vez que nem todos os alunos tinham como acessar o Moodle em casa. A solução foi fixar um 

horário no contraturno para que esses estudantes pudessem fazer as tarefas pedidas. O que 

favoreceu o uso dessa plataforma foi que, de acordo com os professores, os alunos tiveram 

melhor rendimento na realização das atividades. Do ponto de vista dos discentes, eles 

ressaltaram na pesquisa que gostam do retorno online que é dado pelo professor e disseram 

gostar de assistir aos vídeos indicados pelos docentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As pesquisas selecionadas neste estudo tratam de experiências com tecnologias 

diferenciadas. As TDIC possibilitam o acesso a diversos recursos que podem auxiliar o processo 

de ensino e aprendizagem de diferentes assuntos. Uma sistematização das pesquisas tornou-se, 

então, uma opção pertinente para expor como elas, as TDIC, podem ser aplicadas em sala de 

aula.  

Os artigos pesquisados destacaram pontos favoráveis ou desfavoráveis para a 

implementação das TDIC que podem ser úteis para visualizar possíveis dificuldades e 

benefícios na utilização das tecnologias digitais. Contudo, é oportuno frisar que, em diferentes 

contextos, tanto as vantagens quanto as desvantagens podem ser outras. Cabe ao professor, no 

seu cotidiano laboral, junto a seus alunos, criar meios que favoreçam a utilização dessas 

ferramentas tecnológicas tão necessárias nos dias atuais. Mesmo havendo vários fatores que 

dificultam o acesso a elas, é relevante buscar formas para inserir as TDIC no contexto da sala 

de aula, visto que, se bem planejadas, são fortes aliadas para o desenvolvimento de aulas mais 

dinâmicas e prazerosas. Além disso, para que o professor possa integrar a seu planejamento o 

uso das TDIC e adequar suas estratégias didáticas à realidade dos alunos e da escola, é preciso, 

antes de tudo, conhecer essas tecnologias e saber utilizá-las, por isso a qualificação do professor 

é fundamental.  

Também é perceptível que os alunos oriundos de escolas privadas de grande e médio 

porte e de algumas escolas públicas de regiões com bons recursos financeiros apresentam maior 

facilidade no uso dos dispositivos digitais, o que favorece a manipulação, a aprendizagem e o 

desenvolvimento de habilidades requeridas pela atual conjuntura da sociedade. Porém, no 
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Brasil, vale considerar que, em escolas privadas de pequeno porte e em algumas escolas 

públicas de comunidade periférica, os alunos não têm acesso aos dispositivos de forma 

adequada.  

As TDIC, quando bem utilizadas por alunos que frequentam a educação básica, tendem 

a minimizar a possibilidade do fracasso escolar, visto que, de maneira criativa, é possível 

trabalhar diversos conteúdos que fazem parte do currículo escolar. Através delas, existe a 

possibilidade de despertar a atenção dos discentes para determinado assunto que por vezes o 

professor não consegue instigar apenas com o uso do livro, do quadro e do giz. Trata-se de 

recursos presentes na diversidade do contexto educacional, bastando apenas que o professor se 

planeje para utilizá-los, na medida em que são capazes de promover o que Santaella (2013) 

chama de aprendizagem ubíqua, aquela mediada por dispositivos móveis, que podem ser palms, 

lap-tops, i-pads, até mesmo os pen drives e, certamente, os celulares multifuncionais, tais como 

smartphones e iphones. Essa aprendizagem mediada por um simples celular poderá transportar 

o aluno a um outro planeta, sem nem se mover, pois basta somente um leve toque dos dedos no 

aparelho, fazendo o discente imergir num mundo longínquo, fascinante.  

Na atualidade, o mundo tem sido chamado a fazer uso dessas ferramentas digitais, as 

quais têm sido o elo entre professores e alunos, para dirimir em parte os prejuízos que a 

pandemia da COVID-19 tem causado. É notório que muitos professores apresentaram 

dificuldades em lidar com elas, mas esse tem sido o único meio de fazer com que as aulas 

aconteçam. Esse fato decorre da falta de formação docente para lidar com as TDIC, pois muitos 

professores não se atualizaram e outros participaram de formações aligeiradas que pouco 

contribuíram nesse sentido.  

Portanto, percebe-se quão necessário se faz estar preparado para lidar com tecnologias 

digitais, uma vez que vivemos em um mundo que, como dito no início deste texto, está em 

constante modificação, e, junto a ele, as TDIC vêm se aperfeiçoando e se moldando numa 

velocidade que não nos permite não querer acompanhar, pois não se trata de querer, mas de 

necessitar. Tal fato é uma demanda que precisa evoluir a partir do que cada contexto exige, de 

maneira que não nos tornemos reféns do passado e sem perspectivas para o futuro, haja vista as 

necessidades que ora se apresentam e que não sabemos o que mais poderão provocar. Nesse 

âmbito, avançar é preciso, e, em se tratando do contexto educacional, saber utilizar as TDIC 
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significa, sim, fazer parte do processo evolutivo da sociedade, haja vista os avanços que poderão 

acontecer mediante a interação ocorrida.  
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Resumo: Este artigo é um recorte de uma dissertação de Mestrado e, visa atender a um dos 
objetivos que permearam a pesquisa: apresentar as “ticas de matema” utilizadas por um 

trabalhador do campo na cubagem de terra e, analisar como essas são construídas culturalmente 
pelo trabalhador do campo. Quanto aos aportes teóricos, a pesquisa manteve-se nos trilhos do 
Programa Etnomatemática. Metodologicamente, a pesquisa esteve alicerçada na observação 
participante, nas entrevistas semiestruturadas e nas autobiografias narrativas no que tange às 
técnicas de coleta de dados. Para a interpretação dos dados, tomamos como suporte a Análise 
de Discurso. Constatou-se a presença de diferentes “ticas de matema” na técnica de cubagem 

de terra. E essas, não são frutos de um conhecimento escolarizado, se constituem em técnicas 
de lidar com a realidade, passadas de geração em geração, assim como, através da observação 
e com/na prática das atividades laborais, em resposta as suas necessidades de sobrevivência e 
transcendência. 

Palavras-chaves: Programa Etnomatemática. “Ticas de Matema”. Conhecimento geométrico. 

Trabalhadores do campo. Cubador de terra. 
 
 

ETHNOMATHEMATICS IN THE FIELD: THE “MATEMA TICS OF” A LAND 

CUBATOR IN MOITA FORMOSA 
 

Abstract: This article is an excerpt from a Master's thesis and aims to meet one of the objectives 
that permeated the research: to present the “mathematic tics” used by a field worker in the 

cubing of land and to analyze how these are culturally constructed by the worker from Camp. 
As for the theoretical contributions, the research remained on the track of the Ethnomathematics 
Program. Methodologically, the research was based on participant observation, semi-structured 
interviews and narrative autobiographies with respect to data collection techniques. For data 
interpretation, we use Discourse Analysis as support. The presence of different “mathematic 

tics” was found in the earth cubing technique. And these are not the result of schooled 

knowledge, they are techniques for dealing with reality, passed down from generation to 
generation, as well as, through observation and with / in the practice of work activities, in 
response to their needs for survival and transcendence. 
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Keywords: Ethnomathematics Program. “Ticas de Matema”. Geometric knowledge. Field 
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INTRODUÇÃO 
 

[...] Posso me deparar com coisas que não são tão parecidas assim com 
matemática, que seguem outras regras, que a matemática (e os matemáticos) 
não reconhece, e, então, posso dizer: “isso é etnomatemática!”. Quem irá se 

opor? Basta buscarmos a explicação etimológica que Ubiratan D’Ambrosio 

apresenta e não restarão dúvidas: são as “[...] várias maneiras, técnicas, 

habilidades (ticas) de explicar, de entender, de lidar e de conviver com 
(matema) distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade 
(etnos)”. (SACHS, 2019, p. 1)  

 

O presente estudo procede de uma pesquisa vinculada ao Programa de Pós-Graduação 

em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal de Sergipe (PPGECIMA – UFS), 

tendo como objetivo geral: analisar, sob a lente do Programa Etnomatemática, como são 

construídos culturalmente os etnosaberes1 geométricos de trabalhadores do campo do Povoado 

Moita Formosa, pertencente ao município de Itaporanga D’Ajuda/SE/Brasil. 

Para tanto, este artigo teve como finalidade atender a um dos objetivos específicos que 

permearam a pesquisa: apresentar as “ticas de matema” utilizadas por um trabalhador do campo 

na cubagem de terra e, analisar como essas “ticas de matema” são construídas culturalmente 

pelo trabalhador. Desse modo, na procura de dá voz a outras formas de pensar associadas a 

diferentes formas de vida, buscamos embarcar nos “trilhos” do Programa Etnomatemática. O 

qual não atribui uma posição de superioridade em detrimento ao outro, assim como, não enfatiza 

um olhar particular. Na verdade, a partir de uma postura dialógica, é um programa de pesquisa 

que valoriza os conhecimentos sem hierarquizá-los. Um trilhar que coloca à frente uma ética 

solidária e menos excludente. 

Metaforicamente, parafraseando Marchon (2016), sob o “território-rizoma” do 

Programa Etnomatemática, almejávamos não fixar um ponto, uma ordem, mas sim, conectar-

se a outros territórios – desterritorialização. Como efeito, ocasionar uma visão panorâmica mais 

                                                             
1 Tais saberes sujeitos a “[...] ambientes naturais, sociais e culturais (que chamo etnos)” (D’AMBROSIO, 2001, 

p.60) são designados, de modo particular, no presente estudo, como etnosaberes. São a esses etnosaberes que 
representam as ‘maneiras de fazer cotidianas’ dos ‘sem nome’ (CERTEAU, 2008), a que a Etnomatemática 
pretende lançar um olhar. 
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ampla e, em geral, mais heterogênea. Assim, diante dessa estrutura rizomática do Programa 

Etnomatemática, pretendíamos ocasionar uma dialogicidade entre os diferentes conhecimentos 

– os etnoconhecimentos2 matemáticos e os conhecimentos matemáticos. Sob um olhar 

etnomatemático, onde um conhecimento pode se nutrir das raízes do outro, sem se impor sobre 

o outro. Como bem salienta D’Ambrosio (2001): 

 

Reconhecer e respeitar as raízes de um indivíduo não significa ignorar e 
rejeitar as raízes do outro, mas, num processo de síntese, reforçar suas próprias 
raízes. Essa é, no meu pensar, a vertente mais importante da etnomatemática 
(D'AMBROSIO, 2001, p. 42). 

 

Para tal fim, quanto aos aportes teóricos, foi mantido um diálogo intrínseco com os 

estudos de D’Ambrosio (2005) e Gelsa Knijnik (2012) sob os trilhos do Programa 

Etnomatemática. Inclusive, para nos utilizarmos do termo “ticas de matema” – objeto de estudo 

deste artigo – estivermos embasados, primordialmente, nas ideias de D’Ambrosio (2009). 

Conforme o autor, ao estar sujeito a diferentes etnos, cada grupo cultural desenvolve distintas 

“ticas de matema”, ou seja, distintos “[...] instrumentos de reflexão, de observação, 

instrumentos materiais e intelectuais (ticas) para explicar, entender, conhecer, aprender para 

saber e fazer (matema)” (D’AMBROSIO, 2009, p. 60).  

Metodologicamente, esteve sob o campo da observação participante, das entrevistas 

semiestruturadas (MARCONI e LAKATOS, 2010) e das narrativas autobiográficas (SILVA, 

2004) no que tange às técnicas de coleta de dados. Para a interpretação dos dados, tomamos 

como suporte a Análise de Discurso. (ORLANDI, 2012) 

Assim, na organização deste artigo, buscamos introduzir o seu objetivo principal 

especificando rapidamente o objeto de estudo e o programa de pesquisa utilizado, além de 

elucidar uma síntese sobre os aportes teóricos referenciados. No tópico seguinte, é apresentado 

um breve histórico da Etnomatemática e a trajetória de seu principal idealizador, D’Ambrosio. 

Como terceiro tópico, buscamos descrever o lócus, o participante e os procedimentos 

metodológicos da pesquisa, seguidos da apresentação de dados acerca da identificação das 

                                                             
2 O etnoconhecimento pode ser considerado como o conhecimento matemático desenvolvido pelos indivíduos de 
um determinado grupo sociocultural com a elaboração e utilização de um código muitas vezes diferente da 
matemática acadêmica. Essa elaboração está mais próxima da vida cotidiana desses indivíduos, pois está enraizada 
socio-culturalmente, tendo-se mostrado eficiente na solução e resolução de inúmeros problemas enfrentados no 
cotidiano. 
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“ticas de matema” e de sua construção. Ao final deste artigo, destacamos algumas 

considerações que não são finais, mas que pretendem abrir novos caminhos para futuras 

investigações. Após os elementos textuais, apresentamos as referências utilizadas neste artigo. 

 

ETNOMATEMÁTICA E AS “TICAS DE MATEMA” 

 

Para um leitor sem conhecimento específico sobre do que se trata a Etnomatemática, 

pode se direcionar a interpretações e hipóteses advindas do prefixo “etno” da palavra, “porque 

hoje todo mundo lê etno como étnico” (D’AMBROSIO, 2011 MIARKA, p. 62) – matemática 

indígena, matemática étnica etc. – essa delimitação desconhece a complexidade das pesquisas 

desta área. Melhor dizendo, conduz a uma restrição, a Etnomatemática como uma área que 

destina ao estudo das matemáticas específicas de certos grupos em determinadas culturas. 

Arquitetar uma linha de pensamento que nos leve a interpretar a Etnomatemática não 

consiste numa tarefa trivial. Essa tendência da Educação Matemática se apresenta como um 

“território múltiplo” (MARCHON, 2016, p. 28). Como uma área de difícil compreensão, 

formada por uma pluralidade de caminhos a serem trilhados em meio às possibilidades ainda 

inexploradas para a pesquisa teórica. Seu caráter abrangente não permite uma definição que a 

represente completamente. Diante dessa diversidade, em princípio, nos atemos a discutir as 

ideias relacionadas à Etnomatemática, baseando nos pressupostos teóricos do educador 

Ubiratan D’Ambrosio, considerado o “pai da Etnomatemática”. (GERDES, 2010)  

Ao analisar as diversas produções que se embarcaram no estudo do movimento da 

Etnomatemática, é possível verificar que esse campo de estudos ocorreu entre o final da década 

1970 e o início dos anos 1980. Assim, vimos a necessidade de melhor compreender o contexto 

histórico do surgimento da Etnomatemática e a trajetória de seu idealizador e pesquisador 

Ubiratan D’Ambrosio.  

No tocante, a década 1970, D’Ambrosio foi convidado pela UNESCO a iniciar um 

programa em Bamako, República do Mali, juntamente com um grupo de professores de 

diferentes partes do mundo. Durante sua estadia, o interesse inicial era entender o aparecimento 

de outras matemáticas. Para o educador, foi a oportunidade de conhecer e vivenciar outras 

experiências culturais, as quais eram bem distintas daquelas de origem europeia, “[...] tudo isso 

começou a me despertar outras formas de saber, sentir, ser matemático, que não as formas 
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ocidentais e aí está o germe da minha reflexão do que viria a ser Etnomatemática”. 

(D’AMBROSIO, 1990 apud COSTA 2014, p. 182) 

Em torno do ano 1976, no III Congresso Internacional de Educação Matemática (ICME-

3), realizado na Alemanha, foram “lançadas às bases do Programa Etnomatemática” 

(D’AMBROSIO, 1993, p. 6). A sessão do ICME-3 configurou um forte impulso para a 

expansão da Etnomatemática. Neste evento, D’Ambrosio apresentou uma reflexão mais ampla 

sobre a matemática e a educação matemática, destacando aspectos socioculturais e políticos.  

Ou seja, configurou-se como um forte impulso para a expansão da Etnomatemática, 

possibilitando a D’Ambrosio e outros pesquisadores etnomatemáticos, novas possibilidades de 

ampliar e discutir suas ideias, desconstruindo a visão universalista e hegemônica da 

matemática, despontando um interesse por um diálogo simétrico entre as diferentes formas de 

produção de conhecimentos que são geradas em âmbitos extra-acadêmicos e extracientíficos.  

Em meio a esse cenário, pesquisadores em Educação Matemática voltaram seus olhares 

e a atenção para outro tipo de conhecimento, do pedreiro, do marceneiro, da costureira, do 

artesão, do vendedor de rua. Do mesmo modo, outras atividades e profissões definidas cultural 

e socialmente.  

No ano 1984, com a realização do V Congresso Internacional de Educação Matemática 

(ICME-5), em Adelaide, Austrália, depois de uma crise da Matemática Moderna, que se 

baseava na formalidade e no rigor dos fundamentos da teoria dos conjuntos e da álgebra para o 

ensino e aprendizagem da matemática, a Etnomatemática é consolidada como campo de 

pesquisa. (D’AMBROSIO, 2002)  Abre-se assim, uma perspectiva para se repensar a 

matemática e seus fundamentos, ao descrever práticas matemáticas de grupos culturais 

identificáveis.   

Diante desse panorama histórico e das conceituações identificadas nas pesquisas, tanto. 

Com a evolução das pesquisas, para além da continuidade tanto do uso do termo 

“Etnomatemática”, quanto do seu conceito, nessas últimas décadas, vem ocorrendo ampliação 

e diversificação desse uso no processo de construção da área. O próprio matemático e educador 

brasileiro, Ubiratan D’Ambrosio (2014), afirma que decidiu “analisar o desenvolvimento das 

Matemáticas ocidentais, no sentido mais amplo como respostas às necessidades de 

sobrevivência e transcendência, tendo em conta as motivações e práticas místicas presentes 

nesse desenvolvimento” (D’AMBROSIO, 2014, p. 21). 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 3, ISSN 2358-4750 
 

65 

Trata assim, de um programa de pesquisa que não tem por objetivo propor outra 

epistemologia e nem de dar uma explicação final. Mas, contudo, compreender a busca de 

conhecimentos e a adoção de comportamentos da espécie humana. Em outras palavras, procura 

“entender o saber/saber matemático ao longo da história da humanidade, contextualizado em 

diferentes grupos de interesse, comunidades, povos e nações” (D’AMBROSIO, 2005, p. 17).  

Alinhados à perspectiva do Programa Etnomatemática, dito não apenas como o estudo 

da matemática de diversos grupos socioculturais, mas sendo ainda a “[...] arte ou técnica de 

explicar, de conhecer, de entender nos diversos contextos culturais” (D’AMBROSIO, 1998, p. 

5), o presente artigo busca desvelar as diversas situações captadas nas atividades de um 

trabalhador do campo (cubador de terra) para uma análise crítico-reflexiva das “ticas de 

matema” presentes em suas práticas laborais. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Os encaminhamentos metodológicos desta pesquisa caracterizam-na como exploratória, 

com natureza qualitativa, conforme Bogdan e Biklen (1994). Desse modo, constitui-se como 

uma pesquisa de campo quanto à escolha do objeto de estudo, a partir dos pressupostos de 

Lakatos e Marconi (2003).  

O lócus da pesquisa foi o Povoado Moita Formosa, localizado na zona rural do 

município de Itaporanga D’Ajuda/SE, sendo aproximadamente 47 km de distante da capital 

Aracaju/SE. A cidade de Itaporanga D’ Ajuda/SE se localiza às margens do rio Vaza-Barris, 

cuja população estima-se em 33.994 pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2010). A economia do município tem como base, a 

agricultura (laranja, maracujá, coco e mandioca), pecuária (bovinos, suínos e equinos), 

avicultura (galináceos) e mineração com lavra e produção de areia, metarenito e calcário. 

Em respeito ao etno específico de nossa pesquisa, o Povoado Moita Formosa tem uma 

população de aproximadamente 169 habitantes, com uma maioria na faixa de 17 a 30 anos de 

idade. É considerado um dos menores povoados desse município, cortado pela rodovia estadual 

BR/SE-265 (Figura 1).  
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Figura 1- Povoado Moita Formosa, município de Itaporanga D’Ajuda/SE. 

 
Fonte: Registros do Autor (2019). 

 

A economia do povoado é baseada, principalmente, na agricultura, sendo a forma mais 

acessível que os moradores da comunidade encontram para o sustento próprio. A maioria desses 

moradores presta serviços para a Citricultura Lima – propriedade rural com extensão territorial 

significativa – onde são exercidas diversas atividades: plantio e colheita (de laranja, maracujá, 

coco, batata, milho, mandioca, hortaliças, mamão); cubagem de terra; construções de represas 

em rios; arar o solo com tratores; criação de gado; pesagem das cargas nos caminhões; 

construções de casas, entre outras. Além das atividades laborais ligadas diretamente à 

agricultura presente neste etno, são sublinhadas as profissões relacionadas à construção civil, 

pedreiros e serventes; como também, cerqueiros, vaqueiros, feirantes, cabeleireiros, vigias e 

cubadores de terra.  

No tocante aos procedimentos, optou-se pela observação participante (GIL, 2010; 

MARQUES, 2016); as entrevistas semiestruturadas (MARCONI e LAKATOS, 2003), por 

poder serem flexíveis quanto à estrutura, não seguindo um padrão pré-estabelecido; além do 

uso de narrativas autobiográficas, valendo-se do pensamento de Silva (2004). Para análise dos 

dados, foi utilizada a análise de discurso, pautando-se principalmente em Orlandi (2008, 2012). 

De início, apropriando-se da observação participante, foram identificados 22 

trabalhadores que poderiam participar da pesquisa. Contudo, para atender aos objetivos da 

pesquisa, inicialmente, foi realizado um primeiro contato por meio de rápidas entrevistas e 

observações das atividades laborais que esses trabalhadores desenvolviam no seu cotidiano.  

Neste contato inicial, foram obtidas informações úteis para o processo de escolha dos 

participantes, cujos critérios foram: disponibilidade e interesse em participar da pesquisa, além 

da predisposição para falar, relatar sobre suas atividades cotidianas no exercício da profissão. 

Assim foram escolhidos três trabalhadores: um pedreiro, um cubador de terra e um cerqueiro. 
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Para este artigo, optamos em apresentar apenas as práticas laborais do cubador de terra – o 

Elisson (nome usado como pseudônimo em respeito ao sigilo da identidade do participante). 

Dentre desse contexto da investigação, foram organizadas entrevistas semiestruturadas 

em duas partes: a primeira com perguntas que aproximavam o pesquisador da história de vida 

de Elisson (cubador de terra) e a segunda com perguntas que levantavam possibilidades para 

identificar os saberes e fazeres que lhe permitiram “sobreviver e transcender, através de 

maneiras, de modos, de técnicas, de artes (ticas) de explicar, de conhecer, de entender, de lidar 

com, de conviver com (matema) a realidade natural e sociocultural (etno) na qual ele está 

inserido” (D’AMBROSIO, 2005, p. 112). 

Acerca da primeira parte, por meio da entrevista semiestruturada e das narrativas 

autobiográficas, a investigação revelou que o trabalhador do campo – Elisson – com um pouco 

mais de 40 anos de idade, é natural da cidade de Simão-Dias/SE, mas seus pais vieram morar 

no Povoado Moita Formosa (Itaporanga D’Ajuda/SE) há muitos anos atrás. Exerce a profissão 

de cubador de terra por mais de duas décadas, trabalhando nas fazendas situadas nesse 

município e adjacências. Atualmente, trabalha em suas próprias plantações (maracujá, acerola, 

laranja, coco, entre outras) e só estudou até 4º ano do ensino fundamental, antiga 3ª série. É 

casado, têm três filhas menores de idade.  

Após a realização da coleta dos dados pessoais, de todo o processo de transcrição das 

narrativas autobiográficas, percebemos a necessidade de aproximar-se do campo profissional 

do cubador de terra e propomos ao participante que nos mostrasse na prática, as técnicas 

utilizadas na medição de um terreno regular. 

Ao longo de aproximadamente um mês, com base no acompanhamento da rotina, 

identificamos saberes e fazeres do cubador, evidenciando técnicas (ticas) utilizadas para 

explicar (matema) a medição de um terreno regular ou irregular. Ao considerar o material para 

análise, estivemos sob os trilhos da Análise de Discurso, com o objetivo de apontar o que estava 

em segundo plano nos discursos dos participantes da pesquisa, ou seja, nossa preocupação não 

girou em torno apenas da extração do conteúdo nos discursos.  

Mas, inclusive, buscar identificar o que havia por trás dos discursos analisados, 

denotando um realce no ato de “escutar” outros sentidos. (ORLANDI, 2008) Isso contribui a 

revelarmos as “ticas de matema” identificadas a partir dos resultados pelos dados, os quais 
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categorizamos como processo de construção das “ticas de matema” utilizadas na cubagem de 

terra.  

 

PROCESSO DECONSTRUÇÃO DAS “TICAS DE MATEMA” 

 

Durante o período de intervenção no campo (Povoado Moita Formosa), nos deparamos 

com um etnoconhecimento que é próprio do cubador de terra. Dele, foi possível identificarmos 

maneiras, formas (ticas) de lidar, de compreender e de explicar (matema) o desenvolvimento 

da cubagem de terra.  

Esse encontro deu-se sob a perspectiva de Wittgenstein (1991), quanto à presença de 

diferentes jogos de linguagem matemáticos e, em conformidade com a perspectiva 

d’ambrosiana, em que grupos culturais distintos desenvolvem suas próprias “ticas de matema” 

em resposta às suas necessidades de sobrevivência e transcendência. 

Elisson, ao fazer medições em um local de sua propriedade, nos explicou como se dava 

essa cubagem, mostrando na prática (Figura 2), como faz medição utilizando-se de uma vara 

de 2,20m3: 

 

(...) você pega a vara, 2 metros e 20. Aí, você mede 25 varas na boca do eito, 
esse é o nome que damos aqui na roça a frente do terreno. Aí coloca a pessoa 
para trabalhar ali (...) ele pegou 25 varas de comprimento e tirou 200 varas 
de altura. Aí dá 8 tarefas4, entendeu? Como a gente já pega por 25, cada vara 
que você faz já está à conta feita (...) mas quando passa de 25, sobrar algum 
pedaço de terra para roçar, dá 27 ou 28 (...) mas quando você pegar 25 
quadrado, a altura que o cabra colocou, você já sabe quantas tarefas deu.  O 
cara diz, vou trabalhar pra tirar 4 tarefas, aí tira 100 varas, dá 4 tarefas, 25 
com 100 de altura, o quadradinho certinho (...) (ELISSON). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Em Sergipe, essa medida é unidade padrão considerada como uma vara. 
4 É uma unidade de área agrária utilizada pelo trabalhador do campo para a medição de terrenos. 
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Figura 2 - Cubador medindo um terreno com a vara. 

 
Fonte: Registros do Autor (2019). 

 

Após a observação dessa prática, procuramos descobrir como o participante Elisson 

realizava os cálculos. Qual a estratégia utilizada por um trabalhador do campo que só estudou 

até o 4° ano do ensino fundamental, para efetuar a medição de um terreno retangular? Para isso, 

solicitamos que ele desenvolvesse os cálculos utilizados para a determinação do tamanho de 

um terreno regular e, inclusive, de uma região irregular. O trabalhador todo satisfeito, mostrou-

se orgulhoso em descrever seus etnosaberes matemáticos. Então, com auxílio de um lápis e 

caderno, iniciou a narrativa e a escrita (Figura 3): 

 

(...) olhe deu 100 varas de altura, 100 de um lado, 100 do outro, você soma 
dar 200, 25 de boca e 25 de lá dá 50 (...). Aí, agora, 200 vezes 50 (...) aí, deu 
100 varas, 100 você divide por 25, aí dá 4, dá 4 tarefas (...) (ELISSON). 

 
Figura 3 - Cálculo do tamanho de um terreno regular. 

 
Fonte: Autor (julho, 2019). 
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Diante da observação de sua prática, da narrativa e esboço de seus cálculos, percebemos 

que o cubador de terra realizava cálculos mentais rápidos, mesmo antes de finalizar os registros, 

já enunciava os resultados. Apesar de possuir baixa escolaridade, as técnicas de explicar a 

cubagem convergiam de forma correta aos conhecimentos de grandezas e medidas, associando-

se ao campo da geometria. Implicitamente eram empregadas ideias referentes ao cálculo de 

área, envolvendo raciocínio geométrico e arredondamentos (medidas de grandezas). 

Nos estudos de Knijnik (2002), a autora reconhece a valorização dessas “ticas de 

matema” produzidas por grupos sociais, as quais utilizam para realizar suas atividades.  

Inclusive, a pesquisadora referenciada considera que, esses trabalhadores ao adquirirem o 

conhecimento produzido pela matemática acadêmica, nas escolas, sejam estabelecidas 

comparações e verificadas as relações entre o conhecimento matemático (escolar ou acadêmico) 

e as “ticas de matema” envolvidas no seu cotidiano. 

Outrossim, no que tange à técnica do cubador de terra, é também aplicada na medição 

de um terreno com formato irregular. O participante Elisson escolheu valores de 20 varas para 

a “boca” e 40 para o “fundo” e, 80 varas para cada “aceiro”: 

 

(...) aí, embaixo deu 40 e em cima deu só 20 de boca. Aí, dá 60, né!? Aí, o 
terreno deu isso [desenha o formato do terreno] aqui deu 20 (...) [breve 
momento de pausa] espere aí, se esse deu 40 tem que ser mais largo, né!? (...) 
(ELISSON). 

 

Foi notado durante a narrativa que por trás deste silêncio, há um não dito (ORLANDI, 

2015). Isto é, o cubador de terra verificou que não tinha lógica o formato desenhado. Assim, 

construiu um novo formato proporcional às medidas referenciadas. O interessante é que a sua 

maneira de explicar, nos revela, de forma implícita, ideias de proporcionalidade sob sua maneira 

de explicar (Figura 4).  
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Figura 4 - Cálculo do tamanho de um terreno irregular. 

 
Fonte: Registros do Autor (2019). 

 
Adicionalmente, no término da intervenção em campo, foi relatado pelo cubador de terra 

que um dia durante sua prática (medição de terrenos), lhe foi apresentada outra forma de 

cubagem : 

 

(...) agora tem gente que usa o passo para medir, contando os passos, ele sabe 
quantas varas deu. Uma vez chegou um rapaz de lá do Paraná, um coroa de 
idade, veio trabalhar com a gente, e ele começou a dar aqueles passos. Aí, 
disse tantas varas dá aqui, aí meu irmão foi conferir e deu certinho. Era outra 
forma de medir, se perdesse era coisa de centímetros (...) (ELISSON). 

 

Por meio da análise de discurso, foi possível verificar uma consciência que merge desse 

relato, quanto à existência de outras formas de cálculo do tamanho de um terreno, não menos 

importante que a sua. Em outras palavras, isto quer dizer que não há “ticas de matema” melhores 

ou piores, o que existe são diversos modos desenvolvidos por grupos culturais para lidar com 

os problemas e situações do dia-a-dia. (D’AMBROSIO, 2005) 

Tal relato também é apontado em recentes pesquisas, consolidando que os diferentes 

modos de efetuar a cubagem de terra, são amostras indiscutíveis devido a diversidade de fazeres 

e saberes presentes nos vários contextos socioculturais. (VIZOLLI e MENDES, 2012; BRITO 

e MATTOS, 2016) 

No que tange à construção da “ticas de matema”, ao ser questionado acerca de como 

aprendeu as técnicas (ticas) que utiliza para explicar, para lidar (matema) com os diversos 

fazeres relacionados à sua atividade laboral, o participante nos respondeu da seguinte maneira: 
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(...) ele aprendeu com o patrão dele, meu pai não sabia ler. Aí, ele dizia 
quantas varas dava uma tarefa. Ali, ele memorizava e fazia a conta na cabeça, 
na memória e levava pra o patrão, e quando o patrão fazia de caneta, de lápis 
dava tudo certo. E ali, ele me ensinou e eu também aprendi (...) (ELISSON). 

 

Defronte de sua narrativa, constatamos que são aprendizados fora do contexto escolar, 

deixando de ser fruto de conhecimentos escolarizados. As “ticas de matema” são passadas de 

geração em geração, construídas na prática, na observação e aplicadas a partir das experiências 

que lhes são próprias, enquanto trabalhadores do campo.  

Esse trabalhador participante de nossa pesquisa, por exemplo, não só construí seu 

etnosaber matemático culturalmente, mas que por meio da observação e da interpretação, tem 

buscado adaptar suas “ticas de matema” à realidade a qual está inserido. 

Na interioridade de seu discurso, emergiu um sentido de valorização pelas “ticas de 

matema” ensinadas pelo pai, “(...) aprendi a profissão com meu pai. Meu pai quem me ensinou, 

meu pai analfabeto, nunca aprendeu a ler, não sabe nem fazer o nome dele, e ele me ensinou” 

(ELISSON). 

Como caso análogo, temos a pesquisa de Freitas (2018), na qual os trabalhadores rurais 

(camponeses da cana-de-açúcar) foram caracterizados como os responsáveis à produção e 

disseminação de “ticas de matema”. Na utilização de estratégias (ticas), que permitiam lidar e 

analisar (matema) as influências políticas, sociais e culturais dentro dos canaviais (etno), ocorria 

a transmissão de “ticas de matema” referentes à sua cultura, preservando-se sua tradição de 

geração em geração. 

Desse modo, a análise direcionada e realizada sob este foco de investigativo foi de 

enorme contribuição para a pesquisa de mestrado. Esta asserção é justificada por conta das 

aproximações evidenciadas após as (re)leituras, a saber: semelhanças com a questão de 

pesquisa; correspondência com os objetivos específicos; metodologias com sinais de 

tangenciamento (coleta e análise dos dados). Consequentemente, uma significativa 

proximidade dos aportes teórico-metodológicos, permitindo-nos continuar a caminhada 

investigativa pelo território do Programa Etnomatemática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar a escrita deste artigo, sob a lente do Programa Etnomatemática, cujo 

objetivo foi apresentar as “ticas de matema” utilizadas por um trabalhador do campo na 

cubagem de terra e, analisar como essas são construídas culturalmente pelo trabalhador, tornou-

se possível reconhecer as diferentes formas de pensar existentes em distintos grupos culturais. 

O que nos permite descontruir a ideia de que há apenas uma forma de matematizar e de que a 

construção dos conhecimentos matemáticos é apenas mérito dos “privilegiados”.  

 A partir desta perspectiva de valorização e aceitação de diferentes saberes, algumas 

conclusões foram evidenciadas. É possível detalhar diversas “ticas de matema” apresentadas ao 

fazer uso de medições da cubagem de terra. “Ticas de matema” que se mostram refletidas na 

resolução de situações-problema como, por exemplo, o cálculo do tamanho de um terreno.  

Embora, de forma implícita, mas, o emprego de cálculos sobre medidas de grandezas e, 

por conseguinte, da geometria, foi presente na prática laboral do participante da pesquisa. Tais 

apropriações se mostraram claras, tendo como exemplo, a medida referente ao tamanho de 

terrenos sob forma retangular, tanto regular, como irregular, a partir do uso de uma vara de 2,20 

metros (uma unidade de medida usada por trabalhadores do campo, cujo valor é considerado 

em Sergipe, podendo ser diferente em outras localidades). Desse modo, são empregadas ideias 

referentes ao cálculo de área, envolvendo também arredondamentos e proporcionalidade. 

Em torno das informações coletas, a partir da observação participante, das entrevistas 

semiestruturadas e das narrativas autobiográficas e, consequentemente, sob a análise de 

discurso, constatamos que as “ticas de matema” apresentadas pelo cubador de terra foram 

construídas culturalmente, passadas de geração em geração. Assim também, disseminadas por 

meio de observação, sob as práticas dos mais experientes. Inclusive, os trabalhadores que 

possuem mais domínio, acabam ensinando os interessados em aprender a profissão. Diante 

deste contexto, percebemos um sentido que vai além da sobrevivência, mais que um meio de 

sustentar-se, há também um sentido de transcendência. 

Portanto, ressaltamos sobre a ótica d‘ambrosiana, como a importância de um enfoque 

etnomatemático evoca uma matemática vinculada às distintas formas culturais de matematizar, 

relacionada ao contexto cultural. Consequentemente, permite-se uma valorização dos diversos 

modos (ticas) desenvolvidos por grupos culturais para lidar (matema) com os problemas e 
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situações do dia-a-dia. Com isso, sublinhando a identidade sociocultural das diferentes formas 

de vida – crianças, jovens, adultos, trabalhadores de setores específicos, acadêmicos, estudantes 

etc.  

Assim, chegamos ao instante de recolher-se à escrita deste artigo. Metaforicamente, 

desejamos que tais considerações alcançadas funcionem como uma flecha, para lembrar a 

metáfora de Nietzsche: uma flecha que, penetrando no pensamento dos leitores, pudesse ser por 

eles recolhida e, então, enviada em muitas outras direções. (KNIJNIK, 2012) 
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Resumo: O presente texto traz como objeto de análise as Tecnologias da Informação e 
Comunicação como instrumento de avaliação da aprendizagem, visando, assim, discutir e 
apresentar sua incorporação nos processos de ensino-aprendizagem, mas especificamente como 
atributo de colaboração nos processos avaliativos, permitindo que a avaliação, em seu cerne, 
seja dinâmica e flexível. Nesse contexto, analisam-se e acompanham-se as transformações 
socioculturais, principalmente aquelas que estão diretamente ligadas às tecnologias das quais a 
sociedade apropria-se para manter-se em constante evolução. A metodologia utilizada foi a 
pesquisa bibliográfica exploratória, visando apresentar uma visão geral da temática e, assim, 
contribuir para o avanço das ações didáticas em termos de instrumentos de avaliação da 
aprendizagem com o uso das TIC. Concluindo assim, que o processo de inserção das TIC como 
instrumento de avaliação da aprendizagem apresenta uma série de desafios, porém, entende-se 
que tais recursos devem ser considerados como processos e produtos de (re)construção do 
conhecimento, e não como uma panaceia para os problemas educacionais. 

Palavras-chaves: Instrumentos de Avaliação. Tecnologias da Informação e Comunicação. 
Formação Docente. 
 
 

THE ROLE OF MONITORING IN DIFFERENTIAL AND INTEGRAL 
CALCULATION STUDIES IN ENGINEERING COURSES 

 
Abstract: This study aimed to assess whether, in fact, the Teaching Monitoring Program is 
being effective with regard to assisting students monitored within the component of Differential 
and Integral Calculus I in the Civil and Chemical Engineering courses of a Higher Education 
Institution (HEI) in the municipality of Feira de Santana-BA. To this end, the literature review 
addresses topics such as: the teaching of Differential and Integral Calculus I at that Faculty, as 
well as aspects relevant to monitoring. The methodology has an exploratory characteristic with 
a qualitative approach. For data collection, the questionnaire was used, and for data 
organization, categorization was chosen. The results showed that the Monitoring Program in 
Differential and Integral Calculus is important for teaching in the Civil and Chemical 
Engineering course of this HEI, and that it is another way to reinforce the teaching and learning 
of students. The students also pointed out the relevance of this monitoring in assisting them in 
the main difficulties, mainly because they do not have the full time to study due to working all 
day. 
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INTRODUÇÃO 

 

Numa sociedade progressivamente competitiva, onde o protagonismo individual e a 

busca do sucesso igualitário estão cada vez mais institucionalizados, o ensino e a avaliação 

encontram-se fortemente influenciados pela presença das tecnologias. Praticamente todos os 

campos da esfera social estão envolvidos com processos informatizados e/ou mediados por 

tecnologias que proporcionam ao universo a imersão no mundo digital e, assim, a transformação 

da visão de homem e de mundo. 

Quando tratamos das práticas avaliativas que vêm sendo desenvolvidas nas instituições 

de ensino, entendemos que o elemento que auxilie no processo ensino-aprendizagem não se 

separa das avaliações diagnósticas, somativas e formativas, ou seja, podemos estender a 

proposta do uso da tecnologia como instrumentos que podem ser vistos como estratégias 

metodológicas que promovam a efetividade no processo dos resultados da avaliação escolar.  

Nesse sentido, entende-se ainda que a era da informação passa a ser considerada como 

contínuo da sociedade do conhecimento, uma vez que seus fundamentos possuem os mesmos 

pressupostos, porém com características distintas. Entende-se, então, que tal análise 

metodológica pretende acompanhar as transformações sociais, no que se referem à avaliação 

da aprendizagem, principalmente aquelas que tratam da avaliação dos ambientes digitais de 

aprendizagem disponíveis na atualidade. Nesse sentido, percebe-se que a apropriação das 

mídias digitais no contexto educacional deve ser acompanhada por uma nova cultura de ensino 

e aprendizagem, que está além da cultura escolar tradicional, levando em consideração 

características particulares de cada ambiente, considerando que a avaliação é parte do processo, 

e não apenas uma de suas etapas. Essa nova proposta pressupõe outro paradigma educacional, 

que difere do modelo hierárquico, sequencial, linear e fechado.  

Daí a importância da usabilidade pedagógica e sua inserção no movimento da difusão 

do conhecimento, criando meios para facilitar a compreensão imediata dos procedimentos 

básicos dentro do ambiente de aprendizagem. Ainda dentro dessa análise, entende-se que a 

função dos instrumentos avaliativos é garantir o sucesso da aprendizagem, ou seja, verificar o 
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processo que a engendra, o caminho construído pelo aluno para adquirir novos conhecimentos 

e se tornar um sujeito autônomo, crítico e reflexivo. 

Com essa perspectiva, Perrenoud (1999) vê a avaliação como processo que deve estar a 

serviço das individualizações da aprendizagem. E nesta, o domínio do técnico e do educacional 

não deve acontecer de modo estanque, um separado do outro. “É irrealista pensar em primeiro 

ser um expert em informática para depois tirar proveito desse conhecimento nas atividades 

pedagógicas” (PRADO; VALENTE, 2003, p. 22). 

Assim, parte-se do pressuposto de que as TIC podem ser entendidas como instrumentos 

avaliativos, portanto, nesse contexto, entende-se que há um forte debate na esfera educacional 

quanto à proposta. Para alguns, o cenário virtual pode garantir a inovação e reconfiguração dos 

processos colaborativos de aprendizagem; para outros, tais instrumentos não privilegiam a 

inovação, nem garantem a inovação dos processos educacionais. 

A reflexão sobre a relação entre avaliação e suas dimensões, novas demandas 

educacionais, inserção da tecnologia e instrumentos de avaliação nos ambientes de 

aprendizagem está no cerne da discussão sobre a temática aqui discutida.  

A metodologia utilizada para este artigo científico foi a pesquisa bibliográfica 

exploratória, que, segundo Gil (1999), visa proporcionar uma visão geral de um determinado 

fato, do tipo aproximativo, que faz parte do cotidiano de todos os pesquisadores. Este estudo 

apresenta um diálogo contemporâneo, com abordagem reflexiva e comparativa dos amplos 

entendimentos que os instrumentos avaliativos podem garantir ao sucesso da aprendizagem. 

Objetiva, assim, apresentar as possibilidades que as TIC apresentam como instrumentos de 

avaliação da aprendizagem através de uma análise comparativa encontrada hoje na cibercultura, 

podendo, assim, garantir um debate para o sucesso da aprendizagem e estabelecer uma 

engrenagem entre ensino e avaliação, garantindo a flexibilização da ação didática. 

 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E CULTURA DIGITAL 

 

O movimento da cultura digital na era da colaboração nos apresenta um novo conceito 

de educação e estratégias de aprendizagem que propiciam a produção coletiva do 

conhecimento, gerando autonomia individual e grupal na perspectiva de colaborar e promover 

a interatividade como ação contínua do desenvolvimento. 
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Segundo Michel de Certeau (2003), a sociedade tem se organizado estrategicamente não 

para impedir os conflitos oriundos dos “novos tempos modernos”, tempo do descartável, já que 

são inevitáveis, mas para superá-los e, assim, fugir da lógica consumista. Ainda para o autor, 

esta é a chave para entendermos melhor o momento em que estamos e vivemos. Certeau focaliza 

as táticas empreendidas pela sociedade, que seguirá inventando e reinventando seu cotidiano, 

pois “o que mais lhe interessa [são] as operações e os usos individuais, suas ligações e as 

trajetórias viáveis dos praticantes” (CERTEAU, 2003, p. 15). 

No pensamento do historiador, percebemos que aquilo que ele denomina “novos tempos 

modernos” se concretiza através das práticas no cotidiano, sendo atributos de colaboração nos 

contextos infossociais.  

Na concepção de Cord (2000), a aprendizagem colaborativa é um modelo de aplicação 

pedagógica de Internet que visa a favorecer a colaboração entre pares e permite a troca de 

mensagens eletrônicas entre os estudantes de um grupo ou de uma turma. Dessa forma, a 

Internet constitui-se em um recurso para aprendizagem colaborativa.  

Na cibercultura, e, portanto, nos dias de hoje, vivemos uma realidade insofismável. O 

nosso cotidiano é marcado por traços que deixam exposta essa realidade. A cada vez maior 

percepção dos traços da cibercultura deve-se à crescente expansão do ciberespaço. Para Lemos 

e Lévy (2010): 

 

As novas tecnologias de informação e comunicação alteram os processos de 
comunicação, de produção, de criação e de circulação de bens e serviços neste 
início de século XXI, trazendo uma nova configuração social, cultural, 
comunicacional e, consequentemente, política. Essa nova configuração 
emerge com os três princípios básicos da cibercultura: liberação da emissão, 
conexão generalizada e reconfiguração social, cultural, econômica e política. 
Estes princípios vão nortear os processos de “evolução cultural” 

contemporâneos. Sob o prisma de uma fenomenologia do social, esse tripé 
(emissão, conexão, reconfiguração) tem como corolário a mudança social na 
vivência do espaço e do tempo. (LEMOS; LÉVY, 2010, p. 45). 

 

Entendemos assim que a Epistemologia do Educar se funda na consideração do 

autoconhecimento. “Autoconhecimento é um movimento de retorno a si mesmo como fluxo 

contínuo da dobra ser-mundo-outro” (GALEFFI, 2011, p. 186). Compreendemos que a 

Epistemologia do Educar sinalizada pelo autor sugere um processo que vai além do 

ensinar/aprender conteúdos que se repetem nas salas de aula, anos a fio, no intento de uma 
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formação técnica e profissional, pois abrange uma concepção de formação integral do ser 

humano. 

Há constante possibilidade de atuação ou intervenção, que abrange todos os 

participantes do ciberespaço, e isso resulta na constituição do que Lévy (2004) denomina de 

inteligência coletiva. A inteligência coletiva é um fenômeno que promoveu significativas 

transformações sociocognitivas das quais emergem as capacidades de aprendizagem rápida e 

de imaginação coletiva dos seres humanos. 

Essa proposta de ensino trabalha com elementos da escola tradicional aliados à recursos 

que a tecnologia oferece, principalmente atividades online. Dessa forma, o aluno controla o 

tempo, o lugar, o caminho e o ritmo. É interessante reforçar que as atividades online não devem 

estar desconectadas daquilo que acontece em sala de aula. Dessa forma: 

 

Sala de aula tradicional e o espaço virtual tornam-se gradativamente 
complementares. Isso ocorre porque, além do uso de variadas tecnologias 
digitais, o indivíduo interage com o grupo, intensificando a troca de 
experiências que ocorre em um ambiente físico, a escola. O papel 
desempenhado pelo professor e pelos alunos sofre alterações em relação à 
proposta de ensino considerada tradicional, e as configurações das aulas 
favorecem momentos de interação, colaboração e envolvimento com as 
tecnologias digitais. O ensino híbrido configura-se como uma combinação 
metodológica que impacta na ação do professor em situações de ensino e na 
ação dos estudantes em situações de aprendizagem. (BACICH; TANZI 
NETO; TREVISANI, 2015, p. 52).  

 

Sendo assim, Driscoll (2002) aponta que o blended-learning visa combinar ao menos 

quatro métodos diferentes, quais sejam: diversas tecnologias baseadas na internet (sala de aula 

virtual, atividades colaborativas com o uso de vídeos, áudios, disponibilização de materiais 

online); abordagens pedagógicas combinadas (construtivismo, behaviorismo e cognitivismo); 

e tecnologias educacionais integradas (atividades presenciais – face-to-face – em atividades 

virtuais offline e online via internet e em mídias audiovisuais; e interação das tecnologias 

educacionais com atividades do dia a dia, na busca pela integração das atividades com a 

prática). 

Já a sala de aula invertida ou flipped classroom é uma abordagem de ensino descrita pelo 

educador americano Salman Khan e desenvolvida por Jonathan Bergmann e Aron Sams, em 

2007, para resolver o problema de estudantes do ensino médio que estavam ausentes nas aulas 
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presenciais e perdiam, portanto, o conteúdo apresentado pelo professor (BERGMAN; SAMS, 

2012; PIERCE; FOX, 2012). No modelo da aula invertida, as instruções dos conteúdos se 

realizam fora da sala de aula por meio de videoaulas, leituras e outras mídias, sendo o tempo 

de sala de aula liberado para realização de atividades ativas, nas quais os alunos praticam e 

desenvolvem o que aprenderam com o auxílio e supervisão do professor (DATIG; RUSWICK, 

2013). Assim, o educando poderá compartilhar o conhecimento a ser produzido com os colegas, 

resultando em uma aprendizagem autônoma e reflexiva. (FERRETE, 2007) 

Pretto (2008) enfatiza que precisamos resgatar a dimensão fundamental da educação 

como espaço de colaboração, criação, compartilhamento e generosidade. A educação e os 

movimentos de software livre, formatos abertos, padrões livres e os recursos educacionais 

abertos possuem a mesma filosofia de abertura e compartilhamento. Essa dinâmica depende 

diretamente da atuação de docentes e discentes na construção de novas possibilidades 

educacionais articuladas a saberes emergentes com os tradicionais, induzindo criação de 

políticas públicas de formação de professores para além de meros consumidores de informação. 

Segundo Castells (1999), o novo sistema de comunicação instaurado no bojo do 

informacionalismo é capaz de abarcar todas as formas de expressão, bem como a diversidade 

de interesses e valores do mundo globalizado, mas “o preço a ser pago pela inclusão no sistema 

é a adaptação à sua lógica, à sua linguagem, a seus pontos de entrada, à sua codificação e 

decodificação” (CASTELLS, 1999, p. 461). Em outras palavras, tornar-se interagente não 

demanda do indivíduo apenas certo status socioeconômico, mas o engajamento em hábitos 

culturais e o domínio de certos conhecimentos específicos.  

A partir das leituras desses trabalhos, pode-se inferir que as especificidades do uso das 

TIC como instrumentos de avaliação podem contribuir de forma colaborativa para a da difusão 

do conhecimento na sociedade. 

 

TECNOLOGIAS COMO INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

A avaliação da aprendizagem tem sido estudada desde o início do século XX. Nas 

pesquisas sobre tal temática, destaca-se a tentativa de identificar enigmas encontrados no 

âmbito do desempenho e as consequências da proposta de mensurar e quantificar o saber, de tal 
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modo que frequentemente deixa-se de identificar e estimular os potenciais individuais e 

coletivos encontrados na essência do avaliar. 

Além de ser clara a finalidade da avaliação, o professor precisa conhecer o que deve ser 

avaliado, ou seja, quais são os dados relevantes, conforme explicita Luckesi (1996). 

Ao elaborar um instrumento de avaliação, Vasconcellos (2000) chama a atenção para 

alguns critérios que o professor necessita considerar, ou seja, verificar se são essenciais, 

reflexivos, abrangentes, contextualizados, claros e compatíveis com o trabalho realizado pelo 

professor com o aluno. 

Assim, definir formas de avaliar e contemplar a modalidade de avaliação requer do 

professor a necessidade de analisar que instrumentos avaliativos serão fundamentais para o 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, concomitantemente, assim, os resultados das 

avaliações passam a ser compreendidos não mais como meras medidas para aprovação e 

retenção dos educandos. A principal funcionalidade aqui é a criação e/ou cocriação de materiais 

que possam auxiliar o processo avaliativo. 

Para que esse processo de inserção seja efetivo tanto no processo de ensino quanto na 

Verificação da Aprendizagem por intermédio das avaliações, é fundamental integrá-lo à 

proposta pedagógica, bem como adaptá-lo às diferentes linguagens existentes nos diversos 

recursos tecnológicos. 

 

Apontam que “As tecnologias da Informação e da Comunicação ampliam as 

possibilidades de interação entre sujeitos epistêmicos, fato que, por si só 
ratifica a necessidade de sua apropriação pela Educação”. Temos ciência que 
a internet é o combustível que oferece o maior poder de empuxo para que esse 
processo decole, mas não é o único. (SCHNEIDER; ALVES, 2012, p. 218) 

 

A avaliação da aprendizagem com uso de tecnologia não se separa das avaliações 

diagnósticas, somativas e formativas, ou seja, a tecnologia é o instrumento/recurso e os tipos 

de avaliação são estratégias metodológicas que, se bem direcionadas, podem promover o 

avanço em termos de avaliação para a aprendizagem. 

O instrumento-tarefa é descrito por Mattar (2012, p. 148) como “[...] um conjunto de 

diferentes atividades”, que inclui: modalidade avançada de carregamento de arquivos, texto 

online, envio de arquivo único e atividade offline.  
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Diante do exposto, serão apresentados aqui alguns instrumentos tecnológicos que podem 

ser considerados instrumentos de avaliação que, no âmbito da pesquisa e formação docente, 

podendo garantir o sucesso da aprendizagem, ou seja, tornar possível verificar se o processo 

avaliativo escolar estabelece uma engrenagem entre ensino e avaliação garantindo a vertente 

para a ação didática.  

O webfólio é portfólio de forma eletrônica que possibilita permanente acesso e 

acompanhamento dos trabalhos fora do ambiente de aula. Segundo Shores e Grace (2001), esse 

instrumento vem se constituindo com diversas nomenclaturas e tendo por objetivo ajudar o 

estudante a desenvolver a habilidade de avaliar seu trabalho e desempenho, ou seja, refletir 

sobre seu aprendizado e avaliá-lo com o professor, funcionando como um feedback para ambos 

os envolvidos.  

Os simuladores, por sua vez, são ensaios simulados com os resultados obtidos com 

ensaios reais, formas de desenvolvimento das habilidades e competências esperadas com a 

devida dosagem de teoria, experimentação real e experimentação simulada, utilizando-se de 

laboratórios que disponham de instrumentos e componentes reais. O exercício de conteúdos 

teóricos em programas de simulação induz os estudantes a inferências tanto epistêmicas 

(construção de interpretações/compreensão) quanto pragmáticas, objetivando ações (FIALHO, 

2001). O instrumento de avaliação norteado pela simulação nessa proposta pode apresentar a 

compreensão de fenômenos, desde que sejam pensados como recursos com os quais os 

estudantes constroem conhecimentos de uma forma participativa, permitindo a construção de 

soluções criativas para os problemas apresentados. 

Já os games, na visão de Huizinga (2004), são uma atividade lúdica através da qual os 

participantes são inseridos em uma realidade imaginada e atuam ou “fingem”, representando 

algum papel de acordo com esta imaginação. No entanto, tal atividade deve ser pertinente ao 

contexto sociocultural em que se insere, uma vez que ocorre como uma ocupação voluntária, 

além de estar submetida a regras conhecidas ou reconhecíveis e compreensíveis por seu(s) 

participante(s). Os games como instrumentos de avaliação, considerando a complexidade de 

medir resultados, podem modificar o sistema educacional, atraindo os estudantes para uma nova 

metodologia de ensino com mais flexibilidade e criatividade. 

Há também o e-chat, aplicativo da web que permite fazer referência a um recurso (ou 

fórum), permitindo comunicar-se (por escrito) em tempo real através da Internet de forma 
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síncrona. O chat se caracteriza como um ambiente destinado à aprendizagem no qual há 

ausência de conteúdo expositivo, permitindo a discussão e a reflexão de temas direcionados e 

de interesse do grupo (GEROSA et al., 2003). O chat é um recurso pedagógico importante para 

EaD, por favorecer o desenvolvimento de atividade referenciada no diálogo, objetivando a 

“incorporação da ideia do outro às próprias ideias, a reconstrução de conceitos e a reelaboração 

das representações expressas pela escrita” (ALMEIDA, 2006, p. 210). Portanto o chat pode ser 

entendido como instrumento de avaliação, apresentando alguns critérios que devem ser 

considerados pelos professores tanto pelo seu contexto quanto pela relação dialógica, de troca, 

discussões, provocações dos alunos, possibilitando entendimento progressivo entre 

professor/aluno. 

Outro instrumento tecnológico é o mobile learning, que pode ser entendido como 

modalidade de ensino e aprendizagem que abre um leque de novas oportunidades para o futuro. 

O m-learning oferece novas possibilidades de aprendizagem de tal modo que se deve também 

repensar as próprias concepções de aprendizado. Conforme Hardless, Lundin e Nuldén (2001), 

a interação tradicional em uma sala de aula ou de treinamento coloca o aprendiz como um 

objeto de avaliação: o instrutor inicia a interação, o aluno responde, o instrutor rejeita ou aprova 

a resposta do aluno e, em geral, as práticas atuais de EaD mantêm esse padrão, ou seja, têm 

suas bases em uma concepção epistemológica empirista. Portanto, como instrumento de 

avaliação, podemos perceber que as potencialidades do recurso não fragmentam a 

complexidade da proposta, estabelecendo, assim, uma prática dinâmica imbricada no cotidiano 

do aluno e qualitativamente com a prática do professor. 

Outra opção é a realidade aumentada, técnica avançada de interface, na qual o usuário 

realiza imersão (estar dentro do ambiente), navegação e interação em um ambiente 

resumidamente tridimensional gerado pelo computador por intermédio de vias multissensoriais. 

As interfaces baseadas em Realidade Aumentada possuem características de cinco naturezas: 

imersiva, intensiva, interativa, ilustrativa e informativa. Os seus componentes são os usuários 

que fazem parte de um mundo gerado no ambiente virtual que serve para simular um ambiente 

real ou imaginário. Como instrumento de avaliação, permite ao estudante a versatilidade da 

combinação das diversas metodologias e ambientes, criando sentimentos de personalização e 

descobertas que ajudam a flexibilizar os trabalhos propostos entre pares. Portanto uma escolha 

adequada dos instrumentos de avaliação permite que o aluno controle seu desempenho e se 
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esforce para demonstrar suas habilidades cognitivas por intermédio da interação com as 

abordagens do trabalho cooperativo.  

Pode-se citar ainda o wiki, software colaborativo que permite de maneira simples a 

edição coletiva de documentos. Em geral, não é necessário registro, e todos os usuários podem 

incluir, alterar ou até excluir textos, sem que haja revisão antes de as modificações serem aceitas 

(VALENTE; MATTAR, 2007, p.102). Os wikis potencializam estruturas de hipermídia que, 

graças à tecnologia de servidor Wikiweb, permitem a criação de hiperligações associativas com 

estruturas de navegação não linear. Normalmente, cada página contém uma série de ligações 

cruzadas para outras páginas. Como instrumento de avaliação da aprendizagem, permite ao 

usuário a análise global do desenvolvimento do educando, como registro de ocorrências, não 

sendo visto apenas como mera medida para aprovação e reprovação dos educandos, mas como 

capacidade de identificar as dificuldades e avanços do processo de ensino-aprendizagem. 

Enfim, mencionamos os Recursos Educacionais Abertos (REA), que propiciam que 

práticas de colaboração, participação e compartilhamento se deem de forma colaborativa nos 

ambientes de ensino, possibilitando a autoria a professores e a estudantes, integrando, assim, 

distintas formas individuais de aprendizagem e permitindo a produção de conteúdos locais. 

REA são livros, planos de aula, softwares, jogos, resenhas, trabalhos escolares, vídeos, áudios, 

imagens e outros recursos compreendidos como bens educacionais essenciais ao usufruto do 

direito de acesso à educação e à cultura. Todo e qualquer conteúdo que seja utilizado para fins 

educacionais pode ser visto como mecanismo de comunicação, produção e transmissão do 

conhecimento na construção da aprendizagem no contexto da história da educação. Ainda que 

gere intensas polêmicas sobre seus usos e finalidades, ele pode ser considerado como um 

instrumento de avaliação importante no processo de escolarização. Sabe-se, porém, que, para 

haver uma educação aberta sustentável, é preciso ir além da disponibilização de conteúdos, e 

se pensar no apoio ao estudante, formal e informalmente, por meio do uso adequado das 

pedagogias de ensino e aprendizagem, a distância e presencial, e das tecnologias aplicáveis à 

educação. 

Dadas as especificidades dos instrumentos avaliativos aqui elencados, entendemos que 

as discussões realizadas em torno deste artigo devem considerar a pluralidade nas formas de 

uso e as funções que cada instrumento desempenha, tanto no contexto social quanto 
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sociopolítico. Assim, partimos do pressuposto de que o as tecnologias de informação e 

comunicação suscitam significados diferenciados para os profissionais que as utilizam.  

Nesse sentido, a opção de investigá-las e aplicá-las ao cotidiano traz a convicção de que, 

na atualidade, tais instrumentos ocupam um lugar de destaque nas práticas avaliativas e são um 

importante componente que integra a cultura escolar brasileira, veiculando informações e novas 

concepções ao mundo da educação. Portanto faz-se necessária a análise de algumas questões 

sobre a proposta, bem como a escolha do cenário ideal e o diálogo da relação do saber com a 

criticidade e criatividade do educando. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Reconhecemos que a temática da avaliação não está suficientemente amadurecida no 

discurso e nas práticas profissionais, quer no tocante à compreensão de conceitos básicos, das 

modalidades e funções que a avaliação incorpora, quer nos aspectos da sua aplicação concreta 

nas situações de ensino e aprendizagem. Entretanto é mister conceber a avaliação não 

simplesmente como ato de medir e testar, mas também como atividade subjetiva que envolve 

valores e realidades, de acordo com critérios que envolvem problemas diversificados, entre os 

quais, técnicos e éticos (VASCONCELOS, 2016) 

Graças à análise sobre as TIC como instrumentos de avaliação da aprendizagem, 

percebe-se que elas apresentam versatilidade de combinação de diversas ferramentas, entretanto 

esse processo apresenta uma série de desafios, observando-se que a formação dos docentes 

implicará na flexibilização dos trabalhos propostos entre pares. As avaliações mediadas por 

tecnologias devem ser permeadas por alguns aspectos essenciais, entre os quais a socialização 

e a criatividade, para que a proposta seja compatível com as necessidades educacionais. 

Entendemos ainda que a inserção das tecnologias no ambiente educacional não será 

capaz de romper com as formas tradicionais de educação, pois qualquer metodologia, prática 

ou técnica que seja adotada no contexto educacional requer mudanças atitudinais e 

multidimensionais, a fim de atender ao caráter formativo das avaliações e seu entorno. 

Ressalta-se ainda que os instrumentos avaliativos são implementados para o 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, assim os resultados das avaliações não devem ser 

compreendidos apenas como meras medidas para aprovação e retenção dos educandos. 
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A teorização da prática descreve o horizonte que se quer percorrer, orientando as ações 

e decisões que podem e devem ser alcançadas, portanto, o uso das TIC como instrumento 

avaliativo surge como uma possibilidade metodológica de ensino, buscando atender as 

necessidades dos estudantes e potencializando sua capacidade cognitiva, principalmente com 

atividades diferenciadas que estimulem a construção do conhecimento e ressignificação da 

aprendizagem.  

A adaptação à prática descreve que a proposta pedagógica aqui apresentada é uma 

vertente de contextos imaginários de diferentes linguagens que devem seguir orientações e 

metas a serem alcançadas. Porém a efetivação da proposta será feita na prática docente, e entre 

os sujeitos envolvidos no processo que a engendra. 

O processo de inserção das TIC como instrumento de avaliação da aprendizagem 

apresenta uma série de desafios, porém, neste artigo, entende-se que que tais recursos devem 

ser considerados como processos e produtos de construção do conhecimento, e não como uma 

panaceia para os problemas educacionais. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar a temática da educação a distância e dos seus 
aspectos pedagógicos, incluindo o ensino aprendizagem nessa modalidade. A pesquisa, de 
caráter bibliográfico e documental, apoiou-se nos estudos de Comenius (2002), Bertrand 
(2001), Charlot (2013), Saviani (2007), Moran (2009), Maia e Mattar (2014), Souza Júnior 
(2016), Moreira (2011), Luckesi (2011), Araújo e Frigotto (2015), Gomes e Marins (2013), 
Sacristán (2000), dentre outros, além da consulta à legislação educacional. Por meio deste 
estudo pode-se conhecer a evolução da Educação 1.0 à Educação 4.0, período da era digital, em 
que o professor se apresenta como mediador entre o aluno e a informação e a sala de aula pode 
ser no Ciberespaço. Além disso, apresentaram-se o conceito e as gerações da Educação a 
Distância, seus aspectos históricos e legais no Brasil. Os resultados da análise demonstram que 
a Educação a Distância apesar das metas já conquistadas, ainda tem um longo caminho a trilhar. 

Palavras-chaves: Educação a Distância, Educação 4.0, Ensino aprendizagem. 
 
 

PEDAGOGICAL ASPECTS OF DISTANCE EDUCATION 

 
Abstract: This article analyzes the theme of distance education and its pedagogical aspects, 
including teaching and learning in this modality. The research, of bibliographic and 
documentary character, was supported by the studies of Comenius (2002), Bertrand (2001), 
Charlot (2013), Saviani (2007), Moran (2009), Maia and Mattar (2014), Souza Júnior (2016), 
Moreira (2011), Luckesi (2011), Araújo and Frigotto (2015), Gomes and Marins (2013), 
Sacristán (2000), among others, in addition to consulting educational legislation.  Through this 
study it is possible to know the evolution from Education 1.0 to Education 4.0, period of the 
digital age, when the teacher presents himself as a mediator between the student and the 
information and the classroom can be in Cyberspace. In addition, the concept and generations 
of Distance Education, its historical and legal aspects in Brazil were presented. The results of 
the analysis show that Distance Education, despite the goals already achieved, still has a long 
way to go. 

Keywords: Distance Education, Education 4.0, Teaching and learning. 

 

INTRODUÇÃO 

A quarta revolução industrial e a era digital provocaram mudanças na educação do 

século XXI e no modo de pensar e de agir dos seres humanos. Com o decorrer do tempo, a 
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educação evoluiu de Educação 1.0, em que o professor era o detentor do saber, passou pela 

Educação 2.0, que preparava as pessoas para trabalharem nas fábricas, transpôs a Educação 3.0, 

que apresentou uma aprendizagem aliada às tecnologias, e atingiu a Educação 4.0, a da era 

digital, em que o professor se apresenta como mediador entre o aluno e a informação e a sala 

de aula pode ser no Ciberespaço. 

Nesse contexto, aplicaram-se as novas tecnologias à Educação a Distância (EaD), 

modificando substancialmente o panorama dessa modalidade de educação. No entanto, a 

Educação a Distância (EaD) não é novidade. Quando se observam as inúmeras ferramentas e 

possibilidades utilizadas atualmente, não se tem noção que essa forma de educação iniciou há 

mais de cem anos com o curso de taquigrafia por correspondência.  

A Educação a Distância é uma modalidade de ensino amparada no artigo 80 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – LDBEN 9394/96, e regulamentada pelo decreto nº 5622. Ela 

se efetiva através do uso intenso de tecnologias de informação e de comunicação e permite 

acesso àqueles que vêm sendo excluídos do processo educacional por morarem longe das 

unidades de ensino ou por indisponibilidade de tempo nos horários tradicionais de aula. Para 

compreender a Educação a Distância hoje, precisamos conhecer sua história, sua evolução, seus 

aspectos relevantes, incluindo o processo de ensino aprendizagem dessa modalidade.  

Nessa perspectiva, o presente artigo se propõe a analisar a temática da educação à 

distância e dos seus aspectos relevantes, incluindo o ensino e a aprendizagem nessa modalidade 

por meio de uma pesquisa, de caráter bibliográfico e documental, baseada nos estudos de 

Comenius (2002), Bertrand (2001), Charlot (2013), Saviani (2007), Moran (2009), Maia e 

Mattar (2014), Souza Júnior (2016), Moreira (2011), Luckesi (2011), Araújo e Frigotto (2015), 

Gomes e Marins (2013), Sacristán (2000), dentre outros, além da consulta à legislação 

educacional. 

Este trabalho traz a Educação a Distância como uma modalidade de ensino que 

possibilita a democratização e expansão do ensino para aqueles que têm dificuldade em 

frequentar a modalidade presencial. Além disso, há uma abordagem sobre a evolução da 

Educação 1.0 a 4.0 e um panorama histórico e legal sobre a EaD no Brasil, além de tratar do 

processo de ensino aprendizagem dessa modalidade. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A educação na Era Digital 

 

Segundo Fuhr (2018), a educação do século XXI insere-se no contexto da quarta 

revolução industrial. Esse fato gera um impacto no modo de pensar, de relacionar e de agir do 

ser humano e uma transformação na educação. Ao longo dos anos, a educação passou pelo 

processo de evolução a seguir: 

Na Educação 1.0, o professor era o detentor do saber, as escolas e o ensino baseavam-

se na religião cristã. O currículo baseava-se apenas na leitura, na escrita, no conhecimento da 

bíblia, do canto e da aritmética. Um exemplo disso é a Educação proposta por Comenius em 

uma de suas principais obras, a Didática Magna (1628-1632), que apresentava como objetivo 

de Educação formar um bom cristão com sábios pensamentos e ações virtuosas. Nessa obra, 

Comenius defendia “ensinar tudo a todos” referindo-se: aos pobres, portadores de deficiências, 

ricos e às mulheres. Para ele, todos deveriam ter o mesmo ensino e as mesmas oportunidades 

para que Deus não ficasse ofendido. De acordo com as teorias educativas acadêmicas de 

Bertrand, a teoria tradicionalista se enquadra na Educação 1.0, visto que ela sustenta que "os 

conteúdos do ensino são a soma dos conhecimentos ditos clássicos e tradicionais" 

(BERTRAND, 2001, p. 203) e se preocupa em oferecer ao estudante uma boa formação de 

base, uma visão completa dos conhecimentos e uma cultura clássica, ou seja, "a educação deve 

transmitir conteúdos sólidos e indiscutíveis, conteúdos que tenham passado com êxito a prova 

do tempo” (BERTRAND, 2001, p. 203).   

O objetivo da Educação 2.0 era preparar as pessoas para trabalhar nas fábricas com 

tarefas repetitivas, mecânicas e trabalho individual por causa da influência da Revolução 

Industrial. O ensino aprendizagem caracterizava-se pela padronização, memorização e 

centralização, pois consideravam todos os alunos como homogênea.  Na Educação 3.0, houve 

a preocupação do que ensinar, como ensinar, com o que ensinar. As inovações tecnológicas 

trouxeram mudanças nas instituições escolares. Segundo Yves Bertrand (2001) essas mudanças 

fizeram-se sentir ao nível das realizações tecnológicas e no grande potencial de mudança. As 

tecnologias passaram a ser as novas aliadas da aprendizagem e o professor precisou aprender 
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utilizá-las pedagogicamente para desenvolver no aluno a autonomia, a criatividade, a 

flexibilidade, a participação e a pesquisa a partir de projetos.  

Bertrand (2001), em seu livro Teorias Contemporâneas de Educação, afirma que a 

Educação gira em torno do aluno, dos conteúdos, da sociedade e das interações pedagógicas 

entre os três pilares anteriores.  Essas interações são estabelecidas pelo professor e pelas 

tecnologias da comunicação que estão ligadas às Teorias Tecnológicas. Nesse contexto, a 

palavra tecnologia está relacionada ao conjunto de suportes para a ação, ou seja, o foco dessa 

teoria está nas questões práticas e poderiam ajudar a melhorar os métodos de ensino presencial 

e não presencial. Para confirmar essa afirmação, o autor declara: 

 

Uma teoria tecnológica da educação consiste num ordenamento lógico de 
meios “concretos” tendo em vista organizar o ensino, pouco importando a 

natureza do conteúdo! Preocupa-se com as condições práticas de ensino e 
tenta resolver os problemas de todos os dias. Pretende ser tão pragmática que 
certas pessoas hão de falar de tecnologias da instrução. (BERTRAND, 2001, 
p. 90)  

 

A Educação 4.0 sofre influência da Quarta Revolução Industrial e da era digital, o 

professor torna-se um mediador entre o aluno e a informação. A sala de aula pode ser também 

o ciberespaço por ser dinâmico, heterogêneo e com flexibilidade metodológica, o que 

possibilita uma aprendizagem por meio da descoberta e da colaboração. As atividades propostas 

baseiam-se em projetos interdisciplinares que possibilitam o desenvolvimento de competências 

e habilidades capazes de tornar o educando sujeito ativo na produção do conhecimento. Para 

Perrenoud (1999, p. 7), a competência é “a capacidade de agir eficazmente em um determinado 

tipo de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. E as habilidades são 

os vários procedimentos mentais acionados pelo indivíduo para resolver uma situação real de 

tomada de decisão. 

Charlot (2013) entende que ao nascer, o ser humano está submetido à obrigação de 

aprender. Essa condição humana exige um movimento “longo, complexo e nunca acabado” no 

sentido de se apropriar de um saber. O desejo de aprender toma forma no ato de construir-se e 

ser construído pelos outros em situações que ocorrem dentro e fora da escola. Esse desejo move 

a criança em direção ao saber, o que pressupõe um movimento de mobilização - e não 

simplesmente de motivação. O conceito de mobilização está ligado ao sentido e à importância 
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que o aluno dá a certas atividades, enquanto que a motivação refere-se a uma ação externa de 

algo ou de alguém. Por isso quanto mais significativo for o que é ensinado, mais o aluno se põe 

em movimento em busca do saber. No entanto, os estudos de Charlot (2013, p. 39) mostram 

que os alunos vão à escola para "ter um bom emprego mais tarde", ou seja, valorizam mais o 

diploma do que o próprio conhecimento. 

Diante desse contexto, proporcionar novos cenários de aprendizagem, sejam 

presenciais ou virtuais, ou mesmo uma integração didático-pedagógica entre as modalidades 

de educação presencial e a distância é de extrema importância para que a escola possa 

acompanhar as mudanças proporcionadas pela Era Digital e os alunos adquiram competências 

e habilidades para detectar as informações necessárias à solução de problemas. Significa dizer 

que eles deverão ser preparados para construir o seu próprio conhecimento, mediados pelas 

tecnologias digitais. No entanto, quando se muda a forma de aprender requer que se mude a 

forma de ensinar. Para Gomes, Marins (2013, p. 87) "não é possível pensar em mudanças na 

educação sem pensar em mudanças na ação docente", no entanto é "na relação com o aluno 

que o professor redefine dá significado ao seu conhecimento", à sua prática. Assim, a nova 

cultura de aprendizagem exige um novo perfil de aluno e do professor, exige novas funções 

discentes e docentes, as quais só se tornarão possíveis se houver uma mudança de mentalidade 

(POZZO, 2004), pois para Kenski  (2007, p.43): 

 

Tecnologia e educação são conceitos indissociáveis. Educação diz respeito ao 
processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da 
criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor integração individual 
e social. Para que ocorra essa integração, é preciso que conhecimentos, 
valores, hábitos, atitudes e comportamentos do grupo sejam ensinados e 
aprendidos, ou seja, que se utilize a educação para ensinar sobre as tecnologias 
que estão na base da identidade e da ação do grupo e que se faça uso delas 
para ensinar as bases da educação. (KENSKI, 2007, p. 43)  

 

Para essa mudança de mentalidade é preciso entender que a Educação e a Tecnologia 

precisam estar integradas, ou seja, que se utilize a Educação para ensinar sobre as Tecnologias 

e vice-versa. Para isso, existe o desafio da mudança no trabalho do professor que é dada pela 

substituição das formas do processo de ensino e aprendizagem. É preciso acompanhar as 

mudanças e adequá-las à prática docente, visto que os alunos já vêm com uma grande bagagem 
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de informações de casa, proporcionadas pela TV, rádio, internet, celular, sendo necessária a 

organização dessas informações para que a construção do conhecimento realmente aconteça; 

caso contrário, de nada adianta toda essa tecnologia se a escola não consegue fazer com que o 

aluno adquira o conhecimento.  

Para Gomes, Marins (2013, p. 82) "há a necessidade de conhecimento, mas há também 

novos instrumentos de acesso ao conhecimento". Para eles, qualquer pessoa pode ter acesso ao 

conhecimento via Internet ou via Educação a Distância (EaD), no entanto esta não é uma 

solução apenas individual, pode ser uma interessante solução institucional, visto que Educação 

a Distância é uma modalidade de ensino que pode ser inserida pelos professores da educação 

profissional como forma de dinamizar e facilitar o processo de ensino e aprendizagem tornando-

o mais interativo e dialógico por meio da utilização de diversos recursos tecnológicos. 

Apresentaremos a seguir o conceito e um breve histórico da Educação a Distância, desde a sua 

origem até as inovadoras Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).  

 

A educação a distância: conceito e um breve histórico 

 

A Educação a Distância (EaD) surgiu em Boston em 1728 com o curso de Taquigrafia 

por correspondência. No decorrer da história, a EaD recebeu diversas denominações em países 

diferentes, apesar de apresentarem alguns pontos em comum: estudo ou educação por 

correspondência (Reino Unido); estudo em casa e estudo independente (Estados Unidos); 

estudo ou ensino a distância (Alemanha); estudos externos (Austrália);  telensino ou ensino a 

distância (França); teleducação (Portugal). (MAIA; MATTAR, 2014) 

No Brasil, a EaD seguiu o movimento internacional com a oferta de cursos por 

correspondência para datilógrafo em 1904. Logo depois, a Fundação Roquette-Pinto criou em 

1923 a Rádio Escola Sociedade que oferecia cursos de português, francês, silvicultura, literatura 

francesa, esperanto, radiotelegrafia e telefonia. Em 1939, surgiu o Instituto Brasileiro Rádio 

Monitor e em 1941, o Instituto Universal Brasileiro oferecendo cursos profissionalizantes por 

meio de apostilas enviadas pelos Correios. (MAIA ; MATTAR, 2014) 

Na década de 1970, o Ministério da Educação (MEC) lançou o projeto Minerva com o 

intuito de utilizar o rádio para a educação e a inclusão social de adultos. Em 1977, a Fundação 

Roberto Marinho passou a transmitir cursos profissionalizantes e aulas para o ensino básico 
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com o Telecurso. Nesse período, muitos brasileiros já acompanhavam os telecursos, 

transmitidos pela TV. Esse modelo de EaD se manteve até meados da década de 1990, época 

em que as instituições passaram a utilizar a internet para publicar conteúdos e promover 

interações (MAIA ; MATTAR, 2014).  

No fim da década de 1980 e início dos anos 90, nota-se um grande avanço da EaD 

brasileira. Nesse período várias universidades formalizaram suas iniciativas EaD, até culminar 

com a criação da Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED) em 1995 e da 

Secretaria de Educação a Distância (SEED) do MEC em 1996. (ALVES, 2011) 

No âmbito da legislação brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBEN) 

– Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, instituiu, em seu artigo nº 80, que a EaD fosse uma 

modalidade de ensino em todos os níveis da educação e modalidade de ensino. Apesar de não 

estar regulamentada, foi um avanço porque possibilitou o funcionamento dos cursos de 

graduação e de pós-graduação, na educação básica do ensino fundamental ao médio, tanto na 

modalidade regular e quanto na de jovens e adultos e na educação especial. Essa lei impulsionou 

as atividades de EaD no Brasil, visto que as instituições de ensino sentiram-se amparadas para 

continuar a oferta essa modalidade de ensino.  

Dois anos após sua promulgação, o Decreto nº. 2.494/98 regulamenta a LDBEN 

conceituando em seu Artigo 1º a Educação a Distância como: 

 

[...] uma forma de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com a mediação 
de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 
diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e 
veiculados pelos diversos meios de comunicação. (BRASIL, 1998, p.1) 

 

Esse decreto foi substituído, em 19 de dezembro de 2005, pelo Decreto nº. 5.622, que 

orienta em seu artigo 1º como a educação a distância deve ser ofertada: 

[...] como modalidade educacional na qual a dimensão didático- pedagógica 
no processo de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologia de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades em lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005, 
p.1) 

 

Tal definição também constituiu um avanço em relação ao decreto anterior, pois 

explicitou a necessidade de professores desenvolverem a mediação pedagógica e delineou a 
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competência do poder público em possibilitar o ensino a distância como ação de inclusão e 

desenvolvimento social através do ensino e da formação profissional. É neste contexto que a 

educação a distância ganha forma e proeminência possibilitando a transposição de barreiras, 

entre elas a geográfica, e tendo como suporte a evolução das Tecnologias de informação e da 

comunicação (TDIC). 

Para Moran (2009), a Educação a Distância é a modalidade de ensino na qual a educação 

é intermediada pelas Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) que 

interligam o professor e o aluno, que se encontram separados fisicamente e, em algumas 

situações, temporalmente. Maia e Mattar (2014, p. 6) coadunam com esse conceito quando 

afirmam que a EaD é “uma modalidade de educação em que alunos e professores estão 

separados, planejada por instituições e que utiliza diversas tecnologias de comunicação”.  

Feito esse breve histórico e a explanação do que se entende por EaD, passaremos nos 

itens seguintes a discutir sobre os principais aspectos pedagógicos dessa modalidade de ensino, 

buscando evidenciar suas bases fundamentadoras, antes, porém, evidenciaremos a metodologia 

do trabalho.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico e documental, baseada nos estudos de 

Comenius (2002), Bertrand (2001), Charlot (2013), Saviani (2007), Moran (2009), Maia e 

Mattar (2014), Souza Júnior (2016), Moreira (2011), Luckesi (2011), Araújo e Frigotto (2015), 

Gomes e Marins (2013), Sacristán (2000), dentre outros, além da consulta à legislação 

educacional pertinente ao assunto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nas definições de EaD supracitadas, destacamos alguns pontos relevantes nessa 

modalidade de ensino, tais como: professores e alunos estão separados física e temporalmente, 

isso quer dizer que a aprendizagem não deve ocorrer apenas na sala de aula e que eles não 

precisam estar conectados sempre na mesma hora, pois existem tanto atividades síncronas 

(chats, vídeo-conferências interativas, Second Life...), como atividades assíncronas (fórum, 
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email, blog...). Segundo Gomes e Marins (2013, p. 101-102) essas atividades devem garantir 

"possibilidades de interação, de relação e de troca de ideias e ideais" e "cabe ao professor saber 

interagir conforme vão surgindo situações pedagógicas provocadas por reações diferentes dos 

aprendizes".  

Nesse contexto, as tecnologias servem para superar a distância e mediar as interações 

entre professores e alunos. "Embora as tecnologias sejam de grande utilidade para a renovação 

do trabalho educativo, sua utilização deve estar subsidiada a uma proposta pedagógica" 

(GOMES; MARINS, 2013, p. 84), visto que é a tecnologia que deve adaptar-se ao ser humano 

e não o contrário.  

Com relação a essa proposta pedagógica, ela deve estar orientada pela ideia de 

integridade da formação humana e ao projeto de ensino integrado, que para Araújo e Frigotto 

(2015) é um projeto com conteúdo político-pedagógico engajado, comprometido com as ações 

formativas integradoras que promovem a autonomia e ampliam os horizontes dos sujeitos 

envolvidos nas práticas pedagógicas.  

Nessa perspectiva, a autonomia é "entendida como a capacidade de o indivíduo 

compreender a sua realidade, de modo crítico, em articulação com a totalidade social 

reconhecendo-se como produto e como sujeito da sua história" (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015, 

p. 74). Para eles, a integração é um princípio pedagógico orientador de práticas que desenvolve 

a capacidade do aluno compreender a sua própria realidade e compará-la com o contexto social. 

Essas práticas pedagógicas não dependem apenas de soluções didáticas, elas requerem uma 

definição clara dos objetivos políticos e educacionais nos seus projetos políticos pedagógicos, 

no entanto pesquisas revelam que não há ainda nesses documentos uma compreensão de que 

eles devem se comprometer com a formação ampla dos indivíduos. De acordo com os 

Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância um curso superior à distância 

deve:  

[...] garantir o processo de formação que contemple a dimensão técnico-
científica para o mundo do trabalho e a dimensão política para a formação do 
cidadão. Devido à complexidade e à necessidade de uma abordagem 
sistêmica, referenciais de qualidade para projetos de cursos na modalidade a 
distância devem compreender categorias que envolvem, fundamentalmente, 
aspectos pedagógicos, recursos humanos e infraestrutura. Para dar conta 
destas dimensões, devem estar integralmente expressos no Projeto Político 
Pedagógico de um curso na modalidade a distância os seguintes tópicos 
principais:  
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• Concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem;  
•  Sistemas de Comunicação;  
•  Material didático; 
•  Avaliação; 
•  Equipe multidisciplinar;  
•  Infraestrutura de apoio;  
•  Gestão Acadêmico-Administrativa;  
•  Sustentabilidade financeira. (BRASIL, 2007, p. 8) 
 

Embora o texto apresente orientações especificamente à educação superior, o referido 

documento serve de base de reflexão para a elaboração de referenciais específicos para os 

demais níveis educacionais que podem ser ofertados a distância, pois demonstra como aspecto 

primordial que a EaD deve ter como princípio a Educação, independente da forma de 

organização. Isso quer dizer que independente da sua modalidade, deve-se dar ênfase à 

importância da Educação para a vida dos indivíduos, pois essa modalidade por si só, não garante 

a efetiva ruptura com as velhas práticas dos cursos de educação presencial. 

Quanto ao desenho de um currículo integrador, faz-se necessário que os conteúdos 

tenham como referência a utilidade social para formar os indivíduos em suas múltiplas 

capacidades e que apresente alguns princípios orientadores na sua organização: a 

contextualização, a interdisciplinaridade e o compromisso com a transformação social. 

(ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015). No currículo integrado, os conteúdos escolares integram-se 

possibilitando a formulação de um saber crítico-reflexivo que articula os conhecimentos, supera 

a fragmentação entre as disciplinas, proporciona o diálogo e relaciona-os entre si para a 

compreensão da realidade. Para Sacristán (2000, p. 15), "quando definimos currículo, estamos 

descrevendo a concretização das funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las 

num momento histórico e social determinado”. E complementa: 

 

O currículo não é um conceito, mas uma construção cultural. Isto é, não se 
trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo de existência fora e 
previamente à experiência humana. É, antes, um modo de organizar uma série 
de práticas educativas. (GRUNDY, 1987, p.5 apud SACRISTÁN, 2000, p.14) 

 

O currículo, então, é um meio pelo qual a escola se organiza, propõe os seus caminhos 

e a orientação para a prática. Não podemos pensar em uma escola sem pensar em seu currículo, 

em seus objetivos e também sobre os processos de avaliação das aprendizagens. Dentro dessa 
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concepção há três tipos de currículo escolar: o real, o oculto e o prescrito. O currículo real é 

simplesmente aquele que se passa em sala de aula. Quanto ao currículo prescrito, segundo 

Sacristán (2000), é um conjunto de decisões normativas que são produzidas nos gabinetes das 

secretarias federais, estaduais e municipais de educação. É um currículo totalmente distanciado 

do currículo real, pois não respeita a diversidade, e não é construído pelos que fazem a escola 

cotidianamente. O currículo oculto representa o que se adquire na escola (saberes, 

competências, representações, papéis, valores). Para o autor esses “currículos” não podem ser 

vistos de maneira desconexa, cada um deles cria um problema ou uma situação a ser analisada 

e todos eles são interventores no processo educativo. 

Voltando ao outro ponto relevante do conceito da EaD, que é o planejamento, 

entendemos que planejar é um modo de formular objetivos a serem atingidos, e também de 

aproveitar da melhor forma os recursos tecnológicos digitais nos propósitos educacionais. 

planejamento é “um conjunto de ações coordenadas visando atingir os resultados previstos de 

forma mais eficiente e econômica” (LUCKESI, 2011, p. 121). Sendo assim podemos afirmar 

que o planejamento é também uma ação de organização, fundamental a toda ação educacional. 

Para Luckesi (2011, p. 115):  

 

O ser humano age em função de construir resultados. Para tanto, pode agir 
aleatoriamente ou de modo planejado. Agir aleatoriamente significa “ir 

fazendo as coisas” sem ter clareza de onde se quer chegar; agir de modo 
planejado significa estabelecer fins e construí-los através de uma ação 
intencional. (LUCKESI, 2011, p. 115) 
 

Pensar o planejamento educacional de um sistema de ensino, assim como a sua 

implementação no interior das escolas é fundamentalmente um trabalho de opção, de decisão 

política, a que se subordinam os objetivos, as estratégias, os recursos. Escolher o caminho a 

percorrer implica reconhecer as possibilidades e os limites dessas escolhas. Assim o 

planejamento educacional consiste, segundo Luckesi (2011, p.112), em um processo de 

abordagem racional e científica, dos problemas de educação, incluindo a definição de 

prioridades e levando em conta a relação entre os diversos níveis do contexto educacional. Para 

Libâneo (2005), o planejamento é o ponto de partida. Nele são expressas as ações a serem 

realizadas em função da tomada de decisão a respeito dos objetivos que se pretende alcançar.  
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Em EaD, o planejamento do processo de ensino e aprendizagem requer algumas 

considerações: a articulação de conteúdos; a relação e interação entre professor, aluno, conteúdo 

e tutor; as formas de avaliação da aprendizagem e sua articulação com os conteúdos; e, por fim 

a interatividade entre conteúdos, avaliação e relacionamentos existentes entre os atores do 

processo. A respeito da interatividade na EaD, Moore (2007) ressalta três tipos de interação: a 

interação aluno/conteúdo, a interação aluno/professor e a interação aluno/aluno, onde a 

tecnologia é vital, fazendo com que alunos de diferentes localidades interajam por meio de 

fóruns ou chats para compartilharem conhecimentos.  

Neste contexto da EaD, ainda se faz necessário ressaltar a importância do trabalho do 

tutor, tanto presencial quanto a distância, como mediador do processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez que ele representa o elo entre o professor da disciplina, os conteúdos 

ministrados, as atividades de avaliação propostas e o contexto sociocultural do aluno. Com 

relação à avaliação da aprendizagem escolar, segundo Luckesi (2001, p. 174), ela tem dois 

objetivos: auxiliar o aluno no seu processo de desenvolvimento pessoal, a partir do processo 

ensino-aprendizagem e prestar informações à sociedade acerca da qualidade do trabalho 

educativo realizado. 

 A respeito do primeiro objetivo, Luckesi afirma que a avaliação tem tomado posturas 

que não contribuem para a essência da educação, classificando e excluindo os alunos. O ato de 

avaliar é construtivo e deve ser encarado como um ato amoroso pois “avaliar um aluno com 

dificuldades é criar formas de incluí-lo dentro do círculo da aprendizagem" (LUCKESI, 2011, 

p.173), permitindo o redirecionamento no planejamento e no processo de mediação do 

professor. Dessa maneira o educador contribui para que ocorra aprendizagem efetiva, o ato de 

inclusão e de integração desse aluno. Nessa perspectiva, o planejamento e a avaliação se 

apresentam "como atos que estão a serviço da construção de resultados satisfatórios. Enquanto 

o planejamento traça caminhos, a avaliação ajuda no redirecionamento do percurso da ação" 

(LUCKESI, 2011, p.165). 

Na EaD, diferentemente da avaliação na educação presencial, o que se observa é a 

necessidade de novos critérios e modalidades, na tentativa de ampliar as potencialidades de 

apuração da aprendizagem pelos modos formativo, contínuo e somativo, mas sem perder de 

vista as diferentes formas e espaços de aprendizagem, a pedagogia da conexão e a flexibilidade 

de escolha de novos métodos, tempos, espaços e parceiros da aprendizagem. Além de 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 3, ISSN 2358-4750 

102 

considerar relevante o perfil do estudante que tem escolhido esse sistema como uma opção 

educacional.  

Nessa perspectiva, Rocha (2014) afirma que para avaliar as competências na EaD há 

alguns pré-requisitos:  

 
do ensino e aprendizagem (incentivar a aprendizagem colaborativo-
cooperativa e a autonomia); da didática das nuvens (apropriar-se de novas 
competências para o aprendizado em redes sociais, em comunidades virtuais 
de aprendizagem, no M-Learning1, MOOCS2, REAs - Recursos Educacionais 
Abertos etc.); dos indicadores de desempenho (desenvolver competências 
para planejar e acompanhar Indicadores de qualidade pela aprendizagem 
significativa, indicadores de cooperação e de apropriação do conhecimento. 
Indicadores de conformidade e resultados); de contexto ou natureza (avaliar 
sem perder de vista a diversidade de realidades socioculturais, 
socioeconômicas, sociopolíticas, éticas, ideológicas ou religiosas que se 
misturam nos espaços e salas de aula virtual, além das quatro paredes da escola 
tradicional); de estilos de aprendizagem (desenvolver competências para o 
olhar diferenciado na avaliação de aspectos cognitivos, físicos, emocionais, e 
considerar os estilos de aprendizagem); de destreza tecnológico-midiática 
(investir no domínio das tecnologias educacionais previstas para curso ou 
atividade mediada tecnologicamente). (p. 6-7) 
 

Com relação à história da EaD, alguns autores a dividem em diferentes gerações; 

podemos dizer que em cada momento histórico era praticado um modelo de EaD baseado nas 

tecnologias utilizadas para promover a interação. Maria Luiza Belloni (2015) menciona três 

modelos/gerações distintos de EaD. O primeiro seria o ensino por correspondência em meados 

do século XIX, em que os estudantes recebiam o material de estudo pelo correio, estudavam 

sozinhos os conteúdos e as dúvidas dos alunos e as avaliações eram enviadas pelo correio. Nesse 

modelo, o processo de construção do conhecimento era individual, e a autonomia nos estudos 

era essencial para que o aluno obtivesse êxito.  

A segunda geração apresentou as novas mídias como a televisão, o rádio, as fitas de 

áudio e vídeo e o telefone ainda nos anos 1960. Esse modelo tinha como ferramenta principal 

de interação dos meios de comunicação audiovisuais e computadores, além do material 

impresso e das correspondências via correio. A terceira geração surgiu nos anos 1990 com o 

                                                             
1  Mobile Learning – aprendizagem mediada com a utilização de telemóveis.  
2 Curso Online Aberto e Massivo, do inglês Massive Open Online Course (MOOC), é um tipo de curso 
aberto oferecido por meio de ambientes virtuais de aprendizagem. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_aberta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_aberta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual_de_aprendizagem
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aparecimento do computador, das tecnologias de multimídia, do hipertexto e das redes de 

computadores e ferramentas web. Ela ficou marcada pelo desenvolvimento das TDIC.   

Já os autores Cabral, Oliveira e Tarcia (2007, p. 7) dividem a história da EaD em quatro 

gerações. A primeira era baseada em textos impressos ou escritos à mão; a segunda 

caracterizada pelo uso da televisão e do áudio. A terceira era marcada pela utilização da 

multimídia da televisão, do texto e do áudio. E, por fim, a quarta geração que organiza os 

processos educativos em torno do computador e da Internet.  

Para Taylor (2001), há a emergência da quinta geração da EaD baseada na exploração 

mais aprofundada de novas tecnologias. Segundo ele, primeiro veio o Modelo por 

Correspondência; em segundo, o Modelo Multimídia, baseado em tecnologias impressas e 

audiovisuais; em terceiro, o Modelo de Teleaprendizagem, baseado em aplicações das 

tecnologias de telecomunicação; em quarto, o Modelo de Aprendizagem Flexível, baseado no 

na multimídia interativa online e acesso via internet; em último, o Modelo de Aprendizagem 

Flexível Inteligente que reúne tudo que a quarta oferece, acrescentando a comunicação via 

computadores com sistema de respostas automatizadas, além de acesso via portal a processos 

institucionais.  

Nesse item procuramos relatar os aspectos relevantes da EaD, a seguir trataremos do 

processo de ensino aprendizagem nessa modalidade de ensino. 

 

O ensino aprendizagem na Educação a Distância 

 

Existem diferentes abordagens sobre a aprendizagem, baseadas em diferentes teóricos 

da área de Educação. Para Moreira (2011): 

[...] uma teoria é uma tentativa humana de sistematizar uma área de 
conhecimento, uma maneira particular de ver as coisas, de explicar e 
prever observações, de resolver problemas. Uma teoria de 
aprendizagem é, então, uma construção humana para interpretar 
sistematicamente a área de conhecimento que chamamos aprendizagem 
(MOREIRA, 2011, p.12). 

 
Uma teoria de aprendizagem representa o ponto de vista do autor sobre a aprendizagem 

e o seu funcionamento. A teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget  configura uma teoria 

construtivista dos desenvolvimento cognitivo humano. Jean Piaget foi o pioneiro nesse enfoque 
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e Vygotsky também faz parte dessa teoria. O processo de aprendizagem na EaD é baseado na 

abordagem construtivista (construtivismo), que vê o aluno como construtor do seu 

conhecimento, mas que está inserido em uma sociedade, em uma determinada cultura que 

contribuirá na determinação do seu saber. (VYGOTSKY, 1989) Essa construção, que 

possibilita a aprendizagem, permite que os alunos assimilem novos conhecimentos, a partir de 

conceitos já conhecidos, envolvendo interação, estudo, experiência e erro. 

O construtivismo de Jean Piaget (1978) apresenta a necessidade de construir o 

conhecimento através das relações sociais, onde as operações dão lugar à cooperação e nutrem 

o trabalho em equipe. Sob a ótica da teoria de Vygotsky, segundo a qual o homem modifica o 

ambiente e o ambiente modifica o homem, todo o aprendizado é necessariamente mediado, e 

isso torna o papel do ensino e do professor mais ativo do que o previsto por Piaget. Na teoria 

de Vygotsky, nenhum conhecimento é construído pela pessoa sozinha, mas pelas interações da 

pessoa com o grupo, onde o professor atua como mediador, e o aprendizado está na observação 

do meio e na discussão e organização das descobertas conjuntamente – alunos e professores. 

(BECKER, 2012). Para Moreira (2011, p. 110),  

[...] diferentemente de Piaget, que focaliza o indivíduo como unidade de 
análise, Vygotsky enfoca a interação social. Sua unidade de análise não é nem 
o indivíduo nem o contexto, mas a interação entre eles. [...] Para Vygotsky, 
esta interação é fundamental para o desenvolvimento cognitivo e linguístico 
de qualquer indivíduo. (MOREIRA, 2011, p.110) 

 

Segundo Charlot (2013), ser construtivista não significa ser moderno e inovador, mas 

se opor ao modelo tradicional de aula que aplica exercícios com “siga o modelo”. Ele entende 

que a educação não consiste em transmitir conhecimentos acabados, mas propor situações ou 

problemas que levem os alunos à construção do conhecimento com o auxílio do professor. 

Nesse sentido, o professor entendido como mediador e organizador do processo de ensino 

aprendizagem precisa inserir inúmeras situações de interação nas suas práticas pedagógicas, 

pois no contexto da EaD o processo de ensino aprendizagem funciona como um estímulo ao 

aluno, à sua aprendizagem e ao seu desempenho, o que favorece a sua autonomia e  

autoconfiança. A partir da construção do conhecimento e da interação com o meio cria-se um 

vínculo entre a busca e a coerência e entre a teoria e a prática, que se alicerçam no “aprender 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 3, ISSN 2358-4750 

105 

fazendo”, a partir do trabalho realizado com as novas tecnologias que facilitam o processo 

ensino aprendizagem.  

Importante assinalar que não é só de tecnologia e demanda que se constrói um bom 

curso a distância. O professor-tutor merece destaque por ser um elo entre a tecnologia e o 

educando. Masseto (apud GASPARIN, 2005, p.113), afirma que o docente mediador 

pedagógico deve possuir determinadas características, que podem ser transpostas para a tutoria, 

como: a centralização de foco no aluno, o desenvolvimento de atividades conjuntas com eles, 

a postura de co-responsabilidade e parceria e o cuidado com a comunicação como instrumentos 

da aprendizagem. Assentado em um tripé pedagógico, constituído pelas três formações 

profissionais, educador-professor-tutor, a tutoria como foco principal veicula a educação em 

uma atitude crítico-reflexiva perante a mediação de saberes para que, em parceria com os alunos 

nesse processo ensino aprendizagem, possa construir uma concepção cognitiva. Assim, o 

desafio no processo de ensino aprendizagem na EaD para o professor e o aluno é, 

respectivamente, desenvolver competências que favoreçam aprendizagens significativas e ser 

sujeito da sua própria aprendizagem nos ambientes de interação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As inovações da quarta revolução industrial e da Era Digital contribuíram para a 

transformação da Educação no Brasil. Ao conhecer a evolução da Educação de 1.0 a 4.0, o 

histórico da EaD, suas leis e seus aspectos relevantes, percebemos que a Educação a Distância 

e o uso das tecnologias são exemplos disso, porque colaboram bastante com o processo de 

ensino aprendizagem, visto que propiciam a flexibilização de tempo e de espaço; o acesso a um 

grande número de informações; a interação e a troca de experiências entre pessoas que vivem 

em lugares distantes; a chance de uma inclusão educacional, social e digital; a construção do 

conhecimento de maneira partilhada; e o protagonismo do aluno. No entanto, faz-se necessário 

uma mudança de postura dos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. As instituições 

precisam oferecer capacitação na área de EaD e de TDIC para os professores, para que eles 

possam utilizá-las como novas aliadas da aprendizagem com o objetivo de desenvolver a 

autonomia dos alunos.  
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Apesar das metas já conquistadas, ainda há um longo caminho a trilhar: a credibilidade 

da comunidade escolar sobre a qualidade dos cursos realizados a distância; fomento de recursos 

próprios e infraestrutura suficiente; profissionais capacitados nessa área de conhecimento; 

formação e capacitação continuada para os profissionais envolvidos com a EaD; consolidar a 

institucionalização da modalidade; melhoria das metodologias didáticas utilizadas; promoção 

de cursos de capacitação para a comunidade interna e externa; e maior integração didático-

pedagógica entre as modalidades de educação presencial e a distância. 
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Resumo: O presente trabalho objetivou avaliar se, de fato, o Programa de Monitoria de ensino 
está sendo eficaz no que diz respeito à assistência aos alunos monitorados dentro do 
componente de Cálculo Diferencial e Integral I nos cursos de Engenharia Civil e Química de 
uma Instituição de Ensino Superior (IES) privada no município de Feira de Santana-BA. Para 
tanto, a revisão bibliográfica aborda temas como: o ensino do Cálculo Diferencial e Integral I 
na referida Faculdade, bem como aspectos pertinentes à monitoria. A metodologia apresenta 
característica exploratória com abordagem qualitativa. Para a coleta de dados, utilizou-se o 
questionário, e, para a organização dos dados, elegeu-se a categorização. Os resultados 
mostraram que o Programa de Monitoria em Cálculo Diferencial e Integral é importante para o 
ensino no curso de Engenharia Civil e Química desta IES, e que é mais uma forma de reforçar 
o ensino e aprendizagem dos alunos. Os discentes ainda apontaram a relevância dessa monitoria 
em auxiliá-los nas principais dificuldades, principalmente por não terem o tempo integral para 
estudo em virtude de trabalharem o dia inteiro. 

Palavras-chaves: Monitoria. Cálculo Diferencial e Integral. Dificuldade. Ensino de Cálculo. 
 
 

THE ROLE OF MONITORING IN DIFFERENTIAL AND INTEGRAL 
CALCULATION STUDIES IN ENGINEERING COURSES 

 
Abstract: This study aimed to assess whether, in fact, the Teaching Monitoring Program is 
being effective with regard to assisting students monitored within the component of Differential 
and Integral Calculus I in the Civil and Chemical Engineering courses of a Higher Education 
Institution (HEI) in the municipality of Feira de Santana-BA. To this end, the literature review 
addresses topics such as: the teaching of Differential and Integral Calculus I at that Faculty, as 
well as aspects relevant to monitoring. The methodology has an exploratory characteristic with 
a qualitative approach. For data collection, the questionnaire was used, and for data 
organization, categorization was chosen. The results showed that the Monitoring Program in 
Differential and Integral Calculus is important for teaching in the Civil and Chemical 
Engineering course of this HEI, and that it is another way to reinforce the teaching and learning 
of students. The students also pointed out the relevance of this monitoring in assisting them in 
the main difficulties, mainly because they do not have the full time to study due to working all 
day. 

Keywords: Monitoring. Differential and integral calculus. Difficulty. Calculus teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

A universidade deve ser reconhecida como uma instituição que desempenha importantes 

papéis para o desenvolvimento humano, regional e sustentável na sociedade contemporânea. 

Ela tem a missão não apenas de possibilitar aos alunos a obtenção de um diploma, um emprego 

e remuneração satisfatória, mas principalmente deve ser capaz de produzir novos 

conhecimentos e aplicá-los à realidade social, considerando a necessidade de ser acessível a 

toda a sociedade, em todos os níveis sociais para que haja inclusão social, exercendo tanto uma 

função social quanto política. Além disso, a universidade deve ser capaz de retribuir o 

investimento que recebe da comunidade, desenvolvendo estudos, pesquisas e projetos de 

extensão compatíveis com as reais necessidades da população em benefício comum, ou seja, 

ela deve contribuir para solucionar os atuais problemas da sociedade.  

Outra função da universidade é auxiliar os alunos para que eles tenham uma opinião 

formulada e crítica diante da realidade social para que haja um avanço científico, tecnológico e 

cultural. Por fim, a universidade tem como função o dever de estar comprometida com a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Nos cursos de ensino superior, é comum se deparar inicialmente com muitas 

dificuldades dentro das disciplinas, pois as turmas são muito heterogêneas. São pessoas de 

diversas localidades, de diferentes culturas e, o mais importante, com variados níveis de 

conhecimento, o que já está relacionado à qualidade de ensino que este público teve durante a 

sua trajetória estudantil nas séries do ensino fundamental e médio.  

Na Universidade, disciplinas de Cálculo aparecem em cursos das áreas de exatas, em 

vários semestres. São disciplinas básicas, ministradas para alunos recém-egressos da escola 

secundária. Em alguns cursos, tais disciplinas são essenciais para a formação do aluno; já em 

outros, são disciplinas complementares.  

Principalmente em cursos de Engenharia, as disciplinas de Cálculo são tratadas com 

diferentes ênfases sob alguns pontos de vista que são relevantes para a formação do aluno de 

acordo com sua área de concentração, visando a introduzir os significados mais importantes 

conforme o surgimento das necessidades.  

Muitos alunos, no entanto, iniciam tais disciplinas sem terem desenvolvido estruturas 

cognitivas relacionadas à interpretação da linguagem matemática, à compreensão de conceitos 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 3, ISSN 2358-4750 

111 

que são estruturais para o desenvolvimento de novos conceitos. Revelam, assim, dificuldades 

em habilidades de reflexão, exploração e dedução. Às vezes, “guardam” a técnica, mas não o 

significado dos conceitos. E, consequentemente, apresentam dificuldades no desempenho 

acadêmico. 

Destarte, o Programa de Monitoria pode ser um grande diferencial dentro dos cursos 

que têm disciplinas de Cálculo, já que também consiste em promover a relação entre discentes 

“mais avançados” no curso e aqueles “menos avançados”, propondo dar suporte a esses últimos. 

O Programa pode contribuir, portanto, tanto academicamente quanto socialmente, 

proporcionando, no mínimo, duas oportunidades de estudo: a vivência da sala de aula com o 

docente, e o reforço dos conteúdos com o aluno monitor. 

Ademais, além do auxílio aos estudantes apoiados, este programa pode contribuir 

também para a formação acadêmica do aluno monitor, uma vez que proporciona a este uma 

oportunidade inicial de vivenciar as alegrias e também as desilusões de um professor 

universitário. O aluno monitor, no papel de contribuinte pedagógico, se aproxima da docência, 

podendo despertar o interesse em seguir esta carreira após a conclusão do seu curso de 

graduação. 

Tendo essa discussão em vista, este trabalho tem como finalidade avaliar se, de fato, o 

Programa de Monitoria está sendo eficaz no que diz respeito à assistência aos alunos 

monitorados dentro do componente de Cálculo Diferencial e Integral nos cursos de Engenharia 

Civil e Química da Faculdade de Ensino Superior de Feira de Santana, no município de Feira 

de Santana-BA.   

 

CÁLCULO: DO SURGIMENTO AO ENSINO 

 

O Cálculo Diferencial e Integral é uma das ferramentas matemáticas mais importantes 

para os cursos de engenharia, pois possibilita o estudo e a modelagem de problemas reais das 

mais diversas áreas de sua atuação do engenheiro. Tal importância pode ser confirmada a cada 

novo semestre nas Universidades de todo o país quando são oferecidas dezenas de disciplinas 

de Cálculo direcionadas aos alunos daqueles cursos. 

O ensino de Cálculo Diferencial e Integral I na Instituição de Ensino Superior (IES), 

disciplina comumente chamada de “Cálculo I”, está presente em todos os cursos de Engenharia 
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da Faculdade. Para todos eles, a carga horária é de 60 horas-aula por semestre, e a ementa é a 

seguinte: Estudo das Funções, Limites e Derivadas. O capítulo sobre integrais fica a cargo do 

“Cálculo II”. Cabe esclarecermos que, neste trabalho, nos ativemos mais especificamente ao 

Cálculo I, que tem apresentado os maiores índices de reprovação entre as disciplinas de 

Matemática desta IES. 

A preocupação com o alto índice de reprovação e com os problemas enfrentados no 

ensino de Cálculo está presente em Soares de Mello e Soares de Mello (2007) e também em 

Nasser, Sousa e Torraca (2015). Esses artigos destacam as preocupações e os desafios no ensino 

de Cálculo, em especial, a relação entre o desempenho nessa disciplina e a formação matemática 

do aluno no Ensino Básico “o baixo desempenho de alunos calouros em Cálculo é atribuído, 

em geral, a lacunas na aprendizagem de Matemática na Escola Básica” (NASSER, SOUSA, 

TORRACA, 2015, p. 11). 

Foram necessários muitos anos e muitas contribuições de diversos grandes cientistas até 

a formalização do Cálculo, como, por exemplo, Kepler e Galileu. Contudo, dois grandes nomes 

entraram para a história, Isaac Newton e Gottfried Wilhelm Leibniz, como precursores do 

Cálculo Infinitesimal ou Cálculo Diferencial e Integral, como é conhecido hoje. 

O desenvolvimento histórico do Cálculo seguiu em ordem contrária àquela apresentada 

nos textos e cursos básicos atuais que tratam do assunto. Primeiro, surgiram os conceitos 

envolvendo o Cálculo Integral e, só muito tempo depois, os conceitos do Cálculo Diferencial. 

A primeira vez em que a ideia de limite apareceu foi por volta de 450 a.C., mas foi Isaac Newton 

o primeiro a reconhecer, em certo sentido, a necessidade do Limite: descobriu o papel 

preliminar que o Limite teria no Cálculo, sendo essa a semente da definição moderna. Deve-se 

a Cauchy grande parte da abordagem do Cálculo apresentado nos atuais textos universitários, 

bem como os conceitos básicos de Limite e de Continuidade.  

Os processos somatórios ligados ao Cálculo Integral tiveram origem na ideia de 

determinação de certas áreas, volumes e comprimentos. A diferenciação, criada bem mais tarde, 

resultou de problemas sobre tangentes a curvas, e de questões sobre máximos e mínimos.  

Mais tarde ainda, verificou-se que a integração e a diferenciação estão relacionadas entre 

si, sendo cada uma delas operação inversa da outra. Sendo assim, Cálculo designa dois 

processos: a derivação e a integração. A derivação ‘relaciona-se com a descrição e a 
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mensuração de como as coisas variam, se movem e crescem” (BARON, 2005, p. 1). E a 

integração constitui uma ferramenta básica nos processos de soma.  

O Cálculo Diferencial e Integral surge e se desenvolve a partir de uma combinação entre 

problemas e formulações de conceitos e teorias adequadas para resolvê-los. E essas teorias 

desencadearam novos problemas e novas teorias até a formulação de um conjunto de regras 

operacionais para a solução de diversos problemas. Historicamente, o modelo geométrico 

exerceu um papel importante no desenvolvimento do Cálculo Diferencial e Integral.  

Antes do século XVII, os processos de Derivação e Integração eram estudados 

separadamente; só depois, foi possível associá-los através do Teorema Fundamental do Cálculo. 

Thomas (2002, p. 47) considera que 

 
O Cálculo foi inventado para atender às necessidades matemáticas – a maioria 
mecânica – dos cientistas dos séculos XVI e XVII. O Cálculo Diferencial 
tratou o problema de calcular taxas de variação, permitindo a definição dos 
coeficientes angulares das curvas, da velocidade e da aceleração de corpos em 
movimento e determinação dos ângulos a que seus canhões deveriam ser 
disparados para obter o maior alcance, além de prever quando os planetas 
estariam mais próximos ou mais distantes entre si.  

 

Como pioneiros na história do Cálculo, Newton e Leibniz merecem um destaque 

especial, uma vez que eles unificaram métodos que se tornaram instrumentos importantíssimos 

da Ciência. Isaac Newton, nascido na aldeia de Woolsthorpe no dia de Natal de 1642, foi um 

cientista inglês, mais reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido também 

astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo; Newton faleceu em 1727. As suas obras sobre 

o Cálculo ficaram abandonadas por quase meio século, pois ele era reservado em suas 

comunicações, e era difícil, na época, a publicação de trabalhos matemáticos complexos. 

A invenção do Cálculo foi o evento singular mais importante da Matemática desde que 

Euclides reunira a estrutura da geometria clássica em seus elementos, 2000 anos antes. Ela 

mudaria para sempre o modo como os matemáticos pensam e trabalham, e seus métodos 

poderosos afetariam todos os ramos da ciência, pura e aplicada. No entanto, Newton, que tinha 

uma aversão ao envolvimento em controvérsias, não publicou seus resultados; ele meramente 

comunicou suas descobertas, de forma informal, aos seus alunos e colegas mais chegados em 

Cambridge (MAOR, 2008). Assim, por mais de meio século, o mais importante 
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desenvolvimento da Matemática moderna permaneceu conhecido apenas por um grupo de 

acadêmicos estudantes reunidos em Cambridge, na Inglaterra (MAOR, 2008). 

Gottfried Wilhelm Leibniz, o grande gênio universal do século XVII e rival de Newton 

na invenção do cálculo, nasceu em Leipzig na Alemanha, em 1646. Era filósofo, cientista, 

matemático e diplomata alemão; falecido em 1716. Para Leibniz, a ideia central do Cálculo era 

a Diferencial, que, para ele, era uma diferença entre dois valores infinitamente próxima de uma 

variável. 

No desenvolvimento do Cálculo, Leibniz partiu de algumas premissas, como sequência 

de diferenças, triângulos característicos, a transmutação, sendo que as características gerais 

direcionaram os raciocínios de Leibniz, pois constituem uma linguagem matemática através de 

símbolos. Assim, ele pôde traduzir todos os seus raciocínios e argumentações. Essas 

características gerais foram muito importantes para o desenvolvimento do Cálculo, e se 

tornaram imprescindíveis para Leibniz em suas demonstrações.  

Newton e Leibniz mostraram as aplicações dos conhecimentos do Cálculo e sua 

importância na realidade do mundo científico como forma de aprimorar os objetos 

manipuláveis utilizados como meio do seu desenvolvimento, sendo suporte necessário para os 

estudos nos mais diversos campos, como o da física, da astronomia, das engenharias e das 

demais áreas que dependem de seus teoremas e postulados para existir. 

Nessa perspectiva, sabe-se a importância do Cálculo não só no seu âmbito mais 

avançado de pesquisa, mas também na forma de manutenção dos conhecimentos de estudantes, 

professores e da população em geral, já que a multiplicidade de seus conteúdos serve de auxílio 

à base racional e prática, inclusive daqueles que não estudam a fundo exclusivamente os seus 

conceitos.  

É o que Silva et al. (2010, p. 2) consideram quando dizem que, 

 

De forma geral, disciplinas relacionadas ao Cálculo estão contempladas em 
cursos de engenharia, tecnologias e algumas licenciaturas, que necessitam de 
conceitos destas disciplinas para a realização futura de tarefas de grande 
complexidade e que facilite a assimilação de outros conteúdos.  

 

Por alguns motivos, a aprendizagem da disciplina de Cálculo nos espaços de ensino 

superior tem contribuído para que seus graduandos percebam, utilizem e difundam os 
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conhecimentos adquiridos. Entretanto, para que se chegue a tais contribuições, estudantes e 

professores do ensino superior têm passado por um processo árduo para a construção desses 

conhecimentos.  

Mello et al. (2001) apontam que, apesar da importância do Cálculo no currículo de 

alguns cursos superiores, ele tem se tornado um desafio para estudantes, que vão revelando suas 

dificuldades turma a turma, período a período, aumentando e alimentando mais ainda a ideia da 

disciplina como sendo complexa e difícil. Tal condição nos remete ao problema de toda a 

questão do ensino-aprendizagem do Cálculo na Universidade. Entendemos que os fatores que 

levam às reprovações ou ao não entendimento da disciplina são diversos, mas que, em paralelo, 

muitos deles podem ser traçados e solucionados quando trabalhados da maneira adequada.  

Um dos motivos que já foram analisadas por Frescki e Pigatto (2009) reforça que a 

metodologia utilizada em sala de aula é, na maior parte do tempo, expositiva e dialogada; desta 

maneira, os estudantes tendem a reproduzir as mesmas práticas de memorização e mecanização 

da educação básica, o que resulta em maus hábitos de estudos, na falta de autonomia quanto à 

aprendizagem e na dependência massiva em relação ao professor ou a outros sujeitos, levando 

a possíveis desistências ou reprovações na disciplina de Cálculo Diferencial e Integral.  

As variadas realidades e situações que envolvem os fatores das reprovações também são 

apresentadas como justificativas para as dificuldades estudantis. Mas, especificamente nesse 

caso, para melhor compreensão dos fatos que envolvem todo o percurso, faz-se uma análise 

pedagógica dos problemas encontrados no processo de aquisição desses conhecimentos para 

que haja a melhoria do ensino e da aprendizagem.  

É verdade que existem dificuldades, mas também é certo que ainda existem muitos 

profissionais empenhados em encontrar soluções, mesmo que em passos vagarosos, para os 

problemas existentes na educação matemática brasileira, sobretudo no Cálculo, problemas estes 

que começam desde o ensino básico e que perpassam por todos os níveis da escolarização. 

Lopes (1999) afirma que o conhecimento matemático acontece em forma de camadas que se 

sobrepõem; explica que o indivíduo começa a aprender matemática logo no primeiro ano de 

escola. Se você não sabe dividir, não vai saber o que é uma taxa, se não souber o que é uma 

taxa, não vai saber o que é uma derivada e daí por diante, como uma sequência; um conteúdo 

necessita da base do anterior para poder avançar.  
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Souza Junior e Meyer (2002) afirmam que, no Brasil, o ensino de Cálculo é responsável 

pelo grande número de reprovações e pela evasão de estudantes universitários. Nasser (2009) 

destaca que esse cenário é mundial, presente em todos os cursos que possuem conteúdos 

matemáticos no currículo, não se restringindo, então, aos estudantes brasileiros ou a cursos de 

Matemática.  

Em geral, muitas dificuldades apresentadas na disciplina de Cálculo podem vir desde o 

ensino médio, ou possivelmente antes disso, por falta de prática e/ou por problemas na 

assimilação dos conceitos teóricos da matemática. Barreto (1995) salienta, particularizando 

essas interferências que o ensino médio pode trazer na vida dos estudantes que cursam o Cálculo 

Diferencial e Integral, que “[...] parte deste fracasso se deve à má formação durante a educação 

básica, fruto de turmas com alunos passivos, sem conhecimento de conceitos básicos, 

desabituados a estudar e, como consequência, inseguros” (BARRETO, 1995, p. 43).  

 

MONITORIA: APORTE LEGAL BRASILEIRO E OS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

A monitoria no Brasil, de acordo com a legislação, começou a ganhar forma no ano de 

1968. No dia 28 de novembro daquele ano, foi criada a Lei n° 5.540, que versa sobre o ensino 

superior no Brasil. O seu artigo 41, especialmente voltado para a prática de monitoria, 

determinava: “As universidades deverão criar a função de monitor para os alunos de graduação 

que se submeterem a provas específicas, nas quais demonstrem capacidade de desempenho em 

atividades técnico didáticas de determinada disciplina”.  

Este mesmo artigo apresentava a função de monitor atuante nas universidades. Para o 

aluno ingressar também como monitor na graduação, era necessário ter a capacidade intelectual 

para as práticas pedagógicas da disciplina em que pretendia ser monitor. Essa capacidade 

intelectual teria que ser demonstrada através de avaliação, para comprovar seu rendimento e 

referido ingresso na função de monitor. Essa Lei também dava ao monitor, no final de suas 

atividades, o título para ingresso em carreira de magistério superior.  

Em 11 de fevereiro de 1969, foi criado o Decreto de Lei nº 64.086, que estava voltado 

ao plano de regime de trabalho dos docentes do ensino superior federal, e que dava outras 

providências, entre as quais estavam também aquelas relacionadas à prática de monitoria. O 

Artigo 2° mencionava a criação de mil vagas para monitores.  
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Em 13 de março de 1970, foi criado o Decreto de Lei n° 66.315 para esclarecer melhor 

as atividades de monitoria no ensino superior. O decreto compreendia um total de seis artigos, 

dentre os quais quase todos (do primeiro ao quinto) relacionavam-se diretamente à monitora. 

Mais especificamente, abordavam as funções de monitoria, os requisitos para exercê-la, a 

remuneração, carga horária, bem como tratavam do acompanhamento e da supervisão de um 

professor.  

Em 17 de junho de 1971, foi criado o Decreto nº 68.771 que alterava o Decreto nº 66.315 

de 13 de março de 1970. O decreto de 1971 tinha objetivo de alterar a redação de alguns artigos 

do de 1970 que tratavam dos requisitos, da carga horária e do valor da remuneração. 

Em 31 de março de 1981, foi publicado o Decreto nº 85.862. Este estabelecia que a 

monitoria não implicava em vínculo empregatício, e que as instituições de ensino superior 

deveriam fixar condições para o exercício de monitor.  

Gradativamente, esse “prestígio” foi sendo reduzido, e outras atividades foram 

ocupando os espaços antes ocupados pelas monitorias. Dias (2007) lembra que, especialmente 

a partir da década de 1980, houve um processo de descaracterização, em que as IES passaram 

a liberar mais bolsas destinadas à pesquisa (iniciação científica), restringindo investimentos 

destinados às ações voltadas para o ensino. A concorrência por uma bolsa de monitoria tornou-

se a segunda opção, normalmente exercida quando não era possível obter uma bolsa de pesquisa 

ou, em casos menos comuns, com o intuito de efetivar-se uma primeira experiência com 

docência (DIAS, 2007). 

Esses argumentos são reforçados por Nunes (2007, p. 47):  

 

Infelizmente, nem toda instituição valoriza a monitoria como lhe é devido. A 
ânsia pela pesquisa que domina o cenário acadêmico reflete-se na oferta de 
bolsas para estudantes de graduação, pelos órgãos financiadores, apenas para 
iniciação científica. Gera-se a marginalização dos programas de monitoria 
acadêmica, que tendem a sobreviver com o financiamento, geralmente muito 
limitado, da própria IES.  

 

Percebemos que, em muitas situações, as monitorias, quando comparadas com outras 

atividades, podem ser consideradas como algo menos significativo, pois recebem menores 

investimentos e atraem, em muitos casos, estudantes menos qualificados e comprometidos. 

Nunes (2007) considera a distinção entre pesquisa e ensino como algo a ser combatido, 
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argumentando que é desejável que a universidade não volte o seu olhar apenas para a pesquisa, 

mas essencialmente para o conjunto formado por ensino, pesquisa, extensão e gestão, de forma 

que haja equilíbrio e sintonia entre essas esferas. 

Passado este período, o termo monitoria voltou à voga somente na década de 1990, 

quando, em 20 de dezembro de 1996, foi publicada a Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394). Segundo seu artigo 84, “os discentes da educação superior poderão ser 

aproveitados em tarefas de ensino e pesquisa pelas respectivas instituições, exercendo funções 

de monitoria, de acordo com seu rendimento e seu plano de estudos”. Atualmente, as 

regulamentações sobre monitoria são aprovadas pelos conselhos superiores das universidades.  

 

A INTRODUÇÃO DA MONITORIA NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

  

Entende-se por monitoria, conforme o proposto por Frison e Moraes (2010, p. 127), 

“uma estratégia de apoio ao ensino em que estudantes mais adiantados nos programas de 

formação acadêmica colaboram no processo de apropriação do conhecimento de seus colegas”. 

Assim, o monitor é um agente a mais com quem os estudantes podem tirar suas dúvidas e, com 

isso, melhorar o seu aprendizado.  

Também na visão de Nunes (2007), o aluno, na graduação, enxerga o monitor como um 

apoio a mais em sala de aula. Segundo o autor,  

 
O monitor é um aluno, participa da cultura própria dos alunos, que tem 
diferenças com as dos professores. A interação daquele com a formação dos 
alunos da disciplina tende a favorecer a aprendizagem cooperativa, 
contribuindo com a formação dos alunos e do próprio monitor (NUNES, 2007, 
p. 53).  

 
Essa abordagem proposta por Nunes (2007) evidencia uma ambiência mais propícia à 

interação; a interação do aluno com o monitor ocasiona um ganho de ambas partes no 

aprendizado de determinada disciplina, visto que pode haver uma troca de informações. O aluno 

precisa do conhecimento do monitor para solucionar uma dúvida, e este, por sua vez, precisa 

desse conhecimento para ajudar a solucionar a dúvida apresentada pelo aluno. Assim, ganham 

o aluno, com uma nova oportunidade de aprender, e o monitor, com a possibilidade de retomar 
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o conhecimento através do assunto a ser desenvolvido, e fixar, mais uma vez, o conteúdo 

estudado da referida disciplina.  

Além de realizar esse contato com os alunos, o monitor precisa cumprir suas tarefas 

rotineiras. Nunes (2007) também afirma que o monitor precisa relacionar a sua formação às 

atividades de monitoria; por consequência, o monitor tende a ficar mais de um turno dentro da 

Universidade. Partindo dessa ideia, pode-se constatar que a monitoria tem potencial para 

propiciar muitos benefícios: um maior embasamento inerente aos estudos de uma determinada 

disciplina, ou seja, o monitor adquire um conhecimento ampliado do assunto, fundamental para 

o contato com o público-alvo da monitoria; ganha em termos de desempenho acadêmico, e 

amplia seu convívio e sua atuação no ambiente universitário.  

A função do professor no Programa de Monitoria é fundamental. De acordo com Pereira 

(2007, p. 75), “o professor desempenha o papel de mediador dos conhecimentos, estabelecendo 

a relação entre os conhecimentos específicos e a prática pedagógica. Para isso, é necessário um 

acompanhamento sistemático das atividades a serem desempenhadas pelo monitor”. O 

professor precisa ter comprometimento com o Programa e com o monitor, pois é através de 

uma boa orientação que o estudante se sente mais seguro para cumprir o seu papel.  

Quando se elabora uma atividade para ser aplicada em uma determinada disciplina, o 

professor orientador pode discuti-la com o monitor, a fim de explicar sua interpretação sobre 

as questões que pretende aplicar. Nesse sentido, o professor minimiza o risco de elaborar 

questões fora do nível de compreensão da turma, ou seja, a relação do professor com o monitor 

deve ser de uma confiança mútua, de companheirismo e ética (NUNES, 2007).  

Nesta esteira, Natario (2001, p. 31) lembra que  

 
O monitor é um elo nas relações professor-aluno e aluno-aluno, tornando-se 
um eficiente colaborador na aprendizagem, desde que receba a orientação e 
condições de promover um ambiente de aprendizagem construtivo e 
gratificante, em que o aprendiz possa aproveitar as oportunidades para realizar 
interligações das noções adquiridas e insights na interpretação de problemas.  

 

Assim, os programas de monitoria podem despertar o interesse dos alunos para uma 

futura carreira docente, pois ao estar em contato direto com o professor, o monitor estará 

vivenciando o fazer docente quando ainda é discente, colaborando com a aprendizagem dos 

demais alunos. O professor, por sua vez, tem uma troca com o monitor, visto que em muitas 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 3, ISSN 2358-4750 

120 

disciplinas, o docente se sobrecarrega; tendo o apoio do monitor, pode desenvolver as 

atividades pedagógicas com mais eficiência.  

 

PROCEDIMENTOS METODÓLOGICOS 

 

A determinação por uma metodologia para abordar os dados obtidos no trabalho baseou-

se na escolha de qual delas ofereceria uma real contribuição para a proposta em questão, uma 

vez que a adequação dessas ao tema traz sentido ao que se pesquisa. Assim, alguns dos motivos 

que fizeram seguir por essa direção encontram-se no fato de que a pesquisa qualitativa oferece 

uma versatilidade necessária para trabalhar o tema, além de uma variedade muito grande de 

linhas a serem seguidas. Seguindo a visão de Bogdan e Biklen (2013), a pesquisa qualitativa 

consiste em uma composição de cinco características básicas: a pesquisa qualitativa tem o 

ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal 

instrumento; os dados coletados são predominantemente descritivos; a preocupação com o 

processo é muito maior do que com o produto; o “significado” que as pessoas dão às coisas e à 

sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador; e a análise dos dados tende a seguir 

um processo indutivo. 

Neste trabalho, como já dissemos, optamos por realizar uma pesquisa entre os alunos 

que já vivenciaram a monitoria, isto é, que foram atendidos por monitores. Para tanto, foi 

fornecido aos discentes um questionário com perguntas abertas, para saber, sobre a visão deles, 

como o projeto de monitoria interferiu, positivamente ou negativamente, no crescimento deles 

no que diz respeito ao conteúdo e aproveitamento da/na disciplina. 

Para conhecer o público alvo, foi questionado aos alunos sobre a disponibilidade deles 

aos estudos; se ocorria de modo integral ou se precisavam dividir o tempo com alguma atividade 

(trabalho, por exemplo). Também perguntamos sobre o curso, semestre, além de indagações 

acerca do ponto de vista deles sobre o papel da monitoria para seu amadurecimento dentro da 

disciplina de Cálculo I. 

Os discentes foram questionados também sobre o que motivou a sua frequência, bem 

como se o programa os ajudou na melhor compreensão dos conteúdos abordados em sala de 

aula, e caso não tivesse sido um diferencial, o que poderia ter sido feito diferente para que tal 

objetivo tivesse sido alcançado. 
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RESULTADOS 

 

Com base nos dados apurados, responderam ao questionário 12 discentes dos cursos de 

Engenharia, que foram atendidos por monitores, isto é, que foram monitorados. Esses sujeitos 

monitorados foram identificados por codinomes. O maior público, entre os monitorados, é do 

curso de Engenharia Civil, seguido do de Engenharia Química. O gráfico abaixo representa essa 

divisão. 

 
Gráfico 1 – Curso de graduação dos Monitorados 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Para os alunos monitorados, o programa de monitoria possuiu, sim, alguma relevância 

para que eles pudessem ampliar a compreensão de Limites e Derivadas, associando ainda, 

paralelamente, conceitos matemáticos do Pré-Cálculo e Ensino Médio, como propriedades dos 

logaritmos, algumas identidades trigonométricas para as regras de derivação, racionalização e 

fatoração com aplicação nas indeterminações dos Limites. 

Sobre a disponibilidade para dedicação aos estudos, os resultados obtidos foram os 

seguintes:  
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Gráfico 2 – Disponibilidade dos Monitorados 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Para os discentes-informantes que responderam ao questionário, conciliar o estudo com 

o trabalho é muito difícil. Fazer um curso como o de Engenharia requer dedicação, e, muitas 

vezes, para dar conta de todas as obrigações, precisam adentrar a madrugada. Disciplinas como 

o Cálculo Diferencial e Integral é um dos componentes que requer essa dedicação, ainda mais 

em função da falta de base do Ensino Básico.  

Na visão deles, majoritariamente, a monitoria teve como principal função a 

oportunidade de um momento de estudo que, provavelmente, não seria possível em algum outro 

âmbito costumeiramente por eles frequentado. Mas, unanimemente, o papel de mais destaque 

do Programa de Monitoria foi no esclarecimento das dúvidas que surgiram enquanto 

estudavam, e em um melhor discernimento dos conceitos que não ficaram tão claros quando 

abordados em sala, devido à dificuldade pessoal de cada monitorado. 

O discente Renato retrata a importância da monitoria quando diz que “é relevante, pois 

nos ajuda a desenvolver o Cálculo I e outras disciplinas necessárias para a nossa formação 

acadêmica”. A discente Amanda relata que “a monitoria [...] ajudou a compreender melhor o 

assunto e [a] tirar as dúvidas de exercícios”. 

No que diz respeito à motivação que despertou o interesse em frequentar as aulas de 

monitoria, o principal motivo foi o baixo desempenho acadêmico. Dentro da sala de aula, os 

conceitos de limites e derivadas eram abordados de forma eficaz, mas o que dificultava a 

compreensão era a defasagem das componentes que oferecem suporte ao Cálculo.  

50%50%

Discentes que trabalham Discentes que só estudam
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O discente Antonio destaca que “a monitoria é uma hora extra, além das aulas, para 

[...] ajudar nos entendimentos que, às vezes, não ficaram bem claros durante a aula”.  

Fora da sala, nos momentos com os monitores, os alunos puderam solidificar melhor 

estes conceitos, e, de forma conjunta, recuperar os danos que os impediam de visualizar estes 

conteúdos com uma outra abordagem. Entretanto, a dificuldade não se deve unicamente a esta 

carência de/da base; um outro fator apontado como dificultador por alguns informantes foi o 

grande número de pessoas cursando Cálculo I numa mesma turma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa de Monitoria da IES em questão, a partir deste estudo, apresenta-se como 

importante para a comunidade acadêmica. Através das respostas que foram dadas ao 

questionário, é nítida a importância de se implementar um programa de monitoria na disciplina 

de Cálculo, pois ela demanda um alto nível de complexidade e maturidade dos alunos, 

possuindo grande relevância para a vivência de um engenheiro nos componentes curriculares 

específicos de cada curso.  

Fica evidente, ainda, que é preciso oferecer suporte e amparar os discentes que adentram 

nos cursos de engenharia, pois futuramente lhes caberá a responsabilidade de lidar com vidas, 

e a formação destes aspirantes a profissionais deve ser a melhor possível, os ajudando, através 

dos conceitos que são abordados em sala, a solucionar problemas do cotidiano.  

Dentre o público-alvo que sente a necessidade do suporte dado pela Monitoria, apesar 

dos resultados estatísticos obtidos, é perceptível que há um maior comprometimento e desejo 

de aprender dos alunos que, além de estudar, também precisam exercer alguma atividade laboral 

rentável, e precisam se organizar da melhor maneira possível para desempenhar ambas funções. 
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Resumo: Neste trabalho buscamos identificar como objetos de aprendizagem da matemática 
envolvendo tecnologias digitais destinados a estudantes da Educação Básica com deficiência 
visual vêm sendo abordados em teses e dissertações brasileiras nos últimos vinte anos, bem 
como analisar os estudos levantados com resultados centrados no processo de aprendizagem 
desses estudantes. A metodologia consistiu na realização de buscas no catálogo de dissertações 
e teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e na 
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Os resultados apontam que por 
mais que muitas publicações mencionem a relevância da utilização de tecnologias digitais como 
recurso de aprendizagem da matemática para estudantes com deficiência visual, a maioria 
destes estudos explora o uso de materiais concretos manipuláveis, sendo poucas as teses e 
dissertações brasileiras que se centram em tecnologias digitais ou abordam objetos de 
aprendizagem da matemática envolvendo esse tipo de recurso. A análise das produções 
levantadas indica que o uso de tecnologias digitais influencia positivamente o processo de 
aprendizagem da matemática de estudantes com deficiência visual; no entanto, uma vez que 
poucos estudos foram conduzidos sobre a temática, infere-se que existe uma lacuna de pesquisa 
neste campo, sendo necessários desenvolvimentos teóricos adicionais. 

Palavras-chaves: Deficiência visual, Tecnologias digitais, Objetos de aprendizagem da 
matemática, Educação básica. 
 
 

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS 
LEARNING OBJECTS FOR VISUALLY IMPAIRED STUDENTS: A 

SURVEY OF BRAZILIAN THESES AND DISSERTATIONS 
 

Abstract: In this paper aimed to identify how mathematics learning objects related to digital 
technologies designed for visually impaired students in k-12 education have been approached 
in Brazilian theses and dissertations in the last twenty years, as well as analyzing the studies 
with results focused on the learning process of these students. The methodology consisted of a 
literature search conducted at the catalog of dissertations and theses of the Coordination for the 
Improvement of Higher Education Personnel (CAPES) and at the Brazilian Digital Library of 
Theses and Dissertations (BDTD). The results show that even though many publications 
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mention the relevance of using digital technologies as a resource for the mathematics learning 
process of visually impaired students, most of these studies explore the use of tactile resources, 
and there are few Brazilian theses and dissertations that focus on digital technologies or address 
mathematical learning objects involving this type of resource. The analysis of the studies 
indicates that the use of digital technologies positively influences the mathematics learning 
process of visually impaired students; however, since few studies have been conducted on the 
subject, it is possible that there is a research gap in this field, requiring additional theoretical 
developments. 
Keywords: Visual impairment, Digital technologies, Mathematics learning objects, K-12 
education. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, diferentes dispositivos legais regulamentam e apontam diretrizes para a 

educação de pessoas com necessidades educacionais específicas. A Constituição Federal de 

1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente colocam como dever do Estado a garantia de 

atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino. No entanto, essa pauta ganha força no Brasil a partir de meados da década 

de 1990, especialmente após a participação do país da Conferência Mundial sobre Necessidades 

Educacionais Especiais, em 1994, que culminou na elaboração da Declaração de Salamanca 

sobre princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais (UNESCO, 

1994), documento do qual o país é signatário. Nesse momento, reafirma-se o compromisso do 

país com a Educação para Todos e se reconhece a necessidade e urgência em providenciar uma 

educação para as crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do 

sistema regular de ensino.  

Em 1996, é aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 

9.394/96), que possui um capítulo destinado à Educação Especial, reforçando o atendimento 

preferencial na rede regular e caracterizando as garantias que deverão ser asseguradas pelos 

sistemas de ensino aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. Ao longo das décadas seguintes, surgem diversos outros 

dispositivos alinhando as políticas públicas nacionais ao movimento mundial pela educação 

inclusiva, destacando-se a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (BRASIL, 2008) e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. (BRASIL, 
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2015) 

Os avanços alcançados com os esforços no sentido de promover a inclusão de alunos 

público alvo da Educação Especial em classes regulares se refletem em números. Segundo 

dados divulgados pelo instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP) com relação ao Censo Escolar de 2019, o número de matrículas da Educação Especial 

chegou a aproximadamente 1,25 milhão neste ano1, dentre as quais mais de um milhão eram 

referentes a alunas e alunos incluídos em classes regulares nas diferentes redes de ensino. Do 

total de matrículas da modalidade, a maior parcela se encontrava no ensino fundamental, que 

concentrava mais de 70% das matrículas de estudantes público alvo da Educação Especial. 

Analisando-se os dados do Censo Escolar ao longo da última década observa-se, ainda, 

que o número de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou altas 

habilidades matriculados nas diferentes redes de ensino e etapas de escolarização tem 

aumentado gradativamente ao longo dos anos, como mostra a Figura 1. 

 

Figura 1 – Número de matrículas da Educação Especial na Educação Básica 

Fonte: Os autores (2020), elaborado com base em dados dos censos escolares do INEP de 2010 a 2019. 

 

Os dados coletados revelam, ainda, que de 2010 a 2019 houve um aumento de 78% no 

número total de matrículas da Educação Especial na Educação Básica2; em relação ao número 

                                                             
1 O número contempla tanto alunos incluídos em classes regulares quanto alunos em classes especiais exclusivas. 
2 Tal número cresceu de 702.603 em 2010 para 1.250.967 em 2019 (INEP, 2010, 2019). 
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de alunos da modalidade incluídos em classes regulares, tal crescimento foi de 125%3. Se em 

2010, aproximadamente 69% do público alvo da Educação Especial estava matriculado em 

classes regulares, esse percentual atingiu por volta de 87% em 2019. Ainda de acordo com 

dados do Censo Escolar, em 2019 foram registradas 80.091 matrículas de estudantes com baixa 

visão ou cegueira em classes regulares das diferentes etapas de escolarização da Educação 

Básica no país. 

Tanto os avanços na legislação que regulamenta e aponta diretrizes para a inclusão 

educacional do público alvo da Educação Especial, quanto o crescimento do número de 

matrículas desses alunos em classes regulares das redes de ensino, reforçam a necessidade de 

realização das adaptações necessárias para atenção às necessidades individuais de todos os 

estudantes que a frequentam. No entanto, para que a inclusão escolar ocorra de forma efetiva, 

de modo que seja possível a plena participação de todos e todas no âmbito educacional, são 

necessárias adaptações em diferentes aspectos, fora e dentro de sala de aula, e as novas 

tecnologias podem ser aliadas nessa perspectiva. No sentido de eliminar barreiras encontradas 

por pessoas com deficiência no processo de aprendizagem, especialmente as de natureza 

tecnológica, comunicacional ou informacional, novos recursos digitais vêm sendo 

desenvolvidos de maneira que estudantes com algum tipo de impedimento possam participar 

efetivamente em diferentes contextos formativos. No que se refere à matemática, dispositivos 

como computadores, telefones celulares e tablets, bem como softwares que relacionam 

geometria e álgebra, editores de textos matemáticos e ferramentas para desenvolvimento de 

jogos digitais são importantes recursos na constituição de situações de aprendizagem 

dinâmicas, permitindo a exploração de diferentes tipos de linguagens e formatos de 

representação. 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que define competências, 

habilidades e aprendizagens mínimas que todos os estudantes devem desenvolver durante as 

diferentes etapas de escolarização, destaca a importância da integração de diferentes recursos 

didáticos, incluindo ferramentas tecnológicas, para o desenvolvimento de situações que 

promovam a reflexão e contribuam para a sistematização e formalização de conceitos 

matemáticos. Nesse sentido, a base propõe que os estudantes utilizem tecnologias, inclusive 

                                                             
3 Tal número cresceu de 484.332 em 2010 para 1.090.805 em 2019 (INEP, 2010, 2019). 
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digitais, como calculadoras e planilhas eletrônicas, durante todo o processo de escolarização. 

Entre as competências específicas de matemática para o ensino fundamental, o documento 

menciona que os estudantes devem ser capazes de “utilizar processos e ferramentas 

matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas 

cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados” 

(BRASIL, 2017, p. 267). Já no que se refere ao Ensino Médio, o texto destaca a “importância 

do recurso a tecnologias digitais e aplicativos tanto para a investigação matemática como para 

dar continuidade ao desenvolvimento do pensamento computacional” (BRASIL, 2017, p. 528). 

O documento também menciona o fato de que a matemática não pode ser desvinculada 

do contexto histórico e cultural em que se situa, na medida em que é uma ciência humana, fruto 

das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, 

contribuindo para solucionar problemas científicos e tecnológicos desse contexto em que está 

inserida (BRASIL, 2017). Nesse sentido, considerando que alunas e alunos fazem parte de uma 

cultura digital4, na qual tecnologias dessa natureza permeiam diferentes espaços sociais e 

reestruturam a sociedade, é natural que o digital faça parte do cotidiano escolar. Mais além, é 

importante que esses recursos sejam explorados em situações de aprendizagem e, dada a 

relevância do tema, constituam objeto de pesquisa acadêmica no que se refere às suas 

potencialidades para a aprendizagem da matemática. 

Nesse sentido, buscamos responder à seguinte questão de pesquisa: como objetos de 

aprendizagem5 da matemática envolvendo tecnologias digitais direcionados a estudantes com 

deficiência visual da Educação Básica estão sendo abordados em teses e dissertações 

produzidas no país nos últimos vinte anos? Para isso, foi realizado levantamento por meio de 

buscas no catálogo de teses e dissertações da CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações (BDTD). Os resultados obtidos são apresentados a seguir, bem como são 

analisados os estudos levantados centrados no processo de aprendizagem de estudantes com 

                                                             
4 Segundo Heinsfeld e Pischetola (2017), “a cultura digital está relacionada à comunicação e à conectividade 
global, ao acesso e à produção de conteúdo de forma veloz, interconectada, autônoma e mediada pelo digital, 
através das redes distribuídas” (CASTELLS, 1999; UGARTE, 2008, apud HEINSFELD; PISCHETOLA, 2017) 
5 No contexto desta pesquisa, entendemos que objetos de aprendizagem, de maneira geral, não possuem um 
formato específico, podendo ser constituídos em mídias digitais ou não. Nessa perspectiva, seguimos Pimenta e 
Batista (2004), para quem um objeto de aprendizagem é “uma unidade de aprendizagem de pequena dimensão, 

desenhada e desenvolvida de forma a fomentar a sua reutilização, eventualmente em mais do que um curso ou em 
contextos diferenciados, e passível de combinação e/ou articulação com outros objetos de aprendizagem de modo 
a formar unidades mais complexas e extensas”. 
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deficiência visual e discutidas as potencialidades de objetos de aprendizagem envolvendo 

tecnologias digitais na formação de conceitos matemáticos por esses estudantes. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A visão é o nosso elo primário de ligação com o mundo objetivo, proporcionando 

informações constantes e verificação imediata e permitindo que os elementos sejam 

apreendidos em forma já integrada (PIAGET, 1952, apud SANTIN; SIMMONS, 1996). No 

entanto, uma deficiência visual não implica, por si só, uma redução nas possibilidades de 

aprendizagem de uma criança, tampouco impede o estabelecimento de relações com os outros 

ou interação com objetos ou situações cotidianas (LIRA; SCHLINDWEIN, 2008). De todo 

modo, é importante que professores que trabalham com estudantes com deficiência visual 

procurem compreender seu modo de aprender, atentando para as especificidades do trabalho 

com esse grupo de estudantes. 

A forma como a criança com deficiência visual apreende e constrói a realidade é 

necessariamente diferente daquela da criança vidente, na medida em que, na ausência total ou 

parcial da visão, o organismo dispõe de outras vias que podem suprir ou complementar a 

informação visual (SANTIN; SIMMONS, 1996; LIRA; SHLINDWEIN, 2008). Nesse sentido, 

a deficiência visual não seria apenas a ausência de visão ou o defeito de um órgão específico, 

mas também uma fonte de manifestação de capacidades, uma vez que seria provocada uma 

reorganização de todas as forças do organismo e da personalidade. (VIGOTSKI, 1997) 

 
Se algum órgão, devido à deficiência morfológica ou funcional, não consegue 
cumprir inteiramente seu trabalho, então o sistema nervoso central e o aparato 
psíquico assumem a tarefa de compensar o funcionamento insuficiente do 
órgão, criando sobre este ou sobre a função uma superestrutura psíquica que 
tende a garantir o organismo no ponto fraco ameaçado. (VIGOTSKI, 1997, 
p.77) 

 

No caso de pessoas com deficiência visual, as informações chegam por meio de dois 

canais principais: a linguagem, através da fala e da audição, e a exploração tátil, sendo utilizados 

para isso prioritariamente os sistemas háptico, fonador e auditivo no processamento de 

informações (GIL, 2000; FERNANDES, 2004, apud LOPES, 2012). Santin e Simmons (1996), 

na mesma perspectiva, apontam que a criança cega vivencia o mundo por meio dos outros 
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sentidos, mas destacam a relevância da linguagem em seu processo de aprendizagem, 

ressaltando que esse mundo pode lhes estar sendo explicado em termos que talvez não 

correspondam à sua experiência sensorial. De acordo com as autoras, experiências que são 

basicamente visuais para videntes, quando explicadas através da linguagem por estes a crianças 

cegas, podem carecer de significado para as últimas, o que poderia gerar má correspondência 

entre o que uns e outros entendem por um mesmo objeto. 

Nesse sentido, Batista (2005), além de destacar a ênfase dada por Vigotski ao papel da 

linguagem na aquisição de conceitos, na medida em que tal processo consistiria em operação 

intelectual “dirigida pelo uso das palavras como o meio para centrar ativamente a atenção, 

abstrair determinados traços, sintetizá-los e simbolizá-los por meio de um signo” (VIGOTSKI, 

1989, p.70 apud BATISTA, 2005, p.10), discute o papel das representações no planejamento 

do material didático para alunos cegos, ressaltando que, se no desenvolvimento de conteúdos 

com alunos videntes, professores utilizam meios como gravuras, esquemas, fotos, mapas e 

filmes, no caso do aluno cego é preciso realizar as adaptações necessárias e buscar as melhores 

formas de representação. 

Na mesma perspectiva, ao citar os estudos de Vigotski (1997) sobre pessoas com 

deficiência visual, Lopes (2012) menciona que a falta de visão não impede que o sujeito 

desenvolva domínios conceituais e que, nesse caso, os signos culturais atuam como mediadores 

na construção de conhecimentos. Nessa ótica, não serão somente os exercícios táteis que 

possibilitarão a construção de representações mentais, mas sim o estabelecimento de interações 

sociais, através das quais os conceitos serão desenvolvidos. (LOPES, 2012) 

Ao realizar estudo experimental sobre a formação de conceitos, Vigotski (2008) 

argumenta que esta é o resultado de uma atividade complexa, em que todas as funções 

intelectuais básicas tomam parte, e que o signo, ou a palavra, é fundamental no processo como 

“meio pelo qual conduzimos as nossas operações mentais, controlamos o seu curso e as 

canalizamos em direção à solução do problema que enfrentamos”.  

 
Todas as funções psíquicas superiores são processos mediados, e os signos constituem 
o meio básico para dominá-las e dirigi-las. O signo incorporado à sua estrutura como 
uma parte indispensável, na verdade a parte central do processo como um todo. Na 
formação de conceitos, esse signo é a palavra, que em princípio tem o papel de meio 
na formação de um conceito e, posteriormente, torna-se seu símbolo. (VIGOTSKI, 
2008, p. 70). 
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Referindo-se especificamente à aprendizagem da matemática, Healy e Powell (2013) 

colocam que, se esperarmos “que todos os alunos, independentemente de suas diferenças, 

experienciem e se apropriem dos artefatos que atualmente compõem a matemática escolar da 

mesma forma, haverá o risco de falhar em reconhecer como válidas formas de apropriação e 

uso de ferramentas matemáticas que desviam do esperado” (HEALY; POWELL, 2013, p.74, 

tradução nossa). Os autores ainda argumentam que para entender diferentes formas de 

participação na matemática escolar, é necessário considerar o estudante como um ser cultural e 

investigar como diferentes aspectos desse ser podem impactar nas suas formas particulares de 

se apropriar das práticas matemáticas escolares. 

A visão exerce um papel relevante no desenvolvimento de alguns conceitos 

matemáticos. Representações gráficas ou figurais, e mesmo notações que por vezes são 

expressas através de um layout bidimensional, como frações, potências e matrizes, podem ser 

identificadas de maneira direta por videntes, que acessam as informações sobre os componentes 

do objeto matemático de maneira global e integrada. O processamento de informações 

recebidas através da leitura em Braille, da manipulação de objetos, ou mesmo a partir de leitores 

de tela, por outro lado, se dá de maneira sequencial e fragmentada. Desse modo, um desafio 

para professores de alunos com deficiência visual é o desenvolvimento de estratégias para que 

esses estudantes tenham acesso aos conteúdos através dos sistemas háptico, fonador e auditivo, 

por meio dos quais eles constroem e reinterpretam conhecimentos. (MANRIQUE, 2010, apud 

LOPES, 2012) 

Diversos estudos abordam a importância do tato na aprendizagem do estudante com 

deficiência visual (FERNANDES; HEALY, 2007; FERNANDES; HEALY, 2010; 

FERRONATO, 2002), bem como as contribuições do uso de material manipulável no processo 

de ensino e aprendizagem deste aluno, especialmente no estudo de geometria. No entanto, 

embora importante, o simples uso de material tátil não garante, por si só, a aprendizagem. Com 

o desenvolvimento tecnológico, novos recursos repletos de potencialidades estão disponíveis e 

devem ser explorados. Como colocam Heinsfeld e Pischetola (2017), na era da informação e da 

cultura digital emergem desafios para a escola, dentre os quais a necessidade de propiciar o 

desenvolvimento das habilidades necessárias à plena participação em uma sociedade permeada 

por novas tecnologias, e a urgência de serem exploradas as potencialidades das redes digitais. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Na pesquisa, objetivamos identificar dissertações e teses produzidas no Brasil nos 

últimos vinte anos que abordassem objetos de aprendizagem da matemática que fossem 

voltados para estudantes da Educação Básica com deficiência visual e, além disso, envolvessem 

o uso de tecnologias digitais. Devido à existência de diferentes termos que se relacionam com 

os objetivos da pesquisa, por vezes utilizados como sinônimos, optou-se pela elaboração de um 

protocolo de busca abrangente para posterior seleção dos resultados a partir dos resumos das 

produções levantadas. 

A pergunta de pesquisa foi definida na introdução e, no sentido de respondê-la, 

realizaram-se buscas no catálogo de teses e dissertações da CAPES e na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), que integra sistemas de informação de teses e 

dissertações existentes em diversas instituições de ensino e pesquisa no país. Para a busca na 

BDTD, foi utilizada a expressão (“deficiência visual” OR cegos) AND matemática AND 

(tecnologias OR digital OR computador OR aplicativo OR software). Por outro lado, em busca 

realizada no catálogo da CAPES tal estratégia não apresentou resultados satisfatórios; nesse 

caso, optou-se pela utilização de diferentes expressões de busca associando os termos 

“deficiência visual”, “cegos”, “tecnologia”, “digital”, “computador”, “aplicativo” e “software” 

aos operadores booleanos OR e AND. 

Ressalta-se que a opção pelo uso de estratégias de busca diferentes nas duas bases se 

justifica pelo fato da primeira estratégia não ter apresentado resultados confiáveis ao ser 

utilizada na base CAPES. Ao se utilizar nesta base, por exemplo, a expressão (“deficiência 

visual” OR cegos) AND matemática AND (tecnologias OR digital OR computador OR 

aplicativo OR software), obteve-se um quantitativo de produções diferente de quando se 

utilizou a expressão (tecnologias OR digital OR computador OR aplicativo OR software) AND 

(“deficiência visual” OR cegos) AND matemática. Em ambos os casos, o número de estudos 

levantados foi significativamente menor que o obtido quando se utilizou a segunda estratégia 

de busca. Por outro lado, não foram observadas tais diferenças na BDTD, o que indica que os 

operadores booleanos funcionam adequadamente nesta base. Portanto, entende-se que o uso de 

uma ou outra estratégia na BDTD não alteraria os resultados da pesquisa, ao contrário do que 

ocorreu na base da CAPES. Nesta última, optou-se pela segunda estratégia, que possibilitou a 
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obtenção de um maior número de produções. 

Para definir os estudos que seriam analisados no trabalho foram elaborados critérios de 

inclusão e exclusão. Para ser incluído na pesquisa, o estudo deveria: (i) abordar a aprendizagem 

da matemática por pessoas com deficiência visual; (ii) apresentar ao menos um objeto de 

aprendizagem que envolvesse o uso de ferramentas digitais, bem como resultados de sua 

utilização por pessoa(s) com deficiência visual. De modo análogo, foram elaborados os 

seguintes critérios de exclusão: (i) o estudo não é da área da matemática; (ii) o estudo discute 

ou apresenta tecnologias ou recursos digitais, mas não envolve objetos de aprendizagem 

utilizando ferramentas desse gênero; (iii) a tecnologia digital apresentada é utilizada para a 

construção de materiais didáticos concretos a serem utilizados em objetos de aprendizagem, 

mas não é usada no objeto ou situação de aprendizagem em si; (iv) as análises e resultados 

apresentados não se centram no aluno, mas sim no professor, bastando que o estudo levantado 

atendesse a um dos critérios de exclusão para que não fosse incluído entre os trabalhos a serem 

analisados.  

Realizadas as buscas, procedeu-se à leitura de títulos e resumos dos estudos levantados 

publicados a partir do ano 2000, tendo sido aplicados os critérios de inclusão e exclusão. 

Quando a leitura do resumo não era suficiente para a definição em relação à inclusão ou 

exclusão do artigo, realizava-se a leitura dinâmica da produção. Por fim, os trabalhos incluídos 

foram analisados com o objetivo de avaliar como objetos de aprendizagem da matemática 

envolvendo tecnologias digitais destinados a estudantes da Educação Básica com deficiência 

visual vêm sendo abordados nas teses e publicações brasileiras dos últimos vinte anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A busca na BDTD retornou 84 produções, entre teses e dissertações. Já a partir das 

buscas no catálogo de teses e dissertações da CAPES, foram obtidos 53 trabalhos distintos. 

Após a eliminação de trabalhos duplicados, obteve-se um total de 122 produções.  

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão de trabalhos na pesquisa, chegou-

se a um total de nove estudos abordando objetos de aprendizagem da matemática destinados a 

estudantes da Educação Básica com deficiência visual que envolvessem utilização de 

tecnologias digitais. Os trabalhos incluídos são apresentados no Quadro 1, onde encontram-se 
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organizados em ordem cronológica de publicação. 

 

Quadro 1 – Dissertações e teses que abordam objetos de aprendizagem da matemática voltados 
para ou acessíveis a estudantes com deficiência visual e que envolvem tecnologias digitais 

Título e nível Autoria e ano Instituição 

A tecnologia informática como auxílio no ensino de 
geometria para deficientes visuais (mestrado) 

Simone Barreto Lirio 
(2006) 

Universidade 
Estadual Paulista 

Introdução ao conceito de função para deficientes 
visuais com o auxílio do computador (mestrado) 

Heitor Barbosa Lima 
de Oliveira (2010) 

Universidade Federal 
do Rio de Janeiro 

Matemática para alunos cegos e as tecnologias da 
informação e comunicação (mestrado) 

José Roberto 
Machado (2014) 

Centro Universitário 
Moura Lacerda 

Matemática inclusiva: ensinando matrizes a 
deficientes visuais (mestrado) 

Tiago Stefanelo e 
Silva (2015) 

Universidade Federal 
de Santa Maria 

A adaptação de materiais pedagógicos para o ensino 
de matemática para estudantes com deficiência visual 

do ensino fundamental (6º ao 9º ano) (mestrado) 

Tânia Maria 
Moratelli Pinho 

(2016) 

Universidade Federal 
Fluminense 

Objeto de aprendizagem hiperligado com materiais 
manipuláveis para o ensino de geometria espacial 
para alunos com baixa visão na educação básica 

(mestrado) 

Josino Lucindo 
Mendes Júnior (2016) 

Universidade Federal 
de Goiás 

O ensino de números decimais em uma classe 
inclusiva do ensino fundamental: uma proposta de 

metodologias visando à inclusão (doutorado) 

Marcelo Marques de 
Araújo (2017) 

Universidade Federal 
do Mato Grosso 

Uma jornada dos números naturais aos racionais com 
uma aluna com deficiência visual (doutorado) 

Paulo César Freire 
(2017) 

Universidade 
Anhanguera de São 

Paulo 

O ensino de matemática para estudantes cegos por 
meio de sistema suplementar de comunicação 

(mestrado) 

Sandy da Conceição 
Dias (2018) 

Universidade do 
Estado do Pará 

 

Fonte: Os autores (2020). 

 

De maneira geral, observou-se que muitas das produções obtidas através da busca 

mencionavam o uso de tecnologias digitais na aprendizagem da matemática por pessoas com 

deficiência visual, mas não exploravam objetos de aprendizagem envolvendo tais tecnologias. 

Nesses casos, os estudos em geral se centravam na avaliação do uso de materiais concretos 

manipuláveis. Em outros casos, por mais que objetos de aprendizagem digitais fossem 

explorados, os objetivos do estudo e, em consequência, as análises realizadas, se centravam na 

figura do professor. Além disso, foram encontrados trabalhos em que tecnologias digitais não 
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foram empregadas no objeto de aprendizagem em si, mas sim na construção de recursos 

didáticos manipuláveis; em alguns desses casos, ferramentas digitais eram utilizadas para 

controlar o uso do recurso manipulável, mas como tal controle ficava a cargo do pesquisador, 

e não do estudante, ditos estudos não foram incluídos na pesquisa. No que se refere aos estudos 

que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, apresentamos a seguir as 

tecnologias digitais que são abordadas, como elas são empregadas em objetos de aprendizagem 

e como os autores avaliam os resultados obtidos. 

Lirio (2006) realiza estudo sobre o uso do computador no estudo da matemática por 

pessoas com deficiência visual, objetivando identificar possibilidades e limitações no uso dessa 

tecnologia no ensino de geometria. Para tal, utiliza o Desenhador Vox, parte integrante do 

sistema DOSVOX6. As atividades exploradas pela autora envolvem construção de segmentos 

e polígonos, primeiramente com o auxílio do geoplano e, em seguida, diretamente no programa. 

Para a construção, o estudante deveria informar um nome para a figura a ser construída, seu 

número de lados, se a linha poligonal desejada era fechada, e as coordenadas dos vértices da 

figura. Posteriormente as construções realizadas eram impressas através de uma impressora 

laser. O material impresso era, então, adaptado pela professora para exploração tátil dos 

estudantes e estabelecimento de relações com construções realizadas no geoplano. A autora 

conclui que a versão do programa utilizada no momento da condução da pesquisa apresentava 

restrições, o que interferia no processo de construção do conhecimento pelos estudantes e 

demandava a presença de um mediador. Ainda assim, a ferramenta conferiu certo grau de 

autonomia aos alunos na expressão e compartilhamento de suas ideias graficamente. 

Oliveira (2010) apresenta um conjunto de atividades com o objetivo de avaliar como o 

computador, através do uso de planilhas eletrônicas, pode contribuir no processo de 

aprendizagem do conceito de função por alunos com deficiência visual. As atividades 

elaboradas foram baseadas em situações problema contidas em livros didáticos voltados para o 

público geral. Dessa forma, o autor objetivava mostrar que um mesmo conjunto de atividades 

desenvolvidas com estudantes videntes poderia ser trabalhado com alunos com deficiência 

visual, bastando para isso a realização das adaptações necessárias. Participaram do estudo sete 

                                                             
6 Sistema gratuito desenvolvido pelo Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(NCE/UFRJ) composto por mais de setenta programas que apresenta, entre suas funcionalidades, sistema 
operacional, sistema de síntese de fala para língua portuguesa, ampliador de tela, editor e leitor de textos, jogos, 
utilitários de internet e programas destinados à educação de crianças com deficiência visual (LIRIO, 2006). 
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estudantes com deficiência visual; no entanto, os resultados apresentados se concentraram em 

dois estudantes. Foram realizadas quatorze atividades: nas seis primeiras, os alunos deveriam 

identificar regularidades e padrões em situações apresentadas, sendo utilizado material concreto 

manipulável como apoio nas cinco primeiras; da sétima à décima atividade, os estudantes 

deveriam utilizar o PLANIVOX7 para construção de tabelas representativas dos dados 

observados em situações envolvendo padrões e regularidades; da décima primeira em diante, 

os alunos deveriam utilizar o geoplano para a análise e construção de gráficos. Em relação às 

atividades que envolviam o uso do PLANIVOX, o autor conclui que a utilização da ferramenta 

aumentou a atenção dispensada pelos estudantes, bem como sua segurança em relação às 

respostas dadas. Notou-se, também, que o uso da sintaxe e a inserção de dados no programa 

foram importantes para a percepção da necessidade de uma escrita matemática correta, pois 

equívocos nesse sentido faziam com que o programa não realizasse as operações desejadas 

corretamente. O autor destaca, ainda, o desenvolvimento da escrita bidimensional, e conclui 

que com as atividades de construção de tabelas no PLANIVOX, os alunos puderam 

compreender o conceito de variável através da interação com o computador na medida em que, 

com a inserção de fórmulas em colunas, os valores das expressões inseridas eram calculados 

instantaneamente. 

Machado (2014) realiza um estudo de caso explorando atividades elaboradas no 

EDIVOX8, no PLANIVOX e na calculadora vocal do DOSVOX. Nas atividades, estudantes 

deveriam responder questões relacionadas a elementos de pirâmides, digitar as medidas desses 

elementos em uma planilha e calcular o volume usando a calculadora vocal do programa. Em 

entrevista realizada pelo autor no estudo, os sujeitos participantes afirmam que com o uso de 

planilhas foi possível realizar operações com mais facilidade. Os estudantes afirmaram, ainda, 

que o EDIVOX tornou a escrita mais fácil, mas que, por outro lado, a leitura se tornou mais 

difícil. 

Silva (2015) aborda a introdução do conceito de matrizes e suas operações elementares 

com aluno com deficiência visual total, utilizando material concreto e o leitor de tela NVDA9 

                                                             
7 Planilha eletrônica do DOSVOX (OLIVEIRA, 2010). 
8 O EDIVOX é um editor de textos integrado ao sistema DOSVOX que permite ao usuário criar e editar textos que 
podem ser salvos em disco ou impressos tanto em impressora comum como em Braille (MACHADO, 2014). 
9 O NVDA (NonVisual Desktop Access) é um software livre que funciona como leitor de tela para Windows 
(SILVA, 2015). 
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para realização de exercícios de fixação através de computador. Tais exercícios foram 

elaborados no Microsoft Word, de modo que o aluno deveria realizar sua leitura através do leitor 

de tela e produzir resoluções escritas para eles no mesmo documento. O autor conclui que 

embora matrizes tenham layout bidimensional, não foram verificados problemas na 

identificação de seus elementos através do leitor de tela, uma vez que a leitura realizada pela 

pessoa com deficiência visual se dá de forma linearizada; ou seja, bastava posicionar o cursor 

na linha desejada e buscar as informações. Por outro lado, o autor destaca que por mais que 

leitores de tela sejam ferramentas importantes para o trabalho com pessoas com deficiência 

visual, é importante que os alunos estejam habituados à sua utilização. Por fim, foram 

observadas dificuldades na utilização do computador para realização de multiplicação e 

inversão de matrizes; nesse caso, a utilização do material concreto facilitou a realização da 

atividade. 

Em seu estudo, Pinho (2016) identifica recursos pedagógicos utilizados nos processos 

de ensino e de aprendizagem de estudantes com deficiência visual e propõe adaptações de 

recursos destinados a alunos videntes, elaborando atividades que foram aplicadas com quatorze 

estudantes cegos na forma de oficinas. As atividades desenvolvidas envolviam origamis, pipas, 

placas geométricas, calculadoras com sintetizador de voz, DOSVOX, multiplano e desenhos de 

figuras planas envolvendo elásticos. Em relação às tecnologias digitais abordadas na pesquisa, 

foram utilizadas: i) calculadora com sintetizador de voz, em torno da qual foi realizada oficina 

voltada para instrumentalização quanto ao seu uso e comparação com resultados de operações 

realizadas através do Soroban; e ii) o recurso JOGAVOX, integrante do sistema DOSVOX, que 

foi explorado para criação de questionários avaliativos ao fim das oficinas realizadas. A partir 

dos resultados obtidos, a autora desenvolveu um sítio eletrônico com o objetivo de fornecer 

sugestões de recursos pedagógicos e estratégias de ensino a professores. 

Em sua pesquisa, Mendes Júnior (2016) elabora um objeto de aprendizagem hiperligado 

com materiais manipuláveis para o desenvolvimento de conceitos de geometria espacial, 

destinado a alunos com baixa visão. Com o trabalho, o autor objetivava, ainda, estudar as 

características que um objeto de aprendizagem dessa espécie deveria apresentar, e identificar e 

analisar estratégias levadas a cabo por estudantes e mediações praticadas por um professor de 

matemática no momento da realização das atividades. Aspectos didáticos, pedagógicos e 

metodológicos do material desenvolvido foram delineados a partir de observações realizadas 
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no Centro de Apoio Pedagógico do Centro Brasileiro de Reabilitação e Apoio ao Deficiente 

Visual e de demandas de professoras e estudantes participantes da investigação. Nesse sentido, 

foi desenvolvido o aplicativo Edrons para realização de atividades com os estudantes, 

ferramenta que possuía recursos de áudio para descrição de enunciados, figuras e animações, 

totalmente navegável pelo teclado. Foram realizadas quatro oficinas, nas quais os estudantes 

deveriam realizar atividades utilizando o aplicativo e, em seguida, atividades escritas, ambas 

utilizando material concreto manipulável como apoio. Com as atividades, objetivava-se que os 

estudantes, através da manipulação de poliedros, preenchimento de tabelas e, ainda, com o 

auxílio do aplicativo, explorassem conteúdos como posição relativa entre retas, classificação 

de poliedros e relação de Euler. 

Araújo (2017) investiga metodologias de ensino das operações aditivas com números 

decimais em uma classe inclusiva do ensino fundamental onde um dos alunos apresentava 

deficiência visual. As metodologias de intervenção analisadas foram o uso do Tabuleiro de 

Decimais, instrumento desenvolvido pelo autor para representação e transformação de números 

decimais e realização de operações com números naturais e decimais, e o uso do software 

MusiCALcolorida,  tendo sido investigados aspectos da utilização de tais ferramentas no 

processo de aprendizagem de discentes com e sem deficiência visual. De acordo com o autor, 

a MusiCALcolorida, ferramenta digital gratuita utilizada no estudo, é uma calculadora que 

permite que sejam exibidas na tela do computador diferentes representações para os números, 

como escrita numérica e representação de uma cor e um som diferentes para cada número. As 

atividades de intervenção em que o software foi utilizado ocorreram em cinco sessões, sendo 

as duas primeiras destinadas à ambientação quanto ao uso da ferramenta, e as demais destinadas 

à realização de um jogo em que os alunos deveriam realizar cálculos de adição através da 

calculadora. O autor conclui que ambas as ferramentas foram positivas no aprendizado das 

operações aditivas com números decimais para todo o grupo de alunos, com ou sem deficiência 

visual. 

Freire (2017) analisa a construção das imagens de conceito10 de números naturais e 

racionais de uma aluna cega. Foram elaboradas e aplicadas atividades para trabalhar números 

                                                             
10 Tall e Vinner (1981) utilizam o termo “imagem de conceito” para descrever a estrutura cognitiva total que está 

associada ao conceito, o que inclui todas as imagens mentais e propriedades e processos a ele associados, sendo 
construída ao longo dos anos através experiências de todos os tipos, e mudando conforme o indivíduo encontra 
novos estímulos e amadurece. 
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naturais e racionais, e entre os recursos utilizados encontrava-se o software Ritmática, 

ferramenta digital gratuita através da qual o aluno pode trabalhar com som e/ou imagens para 

explorar os conceitos de razão e proporção. O autor coloca que embora o software tenha apelo 

visual para plena usabilidade, não há prejuízos para indivíduos cegos desde que seja realizada 

uma pequena mudança em sua programação. Na pesquisa, são relatados dezoito encontros com 

a aluna participante do estudo de caso, dentre os quais o penúltimo foi destinado ao 

reconhecimento do teclado do computador e instrumentalização para seu uso e apenas o último 

foi destinado a atividades envolvendo o software com o objetivo de trabalhar números racionais 

na forma fracionária; no entanto, não são apresentados resultados conclusivos em relação ao 

uso da ferramenta. 

Por fim, Dias (2018) avalia a funcionalidade de um sistema suplementar de 

comunicação no ensino de matemática para estudantes cegos. Nesse sentido, foram elaboradas 

atividades a serem trabalhadas com os estudantes utilizando-se como apoio material concreto e 

um aplicativo que funcionava por sistema de voz. Tal aplicativo foi desenvolvido pela autora 

sob orientação do professor coorientador do trabalho, utilizando para isso o ambiente de 

programação MIT App Inventor. Segundo a autora, o aplicativo elaborado tinha como objetivo 

dar maior autonomia a estudantes cegos, permitindo que interagissem com o sistema ouvindo 

perguntas previamente gravadas e respondendo oralmente, sendo utilizado paralelamente 

material concreto como suporte. Nas atividades, que trabalhavam conceitos de representação 

de números no sistema decimal, curvas, segmentos de reta, polígonos, áreas e volumes, os 

estudantes eram estimulados a responder perguntas a partir da interação com o material 

concreto elaborado, seguindo um roteiro definido previamente. De acordo com as respostas 

dadas, os estudantes eram direcionados para as etapas seguintes, sendo fornecidos retornos 

sobre as respostas a cada caso. Ao fim de cada atividade, o programa fornecia informações no 

sentido de sistematização e formalização dos conceitos desenvolvidos. As atividades foram 

desenvolvidas com duas estudantes cegas, tendo sido positivos ou parcialmente positivos os 

resultados obtidos em todos os casos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Recursos digitais representam ferramentas versáteis e dinâmicas, com grande potencial 

de contribuição na formação de conceitos matemáticos em uma perspectiva inclusiva e 

possibilidades de utilização em contextos de ensino e de aprendizagem não presenciais. No 

entanto, as potencialidades desses recursos na elaboração de objetos de aprendizagem da 

matemática acessíveis a pessoas com deficiência visual não vêm sendo exploradas com 

frequência em teses e dissertações publicadas no Brasil. Os resultados da pesquisa apontam 

que, por mais que muitas produções dessa natureza mencionem a relevância da utilização de 

tecnologias digitais como recurso de aprendizagem da matemática por estudantes com 

deficiência visual, poucas são as teses e dissertações sobre a temática produzidas no país que 

se centram em tecnologias digitais ou abordam objetos de aprendizagem envolvendo esse tipo 

de recurso. A maioria das produções explora a utilização de recursos didáticos manipuláveis e, 

quando abordam tecnologias digitais, muitas vezes não se centram nesse tipo de ferramenta 

para a aprendizagem. 

Materiais concretos manipuláveis são importantes ferramentas na formação de 

conceitos por pessoas com deficiência visual, mas não as únicas. Atualmente, existem 

ferramentas disponíveis que possibilitam o trabalho com outras linguagens e sistemas de 

representação de forma acessível. Como colocam Tall e Vinner (1981), a estrutura cognitiva 

total associada a um conceito envolve representações mentais diversas, sendo construída 

através de experiências de todos os tipos. Estímulos sensoriais excitam determinados caminhos 

neuronais e inibem outros e, assim, diferentes estímulos podem ativar diferentes partes da 

imagem de um conceito (TALL; VINNER, 1981).  

Por fim, observa-se que com o atual ritmo de desenvolvimento tecnológico, desafios se 

colocam para que professoras e professores ressignifiquem suas práticas e promovam o 

desenvolvimento das habilidades necessárias à participação de alunas e alunos em uma 

sociedade dinâmica, onde o digital permeia o cotidiano e novas tecnologias, linguagens, 

códigos e formas de comunicação surgem a todo instante. Além disso, no atual contexto 

pandêmico, que implica necessidade de isolamento social e consequente adoção de práticas 

pedagógicas de caráter não presencial, a utilização de tecnologias digitais torna-se ainda mais 

relevante e necessária. É preciso atentar, no entanto, que para a construção de uma Educação 
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que seja efetivamente inclusiva é necessário que se construam condições para que essa 

participação seja de todas e todos; atuar no sentido de eliminação de possíveis barreiras 

tecnológicas, comunicacionais e informacionais nas situações e objetos de aprendizagem 

desenvolvidos é essencial para uma efetiva inclusão escolar.  
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Resumo: O presente texto é decorrente do diálogo construído com estudantes de pós-graduação 
em Ensino de Ciências e Matemática no contexto do “II Colóquio Interfaces Acadêmicas entre 
graduação e pós-graduação” ocorrido na Universidade Federal de Sergipe em 19 de fevereiro 

de 2020. O diálogo se deu em uma atividade pedagógica chamada de “Roda de Conversa” que 

tinha como título o “Ensino de Ciências e Matemática – desafios, possibilidades e 
experiências”. Ao núcleo central daquele diálogo, situado nas experiências com o Ensino de 

Ciências, procurou-se apontar as perspectivas epistemológicas que dão sustentação a essa área 
de conhecimento. O eixo articulador do diálogo estruturou-se em torno da seguinte tese: a 
validação científica do conhecimento produzido pela área de Ensino de Ciências articula-se 
radicalmente com a produção da própria ciência em sua constituição, consubstanciada pelas 
teorias da aprendizagem e pela tradição epistemológica da ciência em geral. Portanto, 
demonstrar essa tese constitui-se o objetivo central da reflexão apresentada. 

Palavras-chaves: Ensino de Ciências, Epistemologia, Educação. 
 
 

SCIENCE TEACHING - EPISTEMOLOGICAL CHALLENGES AND 
POSSIBILITIES - DIALOGUES AND EXPERIENCES 

 
Abstract: This text is a result of the dialogue realized with graduate students in Science and 
Mathematics Teaching in the context of the “II Academic Interfaces Colloquium between 

undergraduate and graduate courses”, it that took place at the Federal University of Sergipe on 

February 19, 2020.The dialogue happened in a pedagogical activity called "Round 
Conversation " whose title was "Teaching Science and Mathematics - challenges, possibilities 
and experiences". At the central core of that dialogue, it was focused on the experiences with 
Science Teaching, we tried to point out the epistemological perspectives that support this area 
of knowledge. The articulating axis of the dialogue was structured around the following thesis: 
the scientific validation of the knowledge produced by the Science Teaching area is radically 
linked to the production of science itself in its constitution, embodied by the theories of learning 
and the epistemological tradition of science in general. Therefore, demonstrating this thesis 
constitutes the central objective of the presented reflection. 

Keywords: Science teaching, Epistemology, Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerando a proposta da “roda de conversa”, propusemos algumas questões iniciais 

que caracterizam os “desafios, possibilidades e experiências” no campo do Ensino de Ciências. 

Portanto, necessitamos perguntar: “quais são os nossos desafios?” Esses por sua vez não se 

constituem no vazio, mas resultam de uma trajetória histórica e isso implica analisar “qual é e 

como se constituiu a história do Ensino de Ciências e Matemática (ou Educação Matemática) 

no Brasil”? Além disso, nos cabe perguntar: quais são nossos fundamentos epistemológicos? 

Qual o sentido ou finalidade do que fazemos? Por que fazemos as coisas do modo como 

fazemos? Quem somos nesse fazer? Para quem somos? Como somos ao estarmos sendo? O 

Ensino de Ciências nos ajuda a responder ou ao menos a pensar seriamente nessas questões? 

Postas as questões iniciais, mais do que buscar e expor uma resposta razoável a esse 

conjunto de perguntas que nos dizem respeito, queremos colocá-las para questionar nosso fazer-

ser! Mais no sentido de provocar o diálogo proposto pela “roda de conversa”! Mais do que tudo 

se busca uma reflexão coletiva sobre os desafios que temos ao nos propormos ensinar ciências 

e matemáticas. 

 

ANUNCIANDO ALGUNS DESAFIOS AO CONHECIMENTO NO ENSINO DE 
CIENCIAS 

 

Para início de conversa considero que nosso maior desafio é se entender como parte de 

um todo, como humanos, que não é, mas que está sendo (só para lembrar uma expressão de 

Freire em Pedagogia da Autonomia)! Esse desafio de autocompreensão de si na totalidade é 

um esforço de todo o conhecimento, inclusive aquele mediado pela escola. 

Compreender e propor estratégias de ensino-aprendizagem que possibilitem um salto 

cultural, que significa transformar o senso comum em cultura científica, ou melhor, transformar 

o conhecimento científico em senso comum capaz de organizar um novo modo de pensar e ser 

humano no presente. É claro que Bachelard (1996) defende o rompimento da cultura científica 

com o senso comum (CIRQUEIRA et al, 2017), posição que Santos (1989) critica, pois são 

duas culturas que se complementam dialeticamente. Para este autor, a abordagem que faz 

Bachelard do senso comum tem formado uma imagem inadequada desse tipo de conhecimento 

ao mesmo tempo em que contribui para uma imagem inadequada da ciência, pois “permite que 
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a ciência atribua exclusivamente ao senso comum características como a ilusão, 

superficialidade, falsidade e conservadorismo” (CIRQUEIRA et al, 2017, p. 2). Conhecimento 

científico e senso comum são territórios construídos e sustentados pela razão de que vivemos 

em um mundo desigual, no qual o conhecimento científico ainda é para poucos. Ao estabelecer 

a relação inicial, quero dizer que a ciência precisa ser para todos e todas e não reservado a um 

pequeno número de “espertos”, deixando de fora deste modelo de conhecimento a maioria da 

população do planeta. Como mudamos a cultura hegemônica se o conhecimento não atinge a 

todos? 

Esse é um trabalho de “transposição” de ordem didática, que significa fazer com que o 

conhecimento científico produzido no âmbito das diferentes ciências ocupe sua condição na 

definição de nossa “natureza”: o humano constitui-se porque “sabe que sabe” e simbolicamente 

traduz esse saber em linguagem e propaga seus conteúdos e conceitos mediados por essa 

linguagem que, no limite de sua condição, define a ciência e o próprio humano como ser de 

linguagem, pensamento, emoção e compaixão. Portanto, um dos maiores desafios de quem 

ensina ciências e matemáticas é traduzir os fenômenos, fatos e teorias de modo que seu processo 

e produtos possam produzir, pelo seu acesso e democratização, um mundo e uma sociedade 

melhor. 

Fazer chegar a ciência (ou as ciências e matemáticas) produzida nos grandes centros de 

pesquisa aos rincões de nosso país tão vasto, disperso e desigual é um trabalho que só poderá 

ser realizado por professores e professoras que estudam, aprendem e ensinam as ciências. 

Por outro lado, uma vez que já estamos na estrada e a história do presente depende de 

nós, comparece sempre no debate o desafio da questão da teoria na sua relação com a prática, 

ou melhor, a questão de ter mais teorias para fundamentar, estruturar, planejar, organizar e 

desenvolver nossa prática pedagógica. Esse desafio é posto no âmbito do Ensino de Ciências e 

Matemática porque nós temos uma crença de que possuímos muita teoria e pouca prática. No 

contexto do diálogo (e discordando da visão corrente) parto da condição de que o que mais nos 

falta é mesmo teoria. Mas para além de pender o pêndulo para um lado só, o que se nos exige 

no momento é que possamos proceder como investigadores de nossa prática e sistematiza-la a 

luz de alguma teoria, especialmente da aprendizagem. Isto nos coloca diante de novas condições 

e necessidades: produzir teorias a partir de nossas práticas, isto é, investigar nossa ação 

pedagógica no contexto da sala de aula e da escola como condição do trabalho docente. 
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Nesse caso, deixar de trabalhar com os produtos acabados da ciência, que são altamente 

colonizadores e expropriadores da riqueza que o conhecimento e o trabalho humano produzem 

para centrar a ação/prática no processo de produção do conhecimento em contexto escolar, com 

todos os limites que ela (a escola) possui, pois só vamos produzir uma nova cultura escolar se 

formos capazes de reinventar a escola usando os processos de produção do conhecimento que 

dominamos. Somente assim poderíamos operar uma alteração de nossa condição de 

subserviência à liberdade como condição do ser humano ser e produzir a si mesmo. 

Dominar e saber como o ser humano aprende constitui outro desafio, especialmente 

quando ensinamos conteúdos conceituais e procedimentais em uma linguagem científica e 

matemática. Para Ghedin e Peternella (2016), o domínio das teorias da aprendizagem e do 

ensino encaixa-se nesse mesmo contexto. Ainda nesse campo, conhecer os novos saberes 

produzidos no âmbito das Neurociências e compreender suas implicações aos processos 

educacionais e de ensino-aprendizagem, pois o conhecimento que advém das diferentes 

Neurociências (Neurologia, Ciências Cognitivas, Psicologia Cognitiva, Filosofia da Mente, 

etc.) implica que repensemos a pergunta: como as pessoas aprendem? Mais do que isso, aquilo 

que aprendemos nos transforma, nos desenvolve, produz novas emoções, novas experiências, 

produz nossa condição mais específica: a consciência! 

Nesse caso, a produção da experiência não decorre imediatamente de uma vivência, mas 

do sentido atribuído aquilo que se vive, mediado por processos sistemáticos de pensamento 

reflexivo. Por isso, sustenta-se que um professor ou professora podem ter muitos anos que 

ensinam, mas enquanto não produzem o significado de sua ação histórica, decorrente de 

processo reflexivo, mediado pelo registro de suas ações, decisões e teorias que se apropriam, 

ainda não produzem a experiência. Portanto a experiência é um conhecimento que ultrapassa o 

nível da informação para situar-se como condição do conhecimento da ação instrumentalizado 

por uma teoria da Educação. Nisso, então, a experiência é uma invenção de si que decorre de 

um fazer autoproduzido a partir dos sentidos e significados que atribui a si, ao seu trabalho 

outra condição de ser. 

O Ensino de Ciências trabalha com conceitos e isso implica elevar o nível de abstração 

dos estudantes e do professor, pois o cotidiano não basta para explicar nossa condição! Diante 

disso, não é possível agir pela força do improviso! Requer, apesar de todos os nossos limites e 

condições objetivas de trabalho, planejamento sistemático e metódico na condição de sujeito 
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capaz de inventar a experiência, de transpor o cotidiano. Produzir a experiência de ensinar e 

aprender é o que constrói nosso sentido de ser professores e professoras e este se faz como 

condição de um trabalho investigativo no contexto da ação pedagógica na escola. Sentimos que 

o foco maior está na teoria pelo fato de que, pelas condições objetivas, não conseguirmos ainda, 

ser professores e professoras investigadoras da própria prática e a partir dela, analisada, 

produzir teorias. Com isso, então, construímos o sentido da experiência, fazemos a experiência 

de completude entre ser e fazer. 

Conhecer o acúmulo histórico no Ensino de Ciências e na Educação Matemática 

constitui-se nossa maior referência. Para quem está iniciando no campo, esse constitui nosso 

maior enfrentamento, pois dele emerge um olhar para o que temos feito e à luz da história, 

enfrentar o presente produzindo experiências que redesenhem nosso futuro. 

Internamente, na condição de pesquisadores do campo, temos o desfio da sustentação 

epistêmica do próprio campo em si, no enfrentamento com seus campos de confluências e 

conflitos no âmbito da própria ciência, na relação com as teorias da aprendizagem e o campo 

próprio de produção do conhecimento no âmbito do Ensino de Ciências e Matemática, enquanto 

especificidade do conhecimento científico que produzimos. 

 

DOS DESAFIOS AS CONDIÇÕES E NECESSIDADE DO CONHECIMENTO E SUAS 
IMPLICAÇÕES AO ENSINO DE CIENCIAS 

 

O conhecimento sempre foi um problema central na reflexão humana. Especialmente 

porque a “condição humana” depende radicalmente do conhecimento para poder continuar a 

própria humanidade. O que sabemos de nós próprios, de nossa condição é radicalmente 

dependente da possibilidade que temos em produzir o conhecimento como condição de 

possibilidade de nossa própria produção antropológica.  

Assim, todas as formas de registros criadas pelas mais diversas culturas ao longo do 

processo evolutivo da humanidade constituíram-se instrumentos que tornaram possível a 

transmissão do conhecimento de uma geração a outra. Esse sempre foi um investimento 

monumental, que implicou o uso de um volume significativo dos recursos disponíveis a cada 

geração humana.  

Ao longo da história, mais perdemos que perpetuamos o conhecimento (BURKE, 2012). 

Sempre que houve uma baixa significativa em seu volume, deu-se por conta das disputas pelo 
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poder em suas mais diversas vertentes e natureza. Sempre que uma geração conseguiu, seja no 

âmbito de sua cultura, seja na transposição para outras culturas, “passar” ou transpor o 

conhecimento de uma geração a outra o conhecimento acumulado, houve um salto significativo 

na geração seguinte. Nisso o Ensino de Ciências e Matemática ocupa uma responsabilidade à 

parte e um desafio constante, pois ele produz, reproduz e transpõe todo o conhecimento possível 

de um tempo histórico a outro, possibilitando, com isso, que as novas gerações se coloquem, 

como ponto de partida, a frente da geração anterior. Quem vai fazer esse trabalho nas sociedades 

contemporâneas se não o Ensino de Ciências e as Matemáticas? 

Podemos dizer que nunca como em nosso tempo houve tantos instrumentos para 

“guardar” informações. Em nenhum outro momento da história o volume de informação 

circulou tanto. Vivemos uma época do conhecimento, uma sociedade do conhecimento, como 

preferem alguns. Do lugar epistêmico e social de onde falo, costumo contestar a segunda 

formulação por saber que há muita informação circulando e pouco conhecimento chegando as 

grandes massas, especialmente as mais pobres do planeta e, no caso brasileiro, as regiões mais 

pobres do país.  

Olhando para nosso país, constata-se que o conhecimento sempre foi para poucos. A 

razão disso está no empoderamento que ele possibilita, pois quanto mais conhecimento um 

sujeito possui, mais livre ele pode estar das amarras do poder. Embora se saiba que essa não se 

constitui em uma razão matemática. 

Olhando para as condições de produção do conhecimento, está fartamente documentado 

que nem sempre o acesso à informação garante a promoção do conhecimento para todos.  

Em relação a informação, o conhecimento é um movimento de terceira ordem. O 

conhecimento exige a produção da informação, organização do registro, a interpretação do 

registro na relação com a produção da informação. 

Além disso, o conhecimento só se torna possível quando as informações são trabalhadas, 

refletidas, reelaboradas a luz da problematização ao produzir a própria informação, seu registro, 

observação, experimentação e organização. Conhecer é um exercício que implica saber lidar 

com as informações disponíveis, tendo-se questões que mobilizam a nossa ação de conhecer e 

transformando este em consciência de si e do mundo em nossa volta. A informação nos chega 

como fato, o conhecimento exige abstração do fato, explicação de suas razões e origem. O ponto 

de partida do conhecimento é a informação, o real concreto, no entanto, seu ponto de chegada 
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é o real abstrato. É nessa operação que se dá a relação entre prática e teoria. O real concreto é 

a prática. O real abstrato é a teoria. Ambos só existem como mediações dos processos de 

abstração do concreto real ao real abstrato. 

A produção do conhecimento reveste-se de uma intencionalidade, isto é, constitui-se em 

uma ação consciente e conscientizadora do modo de ser do sujeito no mundo. Apesar de todas 

as suas limitações, o mundo não é, o mundo se faz para além de suas condições, pois é o 

conhecimento que o faz ser à proporção que se torna conhecido. Essa dinâmica constitui a 

dimensão ontológica daquilo que chamamos de epistemologia, sem a qual o conhecimento 

científico não se constitui conhecimento do mundo à medida que o conhece e se faz conhecer 

como parte integrante de nosso ser nele. Isto que dizer que há um imbricamento entre ser e 

conhecer e ambos nos constituem como ser. 

O que nos faz o que somos, portanto, é o que somos daquilo que sabemos ser, que temos 

consciência de nosso modo de ser a medida que agimos por essa consciência. A ação faz a 

consciência e esta produz a ação de ser conforme a intencionalidade preencha, pela ação, um 

modo próprio de perceber-se no que se faz constituidor da própria consciência. 

O conhecimento é tudo para a humanidade, especialmente aquele que nos impulsiona a 

agir por meio da ciência que temos das coisas. é essa consciência que temos das coisas que nos 

faz ser, é esse fazer que nos remete a consciência de nós próprios. Portanto, ser e fazer o próprio 

ser na consciência de ser aquilo que o conhecimento nos permite agir com tal consciência 

possível em cada momento histórico é o que somos. É o que o conhecer nos faz. 

Essa relação direta entre ser e fazer, entre fazer e ser, entre consciência e conhecimento 

nos constitui sujeitos de intencionalidade e, como tal, torna possível o ser que somos pela 

consciência que temos dos atos e ações que, carregados de sentidos, transformam-se em 

significados que nos permitem entender a dimensão antropológica do que somos e a dimensão 

epistêmica do que nos tornamos à medida que sabemos em que direção projetamos nossas ações 

e pensamentos. (GHEDIN, 2017) 

O ato cognitivo do conhecimento resulta de um aparelho subjetivo produzido pela 

natureza humana ao longo de seu processo evolutivo de mais de três milhões de anos. De 

geração em geração, esse processo foi sendo acumulado e reproduzido. A cada ciclo de vinte 

mil anos, há um salto genético o que nos permitiu avançar evolutivamente, diga-se: 

geneticamente. 
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A estrutura cognitiva da linguagem constitui aparelho biogenético no humano, formou-

se ao longo da evolução. Essa perspectiva fisicalista dos processos cognitivos do conhecimento 

nos ajudam a pensar e a saber o que nos faz o que somos e a entender o que nos permite conhecer 

disso que nos faz o que nos tornamos. 

É pela tomada de consciência de nosso aparelho subjetivo, que compõe o modo como 

conhecemos, que buscamos formas de objetivar o conhecimento para que esse possa livrar-se 

do subjetivismo. A subjetividade compõe a estrutura cognitiva do processo do conhecimento 

humano (KUHN, 2006), mas apesar dos cientistas fazerem uso desse aparelho, o que fazem é 

procurar uma trajetória que possibilite pôr em suspenso a subjetividade em nome da 

objetificação dos objetos com os quais a ciência lida em sua tradição. 

Pensar os modos próprios de operar aquela objetividade, pondo em suspenso a 

subjetividade dos indivíduos é sempre um esforço que significa a garantia da universalização 

do modo próprio de produzir o conhecimento nas sociedades ocidentais, de tal modo que esse 

valor torna-se universal, isto é, constitui-se como um modo próprio de operar o conhecimento 

em todas as culturas humanas. 

No esforço por elementos que garantam a universalização do modo de produção do 

conhecimento é que a ciência se constitui um valor predominante nos últimos dois séculos. Para 

que isso se tornasse possível, houve um enorme esforço e investimento. Vidas inteiras 

dedicadas à validação do conhecimento, à sua justificação. Vidas inteiras de investimento em 

projetos o que as consumiram em nome da verdade, em busca da verdade. Muitos projetos 

falharam, fracassaram, mas nenhum fracasso foi limite para que outros, novamente, investissem 

projetos de vida em busca da verdade. 

É justamente esse fundamento que estrutura o Ensino de Ciências: o projeto de 

compreensão do modo próprio de um conjunto de sujeitos que tornaram a busca da verdade, a 

busca pela verdade, a condição de sua existência. Tendo por inspiração Carrilho (1991), 

podemos dizer que as reflexões realizadas sobre os problemas levantados pela epistemologia, 

pela história da filosofia da ciência, pela teoria do conhecimento constituem-se os elementos 

fundantes da justificativa epistemológica do Ensino de Ciências. 

Ao mesmo tempo, as pesquisas em educação em ciência, que resultam de análise que 

triangulam diferentes áreas, elaboraram o conhecimento que uma vez produzido, estabelecem 

os critérios de validade do próprio conhecimento no campo. (MOREIRA; MASSONI, 2011) 
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Essa não é uma posição original, mas uma posição que busca as origens e os territórios do 

Ensino de Ciências, não pelo fato de que este tem uma epistemologia própria, mas pela razão 

de que se define, se organiza pelos critérios de validade do conhecimento científico em geral, e 

não por ser, em si, uma especificidade de conhecimento produzido no interior das ciências. 

A razão de ser disto está no fato de que nenhuma ciência em particular se faz como tal 

sem considerar os critérios de certeza da verdade que a ciência elegeu, conciliou e validou como 

medida da crítica que institui o conhecimento como verdadeiro em sua Constituição de 

produção. Esse nem sempre foi um trabalho que resultou de episódios positivos. Essa trajetória 

é feita de sucessos e fracassos, é este como condição daquele. 

Portanto, no limite de nossa interpretação, trata-se, também, de um projeto de busca pela 

verdade produzida no trabalho para justificar os critérios que nos permitem, parcialmente, 

validar modos próprios e seguros de produzir verdades que, no próprio limite, produzem as 

condições de existência da verdade, sempre na forma de projeto, nunca na forma de uma 

realização absoluta. 

Isso como condição para a validação do conhecimento resultante das pesquisas em 

Ensino de Ciências, o que põe em questão a tese central que defendemos: a validação científica 

do conhecimento produzido pela área de Ensino de Ciências articula-se radicalmente com a 

produção da própria ciência em sua constituição. Por isso, não há como instituir os territórios 

próprios dessa área sem considerar os projetos de verdade desenvolvidos ao longo da segunda 

metade do século XX. 

Essa arquitetura, para melhor compreender a tese proposta necessita diversos 

aprofundamentos, no sentido de promover diferentes passeios pelas diversas trajetórias de 

caminhos, por vezes tortuosos, da busca da verdade. Todo projeto falido, fracassado é um bom 

projeto porque teve a possibilidade de existir como tal. Isso fez dele o próprio limite, mas 

impulsionou novas buscas que, ao se desviarem das dificuldades, encontraram outros 

obstáculos. Assim, o projeto de busca pela verdade, que marcou toda a ciência ao longo do 

século XX, continua um projeto. Os projetos de busca pela verdade descortinaram sombras e 

lançam luzes sobre o modo próprio de ser, ao mesmo tempo em que como raios na escuridão, 

nos fazem ver o invisível aos olhos. 
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Os projetos de verdade são projetos de ser pelo conhecer. São formas de conhecer pelas 

formas de ser. Isso quer dizer que há um imbricamento entre ser e conhecer, onde o conhecer 

faz o ser e o ser constitui o que é próprio do conhecer. 

Esse imbricamento constitui o projeto mais antigo de busca pela verdade (JAPIASSU, 

1992), embora exista formalmente há pouco mais de dois mil e quatrocentos anos. Isso é muito 

pouco comparado com o nosso processo evolutivo anterior, em que as bases neurológicas 

colocaram as condições objetivas para que esse projeto se tornasse uma construção real no 

projeto de existência humana em sua dimensão cultural. 

Considerando isso, é importante afirmar e assumir que o Ensino de Ciências constitui 

um trabalho de projeto sobre projetos de busca pela verdade. É a esse projeto dos projetos de 

busca pela verdade que designamos por epistemologia. Pensando em Popper (2010), podemos 

dizer que nosso entendimento da epistemologia é aquele que a compreende no contexto de 

projetos de verdade em suas construções históricas. 

O movimento realizado na constituição do Ensino de Ciências dá-se por um movimento 

dos projetos de verdade para uma busca dos sentidos construídas historicamente para esses 

projetos. O que se faz é desenhar o já desenhado para, na compreensão do desenho, poder dar 

sentido a nosso próprio projeto de busca pela verdade. Por essa razão, o que fizemos, até então, 

no âmbito do Ensino de Ciências é um projeto de síntese provisória propedêutica. Constitui-se 

introdução aos projetos de busca pela verdade para que os iniciantes nas ciências e no Ensino 

de Ciências compreendam os projetos de verdade para que possam situar seu projeto de 

existência por meio da pauta posta por esses projetos desenhados pela história da filosofia da 

ciência em sua epistemologia. 

Especificamente, desenham-se pontes entre a teoria do conhecimento, a epistemologia 

e o Ensino de Ciências. O ponto de partida é a epistemologia e o ponto de chegada é o Ensino 

de Ciências na busca de compreender o imbricamento dos dois. Mais do que isso, quer se ver 

as contribuições de um projeto de verdade a outro. Como operamos esse movimento? 

 

MOVIMENTO DA EPISTEMOLOGIA AO ENSINO DE CIÊNCIAS 
CIENTIFICAMENTE ORIENTADO 

 

De acordo com a Conferência Mundial sobre a Ciência para o Século XXI, realizada em 

Budapeste em 1999, se assume que: 
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Para que um País esteja em condições de satisfazer as necessidades 
fundamentadas da sua população, o ensino das ciências e a tecnologia é um 
imperativo estratégico. Como parte dessa educação científica e tecnológica, 
os estudantes deveriam aprender a resolver os problemas concretos e a 
satisfazer as necessidades da sociedade, utilizando as suas competências e 
conhecimentos científicos e tecnológicos. E acrescenta-se: Hoje, mais do que 
nunca, é necessário fomentar e difundir a alfabetização científica em todas as 
culturas e em todos os setores da sociedade, [...] a fim de melhorar a 
participação dos cidadãos na tomada de decisões relativas à aplicação dos 
novos conhecimentos. (CACHAPUZ, 2005, p. 20) 

 

Cachapuz (2005) se diz consciente da dificuldade que é falar de uma “imagem correta” 

da atividade científica, o que sugere um suposto método universal, modelo único de 

desenvolvimento científico. Traz como possíveis visões deformadas da ciência e da tecnologia 

as seguintes evidências: individualista e elitista, descontextualizadas, aproblemática, empiro-

indutivista, rígida, algorítima, infalível, exclusivamente analítica e acumulativa. 

Essas concepções aparecem associadas entre si, como expressão de uma imagem 

ingênua da ciência e passando a ser aceita socialmente.  

 

Uma visão individualista e elitista da ciência, por exemplo, apoia 
implicitamente a ideia empirista de “descobrimento” e contribui, além disso, 

a uma leitura descontextualizada, socialmente neutra da atividade científica 
(realizada por “gênios solitários”). Do mesmo modo, para citar outro exemplo, 
uma visão rígida, algoritima, exata da ciência reforça uma interpretação 
acumulativa, linear, do desenvolvimento científico ignorando as crises e as 
revoluções científicas (CACHAPUZ, 2005, p. 52). 

 

Nesse contexto, as concepções docentes seriam expressões dessa visão comum, que os 

professores de ciências aceitariam implicitamente devido à falta de reflexão crítica e a uma 

educação científica que se limita, a uma simples transmissão de conhecimentos já elaborados. 

Deste modo, a imagem da ciência, adquirida pelos docentes não diferencia significativamente 

da que pode expressar qualquer cidadão, cujos resultados afastam-se das concepções atuais 

sobre a natureza da ciência e da construção do conhecimento científico. (CACHAPUZ, 2005) 

Para favorecer a análise das visões deformadas da ciência e da tecnologia no ensino e 

para evitar essas deformações, propôs-se analisar a visão da ciência que transmite um texto 

tirado de um livro universitário e a elaboração de um texto alternativo, descrevendo de modo 
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mais adequado a natureza da atividade científica. É perfeitamente possível, na visão de evitar 

concepções deformadas que o ensino das ciências costuma transmitir por ação ou omissão. 

Assim sendo, pode ser constatado que:  

 

As atividades de análise crítica e de elaboração de produtos alternativos, 
afirmam uma concepção mais adequada da ciência permitindo a compreensão 
que a extensão das visões deformadas é o resultado da ausência, quase 
absoluta, de reflexão epistemológica e de aceitação crítica de um ensino por 
simples transmissão de conhecimentos já elaborados que contribui a afirmar 
tais deformações. (CACHAPUZ, 2005, p. 62-63)  

 

Dessa forma, o autor chama atenção para o fato de que não é possível superar a imagem 

reducionista e distorcida da ciência sem incorporar aspectos relevantes no currículo para 

favorecer a construção de conhecimentos científicos, mas essa incorporação requer a 

reorientação do trabalho dos estudantes aproximando-os do que é a atividade cientifica para o 

que é essencial, os estudos epistemológicos. 

Nesse sentido, importa que os alunos possam tomar consciência da construção dinâmica 

do conhecimento, das suas limitações, da constante luta em busca da verdade e não das certezas, 

quando da tentativa de resolução do problema em todo trabalho de produção científica. Por 

outro lado, cabe aos professores, encorajar os alunos a ganharem confiança nas suas conjecturas 

racionais, para serem capazes de refutar, por em causa as hipóteses dos pares, vivenciando de 

algum modo o sentido e o espírito da própria construção do conhecimento científico. 

(CACHAPUZ, 2005) 

Para Cachapuz (2005) a epistemologia ao ter como objeto de estudo a reflexão sobre a 

produção da ciência, seus fundamentos e métodos, seu crescimento, contextos de descoberta, 

não constitui uma construção racional isolada. Faz parte de uma teia de relações, muitas vezes 

oculta. 

Implícita em qualquer currículo de ciências a epistemologia ajuda os professores a 

melhorarem suas próprias concepções de ciência e à fundamentação da sua ação pedagógico-

didática. Pois o desejável mesmo, é que de algum modo, o professor não firme o seu saber, 

sobretudo na informação, mas que possa também desenvolver conhecimentos e saberes no 

modo como se investiga, como se faz ciência. Trata-se de gerar uma mudança de atitudes, de 
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promover novos valores, pensar e refletir na e sobre a ciência a partir de novos quadros de 

referência que possa gerar discussão crítica e reflexão entre professores. (CACHAPUZ, 2005) 

Trata-se, portanto, dos professores mudarem suas concepções e representações sobre a 

ciência, relativa à compreensão de problemas científicos mais vastos que englobam questões 

políticas, sociais, culturais, religiosas e econômicas e que enquadram as mudanças científicas e 

mesmo as rupturas paradigmáticas a ela inerentes. (DESCAL, 2006) 

Essa mudança de atitudes, assim como os quadros de referências podem ser refletidos 

levando em conta, discussões como a que Delizoicov (2007) apresenta com o intuito de 

problematizar e apresentar aspectos que parecem ausentes da discussão e reflexão sobre a 

pesquisa em ensino e o seu papel.  

A organização e realização de eventos nacionais, regionais e locais em ensino de Física, 

Biologia, Química, constituem momentos de discussão e reflexão dos envolvidos com o ensino 

de sua ciência. As atas publicadas em Periódicos, representam meios de disseminação da 

produção da área de ensino de Ciências apontando indícios de que há uma comunidade de 

pesquisadores, há uma construção que não pode ser descartada, desconsiderada ou alterada. 

(DELIZOICOV, 2007) 

A necessidade de conceber a pesquisa em Ensino de Ciências no contexto das Ciências 

Humanas Aplicadas significa, segundo Delizoicov (2007), dentre outros aspectos, considerar o 

impacto dos resultados de pesquisa em Ensino de Ciências no âmbito da educação escolar, 

tendo em vista os investimentos financeiros, intelectuais e de tempo. Para isso, precisam ser 

avaliados pelo menos três aspectos: (1) o teor das pesquisas; (2) o uso dos resultados das 

pesquisas nos cursos de formação, tanto enquanto subsídios para a atuação do docente formador 

de professores, como conteúdo a ser incluído no currículo de formação; (3) o uso dos resultados 

em cursos de formação contínua de professores.  

Mas o foco recai somente no primeiro aspecto. Delizoicov (2007), propõe uma 

epistemologia da ciência, cuja característica principal é a da superação das perspectivas tanto 

racionalista como empirista. Para ele, o sujeito do conhecimento estabelece interações com o 

objeto do conhecimento por meio das relações que são mediatizadas pelo que ele denominou 

estilo de pensamento.  
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Dessa forma, compreende-se que a pesquisa em ensino de Ciências no Brasil constitui 

um campo social de produção de conhecimento, caracterizando-se como autônoma em relação 

a outros campos do saber. Sua gênese pode ser compreendida como:  

 

A instauração, extensão e transformação de estilos de pensamento, 
compartilhados por coletivos constituídos por pesquisadores que, ao se 
defrontarem com complicações relativas ao ensino de ciências, procuram 
subsidiar suas ações, interagindo com os outros especialistas, através de 
distintas formas e não somente com a incorporação destes nas equipes de 
trabalho. (DELIZOICOV, 2007, p. 440-441) 

 

Conceber as pesquisas em Ensino de Ciências como ciências humanas aplicadas, 

segundo Delizoicov (2007), será preciso a observância de outros critérios, sobretudo para 

enfrentar o problema do relativo pouco impacto desses estudos sobre as práticas escolares. 

Para abrir a discussão e buscar outros critérios, Delizoicov (2007), propõe que se 

exercite a incorporação nas publicações de um item para uma discussão sobre possíveis 

“impactos”, levando em conta uma sintonia dos problemas investigados e seus resultados com 

as situações envolvidas nas escolas e educação no Brasil. Contudo, sem reduzir a pesquisa a 

um mero pragmatismo ativista, mas relacionados, dentre outros fatores socioeconômicos, 

também o processo de disseminação de conhecimento que ocorre nessas escolas, é fonte de 

problemas de investigação do campo de Ensino de Ciências. Dessa forma, compreende que a 

pesquisa em Ensino de Ciências, enquanto ciências humanas aplicadas devem ter sólidos 

vínculos e compromissos com a superação desta situação. Isso implica um processo de 

educação mediada pelo ensino em contexto escolar. 

 

A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO NO ENSINO DE CIENCIAS 

 

Compreendendo que a epistemologia se preocupa em analisar e revisar princípios, 

conceitos, teorias e métodos pertinentes a investigação cientifica consiste em verificar como 

são formulados os problemas científicos e como as hipóteses são postas a prova. Os objetivos 

da ciência são determinados pela necessidade que o ser humano possui de compreender e 

controlar a natureza das coisas compreendendo-as naquilo que elas encerram de evidente, certo 

e verdadeiro. 
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O Ensino de ciências, como os demais ensinos, há de buscar uma relação entre a sala de 

aula e a prática docente, dando significado ao saber, estabelecendo princípios que possam ser 

compartilhados pelo professor e pelos estudantes, pois o conhecimento é racional, sistemático, 

verificável e comunicável. Cada processo de ensino está pautado em certa epistemologia que 

dá o fio condutor a prática docente.  

Segundo Santos (1989, p. 44) a ciência é uma incansável criadora de fórmulas mundo 

(e não apenas daquela em que a ciência moderna se especializou). A ciência realiza três funções 

que são: a de descrever, de explicar e a de prever os dados que integram a realidade em estudo 

tornando o mundo inteligível mediante interpretações ordenadas por meio da subordinação 

mútua entre enunciados em que se assenta o conhecimento científico. Refletir sobre a ciência é 

pensar sobre a verdade da teoria cientifica que desperta no indivíduo o espírito da curiosidade, 

os questionamentos e o interesse de forma que promove o aumento do conhecimento científico. 

Nesse sentido, é necessário uma maior aproximação entre escola e universidade, pois é 

muito importante essa aproximação dos professores da área de ciências no ensino da produção 

científica das universidades, pois isso permite que o professor contribua com seus saberes a 

universidade e esta possa contribuir com o professor em seu processo de ensino. Certamente 

que escola e universidade constituem duas culturas distintas e ambas tem tudo a ganhar em 

projetos de colaboração, especialmente porque os professores da Educação Básica formam-se 

nas universidade e esta, também, produz conhecimento sobre aquela.  

Esse regime de colaboração entre as culturas escolar e universitária favorece a tese de 

que o processo de Educação cientifica deveria começar desde a Educação Infantil, cultivando 

a curiosidade da criança corporificada no desejo de conhecer o mundo, de saber como, por que, 

quando, onde os fatos aconteceram. Toda essa curiosidade é salutar para a formação do humano 

como condição a formação do espírito científico desde a escola. 

Para tanto, é necessário, primeiro, a atividade crítico operativo-construtivo, isto é, a 

atividade de manipular, de tocar, de fazer, de experimentar, de tatear, de construir, de medir, de 

avaliar a realidade concreta do mundo, promovendo o hábito de observar, coletar, investigar, 

comparar e relacionar. Segundo, desenvolver a observação das coisas, do mundo e apreender 

as relações entre os fenômenos observados. O mundo e a sociedade são o grande laboratório de 

pesquisa que permitem a aprendizagem dos conceitos e princípios científicos e isso é uma 
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responsabilidade da escola e da universidade mutuamente e essa perspectiva há de inserir-se 

nos projetos de formação de professores. 

A formação do professor-pesquisador, inicia-se com uma prática pedagógica que, na 

visão de Bachelard (2000. p. 122), se estrutura na dialética estabelecida por tensões e na 

abertura integral, dialetizando o pensamento e aumentando a garantia de criar cientificamente 

fenômenos complexos, ainda não descobertos. Para que isso seja possível, é necessário 

desenvolver no professor essa compreensão de si para que o professor possa, pela aprendizagem 

dos processos de investigação, educar-se cientificamente. 

O professor, enquanto educador científico é justamente aquele docente que estimula a 

curiosidade e o espírito investigativo do estudante, levando-o a observar a realidade concreta 

do mundo, deixando-o realizar experimentos no processo de descobertas e construções de 

relações significativas no contexto da aula. 

Para uma formação nessa perspectiva “já não se pode partir da existência de certezas, 

verdades científicas [é preciso considerar que] tudo está relacionado, recursivamente 

interconectado, em interação constante, em processo de transformação [...]” (MORAES, 2000, 

146). Isso porque não há mais na educação lugar para “uma síntese única e por um caminho 

único, para fazer face ao real que se está redescobrindo dentro e fora do próprio ser humano” 

(BERTICELLI, 2006, p. 148). 

O ensino de ciências cumpre um trabalho de educação cientifica comprometida com as 

dimensões sociais, políticas e econômicas que permeiam as relações entre ciência, tecnologia e 

sociedade. Portanto, trata-se da necessidade de construir a reflexão crítica acerca dos processos 

de produção dos conhecimentos científicos - tecnológicos e de suas implicações na sociedade 

e na qualidade de vida de cada cidadão. O acesso ao conhecimento científico, mediado pelo 

ensino das mais diversas ciências na escola é um esforço para preparar os cidadãos para que 

sejam capazes de participar da vida social e política da sociedade. 

O Ensino de Ciências, enquanto campo de investigação e de produção de ciência, 

desenvolve um processo de educação científica, pois busca preparar profissionais que 

despertam nos estudantes o estímulo à cidadania e para a melhoria da qualidade de vida no seu 

universo social e cultural. 
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A sala de aula é um importante local para exercitar questões que norteiam a construção 

da cidadania e a democracia, envolvendo múltiplos aspectos de diferentes dimensões da vida 

social e cultural do estudante. Por isso, a escola é um espaço de diálogo e conflito. 

Em sala de aula se efetivam as aprendizagens formais e sistemáticas, desta forma os 

conteúdos científicos adquirem vidas ao serem assumidos na qualidade de elementos 

determinados do conhecimento alcançado no entendimento compartilhado entre professores e 

estudantes. 

Segundo Cachapuz (2000, p. 119): 

 

A estratégia de ensino que nos parece mais consistente com as características 
do pensamento científico, é que coloca a aprendizagem como um tratamento 
de situações problemáticas que se baseia fundamentalmente no envolvimento 
dos alunos na construção do conhecimento. 

 

De tal modo que o já aprendido pelo docente torna-se revelação criadora ao confrontar-

se com a situação existencial problematizadora do aluno como força ativa e interrogante. Dá-

se, assim, a aprendizagem de uma intersubjetividade específica que supõe sujeitos diferenciados 

que buscam entender sobre si mesmos e sobre seus mundos. Segundo Santos (1989, p. 25), 

 

A ciência é um conjunto de práticas que pressupõe um certo número de 
virtudes tais como a imaginação e a criatividade, a disponibilidade para se 
submeter à crítica e ao teste público, o caráter cooperativo da investigação 
científica, virtudes que apesar de características do método científico, devem 
ser cultivadas no plano moral e político para que se concretize o projeto de 
“democracia criativa”. 

 

A ciência no contexto da educação escolar direciona-se como um saber histórico e 

provisório oportunizando ao estudante participar de alguma maneira do processo de elaboração 

do conhecimento científico. Isso quer dizer que a escola constitui espaço privilegiado para que, 

em nível de transposição, o conhecimento produzido no âmbito de cada ciência possa chegar à 

escola e os processos de ensino-aprendizagem que nela ocorrem tornam possível que as crianças 

de hoje constituam os cientistas de amanhã. O trabalho da ciência em contexto escolar é de 

transposição didática, cumprindo uma formação científica à todas as gerações que tem acesso 
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à escola. Na medida que o estudante se apropria, mesmo que na superfície do conhecimento 

científico, “para si” ele “elabora” e “produz” ciência. 

O trabalho de educação científica mediado pelo Ensino de Ciências na escola cumpre 

com um processo de superação da pura opinião. Opera-se a passagem da opinião ao 

conhecimento e deste à ciência. Para Bachelard (2000) a ciência se opõe absolutamente à 

opinião. Em ciência, nada é dado, tudo se constrói justificadamente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assumimos que o Ensino de Ciências possui três bases epistemológicas que nascem em 

distintos momentos históricos em diferentes áreas que lhe constituem as condições de ser 

enquanto campo específico do conhecimento humano e educacional. A primeira delas articula-

se aos processos da História e Filosofia da Ciência, o que segue as vias da epistemologia 

construída ao longo do século XX; a segunda desenhada pelos processos cognitivos da 

aprendizagem e suas teorias; a terceira arquitetada na relação entre as ciências tradicionais 

(diga-se os conteúdos científicos) em sua articulação com o ensino de conceitos, procedimentos 

e métodos da ciência no contexto da escolarização e da educação científica. 

Nessa direção, as condições que sustentam o Ensino de Ciências estão articulados as 

epistemologias para educação em ciências, o que lhe coloca em uma condição de permanente 

revisão de sua condição na relação com a epistemologia, as teorias da aprendizagem e o 

conhecimento produzido no campo especifico das diferentes ciências cujo conteúdo chegam a 

sua transposição mediada pela escola e todos os processos sociais. 

Assim, o Ensino de Ciência constitui-se por diferentes fontes e processos que lhe dão 

identidade inter, trans e multidisciplinar. Isso quer dizer que seus múltiplos processos são 

mediados por diferentes conhecimentos que emergem de diferentes áreas do conhecimento 

científico. Além disso os próprios conhecimentos que a área produziu ao longo de sua 

existência.  

Nesse sentido, a constituição epistemológica do Ensino de Ciências desenha-se e se 

repensa na relação entre educação, ciência, tecnologia, sociedade, cultura e ambiente. Para além 

dessa condição, existem epistemologias para o Ensino de Ciências que discutem processos em 

torno da verdade, constituem-se no debate sobre as teorias da verdade, isto é, constrói a partir 
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da epistemologia da ciência em suas múltiplas relações fundadas em diferentes projetos de 

verdade que acabam por definir os critérios mais universais da lógica do pensamento científico. 

Há uma especificidade de conhecimento produzido no âmbito próprio do Ensino de 

Ciências, que emergem das pesquisas construídas pelo próprio campo específico. Essa 

dimensão desenha-se a partir das epistemologias que se constroem no contexto próprio do 

desenvolvimento humano, objeto de estudo da Psicologia, das Ciências Cognitivas e 

Neurociências cujo objeto próprio de investigação é o processo de aprendizagem. Dessas 

pesquisas decorrem teorias que guardam particular relação com o Ensino de Ciências e seu 

contexto escolar e educacional. 

Com isso quero dizer que as epistemologias do Ensino de Ciências constituem-se 

fundantes nas epistemologias da aprendizagem aplicadas e analisadas à luz das necessidades do 

ensino de conceitos. Desse modo, as teorias da aprendizagem articulam-se com os projetos de 

ensino, estes retroalimentam aqueles em um contínuo processo de desenvolvimento deste saber 

científico que institui a estrutura e os princípios da verdade que se estabelece nesse campo do 

conhecimento humano. 

Isso quer dizer que se defende a ideia de que essas epistemologias estabelecem os 

fundamentos para a compreensão da construção do conhecimento científico guiado pela 

produção da ciência na área de ensino. Com essa perspectiva se quer dizer que o campo institui 

epistemologicamente pela pesquisa que faz a mediação entre diferentes projetos de verdade 

com as diferentes teorias em sua construção histórica. Desse modo, se sustenta que a forma de 

estabelecer os fundamentos epistemológicos do Ensino de Ciências está exclusivamente nessa 

articulação que lhe dá consistência. 

É muito claro que a estrutura do conhecimento científico vai muito além do que aqui se 

diz. O que fazemos é uma articulação que opera pela síntese na esperança de estabelecer os 

diferentes territórios epistemológicos que põem em disputa e colaboração a fundamentação de 

um novo campo do saber científico de segunda ordem do qual decorrem em linha direta de sua 

produção em primeira ordem. 

Espera-se que o esforço coletivo desenvolvido até então, ao longo dos últimos 20 anos 

no Brasil, especificamente da área de Ensino de Ciências e matemática possa nós dizer do 

compromisso ético e político do conhecimento desta área, como condição de superação das 

condições de exploração humana que ainda perduram nas sociedades contemporâneas. Esse 
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horizonte do conhecimento científico não corresponde ao fenômeno natural, mas é uma ação 

cultural consciente que põem ciência em outra condição, nunca de neutralidade, mas de 

compromisso com a evolução da humanidade, o que nos faz compreender que a ciência é uma 

cultura que produz uma linguagem como sua condição de verdade. 
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Resumo: O presente artigo é resultado de um mapeamento construído em uma perspectiva 
qualitativa e buscou identificar e analisar as publicações referentes ao ensino de Álgebra, nos 
anos finais do Ensino Fundamental, na tentativa de compreender suas concepções e os reflexos 
desses trabalhos para o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Trata-se de uma 
pesquisa vinculada ao Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Matemática, do 
Campus VII da Universidade do Estado da Bahia, projeto financiado pelo Programa de Apoio 
aos Laboratórios Acadêmicos e parte de pesquisa vivenciada por uma bolsista do Programa 
Afirmativa de Pesquisas e Extensão.  Constituiu-se enquanto espaço de investigação e produção 
de dados os anais das três últimas edições do Encontro Baiano de Educação Matemática, 
especificamente as Comunicações Científicas e Relatos de Experiência publicados. Os dados 
produzidos evidenciaram que essa área de estudo é um campo fértil de discussões, sobretudo, 
pelo número reduzido de publicações que tratam da temática pesquisada.  

Palavras-chave: Mapeamento. Ensino de Matemática. Ensino Fundamental. Álgebra. 

 
 
CONJECTURES FROM A MAPPING: ALGEBRA TEACHING IN THE 

FINAL YEARS OF MIDDLE EDUCATION  
 

Abstract: The present article is the result of a mapping built in a qualitative perspective and 
sought to identify and analyze publications related to the teaching of Algebra, in the final years 
of Elementary Education, in an attempt to understand their conceptions and the reflections of 
these works for the teaching and learning process. This is a research linked to the Laboratory 
of Studies and Research in Mathematical Education, of Campus VII of the University of the 
State of Bahia, a project financed by the Support Program for Academic Laboratories and part 
of research experienced by a fellow from the Affirmative Research and Development Program. 
The annals of the last three editions of the Bahia Mathematical Education Meeting, specifically 
the Scientific Communications and Experience Reports published, were constituted as a space 
for research and data production. The data produced showed that this area of study is a fertile 
field for discussions, above all, due to the reduced number of publications that deal with the 
researched theme. 

Keywords: Mapping. Mathematics teaching. Middle education. Algebra. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante toda a história da humanidade, como apresentou Miorim (1998), o pensar 

matematicamente tem-se constituído como algo inerente ao ser humano e presente nas mais 

diversas ações cotidianas. Inegável a sua importância e contribuição para as principais 

conquistas da humanidade e, por esse motivo, faz-se pertinente que o seu desenvolvimento se 

inicie logo cedo, de forma sistematizada, desde o início da vida escolar. 

A Matemática se alinha a todo o processo educativo, da educação infantil aos cursos de 

pós-graduação. Trata-se de uma ciência exata e, em certos momentos, dependendo do contexto 

e forma como é trabalhada, alguns estudantes não conseguem visualizar a relação entre o que é 

estudado em sala de aula com o seu dia a dia, o que dificulta o desenvolvimento de 

aprendizagens. Essa problemática, apresentada por último, reflete, muitas vezes, nos baixos 

resultados alcançados pelo Brasil nas avaliações, sejam internas ou externas.  

Atualmente, tendo como base os Referenciais Curriculares da Bahia (BAHIA, 2019), o 

ensino de Matemática está dividido em cinco unidades temáticas: i) Geometria; ii) Álgebra; iii) 

Números; iv) Probabilidade e Estatística; v) Grandezas e Medidas. Dentre as unidades temáticas 

apresentadas anteriormente, a Álgebra será objeto central de discussão deste texto de pesquisa. 

Compreendida por muitos alunos como a “parte mais difícil da Matemática”, trata-se de uma 

área com a função de “(...) compreender padrões, relações e funções; Representar e analisar 

situações e estruturas matemáticas usando símbolos algébricos; Usar modelos matemáticos para 

representar e compreender relações quantitativas” (NCTM, 2007, p. 30). 

No entanto, é importante que equívocos conceituais sejam evitados, pois, normalmente, 

como destaca Ponte (2006, p. 06), a Álgebra é vista como conjunto de “[...] regras de 

transformação de expressões (monômios, polinômios, frações algébricas, expressões com 

radicais) e processos de resolução de equações”. Isso, como assevera o autor anteriormente 

referenciado, é constatado em diversos programas de ensino. Em vez de falarem de “Álgebra, 

falam apenas em “cálculo”, ou seja, em “cálculo algébrico”. Trata-se, claramente, de uma visão 

redutora da Álgebra, que desvaloriza muitos aspectos importantes desta área da Matemática” 

(PONTE, 2006, p. 10-11).  

Os currículos escolares, até pouco tempo, eram construídos baseados nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), o qual organizava o ensino de Matemática em quatro eixos: a) 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 3, ISSN 2358-4750 
 

169 

números e operações; b) espaço e forma; c) grandezas e medidas; e d) tratamento da informação. 

Nesse contexto, percebe-se que à Álgebra era destinado um lugar secundário, talvez menos 

importante, em que, ocupava um lugar de Aritmética generalizada, como ferramenta ou 

atividade, como destaca Silva (2006). 

No entanto, com a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em 

2018, a Álgebra tornou-se um eixo destacado de ensino, chamado agora de unidade temática. 

A BNCC é um documento orientador para que após sua publicação, seja construído o 

referencial curricular de cada estado e depois dos municípios como forma de atender as 

particularidades de cada região e garantir o direito de aprendizagem dos estudantes. 

Diante disso, no Documento Curricular Referencial da Bahia (BAHIA, 2019), a 

aprendizagem da Álgebra acontece gradativamente, desde os anos iniciais do Ensino 

Fundamental.  Nesse sentido, com o intuito de garantir e consolidar as aprendizagens ao longo 

da Educação Básica, a unidade temática de Álgebra apresenta habilidades que, articuladamente 

com as outras unidades, objetivam a aprendizagem matemática dos estudantes. 

Diante do exposto até aqui, surge a nossa problemática de investigação: O que tem sido 

publicado sobre a Álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental nas três últimas edições do 

Encontro Baiano de Educação Matemática (EBEM) e como os resultados desses trabalhos 

apresentam implicações para o processo de ensino e aprendizagem da Álgebra? Nessa direção, 

este artigo apresenta uma análise de comunicações científicas e relatos de experiências, 

atrelados à unidade temática de Álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental, publicadas 

nos anais das três últimas edições do EBEM. 

O EBEM, organizado desde 1986, com realização a cada biênio, é um importante evento 

estadual acadêmico-científico, que visa reunir professores, alunos e pesquisadores das diversas 

áreas da Matemática, com o propósito de socializar estudos e experiências, bem como conhecer 

trabalhos desenvolvidos por outros colegas. A escolha pelo período de 2015 a 2019 (da XVI a 

XVIII edição do EBEM) se deu, não só por ser as últimas edições, mas justamente, por ser o 

período de elaboração, aprovação e implementação da Base Nacional Comum Curricular, 

ocasionando discussões em diversos eventos.   

Trata-se de uma pesquisa vinculada ao Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação 

Matemática (LEPEM/CNPq) do Campus VII da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), 

projeto financiado pelo edital interno no 052/2019 do Programa de Apoio aos Laboratórios 
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Acadêmicos (PROLAB). Além disso, este trabalho faz parte de pesquisa vivenciada por uma 

bolsista do Programa Afirmativa de Pesquisas e Extensão1, pelo edital no 067/2019. 

Este texto organiza-se da seguinte forma: primeiro serão apresentados os procedimentos 

metodológicos e em seguida uma descrição dos trabalhos que foram selecionados. Após isso, 

será feita uma análise da concepção dos autores referente à Unidade Temática Álgebra e os 

reflexos dessa visão para a sala de aula. 

 

CAMINHAR METODOLÓGICO  

 

O presente trabalho, pela natureza da problemática proposta, configura-se como 

pesquisa qualitativa, pois trará uma análise detalhada do que não é possível quantificar. Como 

Goldenberg (2004, p. 53) ressalta,   

 
os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações com o 
objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos. Estes dados 
não são padronizáveis como os dados quantitativos, obrigando o pesquisador 
a ter flexibilidade e criatividade no momento de coletá-los e analisá-los. 

 

Diante disso, foi utilizado o levantamento bibliográfico, tendo como instrumento 

metodológico o mapeamento. Conforme Fiorentini, Passos e Lima (2016, p. 18), o mapeamento 

é um “[...] processo sistemático de levantamento e descrição de informações acerca das 

pesquisas produzidas sobre um campo específico de estudo, abrangendo um determinado 

espaço (lugar) e período de tempo”. Ou seja, um instrumento importante para análises de dados 

como a proposta desta pesquisa. 

Elegeram-se como lócus de investigação, os anais das três últimas edições do EBEM, 

mais precisamente os anos de 2015, 2017 e 2019, que ocorreram nas cidades de Salvador, 

Alagoinhas e Ilhéus, respectivamente. A busca pelos anais foi realizada no site do evento. 

Entretanto, por algum problema técnico no site, não conseguimos os anais do ano de 2017.  

Com base nisso, entramos em contato com uma das organizadoras do evento e solicitamos o 

material.  

                                                             
1 Esse programa visa inserir estudantes ingressos na Universidade pelo sistema de cotas nas práticas de pesquisa 
e extensão. 
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Como forma de responder as nossas interrogações de pesquisa propusemos os seguintes 

objetivos específicos: a) identificar quantas pesquisas e quantos relatos de experiência sobre a 

Álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental foram publicados nas três últimas edições do 

EBEM; b) analisar qual(is) a(s) concepção(ões) de Álgebra apresentadas nesses trabalhos 

selecionados; e c) analisar quais os reflexos das pesquisas e vivências realizadas para a sala de 

aula. A seguir, será feita uma explanação de cada objetivo específico, detalhando o processo de 

produção de dados. 

O processo de identificação feito através dos anais do EBEM foi direcionado para 

trabalhos nas modalidades de Comunicação Científica (CC) e Relatos de Experiência (RE), pois 

nossa investigação é voltada às pesquisas já concluídas ou em andamento e relatos de 

experiência, que em sua maioria são provenientes da sala de aula ou de alguma atividade 

pedagógica. Para que os resultados da pesquisa não sejam comprometidos, como asseveram Sá-

Silva, Almeida e Guindani (2009), é importante que a autenticidade, a confiabilidade e a 

natureza do texto sejam atestadas. Em nosso caso, particularmente, por serem textos oriundos 

de um evento científico com avaliação por pares, feita sem que se identifiquem os autores e 

aprovados por eles, entendemos que os textos publicados recebem a validação de um conselho 

científico.   

Nessa direção, conseguimos os trabalhos publicados nos anais a partir da consulta ao 

site do evento. Realizamos, a princípio, a leitura do resumo de todos os trabalhos que estavam 

disponíveis e, para alguns casos, uma leitura prévia do texto, com o objetivo de conseguir 

identificar o assunto abordado e qual o ano escolar do público investigado. Foram 

direcionadores nesse primeiro contato: i) identificar se a pesquisa ou relato de experiência 

falava sobre a unidade temática de Álgebra; ii) se o conteúdo abordado era relacionado à 

Álgebra, como por exemplo, Produtos Notáveis, Função Quadrática, Função Afim, por 

exemplo; e iii) se o público do trabalho eram turmas de 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental. 

Feita a identificação, realizamos o download dos trabalhos mapeados e os arquivamos, 

separando-os por ano do evento. Em seguida, foram feitas leituras completas das comunicações 

e relatos selecionados, com o propósito de compreender qual a concepção de Álgebra 

apresentada nessas publicações e, também, o que tratam sobre o ensino de Álgebra nos anos 

finais do Ensino Fundamental.  
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Feito isso e com o auxílio de um quadro de informações, que será exposto 

posteriormente, foi possível identificar a concepção de Álgebra e/ou do ensino desta, e os 

reflexos dos trabalhos realizados para o processo de ensino e aprendizagem dessa unidade 

temática em cada trabalho. Ou seja, com uma segunda leitura, porém com outro olhar, foi 

possível verificar como cada autor, a partir dos resultados apresentados em seus trabalhos, 

refletem sobre o ensino e aprendizagem da Álgebra. 

Para a análise dos dados produzidos, partindo do apresentado por Ludke e André (1986), 

optamos pela análise documental, ou seja, uma técnica de abordagem de dados que visa 

complementar as informações obtidas por outras técnicas, ou desvelar aspectos novos de um 

tema ou problema. Entendemos por documento, nesse momento, respaldando-se em Cervo e 

Bervian (1983), como toda base de conhecimento suscetível para consulta ou estudo, em nosso 

caso, as comunicações científicas e os relatos de experiências consultados.   

Para isso, de acordo com o apresentado por Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), a 

análise documental precisa apresentar as informações contidas nesses documentos, 

reelaborando conhecimentos, provocando questões e criando novas formas de compreender, 

investigar, interpretar e sintetizar os dados apresentados. E foi justamente isso, que fizemos ao 

longo deste texto de pesquisa. 

Dessa forma, estabelecemos algumas classificações e subclassificações, que foram 

originadas dos objetivos apresentados para esta pesquisa e foi feita a análise dos dados 

produzidos de maneira minuciosa e detalhada, como podemos verificar a seguir. 

 

DESCREVENDO OS TRABALHOS 
 

Identificar e descrever os trabalhos durante o processo de mapeamento, sem dúvida é 

um momento em que nós, enquanto leitores e pesquisadores, conhecemos e mergulhamos no 

íntimo de cada produção. Assim sendo, nessa primeira classificação, será apresentado o 

quantitativo dos trabalhos mapeados e selecionados, como também algumas informações 

particulares dos trabalhos e seus respectivos autores.  

Ao total, foram 422 trabalhos publicados nas três últimas edições do EBEM. 

Observamos, ao longo do mapeamento, que as publicações eram atuais, considerando as 
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edições do evento. O Quadro I mostra a distribuição dos trabalhos por ano de evento e 

modalidade; vejamos a seguir: 

 

Quadro I – Trabalhos por evento e modalidade 

 CC RE 

EBEM 2015 83 63 

EBEM 2017 59 54 

EBEM 2019 98 65 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

De acordo com os dados apresentados no Quadro I, podemos observar que houve um 

declínio na produção acadêmico-científica no ano de 2017, se comparado ao ano anterior; e um 

posterior crescimento em 2019, ano que possui 163 produções, sendo a maior quantidade de 

trabalhos publicados entre as três edições do evento. Vale lembrar, que no ano de 2018 foi 

iniciado o processo de implementação da BNCC no Ensino Infantil e Fundamental, momento 

em que de acordo com Silva (2019, p. 55) passa a ocupar o “[...] foco nos espaços de discussões 

e reflexões por parte da sociedade em geral, principalmente nos espaços educacionais, como 

universidades, secretarias de educação estaduais e municipais de educação e escolas em todo o 

Brasil”, inclusive eventos acadêmicos como o EBEM. 

É perceptível, também, que o número de CC, nas três edições do evento, é superior ao 

número de RE, demonstrando que há uma opção, pelos participantes do evento, pela pesquisa 

científica, o que nos leva a entender o reconhecimento de sua importância para a construção do 

conhecimento científico, sendo pressupostos fundamentais na pesquisa bibliográfica, como 

discutem Pizzani et al. (2012). 

Isso posto, dos 422 trabalhos mapeados, apenas 12 possuíam como foco de discussão a 

Unidade Temática de Álgebra e os anos finais do Ensino Fundamental, como podemos observar 

no quadro de informação abaixo: 
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Quadro II – Distribuição dos trabalhos selecionados 

 CC RE Total 

EBEM 2015 00 02 02 

EBEM 2017 02 00 02 

EBEM 2019 04 04 08 

TOTAL 06 06 12 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

Conforme o Quadro II, o número de trabalhos selecionados nos dois primeiros anos foi 

equivalente, porém em modalidades diferentes. Já no ano de 2019, a quantidade cresceu 

consideravelmente, possuindo 08 produções. É importante ressaltar, que esse período coincide 

com a implementação do Referencial Curricular da Bahia, em 2019, o qual não deve ter 

influência nos trabalhos como um referencial já em vigor, mas em discussão, visto que a data 

limite para submissão no evento foi durante o primeiro trimestre do referido ano. 

Durante o processo de identificação dos trabalhos, não foi encontrado produções na 

modalidade de CC ou RE que discutem sobre a Álgebra nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, apesar dessa área ser agora uma Unidade Temática bem definida pela BNCC. 

Esse dado reitera o que colocamos na introdução deste artigo, de que à Álgebra era destinado 

um lugar secundário, talvez menos importante, como destaca Silva (2006).  

Vale ressaltar que 11, dos 12 trabalhos mapeados, foram produzidos por estudantes do 

curso de licenciatura em Matemática e 01 por um aluno de mestrado em Educação Matemática. 

Esses dados são relevantes para a nossa pesquisa, pois se trata de futuros professores que, desde 

cedo, vivenciam as questões inerentes à sala de aula e realizam análises e reflexões sobre a 

Álgebra. Entretanto, a ausência de publicações de professores de Matemática, em exercício, 

nos faz pensar que: ou esses professores não se reconhecem enquanto público alvo destes 

eventos científicos, que para muitos são espaços destinados aos sujeitos do ambiente 

universitário (algo que precisa ser ressignificado) ou, de fato, não há interesse em se produzir 

sobre o ensino de Álgebra para esse público.  
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A presença de projetos vinculados à produção dos trabalhos foi localizado em 08 dessas 

publicações como, por exemplo, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), o Laboratório do Ensino de Matemática (LEM), o Programa Residência Pedagógica 

(PRP), entre outros, os quais possuem enorme importância para a formação científica e 

pedagógica e, sobretudo, para o percurso de iniciação à docência e constituição da identidade 

docente dos estudantes das licenciaturas, como assevera Pimenta (1996, 1999) e Rocha e Silva 

(2020). 

É nesse contexto, que notamos publicações de diversas instituições, dentre as três 

edições do EBEM. O quadro III, a seguir, apresenta o nome e a frequência de trabalhos por 

autores vinculados as universidades. 

 

Quadro III – Quantidade de trabalhos por instituição 

Instituição Quantidade 

Universidade do Estado da Bahia 05 

Universidade Estadual de Feira de Santana 02 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 01 

Universidade Federal do Oeste da Bahia 01 

Universidade Federal de Sergipe 01 

Universidade Estadual de Santa Cruz 01 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia da 
Bahia 

01 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 

 

Como podemos observar, quase todos os trabalhos são de instituições baianas, somente 

um deles é proveniente de uma universidade de outro estado que estabelece limite territorial, 

ou seja, vizinho à Bahia. Por incluir três edições do evento, as cidades em que foram realizadas 

conseguiu abranger sul e leste da Bahia alcançando quase toda comunidade acadêmica do 

território baiano. 

A multicampia da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) certamente teve influência 

em ser a instituição que deteve mais trabalhos nesse período, com 05 publicações presentes em 

todos os três anos de evento. Em seguida, temos a Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS), com 02 trabalhos durante o EBEM – 2019. É importante observar que aparecem com 
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mais frequência instituições federais, mesmo os trabalhos sendo em sua maioria de 

universidades estaduais.  

 

ÁLGEBRA E SUAS CONCEPÇÕES 

 

Após as CC e RE identificados e separados, nos propomos, nessa segunda classificação, 

a analisar a(s) concepção(ões) de Álgebra e/ou do ensino dela, explorando, por exemplo, os 

autores mais citados pelos trabalhos, como também a presença da BNCC e/ou o Documento 

Curricular Referencial no percurso de fundamentação. 

Identificamos que todos os trabalhos selecionados são de cunho qualitativo, porém as 

abordagens metodológicas diferem, sendo elas: 01 bibliográfica; 02 descrevem a realização de 

uma atividade baseada na utilização de situação-problema e na pesquisa exploratória; 05 

qualitativas e com análise de conteúdo apoiado em questionários, provas do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB) e resoluções de questões por alunos; 01 pesquisa 

descritiva e analítica; e 03 não apresentam abordagem, focando somente nos recursos 

pedagógicos utilizados.  

É nesse contexto, que ao realizarmos a leitura completa das produções selecionadas, foi 

verificada a ausência de embasamento teórico nos documentos curriculares em 07 trabalhos; ou 

seja, nenhum desses, embora sejam experiências educacionais, cita e/ou referencia a BNCC ou 

o Referencial Curricular Baiano durante suas análises. Um dado curioso é que 05 dos 07 

trabalhos são da edição do evento realizado no ano de 2019, ano em que a Base Nacional já 

havia sido publicada e, discussões estaduais e municipais quanto à construção de seus currículos 

encontrava-se em andamento. 

Ou seja, mesmo com todo esse movimento curricular na educação brasileira antes do 

evento, essas produções não se valeram em realizarem essa reflexão. Entretanto, houve um 

referenciar aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 05 trabalhos. Dentre eles, Rocha 

e Cruz (2019) citam os PCN rapidamente para defender o ensino de Matemática de forma 

contextualizada e ligada ao cotidiano dos alunos. 

Santos e Madruga (2019, p. 03) referenciam a BNCC três vezes apresentando a 

importância do conhecimento Matemático, mostrando que “(...) a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC (BRASIL, 2017) reforça a importância do conhecimento matemático na 
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vida de todos os estudantes da Educação Básica”, porém não referindo-se, especificamente, a 

Álgebra. 

De acordo com a BNCC (BRASIL, 2017, p. 270), a Unidade Temática Álgebra possui 

como finalidade a construção do pensamento algébrico, enfatizando o “(...) desenvolvimento 

de uma linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise da interdependência de 

grandezas e a resolução de problemas por meio de equações ou inequações”, sendo um processo 

contínuo durante todo o Ensino Fundamental. 

Semelhantemente, o Referencial Curricular da Bahia (BAHIA, 2019), além de 

apresentar essa discussão, enfatiza diversas vezes a importância dos alunos compreenderem os 

procedimentos que são utilizados por eles durante o processo de aprendizagem da Álgebra e 

não somente memorizá-los. É importante destacar, por ser documentos educacionais, que não 

foi possível encontrar uma visão ou conceito do que seja Álgebra, somente objetivos do ensino 

dessa área como uma Unidade Temática. 

Nesse sentido, foi percebida a presença de alguns autores referenciados recorrentemente 

pelos trabalhos selecionados, os quais conceituam a Álgebra e/ou discutem sobre a construção 

do pensamento algébrico durante o processo de ensino e aprendizagem, dos quais podemos 

citar: Borralho (2007); Booth (1995); Gil (2008); Kaput (1995); Lew (2004); Lima (2016); Lins 

e Gimenez (1997); Luna e Souza (2013); Milton (1998); Ponte (2005); Ponte, Branco e Matos 

(2009); Rosa, Dias e Medeiros (2006); Usiskin (1995). 

Dentre eles, Lew (2004, p. 93, apud BRANCO, 2013) conceitua a Álgebra e constrói 

uma reflexão sobre o pensamento algébrico, destacando que a "Álgebra é muito mais do que 

um conjunto de fatos e técnicas; é uma maneira de pensar", ou seja, o pensamento algébrico 

não necessita de “fatos ou técnicas”. De acordo com Lima (2016, p. 10), 

 
[...] o pensamento algébrico objetiva a compreensão de padrões e relações 
nos diversos contextos e isso se traduz em uma nova maneira de o professor 
trabalhar e produzir um conhecimento que provocará efeitos na melhoria da 
compreensão dos aspectos formais da álgebra. 

 

No manuscrito de Lima (2016) apresenta-se um mapeamento dos trabalhos publicados 

no Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), durante o período de 1998 a 2013, 

sobre o pensamento algébrico nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Foi apontado que nesse 

período foram apresentados apenas quatro trabalhos com o tema pensamento algébrico, dentre 
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as seis edições do evento. Isso mostra a necessidade de estudos e pesquisas sobre a Álgebra nos 

anos iniciais, como evidencia Lima (2016, p. 10) “[...] pensamos que pesquisas dentro desta 

temática devem ser incentivadas, pois são importantes, inclusive para o desenvolvimento de 

materiais curriculares”. Entretanto, o autor ressalta a presença de muitos trabalhos sobre 

pensamento algébrico ou sobre a Álgebra referentes aos anos finais do Ensino Fundamental. 

Analogamente, em um mapeamento realizado nos anais da IV edição do Congresso 

Nacional de Educação (CONEDU) por Silva e Santana (2018), que possuía como objetivo 

analisar a forma que os jogos no ensino de Matemática estão sendo abordados em pesquisas 

sobre educação Matemática, destacou uma menor frequência dos jogos na abordagem de 

conteúdos da Álgebra, em pesquisas do ensino médio. De acordo com os autores, existe a 

necessidade de novos estudos que contemplem o campo matemático da Álgebra, como sendo 

um espaço de conhecimento fundamental para o aluno.  

Nessa discussão, Brito, Santos e Leite (2017) justificam as dificuldades no ensino da 

Álgebra como sendo a inserção tardia desse estudo na vida escolar dos estudantes e afirma que 

a “Educação Algébrica o quanto antes, é essencial para que os alunos consigam se desprender 

um pouco da Aritmética e comecem a construir o pensamento algébrico” (BRITO; SANTOS; 

LEITE, 2017, p. 03). 

Brito, Santos e Leite (2017) constroem seu texto com enfoque nas dificuldades do 

processo de ensino-aprendizagem da Álgebra que versam em muitas visões, desde o currículo 

até a sala de aula. Para eles (2017, p. 05),  

 
É necessário que haja a compreensão do que seja a Álgebra e qual sua 
aplicabilidade, identificando, inicialmente, como ela se relaciona com outros 
conteúdos já vistos anteriormente e demonstrar como ela será aplicada, 
posteriormente, em outras áreas.  
 

Durante suas análises, foi muito discutido e defendido por eles que “(...) pode-se afirmar 

que é possível utilizar a Aritmética como um caminho para se entender a Álgebra” (BRITO; 

SANTOS; LEITE, 2017, p. 06), como sendo a antecipação do ensino da Álgebra para os anos 

iniciais, em consonância com a organização curricular da BNCC (2017). Sem dúvida, a 

Aritmética é indissociável da Álgebra e, por isso, requer do docente a construção de caminhos 

para que alcance essa conexão entre os objetos de conhecimento. 
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Sobre isso, uma reflexão frequente durante a abordagem teórica de alguns dos trabalhos 

mapeados, refere-se a discussão da passagem da Aritmética para a Álgebra e a construção de 

suas conexões durante o ensino. Ou seja, considerando a Álgebra como Aritmética 

generalizada, citado por Usiskin (1995, apud Fonseca et al. 2019, p. 02) como uma das 

concepções da Álgebra. 

Nesse cenário, Maciel e Nascimento (2019, p. 04) trazem essa mesma reflexão 

relacionada ao pensamento algébrico, em que “(...) no período de transição do pensamento 

numérico para o pensamento algébrico, muitos estudantes passam por dificuldades”, as quais 

para eles “(...) o estudante passa muito tempo acostumado apenas com os números e quando 

aparecem as letras observa-se uma resistência ao novo e uma rejeição ao modo de se ensinar”. 

Rodrigues e Nunes (2019, p. 04) mostram que uma possibilidade é a exploração de 

“Problemas que despertam nos alunos a busca pelo padrão geral é um caminho para a 

compreensão da utilização da variável e consequentemente da procura da Generalização e da 

construção de expressões algébricas”. 

Diante disso, identificamos que 07 trabalhos mapeados não se aprofundam na discussão 

sobre a Álgebra, visto que, não discutem sobre ela durante seu texto. Com isso, somente 05 

trabalhos tratam da Álgebra, discutindo-a como: processo de ensino da Álgebra; construção do 

pensamento algébrico; e uso de materiais manipuláveis, como o Algeplan. 

Nessa perspectiva, foi verificado nos trabalhos os seguintes conteúdos referentes à 

Unidade Temática de Álgebra: equação polinomial do primeiro grau; equação polinomial do 

segundo grau; polinômios; produtos notáveis e pensamento algébrico. Somente em dois 

trabalhos não foi possível realizarmos essa identificação, pois, apresentaram de forma geral. 

Dentre eles, o mais citado foi a função do primeiro grau com 05 trabalhos referentes a 

esse conteúdo; entretanto, somente um deles conceitua o assunto, ressaltando a sua 

aplicabilidade, como podemos observar na fala de Monteiro et al. (2019, p. 05) em que o “[...] 

estudo da função do primeiro grau é muito importante para entendermos variações de grandezas 

em diferentes situações e também nos possibilita analisar gráficos que envolvam o nosso 

cotidiano”. Os autores (2019, p. 06) também destacam a interdisciplinaridade da função do 

primeiro grau, onde segundo eles “(...) pode ser usado em outras áreas do conhecimento, como 

na física, na química, na biologia e assim por diante”. 
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As pesquisas sobre a Álgebra, especificamente o ensino dela, possivelmente será 

apresentado e ancorado em outra reflexão, como jogos, materiais manipuláveis e como esses 

recursos pedagógicos são potencialmente eficazes no processo de ensino-aprendizagem da 

Álgebra. 

Nessa perspectiva, todos os RE e uma CC apresentam a análise do ensino da Álgebra 

ancorado em recursos pedagógicos, como: materiais manipuláveis, em sua maioria, jogos e 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). 

Monteiro et al. (2019, p. 03) afirmam que “[...] a exploração de recursos tecnológicos 

se torna uma ferramenta muito útil para auxiliar a atividade docente, assumindo um importante 

papel e possibilitando consideráveis avanços nos processos de ensino”. Os autores fazem 

referência ao uso do software Geogebra no ensino da Função Afim, um aplicativo gratuito, 

multiplataforma e multifuncional para todos os níveis de ensino. 

Logo, de acordo com Avelino, Souza e Santos (2019, p. 04),  

 
[...] os jogos pedagógicos em sala de aula permitem a construção do 
conhecimento matemático, além de avaliar o grau de aproveitamento do 
conteúdo trabalhado, oportuniza também, que o educando desenvolva sua 
autonomia na busca de estratégias para chegar ao resultado, fazendo desta 
disciplina um momento divertido, dinâmico e prazeroso através dos recursos 
utilizados. 

 

Sobre os jogos, Silva (2014) e Silva e Teixeira (2016) apresentam que o jogo e a 

brincadeira fazem referência ao lúdico, ou seja, são instrumentos potencialmente lúdicos no 

processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Avelino, Souza e Santos (2019), 

concordando com Silva (2014) e Vieira e Silva (2020), acreditam que essas atividades possuem 

potencial lúdico.  

Além do software e dos jogos, outro recurso discutido foi o material manipulável, muito 

fundamentado nos pressupostos de Lorenzato (2006), como no trabalho de Nascimento, 

Brandão e Santana (2019, p. 08), em que denominam como objetos o que pode ser tocado, 

sentido e movimentado por uma pessoa, possuindo como objetivo a aprendizagem, o que de 

acordo com Junior e Machado (2015, p. 05)  

 
[...] por acreditarmos no potencial da utilização dos materiais manipuláveis 
enquanto recurso que pode favorecer a construção do conhecimento 
matemático por parte dos alunos e colaborar com a proposta de ensino do 
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professor, optamos pelo uso desses materiais como recurso a ser utilizado 
em nossa oficina. 

 

Sem dúvida, os materiais manipuláveis possuem em si um diferencial para o ensino da 

Matemática, a partir do momento que a construção da aprendizagem possa ser em um 

movimento do concreto para o abstrato, como ressalta Rocha e Cruz (2019, p. 03), pois a “[...] 

construção desses materiais junto à turma é algo bastante positivo e dá sentido o porquê daquele 

material para explicar determinados conteúdos”, ou seja, o momento de construção do material 

também é um espaço para aprendizagem, como exposto por Fiorentini e Miorim (1990). 

Essas e outras discussões referentes ao ensino de Álgebra permeiam não somente o meio 

acadêmico de estudos, como também dentro das salas de aula e em especial no planejamento 

das aulas de Matemática. As dificuldades são reais e o docente precisam de formação adequada 

para conseguir reverter essa situação (SILVA et al., 2020). 

Fonseca et al. (2019) também citam essas situações e ressaltam que “(...) no estudo da 

Álgebra, em especial, por requerer abstração, é preciso que o professor comece a desenvolvê-

la, e isso pode ser feito com situações problemas do cotidiano” e materiais manipuláveis, como 

jogos. Os autores citam o uso do Algeplan, o qual segundo Nascimento, Brandão e Santana 

(2019, p. 05), 

 
Inspirados no trabalho de Rosa et al. (2006), seguimos argumentando que o 
objetivo principal do uso do Algeplan, como já mencionado, foi relacionar as 
figuras geométricas (quadrados e retângulos) com expressões algébricas, 
funcionando como um material de apoio no ensino de expressões algébricas, 
monômios, polinômios e fatoração de trinômios de segundo grau. 

 

Além dessa linha de reflexão construída pelos Relatos de Experiência, voltadas ao 

trabalho com os conteúdos dessa unidade temática, as 05 Comunicações Científicas possuem 

outro viés, mais voltados à pesquisa, os quais são divididos em: 02 investigam as dificuldades 

no ensino da Álgebra e durante esse processo; e 03 analisam a construção da compreensão do 

pensamento algébrico e da função do primeiro grau. Na maioria dos trabalhos, a análise de 

conteúdo é a abordagem escolhida, como por exemplo, a CC de Maciel e Nascimento (2019) 

que buscou analisar duas questões presentes na Prova Brasil do município baiano de Barreiras. 

Nesse contexto, para Rodrigues e Nunes (2019), iniciar os conceitos matemáticos a 

partir de um problema é uma forma do aluno construir a aprendizagem e segundo os autores, 
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esse movimento é possível com a aula baseada na abordagem da resolução de problemas, como 

apontam Rodrigues e Nunes (2019, p. 02),  

 
(...) é um meio onde se possibilita a construção do conhecimento com 
significado. Implica propor um trabalho onde não se conhece antecipadamente 
o método para sua resolução, mas onde se busca estratégias e conhecimentos 
anteriores que auxiliam na construção da solução e, por consequência, a 
construção de novos conceitos matemáticos.  

 

Logo, Santos e Madruga (2019, p. 07) trazem a Etnomodelagem como uma “[...] 

ferramenta metodológica que procura sistematizar os conhecimentos matemáticos de diferentes 

grupos culturais”, ou seja, é possível construir conceitos matemáticos utilizando as diversas 

vivências de grupos sociais. 

 

REFLEXOS PARA O ENSINO DE ÁLGEBRA 

 

Nessa terceira e última classificação, será exposta a análise dos reflexos das pesquisas 

e relatos para a sala de aula, especialmente para o processo de ensino e aprendizagem da unidade 

temática Álgebra. Ou seja, iremos analisar o que os trabalhos sinalizam sobre o ensino da 

Álgebra nos anos finais do Ensino Fundamental e os possíveis reflexos dos estudos e vivências 

para a sala de aula. 

Realizando a leitura da apresentação dos resultados obtidos ao final das pesquisas ou 

intervenções pedagógicas dos trabalhos selecionados, conseguimos identificar que 01 CC e 03 

RE descreveram o desenvolvimento e aplicação da atividade, não deixando textualmente posto 

os impactos da mesma para a sala de aula, o que dificultou o nosso trabalho em relação ao 

objetivado nessa seção. 

Ou seja, nesses 04 trabalhos em que foram discutidos recursos metodológicos, como o 

software, materiais manipuláveis e trabalhada a análise de questionário, os reflexos positivos 

e/ou negativos deles para a aprendizagem da Álgebra foram apresentados superficialmente (ou 

não apresentados), o que dificultou perceber as relações construídas quanto ao trabalho e suas 

implicações para a sala de aula. 

Já no trabalho de Brito, Santos e Leite (2017) é discutido bibliograficamente as 

dificuldades e os principais erros cometidos por alunos de uma determinada turma durante o 
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processo de amadurecimento conceitual da linguagem algébrica. Sem dúvida, as dificuldades e 

os erros provenientes delas, afetam o processo de aprendizagem dos alunos, possuindo diversos 

fatores, como destacam os autores Brito, Santos e Leite (2017, p.11) onde  

 
[...] é perceptível que, por trás do erro, existem muitas questões que devem ser 
levadas em consideração, tendo em vista que o erro não se justifica sozinho, 
há um conjunto de fatores já citados, que induz o aluno a cometê-lo. 

 

Como no processo de aprendizagem, as dificuldades antecedem a aprendizagem, os 

alunos compreendem alguns pontos do conteúdo ao final de cada atividade, como é destacado 

por Nascimento, Brandão e Santana (2019, p. 07) “[...] apesar das dificuldades apresentadas 

pelos estudantes em visualizar as relações algébricas durante a manipulação do Algeplan, eles 

compreenderam as diferentes propriedades que foram trabalhadas [...]”. Nesse momento, vale 

o professor direcionar essas dificuldades no processo de ensino e aprendizagem para a 

construção do conhecimento desses alunos, como asseveram Silva e Souza (2014). 

Com isso, Fiaes e Santos (2017) apresentam uma reflexão da avaliação dos alunos 

referente à atividade proposta envolvendo conceitos de equação polinomial do primeiro grau, 

em que destacam que os alunos sentiram dificuldades, como evidencia Fiaes e Santos (2017, p. 

11), onde 

 
[...] os alunos alegarem que existiram dificuldades com a atividade de pesquisa 
relacionada às operações, leitura e interpretação das questões, além disso, os 
discentes têm dificuldades na expressão de seu próprio pensamento e opinião 
referente às justificativas pessoais.  

 

Uma justificativa apresentada para as dificuldades desses alunos, como a apresentada 

pelos autores Fiaes e Santos (2017, p. 11), é de que “[...] a maior parte dos discentes não tinha 

frequência em resolver situações problemas em sala de aula”, o que fazia com que eles não se 

familiarizassem com questões envolvendo a Álgebra e gerasse bloqueios e dificuldades. 

Semelhantemente, Maciel e Nascimento (2019) ao analisarem resoluções de algumas 

questões algébricas da prova da Saeb/Prova Brasil, do município de Barreiras-BA, perceberam, 

baseados nos registros escritos, que os alunos possuíam dificuldades em escrever uma 

expressão algébrica, bem como calcular o valor numérico dela.  
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Sobre isso, os autores Maciel e Nascimento (2019, p. 11) destacam a necessidade de 

“(...) continuidade da pesquisa em relação ao ensino e aprendizagem da matemática, com o 

envolvimento dos professores que atuam na rede, em projetos de formação continuada”, ou 

seja, elementos importantes e cruciais para que o processo de ensino e aprendizagem aconteça 

de forma tranquila e eficaz para os discentes. 

Logo, na pesquisa de Nascimento, Brandão e Santana (2019), apesar de utilizarem 

material manipulável para o ensino de Álgebra, o Algeplan, os alunos sentiram dificuldades na 

manipulação das peças, o que de acordo com Nascimento, Brandão e Santana (2019, p. 08), 

pode 

 
[...] inferir que essas dificuldades podem ser fruto da falta de reflexões sobre 
a associação da Álgebra com a geometria e a falta de oportunidades para 
trabalhar definições e conceitos matemáticos com o uso de materiais 
manipuláveis. 

 

Diante disso, vale ressaltar que a construção, manipulação e uso de recursos 

pedagógicos manipuláveis não garante aprendizagem, como vivenciado por Avelino, Souza e 

Santos (2019, p. 07), no momento que foi verificado “[...] alguns grupos de alunos conseguiram 

montar o quadrado, efetuando os cálculos corretamente, já outros alunos não atingiram o 

objetivo, pois não conseguiram resolver as equações [...]”. 

Além disso, verificamos que em 06 trabalhos foram destacados pontos positivos com a 

utilização de recursos pedagógicos, desde as relações professor-aluno, como na aprendizagem 

dos discentes. Monteiro e Neto (2019) relatam como o software Geogebra pode aproximar o 

aluno do professor, tornando esse vínculo fundamental para um bom andamento em sala de 

aula. 

Paralelamente, Rocha e Cruz (2019) trazem o uso de materiais manipuláveis como um 

recurso positivo para o ensino de Matemática para deficientes visuais, o que segundo os autores 

(2019, p. 09),  

[...] mais uma vez com o uso de materiais concretos foi possível observar o 
quanto é importante o uso dessas ferramentas auxiliando o ensino e 
aprendizagem dos conteúdos matemáticos e também para inclusão desses 
alunos especiais, facilitando a compreensão. 
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Junior e Machado (2015, p. 05) observam durante a utilização do material concreto, os 

resultados positivos provenientes da utilização desse recurso, em que os autores ficaram “(...) 

bastante satisfeitos com as respostas elaboradas pelos estudantes, pois a maioria dos alunos 

respondeu de forma correta e conseguiram explicitar suas estratégias para encontrar os valores 

das caixinhas”. Já Santos et al. (2015) verificam graficamente que a análise de erros auxilia na 

aprendizagem de produtos notáveis, pois os alunos erraram menos as questões respondidas, 

comparado ao que responderam antes de aplicarem o recurso geométrico na turma. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Partindo do que foi objetivado por nós nesta pesquisa (identificar e analisar as 

comunicações científicas e relatos de experiências, atrelados à unidade temática de Álgebra nos 

anos finais do Ensino Fundamental, publicadas nos anais das três últimas edições do Encontro 

Baiano de Educação Matemática (EBEM) e compreender as implicações dos trabalhos 

realizados para o ensino e aprendizagem da Álgebra), concluímos que o espaço de pesquisa e 

vivências, sobre essa temática, ainda é insipiente, pontuando-se a ausência de trabalhos 

realizados pelos professores em exercício, em um movimento de olhar para a própria prática; o 

que reflete para dificuldades, muitas vezes, de olhar para a ação docente enquanto pesquisador 

(SILVA e OLIVEIRA, 2020).   

De igual modo, mesmo não sendo nosso objetivo primário, percebemos durante o 

mapeamento, que não havia produções na modalidade de CC ou RE que discutissem a Álgebra 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, apesar dessa área ser agora uma Unidade Temática 

bem definida pela BNCC. 

Outro ponto que merece destaque é o fato de alguns trabalhos não tratarem teoricamente 

o objeto de estudo ou da experiência. Alguns textos não conceituaram Álgebra/ensino de 

Álgebra, como aconteceu em outras pesquisas semelhantes, como a realizada por Suzart e Silva 

(2020). Observamos também, a frequente exploração de recursos pedagógicos para o ensino de 

Álgebra que, na maioria das vezes, reflete positivamente para a aprendizagem dessa área de 

estudo.  
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Resumo: No contexto da sociedade em que vivemos, com a utilização das tecnologias digitais 
da informação e comunicação (TDIC) é possível criar condições metodológicas e tecnológicas 
que favorecem a formação do professor que ensina Matemática. Partindo desse contexto, este 
artigo é fruto de uma discussão numa roda de conversa realizada no II Colóquio Interfaces 
Acadêmicas entre a Graduação e Pós-Graduação, realizada na Universidade Federal de Sergipe 
(UFS), promovida pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Professores Tecnologias 
da Informação e Comunicação (FOPTIC), e de modo particular, o texto ora apresentado tem 
como objetivo discutir sobre as TDIC nas aulas de Matemática no contexto da cibercultura, e 
mostrar experiências formativas potencializadas pela comunicação móvel e ubíqua 
desenvolvidas na disciplina Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática 1, do Curso de 
Pedagogia, da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), com 32 alunos matriculados na 
disciplina, dos turnos Vespertino e Noturno. Constatamos que a participação dos envolvidos no 
processo foi um fator significativo para o estudo, o que possibilitou momentos de reflexões e 
discussões, haja vista a preocupação dos sujeitos no âmbito da construção do conhecimento, 
sendo o conhecimento construído ativamente por eles na utilização dos dispositivos propostos 
em cada desafio, e não passivamente recebido. 

Palavras-chaves: Mobilidade. TDIC. Ensino de Matemática. 
 
 
 

DIGITAL MOBILE AND UBIQUITOUS INFORMATION AND 
COMMUNICATION TECHNOLOGIES (TDIC) IN THE TRAINING OF 

TEACHERS WHO TEACH MATHEMATICS 
 
 

Abstract: In the context of the society in which we live, with the use of digital information and 
communication technologies (TDIC) it is possible to create methodological and technological 
conditions that favor the training of teachers who teach mathematics. Based on this context, this 
article is the result of a discussion in a conversation circle held at the II Academic Interfaces 
Colloquium between Undergraduate and Graduate Studies, held at the Federal University of 
Sergipe (UFS), promoted by the Group of Studies and Research in Teacher Education 
Information and Communication Technologies (FOPTIC), and in particular, the text presented 
here aims to discuss DICT in Mathematics classes in the context of cyberculture, and to show 
training experiences enhanced by mobile and ubiquitous communication developed in the 
subject Knowledge and Methodologies of Teaching of Mathematics 1, from the Pedagogy 
Course, from the Federal University of Alagoas (UFAL), with 32 students enrolled in the 
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discipline, from the Evening and Night shifts. We found that the participation of those involved 
in the process was a significant factor for the study, which enabled moments of reflections and 
discussions, given the subjects' concern in the scope of knowledge construction, with 
knowledge being actively constructed by them in the use of the proposed devices in each 
challenge, and not passively received. 

Keywords: Mobility. TDIC. Mathematics teaching. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desafio de fazer pesquisa em Educação Matemática e TDIC nos remete a reflexões 

sobre as possibilidades e potencialidades que esse binário possui para produzir significados nos 

processos de ensino e de aprendizagem, dentro e fora da escola, para a reorganização do 

pensamento matemático relativo às mudanças curriculares, buscando encarar desafios, numa 

construção coletiva de conhecimento científico. (BORBA, 1999) 

As TDIC no ensino de Matemática podem ser utilizadas nos processos formativos como 

atribuição de sentido ao processo educativo e à produção de significados no contexto da cultura 

contemporânea, a cibercultura. De acordo com Santos (2014), a cibercultura é cultura 

contemporânea mediada pelo digital em rede na tessitura entre a cidade e o ciberespaço, e a 

forma como lidamos, tratamos e interagimos a partir das tecnologias digitais, não como 

ferramentas, mas, como interfaces e dispositivos com produção de sentidos, autorias e práticas 

de docência e formação. 

Pesquisas vêm sendo desenvolvidas com as tecnologias digitais em diversas áreas, como 

por exemplo, design, engenharia, arquitetura na criação de projetos arquitetônicos, modelagem, 

planejamento e design urbano; na Física, permitem realizar simulações ou modelos físicos, 

criação de laboratórios experimentais etc; na Medicina e Biologia, aproveitam o poder de 

simulação do ambiente; na Matemática, nos estudos sobre Geometria; na Geografia, tornando 

possível estudar mapas, através de coordenadas, latitude, longitude e altitude. Na visita aos 

museus já existentes nesses ambientes, podemos relacionar a História; os jogos e empresa, na 

criação de negócios empresariais; na simulação de diferentes formas de governança, incluem-

se Administração, Marketing, Finanças e Contabilidade. 

Além de provocar mudanças no âmbito educacional, associada aos contextos de 

mobilidade e ubiquidade, entendemos ainda que a cibercultura potencializa as práticas 
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pedagógicas e os espaços formativos a partir de fundamentos que valorizem a autonomia, o 

diálogo, a pluralidade e as interações sociais, pois para Lemos (2002, p. 131), a cibercultura é 

uma forma “[...] sociocultural que emerge da relação simbiótica entre a sociedade, a cultura e 

as novas tecnologias de base macroeletrônicas”. Na mesma linha de pensamento, Santaella 

(2003, p.77) entende que a cultura contemporânea é formada a partir de um complexo de redes 

em “[...] imbricamento de diferentes lógicas comunicacionais em um mesmo espaço social”. 

Deste modo, neste artigo, defendemos o argumento de que as TDIC podem ser utilizadas 

nas aulas de Matemática como um catalisador de uma mudança no paradigma educacional e 

que promova a aprendizagem, ao invés do ensino.   Que o controle do processo de aprendizagem 

esteja nas mãos do aprendiz, na perspectiva da mobilidade e ubiquidade (SANTAELLA, 2010), 

objetivando discutir sobre as tecnologias digitais nas aulas de Matemática no contexto da 

cibercultura, e mostrar experiências formativas potencializadas pela comunicação móvel e 

ubíqua1. Isso auxilia o professor a entender que a educação não é somente a transferência da 

informação, mas um processo de construção do conhecimento do aluno, como produto do seu 

próprio engajamento intelectual ou do aluno como um todo. 

Para evidenciar tais considerações, neste texto, inicialmente, problematizamos a 

concepção das TDIC em contextos formativos.  Em seguida, evidenciamos o delineamento do 

estudo e exemplos de experiências formativas nas aulas de Matemática potencializadas pela 

comunicação móvel e ubíqua a partir das interfaces disponibilizadas numa perspectiva 

dialógica, colaborativa e cooperativa com 32 alunos do curso de Pedagogia da Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL), matriculados na disciplina Saberes e Metodologias do Ensino da 

Matemática 1, nos turnos Vespertino e Noturno, por fim, discutimos algumas considerações 

acerca das TDIC e da experiência relatada.  

 

TDIC EM CONTEXTOS FORMATIVOS E SUAS IMPLICAÇÕES NAS AULAS DE 
MATEMÁTICA 
 

O potencial pedagógico das TDIC permite e oferece aos seus usuários acesso à 

informação, conversação com os sujeitos envolvidos e a liberdade de navegabilidade em tempo 

                                                             
1 Entende-se por ubiquidade a coordenação de dispositivos inteligentes, móveis e estacionários para prover aos 
usuários acesso imediato e universal à informação e novos serviços, de forma transparente, visando aumentar as 
capacidades humanas” (SANTELLA, 2013, p.17). 
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e espaço, possibilitando, de forma integrada, o desenvolvimento de tarefas, veiculação de 

dados, ajustes às necessidades e aos objetivos de cada curso, na organização, reorganização e 

flexibilização curricular, a fim de atender às novas exigências para a construção do 

conhecimento sistematizado, que instiguem à investigação e à curiosidade do sujeito em 

formação. 

A autonomia do aprendiz é cada vez mais, urgente para desencadear elementos que 

estabeleçam conexões com a diversidade de ritmos, disponibilidades, interesses e a 

multiplicidade de tarefas de cada usuário, pois segundo Almeida e Valente (2011, p. 36), as 

tecnologias digitais podem 

 

[...] potencializar as práticas pedagógicas que favoreçam um currículo voltado 
ao desenvolvimento da autonomia do aluno na busca e geração de informações 
significativas para compreender o mundo e atuar em sua reconstrução, no 
desenvolvimento do pensamento crítico e auto reflexivo do aluno, de modo 
que ele tenha capacidade de julgamento, auto realização e possa atuar na 
defesa dos ideais de liberdade responsável, emancipação social e democracia. 

 

No entanto, é preciso criar condições para que alunos e professores venham a utilizar as 

TDIC não somente em sala de aula, mas no seu cotidiano, tendo em vista que é possível também 

na educação desenvolver práticas educativas que reflitam sobre a cultura contemporânea com 

dispositivos nas palmas das mãos, pois, de acordo com Couto, Porto e Santos (2016, p. 11), “as 

culturas juvenis se organizam e se desenvolvem com o uso de aplicativos”. 

Conforme Ramal (2003, p. 48), precisamos “dominar as linguagens, compreender o 

entorno e atuar nele, ser um receptor crítico dos meios de comunicação, localizar a informação 

e utilizá-la criativamente e locomover-se bem em grupos de trabalho e produção de saber”, 

sendo autores da sua própria fala e do próprio agir, exercitando no dia a dia tarefas que permitam 

superar dificuldades e limitações do seu navegar com as tecnologias, além de possibilitar 

momentos de comunicação e expressão. 

Há que se considerar a visão de Mantovani e Santos (2011, p. 295) sobre as tecnologias, 

ao afirmarem que 

 
essas tecnologias possibilitam uma comunicação em rede, emergentes do 
ciberespaço, promovendo novas formas de (re)construção dos conhecimentos, 
através de processos mais cooperativos e interativos, bem como a construção 
de novos espaços de aprendizagem, na medida em que modifica as 
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representações de tempo e espaço e a relação do sujeito com seu próprio corpo 
e com a construção de sua própria história. 

 

Já para Santaella (2013), a mobilidade das TDIC e a conexão contínua através da 

internet permitem ampliar o espaço de sala de aula, favorecendo a emergência de novas 

possibilidades, em que conhecimentos podem ser construídos, interesses, necessidades e 

desejos podem ser compartilhados, constituindo-se numa participação coletiva e de forma 

intuitiva, além da capacidade de aprender e do talento para socializar o aprendizado.  

Mediante tal contexto, para Bairral (2013, p. 1) dialogar sobre as tecnologias móveis 

implicadas no ensino de Matemática, podem efetivar o desenvolvimento de 

 

[...] uma estratégia de melhorar a compreensão do usuário e como forma de 
desenvolver novas interfaces e alternativas para usá-las. Sendo assim, acredito 
que o incremento de recursos touchscreen - como os iPods, iPhones e iPads 
(tablets) – também promoverão novos impactos e trarão diversos desafios para 
o ensino e a aprendizagem em geral e, para a matemática, em particular. 

 

Com a inserção das inovações tecnológicas no contexto escolar, a escola é desafiada a 

observar, a repensar as práticas educativas, a sinalizar e construir novos modos de se relacionar 

com tais recursos e contribuir para com a consolidação de uma nova cultura de ensino e de 

aprendizagem, já que na sociedade atual a comunicação é cada vez mais audiovisual e 

interativa, e nela, a imagem, som e movimento se complementam na constituição da mensagem, 

de modo particular, via a mobilidade. 

A mobilidade trouxe novos hábitos de comunicação, e dentre elas, a comunicação 

móvel, que de acordo com Drummond e Couto (2015, p. 130), “está no bojo das principais 

transformações ocorridas na sociedade nos últimos anos, e essa mobilidade foi intensificada 

com a miniaturização das tecnologias, a portabilidade, a convergência midiática e a conexão 

sem fio”. Tal mobilidade pode facilitar a nossa prática pedagógica, ampliando possibilidades 

no ponto de vista educativo, já que oferecem múltiplas formas de representações da informação 

e comunicação, diferentes formas de interação, capacidade de armazenamento e versatilidade 

na elaboração e desenvolvimento de materiais didáticos. 

Porém, a formação do professor com TDIC está diretamente relacionada com o enfoque, 

a perspectiva, a concepção mesmo que se tem da sua formação e de suas funções atuais, e deve 

ser concebida como reflexão, pesquisa, ação, descoberta, organização, fundamentação, revisão 
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e construção teórica, e não como mera aprendizagem de novas técnicas, atualização em novas 

receitas pedagógicas ou aprendizagem das últimas renovações tecnológicas. Segundo Oliveira 

(2002, p. 94), é preciso que essa formação tenha como pressupostos: 

 

flexibilidade, de modo a atender a demanda do aprendiz, ao invés de importar-
lhe conceitos que nem sempre são significativos a ele; modularidade, de 
maneira a estruturar o curso de acordo com as necessidades específicas da 
comunidade dinâmica e virtual de aprendizagem em questão. 

 

Na medida em que as TDIC são disponibilizadas e utilizadas nos espaços formativos, e 

de modo particular, nas aulas de Matemática, tais dispositivos funcionam como interfaces que 

se unem através de diagonais e consolidam as interações, a interatividade, a autonomia, a 

colaboração, a comunicação e a aprendizagem, como mostra a Figura 1. 

            

Figura 1 – Características básicas no uso de TDIC 
 

 
Fonte: Oliveira (2015) 

 

Observa-se na Figura 1 que tais elementos se complementam e interagem a fim de 

possibilitar no contexto educacional competências que permitam a pesquisa, avaliação, reflexão 

e criticidade das informações disponíveis na rede, e o uso de dispositivos digitais pode estar 

associado a tomada de decisões, em prol de um objetivo comum por meio das TDIC, articulando 

a teoria e a prática em sala de aula, ampliando as possibilidades de ensino e de aprendizagem. 

Adaptação 
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Ao integrar nos contextos educativos, essa relação pode ser uma proposta enriquecedora 

e um processo contínuo de vivências incorporadas no cotidiano dos alunos e professores na 

busca da criação de sentidos, compreendendo as possibilidades de transformação da prática 

educativa a partir das TDIC.  

 

O DELINEAMENTO DO ESTUDO E EXEMPLOS DE EXPERIÊNCIAS 
FORMATIVAS NAS AULAS DE MATEMÁTICA POTENCIALIZADAS PELA 
COMUNICAÇÃO MÓVEL E UBÍQUA 

 

Considerando a importância das TDIC nos espaços formativos, suas metodologias, 

práticas e mediações pedagógicas, interfaces, contribuições e potencialidades para os processos 

de ensino e de aprendizagem em Matemática, a partir de estratégias didáticas que possibilitem 

melhores práticas através destes dispositivos, apresentamos exemplos desenvolvidos nas aulas 

da disciplina Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática 1, do curso de 

Pedagogia/UFAL, entre maio e setembro de 2019. Os sujeitos envolvidos assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando o uso da imagem e das suas falas 

quando necessário for. 

Para melhor compreender as informações e a construção de ideias significativas, a partir 

dos desafios que emergiram durante o processo de parte dos alunos matriculados, consideramos 

nos dispositivos acionados os aplicativos que fossem de fácil acesso e de forma gratuita e a 

experiência vivida por cada aluno buscando constituir situações novas, que exigiam do grupo, 

participação, engajamento, espírito investigativo, autonomia, persistência e ânimo. 

Nesse âmbito, é necessário pensar numa concepção de formação que compreenda um 

conjunto possível de formas de interação e de cooperação entre pesquisadores, formadores, 

professores e outros atores do espaço acadêmico suscetíveis de favorecer a prática reflexiva e 

a profissionalização interativa a partir das tecnologias digitais, estimulando a sinergia das 

competências profissionais. (MORAN, 2007) 

 A partir deste contexto e das concepções até aqui refletidas, apresento algumas práticas 

educativas no cenário da formação inicial do professor que ensina Matemática. 
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Figura 2 – Práticas Educativas na formação inicial do professor que ensina Matemática 
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PRODUÇÃO DE VÍDEOS 

 

SCRATCH 

 

REALIDADE AUMENTADA 

 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2019) 

 
 

Esses espaços de aprendizagem se devem a uma proposta curricular aberta e flexível 

que regulamente soluções para problemas sócios cognitivos comuns ao grupo e, por outro lado, 

se apoiem no trabalho cooperativo, explorando novas possibilidades de representação do 

conhecimento adquirido. 

Ao longo do desenvolvimento das atividades foram compartilhadas as orientações, 

planejamento da disciplina, arquivos de textos, vídeos, atividades propostas, registros 
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fotográficos de atividades desenvolvidas em sala, listas de discussões a partir de uma temática 

para que pudessem refletir e tencionar o seu uso na prática educativa e compreender toda a 

dinâmica. E para melhor compreender a importância dos espaços e experiências vivenciadas 

para a formação docente, os alunos revelam em suas falas ao longo de uma entrevista que:  

 
O uso de dispositivos móveis favoreceu o acesso às informações que 
atendessem aos objetivos do curso proposto, pois trabalho bastante 
interessante, quando o professor disponibilizou alguns textos e slides para 
reflexões. (Aluno 2) 
 
Apesar de somente ter utilizado e acessado o básico, foram disponibilizados 
orientações e chats, inserção de vídeos e textos, favorecendo a leitura e 
discussão nos encontros. (Aluno 14) 
 
Só posso dizer que o que foi disponibilizado, facilitou bastante as minhas 
práticas de leituras na busca de informações, esclarecimentos de dúvidas 
através do messenger, produções de atividades propostas, atendendo o meu 
ritmo de estudo. (Aluno 28) 
 
As atividades desenvolvidas na disciplina favoreceram momentos de 
interações entre colegas e professor e monitor da disciplina, tirando dúvidas e 
possibilitando novas formas de pensar e praticar com o uso dessa rede social, 
tornando o grupo muito interessante, sob a forma de construção e 
experimentos. (Aluno 32) 

 

Outro fato importante ao longo do desenvolvimento da disciplina, os alunos foram 

capazes de avaliar suas estratégias e formas de trabalhar com os dispositivos apresentados. À 

proporção que se reflete sobre a postura e a prática de cada aluno na disciplina, o sujeito Aluno 

20 percebe-se o aperfeiçoamento da utilização das interfaces e a compreensão da dinâmica de 

utilização da proposta pedagógica de cada atividade apresentada: 

 

O avanço que tive ao longo do curso, minha autonomia, utilização dos 
dispositivos e compreensão da arquitetura de como cada proposta era 
trabalhada, sendo mais maduro para compreender toda a dinâmica de 
usabilidade dos aplicativos, percebi o grande fascínio e estímulo deste espaço 
para a nossa formação. A cada encontro uma expectativa de como seria e o 
que faríamos durante o curso. (Aluno 20) 

 

Apesar da falta de conhecimento teórico e prático da usabilidade dos dispositivos 

aplicados ao longo da disciplina, os alunos se organizavam em grupos e os que tinham mais 

habilidades com as tecnologias digitais colaboravam com aqueles que tinham algumas 
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dificuldades de compreensão e funcionamento de cada um deles, buscando contribuir para uma 

aprendizagem que levasse todo o grupo à busca constante de informações e trocas de 

experiências, transpondo a sua concepção do que seria ensino e aprendizagem mediante uma 

comunicação móvel e ubíqua. (OLIVEIRA, 2015)  

Assim, é possível o professor planejar seu espaço formativo centrado para as 

necessidades, características, comportamentos e limitações dos seus alunos, valorizando sua 

expressão escrita e visual, apontando recomendações que permitam e orientem o 

desenvolvimento de práticas educativas nas aulas de Matemática centradas no aluno, com 

diferentes estratégias de aprendizagem, de acordo com os interesses, a familiaridade com o 

assunto, a motivação e a criatividade, além de proporcionar uma aprendizagem colaborativa, 

interativa e autônoma. 

Importante destacar aqui que tais atividades proporcionaram amplas possibilidades de 

interação, de acesso, de comunicação e de conhecimento aos sujeitos envolvidos, visando uma 

aprendizagem para além das atividades escolares do quadro e do giz, do lápis e do papel, pois 

o fazer pedagógico se torna colaborativo, plural e aberto em tempo de conectividade, 

mobilidade e ubiquidade, quando conectamos os sujeitos envolvidos com práticas digitais. 

(SANTAELLA, 2010)  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Discutir sobre as TDIC nas aulas de Matemática no contexto da cibercultura e mostrar 

experiências formativas potencializadas pela comunicação móvel e ubíqua foi o objetivo deste 

artigo desse modo, a potencialidade de cada dispositivo apresentado e utilizado nas aulas da 

disciplina Saberes e Metodologias do Ensino da Matemática 1 possibilitou ao aluno uma melhor 

forma para participar e interagir com as atividades propostas de forma efetiva, desde que os 

objetivos estejam bem definidos e a orientação para a realização das atividades tenha uma 

linguagem clara, abrigando assim o compartilhamento de experiências, reflexões e sentimentos 

entre os envolvidos, potencializando a construção de uma rede de aprendizagem, sem receio de 

escrever, se expor e realizar as atividades nos espaços adequados, para que se possa refletir 

criticamente sobre o seu uso. 
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Com o intuito de ampliar a discussão para os professores que ensinam Matemática, 

divulgar práticas educativas, possibilidades de uso em sala de aula, a parceria entre professor 

e alunos na troca de ideias e informações, recuperando o sentido da responsabilidade, da 

contribuição e compromisso de tecer redes interativas e cooperativas que possibilitaram 

intervenções do conteúdo veiculado no ritmo de cada sujeito envolvido na atividade, e 

mostrar experiências formativas potencializadas pela comunicação móvel e ubíqua, 

constatamos que as ações desenvolvidas, serviram para reflexão e efetivação de uma 

formação do professor que ensina Matemática visando à promoção do desenvolvimento do 

saber de cada sujeito, sendo capaz de ampliar o seu universo de sentidos com relação às 

temáticas estudadas. 

Criar espaços formativos mediante as TDIC nas aulas de Matemática é urgente na 

sociedade midiática em que se vive. As rápidas mudanças sociais via desenvolvimento 

tecnológico, atingem a educação na contemporaneidade, sendo possível, estabelecer através da 

ampliação desses espaços híbridos e criativos, dimensões pedagógicas nas formas de ensinar e 

de aprender, gerando dinâmicas que se relacionam e se articulam com os saberes-fazeres.  

Contudo, as TDIC abrem novos espaços para a formação do professor que ensina 

Matemática em contextos de cibercultura, e vão além do recebimento de informações. Tais 

dispositivos, desenvolvem habilidades intelectuais de escrita, leitura do ambiente, criatividade, 

curiosidade, interpretação, para a resolução de problemas e estratégias didáticas. Desenvolver 

o raciocínio, a atenção ou a sociabilidade de conhecimentos prévios e/ou adquiridos, pode 

contribuir na construção de novos sujeitos sociais capazes de interferir no processo de 

transformação da sociedade.  

O desejo de uma melhor participação e a interação nas atividades realizadas foram 

condições mencionadas pelo grupo de alunos. Eles assumiram que precisavam ser sujeitos 

ativos do processo a partir dos dispositivos disponibilizados pelo professor, para que pudessem 

superar seus limites e as dificuldades encontradas durante a sua utilização, pois quanto maiores 

às interações, maior a sistematização dos conteúdos propostos.  

Necessita-se de olhares que articulem, a inserção das TDIC nas aulas de Matemática 

potencializadas pela comunicação móvel e ubíqua, como um espaço para o compartilhamento 

de saberes e experiências, e que facultem aos sujeitos posturas investigativas e multiplicadoras 
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de concepções que permitam exercer uma posição crítica ante a sua realidade, interrogando-a, 

buscando alternativas teóricas e práticas diante de suas problemáticas. 
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Resumo: O desafio do presente artigo é dialogar com duas obras de alcance internacional, que 
apesar de vivenciarem conjunturas diferentes, com relação aos lançamentos e objetivos, 
convergiram, no que se refere a contribuição para as discussões de educação. A primeira obra 
é de Edgar Faure et al, publicado em 1977, com o título “Aprender a ser”. A segunda obra é de 

Edgar Morin (2000), intitulada“Os sete saberes necessários à educação do futuro”. Utilizamos 

como metodologia, a análise das obras, buscando como objetivo, verificar como as obras 
contribuíram para a fundamentação de ideias acerca do conhecimento e do ensino, dialogando, 
em seguida, com as narrativas das categorias geográficas e contribuição para análise do estado 
de Alagoas. Assim, apresentamos Alagoas, a partir de conceitos e categorias da Geografia, 
demonstrando as diversas condições de representações, através do ensino de geografia, do 
estado, como um território, ou contendo territórios, regiões, espaços etc. É uma forma de tornar 
manifesto um determinado espaço, através do território, da região, do lugar e da paisagem e de 
outras possiblidades, como redes, escalas, ambientes, fronteiras, que constituem o cabedal 
teórico de conhecimento geográfico, como um aporte teórico que apresenta e que contribui com 
a educação e com o conhecimento. Atestamos nessas obras em análise que a educação deve ser 
vista como condição indispensável para o desenvolvimento de uma sociedade, estando 
relacionada a cultura, a economia, a política e sobretudo ao contexto do avanço dos 
conhecimentos técnicos e científicos que transformam e aceleram os processos em escala local 
e global. 

Palavras-chave: Conhecimento. Educação. Geografia. 
 

 
EDUCATION, CULTURE AND GEOGRAPHY: DIALOGUES OF 
EDUCATION AND NARRATIVES OF GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE 
 
Abstract: The initial challenge of this text is to promote a dialogue with two works of 
international scope, which, despite experiencing different situations, in relation to the launches 
and objectives, converged, regarding the contribution to education discussions. The first work 
is by Edgar Faure et al, published in 1977, with the title “Aprender a ser”. The second work is 

by Edgar Morin (2000), entitled, “The seven-knowledge necessary for the education of the 
future. We used as a methodology, the analysis of the works, seeking as an objective, to verify 
how the works contributed to the foundation of ideas about knowledge and teaching, 
dialoguing, then, with the narratives of the geographical categories and contribution to the 
analysis of the state of Alagoas. Thus, we present Alagoas, from concepts and categories of 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 3, ISSN 2358-4750 
 

206 

Geography, demonstrating the various conditions of representations, through the teaching of 
geography, of the state, as a territory, or containing territories, regions, spaces, etc. It is a way 
of making manifest a given space, through the territory, the region, the place and the landscape 
and other possibilities, such as networks, scales, environments, borders, which constitute the 
theoretical capital of geographic knowledge, as a theoretical contribution that presents and 
contributes to education and knowledge. We attest in these works under analysis that education 
must be seen as an indispensable condition for the development of a society, being related to 
culture, economics, politics and above all to the context of the advancement of technical and 
scientific knowledge that transform and accelerate processes at scale local and global. 

Keywords: Knowledge; Education. Geography. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O desafio inicial desse texto é promover um diálogo com duas obras de alcance 

internacional, que apesar de vivenciarem conjunturas diferentes, com relação aos lançamentos 

e objetivos, convergiram, no que se refere a contribuição para as discussões de educação. 

Atestamos nessas obras em análise que a educação deve ser vista como condição indispensável 

para o desenvolvimento de uma sociedade, estando relacionada a cultura, a economia, a política 

e sobretudo ao contexto do avanço dos conhecimentos técnicos e científicos que transformam 

e aceleram os processos em escala local e global. 

A primeira obra é de Edgar Faure, presidente da Comissão Internacional para o 

Desenvolvimento da Educação, estabelecida pela Organização das Nações Unidas para 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). No exercício da presidência dessa comissão Edgar 

Faure em companhia de Felipe Herrera, Abdul-Razzak kaddoura, Henri Lopes, Artur V. 

Petrovski, Majid Rahnema e Frederick Champion Ward, publicaram um relatório intitulado: 

“Apprendre à etre” no ano de 1972, tendo esse documento ganhado repercussão significativa 

ao ajudar na formulação de estratégias em escala internacional para o desenvolvimento da 

educação. Posteriormente, esse relatório foi reeditado no ano de 1977, em língua portuguesa, 

com o título “Aprender a ser”, tendo este contribuído para as nossas reflexões.  

Acrescentamos que esse relatório é considerado um marco importante na condução das 

discussões e das políticas de educação desde as últimas três décadas do século XX, defendendo 

a compreensão de educação ao longo da vida, tendo sido escrito no auge das mudanças 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 3, ISSN 2358-4750 
 

207 

tecnológicas e de reformas econômicas, que provocaram significativos avanços na estrutura da 

economia. (CÁRIA; ALVES, 2018)  

A segunda obra é de Edgar Morin (2000), intitulada, “Os sete saberes necessários à 

educação do futuro”, em que o autor expressa suas ideias sobre a educação do amanhã. 

Ressaltamos que essa obra não está limitada a níveis formais de educação, mas aborda 

problemas específicos para cada nível diferente, se referindo aos buracos negros da educação, 

ignorados, desdenhados ou fragmentados.   

Morin (2000) esclarece no prólogo do texto que a leitura antecede aos guias de ensino, 

não podendo ser visto como um tratado para o conjunto das disciplinas, uma vez que, seu 

objetivo consiste em expor questões centrais que são comumente esquecidas e que ele considera 

importante para serem abordadas no século XXI. 

A partir dessa breve apresentação discorremos que essa tarefa não foi fácil, pois trata-se 

de duas obras que trabalham conteúdos densos do conhecimento e com perspectivas diferentes. 

Mas, o propósito foi de se apropriar daquilo que unifica os discursos em função da educação e 

do conhecimento. O conhecimento no seu sentido mais amplo, capaz de fundamentar a 

compreensão de uma educação permanente e de uma educação planetária, conforme aponta 

Morin (2000). 

A obra “Os sete saberes necessários à educação do futuro”, é um convite a repensar 

nossa condição humana na terra enquanto sujeito, sociedade e espécie e o relatório “Aprender 

a ser”, deixou uma grande contribuição e mostrou a necessidade de se unir, cada vez mais, a 

vida e a educação. 

Em seguida, ajustado a essa discussão inicial, apresentamos Alagoas, a partir de 

conceitos e categorias da geografia, demonstrando as diversas condições de representações, 

através do ensino de geografia, do estado de Alagoas, como um território, ou contendo 

territórios, regiões, espaços etc. É uma forma de tornar manifesto um determinado espaço, 

através do território, da região, do lugar e da paisagem e de outras possiblidades, como redes, 

escalas, ambientes, fronteiras, que constituem o cabedal teórico de conhecimento geográfico, 

como um aporte teórico que apresenta e que contribui com a educação e com o conhecimento. 
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EDUCAÇÃO E CULTURA NA PERSPECTIVA DE FAURE E MORIN: DIÁLOGO 
CONVERGENTE  

 

Destacamos de início que a obra de Faure et al (1977), ganhou repercussão significativa 

ao ajudar na formulação de estratégias, em escala internacional, para o desenvolvimento da 

educação e por essa razão, espera-se introduzir neste artigo determinados apontamentos da 

discussão dessa obra, que dialogam com o trabalho de Edgar Morin (2000), conforme obras 

apresentadas. 

Apesar de contextos diferentes e da natureza distinta das obras dos dois autores 

apresentados, esperamos reunir aspectos convergentes das discussões acerca da educação e do 

conhecimento, capazes de debaterem aspectos relevantes para a compreensão da educação num 

contexto planetário, pois abordam questões que ainda estão abertas e não foram superadas, 

fazendo parte dos desafios da educação do presente e do futuro. Na verdade, revelam lacunas 

antigas que estão presentes nos países que vivenciam contextos diferentes e que implicam em 

seus modelos educacionais.   

Nesse contexto, amparados por Faure et al (1977, p. 19), atentamos para um 

questionamento realizado pelos autores, ao pensar na ideia de refletir o alcance do todo, isto é, 

de não esquecer do resto do mundo,  

 
Ao caminhar para os cumes do conhecimento e do poder, como é possível não 
se sentir inquietação, e em breve angustia, ao considerar as vastas zonas de 
sombra que marcam no planeta uma geografia da ignorância, além de que 
existe ainda uma geografia da fome e da mortalidade precoce?  

 
Essa inquietação expressada no relatório de Faure et al (1977), revela as angustias em 

decorrência das disparidades econômicas e intelectuais no contexto mundial, marcadas pela 

miséria e pelo analfabetismo ainda presentes em determinados espaços. 

Os dados apontados no relatório constatavam, segundo Faure et al (1977, p. 21 e 22) 

que, “Mesmo que os efeitos da expansão económica sejam muito diferentes segundo as regiões 

do mundo e segundo as categorias sociais, a revolução das comunicações de massas (mas 

media) e da cibernética atinge todos e tudo.” 

Nesse contexto, acrescentando que, 
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A revolução científico-técnica coloca assim, os problemas do conhecimento e 
da formação, numa perspectiva inteiramente nova – a dum homem 
inteiramente novo quanto às suas possibilidades intelectuais e activas – e 
apresenta-os pela primeira vez, segundo uma óptica verdadeiramente 
universal. (FAURE et al 1977, p. 22). 

 

Faure et al (1977) interpretam que a revolução científica e técnica é a enorme corrente 

de informação a disposição do homem, associada a imensa massa de meios de comunicação e 

outros numerosos fatores econômicos e sociais que atuam de forma considerável nos sistemas 

tradicionais da educação, colocando em evidência a frágil forma de certa instrução, ampliando 

as funções do autodidatismo e do crescente valor das atitudes ativas e conscientes de aquisição 

do conhecimento. 

Ainda, Faure et al (1977) destacam que o mundo real está sendo constituído pelo avanço 

da revolução científica e técnica num contexto que propiciava possibilidades do conhecimento, 

deixando claro que estamos sempre nos apropriando de uma ideia que justifica ou explica o 

mundo em que vivemos.  

Dialogando com Morin (2000, p.28), atestamos que esse, preocupa-se em esclarecer que 

não se pode efetivamente ensinar o que é o conhecimento, “é preciso entender que o 

conhecimento nunca é um reflexo ou espelho da realidade, ele é, na verdade a tradução, seguida 

de uma reconstrução do mundo real”. 

Nessa conjuntura, Faure et al (1977, p. 26), apontam que a educação permanente é 

constituída de elementos essenciais como o empreendimento educativo e o conjunto das 

atividades educativas destinadas às crianças, aos jovens e aos adultos, cuja finalidade consiste 

em  apoiar o indivíduo a “dominar não só as forças naturais e produtivas, mas, as forças sociais, 

e fazendo-o, adquirir o próprio domínio e as suas preferências e dos seus atos de maneira a 

promover as ciências, sem se tornar seu escravo”. 

 Colaborando com essa discussão, Morin (2000, p.35) destaca que,  

 
A era planetária necessita situar tudo no contexto e no complexo planetário. 
O conhecimento do mundo como mundo é necessidade ao mesmo tempo 
intelectual e vital. É o problema universal de todo cidadão do novo milênio: 
como ter acesso às informações sobre o mundo e como ter a possibilidade de 
articulá-las e organizá-las? Como perceber e conceber o Contexto, o Global 
(a relação todo/partes), o Multidimensional, o Complexo? Para articular e 
organizar os conhecimentos e assim reconhecer e conhecer os problemas do 
mundo, é necessária a reforma do pensamento. Entretanto, esta reforma é 
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paradigmática e, não, programática: é a questão fundamental da educação, já 
que se refere à nossa aptidão para organizar o conhecimento. 

 

É preciso expressar que não é a quantidade de informações, nem a sofisticação em 

matemática que podem dar conta sozinha de um conhecimento pertinente, mas, sobretudo, a 

capacidade de colocar o conhecimento no contexto interdisciplinar. Por exemplo se olharmos 

para a geografia como área do conhecimento, ela não dar conta de toda realidade é preciso se 

servir de outras áreas do conhecimento para compreender e explicar o mundo. 

Na perspectiva de Faure et al (1977, p. 101) este destaca que,  

 
A ideia da educação global (pela escola e fora da escola) e da educação 
permanente (durante a juventude e ao longo de toda a existência) manifesta-
se já poderosamente como uma aspiração consciente, ditada por múltiplas 
necessidades, tanto nos países sofrendo da estagnação duma economia 
tradicional como nos países arrastados por uma evolução dinâmica. 

 

De forma a avançar nas discussões, Morin (2000) afirma que o conhecimento pertinente 

é aquele que não mutila o seu objeto de estudo, pois é preciso, em primeiro lugar, um mundo 

formado pelo ensino disciplinar. E é evidente, que as disciplinas de toda ordem ajudaram no 

avanço do conhecimento e elas são insubstituíveis. Infelizmente, o que existe entre as 

disciplinas é invisível e as conexões entre elas também são invisíveis, o que nos mostra que não 

significa que seja necessário conhecer somente uma parte da realidade através de uma 

disciplina, é necessário ter uma visão que possa situar o conjunto dessas relações, pois conforme 

Morin (2000, p. 35), “A era planetária necessita situar tudo no contexto e no complexo 

planetário”.  

Morin (2000) considera que o conhecimento pertinente é aquele que a educação poderá 

torná-los evidentes, quando situar no contexto, no global, no multidimensional e no complexo.  

Só assim, o conhecimento será pertinente. 

Enquanto Faure et al (1977, p.123) afirma que,  

 
A compreensão do mundo é um dos fins maiores da educação, mas esta 
preocupação traduz-se, frequentes vezes, ou pelo enunciado de explicações 
abstractas, de princípios pretensamente universais, ou por um utilitarismo 
estreito, igualmente incapaz de responder às interrogações dos espíritos jovens 
confrontados com o real e curiosos do seu próprio destino. 
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Entendemos que a compreensão do mundo é um grande desafio, mas requer ser 

contextualizado, embora que determinados conhecimentos resultem em cair no risco de uma 

visão utilitarista estreita, levando a incapacidade de responder às interrogações das inquietações 

dos jovens, confrontados com o real, enquanto curiosos do seu próprio destino.  

Morin (2000, p.50), ao falar da “condição humana”, chama a atenção para nossa 

identidade que é completamente ignorada pelos programas educativos, uma vez que não 

interrogam a nossa condição humana, que implica em primeiro questionar a nossa posição no 

mundo. É notável o fluxo de conhecimento no final do século XX, que traz nova luz sobre a 

situação do ser humano no universo e, 

 
Os progressos concomitantes da cosmologia, das ciências da Terra, da 
ecologia, da biologia, da pré-história, nos anos 60-70, modificaram as idéias 
sobre o Universo, a Terra, a Vida e sobre o próprio Homem. Mas estas 
contribuições permanecem ainda desunidas. O humano continua esquartejado, 
partido como pedaços de um quebra-cabeça ao qual falta uma peça. (MORIN, 
2000, p.47-8).  

 

De acordo com Faure et al (1977, p.130) é preciso, 

 
Aprender para viver; aprender a aprender, de maneira a poder adquirir 
conhecimentos novos ao longo de toda a vida; aprender a pensar de maneira 
livre e crítica; aprender a amar o mundo e a torná-lo mais humano; aprender a 
desenvolver-se no e pelo trabalho criador. 

 

Os valores da vida e de uma educação permanente são essenciais para a sociedade do 

século XXI, em plena era das telecomunicações, da informação, das redes de internet (lan, wlan, 

man wan, bluetooth etc). Morin (2000, p. 64) adverte que “na era das telecomunicações, da 

informação, da internet, estamos submersos na complexidade do mundo, as incontáveis 

informações sobre o mundo sufocam nossas possibilidades de inteligibilidade”. 

Vivemos sob o mesmo teto do avanço tecnológico no mundo, no entanto, isso não tem 

implicado em respeitar e a conviver com o outro.  É necessário respeito pelo presente, não só 

com o tempo que vivemos, mas como humanos que habitamos no planeta. Segundo Morin 

(2000, p. 76), “Aprender a estar aqui significa: aprender a viver, a dividir, a comunicar, a 

comungar; é o que se aprende somente nas — e por meio de — culturas singulares”.  
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É imperativo em nossos dias aprender a ser, viver, compartilhar e comunicar como 

humanos do planeta terra, que compõem uma identidade terrena e que ultrapassam o fato de 

pertencer a uma cultura.  

Para Faure et al (1977, p.141), 

 
O professor, a par de seus trabalhos tradicionais, é chamado a tornar-se cada 
vez mais um conselheiro um interlocutor; mais o que ajuda a procurar em 
comum os argumentos contraditórios do que aquele que tem todas a verdades 
preparadas; deverá consagrar mais tempo e energia às actividades produtivas 
e criadoras: interacção, discussão, animação, compreensão, encorajamento. 

 

Na ausência dessas relações entre educandos e educadores, não haverá uma evolução 

autêntica da democratização da educação.  

Nesse sentido, Morin (2000, p. 84) afirma que:  

 

É preciso aprender a enfrentar a incerteza, já que vivemos em uma época de 
mudanças em que os valores são ambivalentes, em que tudo é ligado. É por 
isso que a educação do futuro deve se voltar para as incertezas ligadas ao 
conhecimento [...]. 

 

Acreditamos que a incerteza do conhecimento é gerada pelas novas descobertas que a 

sociedade faz ao aprender, ao criar e ao transformar a vida. Desta forma, a ideia de educação 

permanente é muito relevante e faz parte da natureza humana.  

Contudo, Faure et al (1977) adverte que, “Seria com certeza erro pretender ver nela uma 

descoberta do nosso tempo. A noção de continuidade do processo educativo não é nova. 

Conscientemente ou não, o homem não cessa de se instruir e de se educar ao longo de toda a 

sua vida [...]” (FAURE et al 1977, p. 223-224).  

Então, a educação não pode ser definida somente pela relação a um conteúdo 

determinado que se ministra através de disciplinas/matérias, mas deve-se conceber como um 

processo do ser, que, através da diversidade de suas experiências, aprende a expressar, a 

comunicar, a questionar o mundo e a tornar-se sempre mais sujeito da sua própria história. 

Nesse contexto, Faure et al (1977, p.225), colocam que 

 
A ideia de que o homem é um ser inacabado e não pode realizar-se senão ao 
preço duma aprendizagem constante tem sólidos fundamentos não só na 



 

 

 

ARTIGO ORIGINAL 

 
 

copyright©2021 caminhos da educação matemática em revista (online)/IFS  |  v. 11, n. 3, ISSN 2358-4750 
 

213 

economia e na sociologia, mas também na evidência trazida pela investigação 
psicológica.  

 

As investigações nas diferentes áreas do conhecimento atestam que o ato de aprender 

faz parte da natureza humana, nesse sentido, Morin (2000, p.80) explica que,  

 
As civilizações tradicionais viviam na certeza de um tempo cíclico cujo 
funcionamento devia ser assegurado por sacrifícios às vezes humanos. A 
civilização moderna viveu com a certeza do progresso histórico. A tomada de 
consciência da incerteza histórica acontece hoje com a destruição do mito do 
progresso. O progresso é certamente possível, mas é incerto. A isso 
acrescentam-se todas as incertezas devido à velocidade e à aceleração dos 
processos complexos e aleatórios de nossa era planetária, que nem a mente 
humana, nem um supercomputador, nem um demônio de Laplace poderiam 
abarcar. 

 

Desse modo, a realidade não é facilmente legível, as ideias e teorias não refletem nossa 

vida real, uma vez que podem ser traduzidas de maneira errôneas. Nossa realidade não é outro 

senão nossa compreensão da realidade. Desta forma, deve-se tratar a educação como um 

empreendimento dinâmico. Faure et al (1977, p.271), advoga da ideia de que a educação 

permanente é a pedra angular da cidade educativa, visto que, todo o indivíduo deve ter a 

possibilidade de aprender durante a vida inteira e define que:  

 
O conceito de educação permanente estende-se a todos os aspectos do acto 
educativo; engloba-os todos, e o todo é mais que a soma das partes. Não se 
pode identificar na educação uma parte permanente distinta do resto, que não 
o seria. Dizendo doutro modo, a educação permanente não é nem um sistema, 
nem um domínio educativo, mas o princípio onde se baseia a organização 
global dum sistema e por conseguinte a elaboração de cada uma das suas 
partes. 

 

No que se refere a pensar a educação permanente como um princípio a ser perseguido 

pelos modelos educacionais, como um conceito coerente com as transformações e as 

necessidades do indivíduo no contexto democrático é importante de ser considerado através de 

uma relação da existência ou não desse sistema. Nesse contexto Morin (2000, p.107), destaca 

que, 

 
A democracia não pode ser definida de modo simples. A soberania do povo 
cidadão comporta ao mesmo tempo a autolimitação desta soberania pela 
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obediência às leis e a transferência da soberania aos eleitos. A democracia 
comporta ao mesmo tempo a autolimitação do poder do Estado pela separação 
dos poderes, a garantia dos direitos individuais e a proteção da vida privada. 

 

A democracia não se resume ao aspecto numérico de representação política, mas aos 

direitos individuais e a segurança de uma vida. Faure et al (1977, 172) escreveu que, “O futuro 

das nossas sociedades é a democracia, o desenvolvimento, a transformação. O homem que as 

sociedades têm de formar é o homem da democracia, do desenvolvimento humanizado e da 

transformação”. Este homem ainda está sendo forjado pelas resistências aos modelos 

totalitários dos seus países.  

Contudo, é relevante destacar os enormes obstáculos a compreensão com a indiferença, 

o egocentrismo, o etnocentrismo, o socio centrismo que acabam se concentrando nos grandes 

centros do mundo. É preciso esclarecer que “a compreensão não desculpa nem acusa. Se 

soubermos compreender antes de condenar, estaremos no caminho da humanização das 

relações humanas” (MORIN, 2000, p.100).  

Nesse contexto, destacamos que a relação existente entre o debate realizado entre Faure 

et al (1977) e Morin (2000) e a representação de Alagoas a partir dos conceitos geográficos, 

que se segue nesse texto, ocorre a partir da ideia de que o conhecimento ele é concebido 

globalmente mas tem suas particularidades em diferentes espaços da terra, de acordo com as 

condições econômicas, políticas e ideológicas dos diversos territórios, lugares e regiões 

distribuídas no planeta. Representar Alagoas, é uma forma de estabelecermos um dialogo entre 

a teoria e uma realidade espacial específica que vivenciamos, tal como clarifica Faure et al 

(1977) quando destacam que a partir do avanço da revolução científica o mundo real está sendo 

constituído, sempre nos apropriando de uma ideia que justifica ou explica o mundo em que 

vivemos. Ainda nesse contexto, Morin (2000, p.28), afirma que, “é preciso entender que o 

conhecimento nunca é um reflexo ou espelho da realidade, ele é, na verdade a tradução, seguido 

de uma reconstrução do mundo real”. 

Seguimos na busca de representar Alagoas, buscando a reconstrução do mundo real e as 

particularidades referentes a esse espaço na terra. 
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NARRATIVAS DO CONHECIMENTO GEOGRÁFICO E AS FORMAS DE 
REPRESENTAÇÃO DAS ALAGOAS PELO ENSINO DE GEOGRAFIA 

 

Fazendo uma correlação, do que foi estabelecido anteriormente, entre aspectos 

convergentes das discussões acerca da educação e do conhecimento, capazes de debaterem 

contribuições relevantes para a compreensão da educação num contexto planetário, passemos 

a realizar uma narrativa desse conhecimento através da Geografia, na busca de representar o 

estado de Alagoas pelo ensino. 

Partimos da ideia de que os conceitos geográficos expressam níveis de abstrações 

diferenciados e, por consequência, possibilidades operacionais também diferenciadas que se 

refletem nas análises empreendidas nesta área do conhecimento. Sendo assim como 

metodologia operacional, nos fundamentamos nas várias possibilidades de representar Alagoas 

através dos conceitos-chave da ciência Geografia, através do ensino da disciplina Geografia. 

Ressaltamos, conforme Suertegaray (2000, p.13 e 14) que, “[...] a geografia se expressou 

e se expressa suportada por um conjunto de conceitos que, por vezes, são considerados como 

equivalentes, a exemplo do uso do conceito de espaço geográfico como equivalente ao de 

paisagem, entre outros”.  

Ainda Suertegaray (2000) ao analisar a questão ambiental em seu trabalho, opta por 

trabalhar com os conceitos de espaço geográfico, paisagem, território, lugar e ambiente. 

Verifica-se, nessa escolha, que a definição de conceitos ou a delimitação destes como conceitos-

chave em uma pesquisa estão articulados ao seu objeto e à ligação do pesquisador a uma 

determinada corrente de pensamento geográfico. 

O que atestamos é que todas as ciências, de uma forma geral, possuem conceitos-chave que 

dão sustentação ao seu objetivo de reflexão. Todas têm, como afirma Corrêa (2005, p.16), “[...] o 

ângulo específico com que a sociedade é analisada”. 

Para Rodrigues (2008, p. 129), “A Geografia é uma ciência que estuda o espaço, no 

contexto da relação sociedade-natureza, sendo este espaço formado por elementos artificiais e 

naturais.” 

 Baseados em Corrêa (2005 p.16), atestamos que a Geografia tem como objeto de estudo 

a sociedade, objetivada por cinco conceitos-chave que se referem à ação do homem 

modificando a superfície terrestre. Esses conceitos-chave ‒ paisagem, região, espaço, lugar e 

território ‒ são analisados e utilizados, cada um, em várias acepções e necessidades. 
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Nesse contexto, partindo do pressuposto de que a escolha de um conceito deve se 

adequar à proposta de pesquisa, estando de acordo com o tema que se pretende desenvolver, a 

escolha dos conceitos para pensar o concreto pensado – o estado de Alagoas aqui proposto –, 

dá-se em diversas condições apresentadas a seguir. 

Apontamos que para fazer Geografia é necessário a mudança de lente a partir de suas 

categorias ou conceitos operacionais, sendo concebido esse fazer, através de realidades teórico-

metodológicas que se disponibilizam como instrumentos capazes de sustentar a discussão. Um 

exemplo pode ser, a busca da representação, através do ensino de Geografia de Alagoas, 

interconectada aos conceitos-chaves dessa ciência. 

Embasados por Almeida (2018, p. 21), assinalamos que, 

 
É difícil precisar o que seja este ente chamado Alagoas, encontrar suas 
especificidades, e esta é uma discussão essencial. Em consequência, o 
fundamental é que ela aconteça, não importando onde se poderá chegar. [...] 
iremos discutir um percurso histórico em que estaremos colocando em 
destaque a organização espacial da produção do açúcar, matéria sobre a qual 
muito estudiosos já trabalharam direta ou indiretamente. 

   

Fazendo uma conexão desse ente federativo ao que propõe os conceitos da Geografia 

como ciência, ilustramos que este ente pode ser apresentado através do Espaço como totalidade, 

sendo a dimensão que dá base para a existência do lugar, assim como, da região, do território e 

da paisagem. Essa apresentação pode ser realizada através do Lugar, que nos leva ao sentimento 

de pertencimento, ao vivido, experienciado, do significado pleno de simbolismo; através da 

Região e suas características agrupadas, suas institucionalizações; através do Território, 

delimitado a partir de suas relações de poder; através da Paisagem, suas representações, 

significados, acúmulos de tempos desiguais, que tem visibilidade para cada um a partir da 

cultura, como decodificador, através das transformações. 

Amparados em Santos (1994, p.26 e 27) descrevemos que o espaço, 
 

(...) deve ser considerado como um conjunto indissociável de que participam, 
de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos 
sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade 
em movimento. O conteúdo (da sociedade) não é independente da forma (os 
objetos geográficos), e cada forma encerra uma fração do conteúdo. O espaço, 
por conseguinte, é isto: um conjunto de formas contendo cada qual frações da 
sociedade em movimento. As formas, pois, têm um papel na realização social. 
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Acredito ser essa a forma como entendemos as Alagoas, já que para Costa (1931, p. 10), 

“As linhas divisórias do Estado dão-lhe á forma aproximada de um triângulo retângulo, cujo 

ângulo reto está na foz do São Francisco. No Moxotó trunca-se o triangulo, alterando-se a 

harmonia linear de sua configuração geométrica. “ 

Estabelecendo um diálogo com Souza (2005), atestamos que, “A palavra território 

normalmente evoca o “território nacional” e faz pensar no Estado – gestor por excelência do 

território nacional -, [...]”. O autor acrescenta que, “No entanto, ele não precisa e nem deve ser 

reduzido a essa escala ou à associação com a figura do Estado. Territórios existem e são 

construídos (e desconstruídos) nas mais diversas escalas [...].” 

Nesse arranjo em foco, que se remete aos territórios nacionais, discorremos que as 

estrelas dispostas na bandeira do Brasil não são uniformes e cada uma representa um estado 

brasileiro mais o Distrito Federal. A distribuição das mesmas foi arranjada a partir dos atributos 

do céu do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1889, dia da Proclamação da República do 

Brasil e a escolha da estrela correspondente de cada estado procura seguir uma correlação entre 

a localização do estado no território brasileiro e a paragem da estrela no céu, tendo como 

exemplo o estado de Alagoas que é representado pela Estrela Teta de Escorpião, sendo 

Escorpião a constelação e Teta a estrela.  

O estado de Alagoas, representado como a Estrela Teta de Escorpião, é atualmente 

territorializado por cento e dois municípios, seus distritos, suas cidades, vilas e povoados, assim 

como zonas rurais, porém apresentando sobreposições regionais e territoriais as mais diversas, 

representadas por reservas indígenas, áreas de proteção ambiental, entre outras propostas, que 

se entrelaçam a partir de realidades diversas assim como que, a partir de propostas voltadas 

para o planejamento. 

Alagoas se limita ao norte com o estado de Pernambuco, ao sul com Sergipe, a Leste 

com o Oceano Atlântico e a Oeste com os estados da Bahia e Pernambuco. Com Pernambuco 

Alagoas possui 415 quilômetros de divisa e com Sergipe, 230 quilômetros assim como, 230 

quilômetros banhado pela Oceano Atlântico. O contato com o estado da Bahia é feito pela antiga 

confluência dos rios Moxotó e São Francisco, conforme figura 01. 
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Figura 01 – Alagoas no contexto regional nordestino 

Fonte: Silva (2018) 

 

Nesse contexto, na busca de entender Alagoas e sua organização do espaço, nos 

amparamos em Lima (1992, p. 17), quando o mesmo propõe uma metodologia para estudar a 

ocupação espacial do estado de Alagoas e que contribui com a análise proposta de apresentar o 

Estado pela Geografia conforme citação a seguir, 

 
Por motivos de a Regionalização encerrar os indicadores de ORGANIZAÇÃO 
DO ESPAÇO e nos mostrar os padrões de realidade sócio-econômica, através 
dos quais indicam as tendências humanas na estrutura espacial, procurou-se 
estudar o Estado de Alagoas, por meio de uma investigação que pudesse 
estabelecer os parâmetros formados do complexo geográfico, estadual-
humano, estruturadores de sua VOCAÇÃO REGIONAL. (Ênfase do autor). 

 

Falar em região, tal como destaca Costa (2010), “(...) é também, concomitantemente, 

envolver-se com os diversos processos e/ou métodos de regionalização (...). (...) desde a visão 

mais racionalista que percebe a região como mero construto do nosso intelecto, (...) até 

abordagens mais realistas, em torno de fenômenos socioespaciais efetivos (...).” 
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O estado de Alagoas apresenta uma série de propostas regionais baseadas em 

metodologias variadas, visando o conhecimento da diversidade espacial e definidas como para 

o aperfeiçoamento e aplicação de políticas para o desenvolvimento estadual. As mesmas 

receberam diferentes nomenclaturas, tais como, zonas fisiográficas, microrregiões homogêneas 

e mesorregiões homogêneas, matriz da região de influência, isto é, hierarquia da rede urbana, 

regiões metropolitanas, mesorregiões geográficas, microrregiões geográficas, regiões 

geográficas intermediárias e regiões geográficas imediatas, entre outras, com arquétipos que 

variam no território estadual. 

Baseado em Carvalho (2015, p. 28) e abalizado por Silva (2015, p. 51), destacamos que 

a primeira regionalização oficial proposta para Alagoas foi organizada por Craveiro Costa em 

1931. Além disso, Silva (2015, p. 51 e 52), destaca que, “Essa divisão passou a ser o alicerce 

para os novos estudos das paisagens geográficas de Alagoas com uma visão sistematizada”. 

Costa (1931, p. 11) destaca que eram 36 circunscrições municipais e que as paisagens 

fisiográficas de Alagoas foram identificadas, conforme a sua situação geográfica, em quatro 

zonas fisiográficas, conforme listadas a seguir, escrita de forma idêntica a referência original: 

Zona Marítima: Alagoas, Camaragibe, Coruripe, Maceió, Maragogi, Piassabussú, Pilar, Porto 

de Pedras, Santa Luzia do Norte, São Luiz do Quitunde e São Miguel dos Campos. Zona 

Montanhosa ou da Mata: Atalaia, Capela, Leopoldina, Murici, Porto Calvo, Quebrangulo, São 

José da Lage, União e Viçosa. Zona sanfranciscana: Belo Monte, Igreja Nova, Penedo, 

Piranhas, Porto Real do Colégio, Pão de Açúcar, São Braz e Traipu. Zona Sertaneja: Água 

Branca, Anadia, Arapiraca, Junqueiro, Limoeiro, Mata Grande, Palmeira dos Índios e Santana 

do Ipanema. 

Sobressaímos de Lima (1965, p. 110), uma reflexão que o mesmo realiza sobre os 

aspectos do meio físico, do meio biológico e do meio humano, atestando que esses aspectos, 

em cada paisagem geográfica formam um conjunto, dando a ideia de uma unidade e que, “Esta 

unidade geográfica quando abrange uma área mais ampla é designada por região. Dentro desta 

podemos fazer estudos de áreas menores, que se caracterizam por si – são as Zonas 

Fisiográficas. “ 

Sendo assim, Lima (1965, p, 110), coloca que: “Como Região dividimos Alagoas em: 

Oriental – Norte, Centro – Sul; e Ocidental. “O citado autor publicou na mesma obra, Lima 
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(1965, p. 115), um mapa intitulado: Estado de Alagoas, Divisão Regional Organizado por Ivan 

Fernandes Lima, 1962. 

Atualmente o IBGE (2017), regionaliza Alagoas através das Regiões Geográficas 

Intermediarias de Maceió e Arapiraca, que incorporam nessas regiões os 102 municípios 

subdivididos nas Regiões Geográficas Imediatas assim listadas: Maceió, Porto Calvo – São 

Luiz do Quitunde, Penedo, São Miguel dos Campos, União dos Palmares e Atalaia, 

relacionadas a Região Geográfica Intermediária de Maceió. Arapiraca, Palmeira dos Índios, 

Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Pão de Açúcar – Olho d´Água das Flores- Batalha, 

relacionadas a Região Geográfica Intermediária de Arapiraca, bem como, outras versões 

regionais e territoriais.   

Uma questão que merece respaldo se refere a tema destacado por Lima (1965, p. 204), 

quando propõe uma classificação das zonas onde se encontram as “principais urbes alagoanas”, 

destacando, [...] às margens de rios, nos pés-de-serras, nas manchas úmidas e isoladas no sertão, 

nas áreas de mais desenvolvida agricultura, nas de indústria açucareira ou tecidos e pecuária, e 

cidades surgidas por necessidades estratégicas (LIMA, 1965, p. 204). 

Em seguida, Lima (1965, p. 204-225), ressalta que as cidades alagoanas podem ser 

classificadas com relação as zonas fisiográficas, porque indicam a atuação do homem nos 

diversos ambientes, sendo essas: Cidades do Litoral da Mata, Cidades da Zona da Mata, 

Cidades do Agreste, Cidades do Sertão, Cidades da Margem do São Francisco. 

Numa outra perspectiva, verificamos que para entender as cidades de Alagoas é 

importante se reportar as ideias de Corrêa (1992), quando o mesmo se refere as diferenças das 

mesmas, seja no que se refere ao tempo e a sua localização geográfica, através de: As velhas 

cidades do litoral; as cidades “pontas de trilhos”; as cidades “nós rodoviários”. 

Dessa forma, entendemos que a geração das cidades de Alagoas, está correlacionada 

com as ideias de Lima (1965), quanto as zonas fisiográficas, nos atendo as cidades do agreste, 

do sertão e algumas as margens do rio São Francisco, assim como as ideias de Corrêa (1992), 

quando se refere as cidades pontas de trilhos e as cidades nós rodoviários. 

Esse entendimento se arranja a partir de uma realidade fisiográfica, conforme Lima 

(1965) e, quando se refere aos meios de transporte e sua importância na evolução da vida urbana 

alagoana, conforme Corrêa (1992). 

 Também entendemos, conforme Almeida (2018), analisando Alagoas na perspectiva de 
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formação histórica, que a localização dos lugares de Alagoas, está correlacionada a presença ou 

ausência de recursos hídricos, já que, conforme o autor: “Quem deseja colonizar procura água. 

É um dos elementos mínimos para existir a implantação de uma sociedade; não podemos reduzir 

nossa história pela água, mas sempre andará com ela, pela presença, pela falta” (p. 43). 

 Essa declaração, nos leva a refletir o processo diferenciado de gênese dos lugares 

alagoanos, localizados na mata e litoral e, agreste e sertão inter-relacionados as ideias de 

Almeida (2018, p. 49), de que “[...] para entender as formas de penetração no território e 

montagem de rotas de acumulação, vemos o modo como se encontra estabelecido o clima em 

Alagoas [...]. ”  

 Essa reflexão de Almeida (2018), quando se reporta ao clima, deixa pistas para 

estabelecermos um diálogo com os determinantes e temporalidade da gênese dos lugares que 

se transformaram em cidades no semiárido alagoano, que tem suas particularidades, quando 

relacionados com o litoral e a mata alagoanas. 

 Baseados em Santos (2005, p. 22), o mesmo se refere a esse tema como de geração de 

cidades, quando faz referência ao processo pretérito de criação urbana no Brasil, e que se 

diferenciava de urbanização, pois, essa origem estava subordinada a uma economia natural, as 

relações entre lugares eram fracas, inconstantes, num país com tão grandes dimensões 

territoriais. Inclusive, para esse autor, “No começo as cidades eram bem mais que uma 

emanação do poder longínquo, uma vontade de marcar presença num país distante” (SANTOS, 

2005, p.19). 

Em Alagoas, ainda no período colonial, Penedo, Porto Calvo e Santa Maria Madalena 

da Lagoa do Sul foram elevadas a condição de vilas em 1636 e cidades em 1842, 1889, 1823, 

respectivamente, no período imperial. Com relação a Maceió e Santa Luzia do Norte, estas 

foram elevadas à condição de vilas em 1815 e em 1830, respectivamente, a primeira no período 

colonial e a segunda no império, tendo a primeira se tornado capital das Alagoas e cidade em 

1839 e a segunda alcançado a condição de cidade em 1962. Atalaia, Anadia e Porto de pedras, 

emancipam-se politicamente como vilas também no período colonial. Somam-se assim, 07 

emancipações políticas ainda no período colonial, conforme Silva (2018). 

Essa soma de representações, de realidades diversas das Alagoas, converge para as 

diversas possibilidades de uso de conceitos e categorias de análises que formalizam uma ciência 

e que amparam o seu modo de tornar manifesto um espaço, seja através de seus territórios, de 
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suas regiões, de seus lugares e de suas paisagens, além de outras possiblidades, como redes, 

escalas, ambientes, fronteiras, que formalizam o arcabouço teórico da Geografia. 

Eis o que arrazoamos, quando propomos apresentar Alagoas pelo ensino de Geografia, 

utilizando os seus conceitos-chave. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estabelecendo um diálogo entre educação, conhecimento, condições humanas, sujeito, 

sociedade, cultura, espaço, entre outros termos e conceitos, verificamos a preocupação dos 

autores em foco no primeiro tópico do texto, em provocar um debate sobre como repassar 

conhecimento através das diversas realidades impostas pelas diferenças espaciais existentes na 

superfície terrestre, seja pela perspectiva econômica, cultural, social, entre outras.  

Dialogando especificamente com a ciência geográfica apresentamos o estado de 

Alagoas e suas diversas realidades regionais e territoriais, socioeconômicas, políticas, 

verificando como podemos relacionar as preocupações das obras de Faure et al (1977) e de 

Morin (2000), com um território marcado por particularidades específicas, no que se refere as 

diferenças espaciais no contexto do país Brasil, onde 6,8% da população é de pessoas 

analfabetas em 2019, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad). 

Nesse contexto territorial, Alagoas é o estado que concentra o maior percentual de 

analfabetos, entre os estados brasileiros, em 2019, equivalendo a 17,2%, de acordo com dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), assim como, apresenta o menor Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) ente os estados do Brasil, que é de 0,631, quando o Distrito 

Federal, que é o melhor classificado, apresenta um IDH de 0,824, conforme dados do IBGE 

cidades@. 

Nesse contexto, relacionando as obras de Faure e Morim com a realidade alagoana, 

atestamos quão válida é a preocupação dos mesmos em proporem uma educação que alcance 

os mais recônditos espaços do planeta de acordo com as diversidades espaciais, acenando com 

uma possível mudança a partir do conhecimento. 
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Resumo: O eixo temático, Terra e Universo integra os conteúdos a serem abordados na área de 
Ciências no Ensino Fundamental conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
Fundamental e a Base Nacional Comum Curricular. De acordo com as diretrizes curriculares, 
é importante promover atividades práticas para a aprendizagem dos conceitos na área de 
Ciências; e neste trabalho propomos uma prática de determinação de condições de visibilidade 
dos planetas no céu. A determinação de visibilidade dos planetas visíveis a olho nu no Céu 
noturno, pode ser realizada através do uso de uma Carta de Elongação obtida pela internet da 
qual pode-se fazer a leitura da elongação e da constelação na qual o Planeta encontra-se 
projetado. A prática foi desenvolvida com 28 alunos do 8º ano do Ensino Fundamental de 
Escola pública de Uruguaiana/RS, compreendendo 6 períodos de 50 minutos cada e três etapas 
com verificação de conhecimentos prévios, apresentação de conceitos relacionados com o tema, 
proposição e realização da atividade prática e por fim correção e discussão de resultados com a 
turma. Com o desenvolvimento da prática e a análise dos resultados obtidos constatou-se que 
os alunos conseguiram perceber como o movimento dos planetas em suas órbitas em torno do 
Sol refletem no movimento aparente dos planetas visíveis em relação às estrelas no Céu; e dessa 
forma os planetas visíveis se apresentam no céu a diferentes distâncias angulares do Sol e 
projetados em diferentes constelações de estrelas ao longo do ano. 

Palavras-chaves: Planeta. Astronomia. Ensino de Ciências e Matemática. 
 
 

DETERMINING THE VISIBILITY CONDITIONS OF PLANETS IN 
THE SKY IN SCIENCE TEACHING 

 
Abstract: The thematic axis, Earth and Universe integrates the contents to be addressed in the 
Sciences in Elementary School according to the National Curricular Parameters of Elementary 
School and the Common National Curriculum Base. According to the curriculum guidelines, it 
is important to promote practical activities for the learning of concepts in the area of Sciences; 
and in this work we propose a practice of determining the visibility conditions of the planets in 
the sky. The determination of visibility of the planets visible to the naked eye in the night sky 
can be accomplished through the use of an Elongation Chart obtained by the internet from 
which one can make the reading of the elongation and the constellation in which the Planet is 
projected. The practice was developed with 28 students of the 8th grade of elementary school 
of Public School of Uruguaiana/RS, comprising 6 periods of 50 minutes each and three stages 
with verification of previous knowledge, presentation of concepts related to the theme, 
proposition and realization of the practical activity and finally correction and discussion of 
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results with the class. With the development of the practice and the analysis of the results 
obtained it was found that the students were able to perceive how the movement of the planets 
in their orbits around the Sun reflect in the apparent movement of the visible planets in relation 
to the stars in the Sky; and in this way the visible planets present themselves in the sky at 
different angular distances from the Sun and projected onto different constellations of stars 
throughout the year. 

Keywords: Planet. Astronomy. Science and Mathematics teaching. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Quando nos referimos à curiosidade dos seres humanos pelo Céu, devemos pontuar 

registros que datam de tempos pré-históricos e feitos por civilizações de chineses, assírios, 

babilônios e egípcios, que a cerca de 3000 anos A.C., através da observação do céu, usavam os 

astros para medir o tempo e orientar as épocas de plantio e de colheita. (OLIVEIRA FILHO; 

SARAIVA, 2014) A regularidade dos fenômenos permitiu mapear grupos aparentes de estrelas, 

as constelações, bem como estrelas errantes que se deslocavam entre as estrelas e foram 

denominadas planetas, sendo visíveis a olho nu: Júpiter, Saturno, Mercúrio, Vênus e Marte. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental – PCNEF (BRASIL, 

1998) na área de Ciências no Quarto Ciclo (correspondente a 8º e 9º ano do Ensino 

Fundamental) o eixo temático, Terra e Universo aponta conteúdos referentes ao Sistema Solar. 

O PCNEF destaca a relevância de “(...) compreender como as teorias geocêntrica e heliocêntrica 

explicam os movimentos dos corpos celestes, relacionando esses movimentos a dados de 

observação (...)” (BRASIL, 1998, p.90), assim como reitera a necessidade de propiciar a 

identificação e observação direta de constelações, estrelas e planetas visíveis no céu do 

Hemisfério Sul, sugerindo que:  “(...) os estudantes localizem diferentes constelações ao longo 

do ano, bem como planetas visíveis a olho nu”. (BRASIL, 1998, p.91)  

A Base Nacional Comum Curricular - BNCC (BRASIL, 2017) indica no eixo temático, 

Terra e Universo os assuntos, Sistema solar, Terra e Lua, clima, e destaca a importância da 

abordagem do tema astronomia como um conteúdo motivador para o ensino de ciências. Reitera 

que se deve “Relacionar diferentes leituras do céu e explicações sobre a origem da terra, do sol 

ou do Sistema Solar às necessidades de distintas culturas (agricultura, caça, mito, orientação 

temporal etc)”. (BRASIL, 2017, p. 347). 
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Langhi e Nardi (2007) e Langhi (2011) apontaram erros conceituais e informações 

desatualizadas de Astronomia presentes nos livros didáticos de Ciências, destacando dentre eles 

as órbitas planetárias no Sistema Solar e as características dos Planetas. Macedo e Rodrigues 

(2015) investigaram os conhecimentos e desenvolveram atividades em oficina com alunos do 

Ensino Fundamental sobre as dimensões e escala de distância dos astros do Sistema Solar. 

Lameu e Langhi (2018) desenvolveram um objeto de aprendizagem em CD-ROM com 

informações e propostas de atividades sobre o Sistema Solar para promoção de trabalho prático 

em sala de aula com maior interação dos alunos. 

No presente trabalho apresentamos uma atividade prática de determinação da 

localização e condições de visibilidade dos planetas visíveis no Céu noturno, como um recurso 

didático de motivação para o ensino deste conteúdo de Astronomia previsto para estudantes de 

Ciências do Ensino Fundamental. 

 

ALGUNS CONCEITOS SOBRE A “VISIBILIDADE DOS PLANETAS” 

 
Segundo Oliveira Filho e Saraiva (2014) os planetas visíveis formam configurações 

planetárias por observarmos estes objetos em posições no céu que resultam do movimento 

relativo de translação da Terra e destes planetas em torno do Sol. O ângulo de Elongação mede 

o afastamento angular da linha de visada da Terra (bola azul na Figura 1) ao Planeta (bola cinza 

na Figura 1) em relação à linha de visada da Terra em relação ao Sol (bola amarela Figura 1). 

 

Figura 1 – Configuração planetária de visão da Terra (bola azul) em relação ao planeta Vênus (bola 
cinza) com elongação de 20,8º E (leste) em relação ao Sol (bola amarela). Desenho não está em escala 

 

Fonte: Autores (2020) 
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Pelo fato de a Terra realizar o seu movimento de translação em torno do Sol, temos no 

nosso referencial a percepção do movimento relativo da projeção do Sol em relação às estrelas 

do céu, essa trajetória é denominada Eclíptica (conforme Figura 2). Esse caminho também 

chamado de “movimento anual aparente do Sol” é realizado ao longo de determinados 

agrupamentos aparentes de estrelas (constelações) que são chamadas de constelações zodiacais. 

As constelações zodiacais definem uma região no céu, denominada Faixa Zodiacal, e ao todo 

temos 13 constelações que são as seguintes: Aries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, 

Libra, Escorpião, Ofíuco, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. 

 

Figura 2 – Ilustra movimento de translação da Terra em torno do Sol e como resultante disso o 
fato de observarmos a projeção do Sol se movendo ao longo do ano contra o fundo de estrelas ao 

longo da Faixa Zodiacal que é loteada pelas constelações zodiacais 

Fonte: http://www.brasilescola.com/upload/e/zodiaco.gif 

 

Nesta faixa zodiacal, também por questão relativa do nosso plano de órbita em torno do 

Sol, encontramos além do Sol também os Planetas. Na Figura 3 temos uma simulação no céu 

de como veríamos a configuração planetária de Vênus 20,8º E (leste) do Sol. Verificamos que 

Vênus encontra-se projetado sobre a constelação de Tauros (Touro) e que na constelação de 

Aires temos a projeção do Sol se pondo na direção oeste. Estando Vênus a 20,8º a leste do Sol, 

o planeta encontra-se elevado ainda acima do horizonte, e pelo seu brilho e por ser o objeto 

celeste que primeiro avistamos era chamado de “Estrela” Vespertina. Cada 15 º corresponde há 
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1 hora, sendo assim quando o Sol se põe Vênus com essa elongação fica cerca de 1 hora e 20 

minutos ainda acima do horizonte, sendo o seu período de visibilidade um pouco reduzido em 

função do crepúsculo do entardecer (os raios do Sol mesmo com ele abaixo do horizonte 

continua iluminando o céu). Quando temos uma elongação de Vênus a Oeste do Sol, esse nasce 

e ganha altura acima do horizonte antes do Sol nascer, e novamente pelo seu brilho é chamado 

de “Estrela” dessa vez “Estrela da manhã” ou “Estrela Matutina”, ou ainda “Estrela D'alva”.  

 

Figura 3 – Representa simulação de uma elongação de 20,8º E (este) de Vênus em relação ao 
Sol ocorrendo em 3 de abril de 2020 às 19:15 em Uruguaiana/RS 

Fonte: Os autores (2020), usando o planetário interativo online Stellarium 

 

Os planetas de órbitas inferiores à Terra como Mercúrio e Vênus devido a sua 

proximidade ao Sol são vistos no céu a distâncias máximas angulares de 28° (Mercúrio) e 47° 

(Vênus) sendo visíveis antes do amanhecer e logo depois do anoitecer. Já os planetas visíveis 

com órbitas superiores à Terra em relação ao Sol (Marte, Júpiter e Saturno) podem possuir 

quaisquer valores de afastamento angular em relação ao Sol no Céu podendo ser visíveis toda 

a noite dependendo da época do ano. A elongação pode variar de 0° (conjunções) a 180° 

(oposições), considerando a situação em que os astros em questão estão acima do horizonte: (i) 

conjunções o planeta e Sol estão projetados contra a mesma constelação e (ii) nas oposições 

encontram-se em lados opostos no céu, quando o planeta está nascendo no leste, o Sol se põe a 

oeste. 
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Portanto, através do conhecimento da elongação dos planetas que vem ser a separação 

angular da linha de visada dos mesmos em relação ao Sol no céu, podemos determinar 

condições de visibilidade dos planetas ao longo do ano. Para esse fim os astrônomos elaboram 

cartas de elongação, podendo ser encontrado no site: “http://daledellutri.com/crf.html” , que 

consiste em um aplicativo interativo para gerar carta de elongação anual (Figura 4) para 

conhecer em cada dia qual a posição do planeta em relação ao nascer ou ao pôr do Sol, e também 

junto a qual constelação no céu ele encontra-se projetado. 

Na carta de elongação identificamos 5 regiões: (1) identificação das trajetórias de 

elongação dos planetas visíveis e da Lua em diferentes cores e categorias de segmento de retas; 

(2) duas escalas para leitura da elongação em horas e graus; (3) escala de leitura dos dias e 

meses do ano; (4) escala de leitura para as faixas transversais (brancas e cinzas) que indicam as 

constelações aonde o planeta encontra-se projetado; (5) faixa amarela de largura de 10º em 

relação a antes do nascer do Sol e a depois do ocaso do Sol, denominada região do Crepúsculo 

onde a dispersão dos raios solares na atmosfera ainda mantém a claridade mesmo o Sol estando 

abaixo do horizonte impedindo que o astro seja visível. 

 

Figura 4 – Carta de Elongação Planetária e Lunar 

Fonte: Os autores (2020). 

 

 

 

http://daledellutri.com/crf.html
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METODOLOGIA 

 

A estrutura da proposta segue os três momentos pedagógicos (estudo da realidade, 

organização e aplicação do conhecimento) apontados por Delizoicov et al. (2017), seguindo a 

adaptação apresentada no Quadro 1. Propõe-se uma aplicação com seis períodos de cinquenta 

minutos cada envolvendo três etapas. 

 

Quadro 1 – Organização da proposta a luz dos três momentos pedagógicos. 

Condições de visibilidade dos planetas no céu 

Estudo da realidade Organização do 
conhecimento 

Aplicação do conhecimento 

O que vemos no Céu durante o dia 
e durante a noite? 

Além do nosso satélite natural, 
Lua e as estrelas quais são os 
planetas que podemos ver a olho 
nu? 

O que determina a condição que 
permite a um observador na terra 
visualizar planetas e 
constelações? 

Histórico sobre sistemas 
Geocêntrico e 
Heliocêntrico. 

Caracterização de planetas 
inferiores e superiores, e 
suas órbitas. 

Caracterização das 
configurações planetárias 
e elongação. 

Dramatização das condições de 
visibilidade de um planeta. 

Determinação das condições de 
visibilidade dos planetas visíveis no 
céu em 2018. 

Reconhecimento da constelação na 
qual o planeta está projetado. 

Utilização da régua móvel e do 
software livre STELLARIUM 
(www.stellarium.org 

Fonte: Os autores (2020), adaptado de Delizoicov et al. Pg. 316 e 317 (2017). 

 

Primeira etapa: diálogo inicial com questionamentos prévios e aula expositiva sobre os 

conceitos envolvendo as condições de visibilidade dos planetas para um observador na Terra e 

principalmente a definição do conceito de elongação. 

Segunda etapa: apresentação da carta de elongação obtida através do site 

http://daledellutri.com/crf.html, que apresenta os traçados da variação da elongação planetária 

em diferentes dias ao longo do ano, considerando momentos antes do Sol nascer e após o pôr 

do Sol. As orientações de leitura da Carta de Elongação a seguir foram repassadas aos 

estudantes: 

http://www.stellarium.org/
http://daledellutri.com/crf.html
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Passo 1: Localizar na parte lateral direita da carta a data indicada na atividade, ou 

sinalizar o local mais próximo dessa data, caso ela não apareça precisamente na carta, 

posicionar a régua, de modo a traçar uma linha pontilhada paralela à data até alcançar um ponto 

na trajetória de elongação do Planeta (Figura 5). 

 

Figura 5 – Determinação da posição da trajetória de elongação do Planeta correspondente a 
determinados dia e mês escolhidos. 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Passo 2: Depois de ter marcado a reta, sinalizar com um ponto a intersecção entre a reta 

e a trajetória dos planetas indicados na atividade; 

Passo 3: Posicionar a régua no ponto de intersecção da reta pontilhada com o traçado da 

curva de elongação do planeta, orientar a régua perpendicularmente a reta pontilhada (Figura 

6), traçar uma nova reta perpendicular à reta pontilhada até o alto da carta de elongação que 

indica o distanciamento em horas ou em graus em que o Planeta encontra-se do Sol (lembrando 

que 1h equivale a 15º no céu), registra o valor na Tabela 1 da atividade; 
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Figura 6 – Leitura da elongação nas escalas de graus e horas. 

Fonte: Os autores (2020) 
 

Passo 4: Tendo os pontos marcados na carta como referência identificar a constelação 

em que cada planeta vai estar naquele horário, as constelações estão indicadas na carta em linhas 

transversais (Figura 7), seguindo por essa linha à esquerda ou para baixo na carta teremos a 

indicação da constelação, que deve ser registrada na tabela da atividade. 

 

Figura 7 – Posição do planeta em relação à constelação 

 
Fonte: Os autores (2020). 
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Passo 5: Tabular o registro das leituras (Quadro 2) da condição de visibilidade dos 

planetas através da carta de elongação, onde para cada data existem duas tarefas a serem 

realizadas em relação ao Planeta: 1) Elongação; 2) Constelação ao qual está projetado. A Tabela 

1 apresenta ao todo 25 determinações de Elongação e 25 determinações de projeção do Planeta 

em relação à constelação. É exemplificada a leitura para a data 13/01/2018 na qual o Planeta 

Mercúrio encontra-se a 18,75º do Sol, nascendo 1h e 15 minutos (15º no céu equivale à 1h de 

deslocamento do astro) antes do Sol Nascer na constelação de Sagitário. Já nessa mesma data 

o Planeta Vênus encontra-se a 3, 75º do Sol, se pondo 15 minutos depois do ocaso do Sol na 

constelação de Sagitário. 

 

Quadro 2 - Atividade de registro das condições de visibilidade dos planetas visíveis no céu em 2018 
 

Data Tarefas Mercúrio Vênus Marte Júpiter Saturno 

13/01 
1) Elongação 18,75º do Sol, 

antes do Sol 
nascer. 

3,75º do Sol, 
depois de o Sol se 
pôr. 

   

2) Constelação ao qual 
está projetado 

Sagitário Sagitário    

07/04 
1) Elongação      

2) Constelação ao qual 
está projetado 

     

14/07 
1) Elongação      

2) Constelação ao qual 
está projetado 

     

12/09 
1) Elongação      

3) Constelação ao qual 
está projetado 

     

15/12 
1) Elongação      

2) Constelação ao qual 
está projetado 

     

Fonte: Os autores (2020). 
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Terceira etapa: os estudantes serão motivados confeccionar a régua móvel, que consiste 

em um artefato pedagógico onde a carta de elongação, desloca-se horizontalmente dentro da 

barra móvel, possibilitando com isso conferir as respostas inicialmente encontradas, 

posteriormente para finalizar a conferência dos resultados obtidos com a proposta, os estudantes 

utilizaram o software livre STELLARIUM (www.stellarium.org). 

 

APLICAÇÃO E RESULTADOS 

 

A prática foi desenvolvida em uma Turma de 8º ano da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Hermeto José Pinto Bermudez de Uruguaiana/RS. A turma era composta por 28 

estudantes, destes 15 são do sexo masculino e 13 do sexo feminino, com idades que variam 

entre 12 e 14 anos. A escola está localizada na periferia da cidade e atende a uma comunidade 

em situação de vulnerabilidade social, proporcionar atividades inovadoras nesse caso específico 

favorece o engajamento e a motivação dos estudantes no desenvolvimento e na apropriação de 

conceitos científicos. 

A turma era ativa e interessada, salienta-se a presença de um aluno com necessidades 

educacionais, tendo diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 

o que requer acompanhamento periódico e individualizado, os demais demonstram maior 

autonomia na realização das propostas, são críticos e curiosos. A metodologia previa quatro 

períodos letivos para desenvolver a prática, porém, durante sua realização percebeu-se a 

necessidade de ampliar em dois períodos sua aplicação, totalizando seis períodos de cinquenta 

minutos cada divididos em três etapas, com isso possibilitamos aprofundar a parte teórica 

revisando o conceito de elongação antes de propor as atividades 1 e 2, e o desenvolvimento da 

régua móvel visando consolidar as aprendizagens. 

Primeira etapa - Dois períodos de cinquenta minutos. 

Com a intenção de levantar o conhecimento prévio dos estudantes, o grupo foi desafiado 

a refletir a cerca de alguns questionamentos relacionados ao tema de visibilidade dos planetas, 

a turma participou ativamente respondendo aos questionamentos e até mesmo levantando 

algumas hipóteses, como, por exemplo, por não terem luz própria a Lua e os planetas, precisão 

estar iluminados pelo Sol para podermos visualizá-los. 

http://www.stellarium.org/
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Na sequência assistiram à aula teórica expositiva dialogada sobre histórico dos sistemas 

Geocêntrico e Heliocêntrico, sobre configurações planetárias órbitas dos planetas inferiores e 

exteriores, e sobre conceito de elongação. Posteriormente foi proposto que realizarem 

dramatização das condições de visibilidade de um planeta, utilizando um transferidor, um 

barbante e placas indicando o Sol, o Planeta e à Terra conforme a Figura 8. 

 

Figura 8 – Realização da atividade de dramatização das configurações planetárias. 

Fonte: Os autores (2020). 
 

  Segunda etapa - Dois períodos de cinquenta minutos. 

Os estudantes através de questionamentos orais, relembraram conceitos relacionados à 

configuração planetária e elongação, abordados na aula anterior, organizados em duplas 

receberam individualmente a carta de elongação período 2018. Acompanharam as orientações 

reconhecendo além seus elementos, os procedimentos para sua leitura e a forma de sua 

utilização. Na sequência foi entregue aos estudantes a atividade de registro das condições de 

visibilidade dos planetas visíveis no céu. Agora foi necessário um acompanhamento 

individualizado ao estudante com TDAH, sendo essencial retomar a explicação e realizar a 

primeira questão da atividade como exemplo, a proposta em duplas também favoreceu o 

entendimento e a execução da totalidade da atividade. 
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A Figura 9 sintetiza os resultados das respostas dos alunos 1 a 28 às duas tarefas 

propostas: da tarefa 1 (passos 1 a 3) - indicada na cor azul; e tarefa 2 (passos 4 a 5) – indicada 

na cor verde. Em relação à tarefa 1 (passos 1 a 3) devido às marcações e a maior precisão no 

traço da reta perpendicular do ponto até a marcação angular ou horária, os estudantes 

demonstraram maior dificuldade, com os seguintes resultados: 3 alunos com número de acertos 

inferior a quinze acertos, 18 alunos entre quinze e vinte acertos, 7 alunos tiveram acima de vinte 

acertos destes 2 gabaritaram. Para definição dos acertos na tarefa 1, utilizou-se o software livre 

STELLARIUM (www.stellarium.org), que simula os movimentos e posições dos astros celestes 

no céu em diferentes localidades e para diferentes horários, para determinar o valor de 

elongação e admitiu-se  margem de erro de ±1,25º, conforme a escala em graus. 

Quanto à tarefa 2 (passos 4 e 5), em que os estudantes tinham que identificar em qual 

constelação o planeta estaria, observou-se um índice maior de acertos: um aluno com o total de 

acertos inferior a quinze, um de quinze a vinte, vinte seis alunos obtiveram entre vinte e vinte 

cinco acertos sendo que destes cinco gabaritaram as questões. Para definição dos acertos na 

tarefa 2 consideraram-se os limites das faixas transversais indicadoras da região de incidência 

de cada constelação junto a trajetória de elongação do Planeta. 

Ao relacionar o índice de acertos das tarefas 1 e 2, constata-se que o número médio de 

acertos na tarefa 1 de 17,68±3,65 é menor que na tarefa 2 de 22,68±2,43, verificando-se através 

de teste estatístico t Student para duas médias que ambas são significativamente diferentes do 

ponto de vista estatístico com valor de p<0,05. Na tarefa 1 tivemos uma porcentagem de acerto 

de 70,72%, enquanto na tarefa 2 a porcentagem foi de 90,72%. Podemos atribuir esse fato de 

maiores erros na tarefa 1 devido aos erros de leitura da elongação que requer uma precisão 

maior que a determinação da constelação. 
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Figura 9 – Resultados obtidos pelos alunos nas tarefas 1 e 2. 

Fonte: Os autores (2020). 

 

Ainda tendo por base a análise dos resultados da atividade, vale destacar que mesmo 

com o atendimento individualizado, o desempenho do aluno n° 1 na Figura 9 que corresponde 

ao estudante com o diagnóstico de TDAH, apresentou em ambas as tarefas resultados 

significativamente menores do que os demais, buscando reforçar o entendimento em relação à 

utilização da carta, desenvolvemos um cabeçalho móvel que serviu para viabilizar a conferência 

dos resultados obtidos. 

Terceira etapa - Dois períodos de cinquenta minutos. 

Propomos a elaboração e utilização da régua móvel de leitura da elongação com objetivo 

de adaptar o processo de leitura para o aluno com TDAH e como atividade de correção e reforço 

para os demais alunos. Foram utilizados os seguintes materiais: Um pedaço de cartão ou 

cartolina medindo 10 cm por 25 cm; uma cópia do cabeçalho da Carta, até a indicação da hora, 

horas antes do sol e horas depois do sol; Tenaz e tesoura. Na Figura 10 é apresentada a Carta 

de Elongação.  
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Figura 10 - Carta de Elongação com régua móvel de leitura 

 
Fonte: Os autores 

 

A leitura de elongação móvel pelo deslizamento da régua de elongação através dos dias 

e meses do ano que foi utilizada para revisão das atividades e comparação com valores obtidos, 

permitiu aos estudantes e em especial aquele estudante com necessidades especiais melhorar o 

seu desempenho. Após a releitura das condições de visibilidade, estas foram verificadas usando 

o software livre STELLARIUM (www.stellarium.org). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que os limites para a implementação de temas de Astronomia, na prática 

escolar são os mais variados, desde a falta de recursos até questões relacionadas à formação 

docente dos professores de Ciências que na sua maioria não estudam a temática de astronomia 

durante sua graduação. Esses fatores fazem com que apesar de que a Astronomia conste como 

conteúdo no Eixo Temático Terra e Universo no PCNEF e na BNCC, ela acaba sendo abordada 

de forma reduzida e superficial. 

http://www.stellarium.org/
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A astronomia é um conhecimento que pode ser contextualizado favorecendo a 

aprendizagem significativa através da experimentação na forma de softwares simuladores de 

movimento dos astros no céu para ilustração de fenômenos que ocorrem na sucessão dos dias 

claros e principalmente noites. Destaca-se que os fenômenos celestes noturnos ficam mais 

difíceis de serem trabalhados na Escola de forma prática por ocorrerem no turno da noite. 

A presente prática de determinação das condições de visibilidade dos Planetas permitiu 

a contextualização de conhecimentos astronômicos como o movimento de translação dos 

Planetas em suas órbitas em torno do Sol e seu resultante movimento aparente no céu e os 

conceitos de ângulos da Matemática. O movimento aparente dos planetas em relação às estrelas 

é um fenômeno observável ao longo de todas as noites no nosso céu noturno que desperta a 

curiosidade do homem desde as civilizações antigas. Com o uso de uma carta de elongação um 

conjunto de alunos do 8º ano do Ensino Fundamental de uma Escola Pública de Uruguaiana/RS 

conseguiram determinar as condições de visibilidade dos planetas visíveis, Mercúrio, Vênus, 

Marte, Júpiter e Saturno através da leitura da distância que o planeta encontra-se do Sol no céu, 

o ângulo de elongação, e a constelação em que o Planeta está projetado. Os alunos realizaram 

com entusiasmo a atividade podendo observar a veracidade dos resultados obtidos através do 

software STELLARIUM que simula os movimentos dos astros no céu. 
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Resumo: Frente às demandas sociais, o ensino de Ciências e Matemática, por meio das 
mudanças curriculares, evoca aos professores enfrentamento a vários desafios. Entretanto, 
pesquisas têm apresentado que há experiências entre as quais criam-se possibilidades para 
superar tais desafios, bem como, minimizá-los ou erradicá-los. No ensino de Matemática, em 
particular, o trabalho com formação docente associando-se ao uso das mais diferentes 
abordagens metodológicas tem contribuído significativamente para superação dos desafios 
atuais quanto à ação do professor que ensina Matemática. Para este texto, a prioridade é pontuar 
sobre o ensino de objetos geométricos, fazendo referência a sua problemática e às possibilidades 
que estão sendo criadas para dirimir desafios. Desse modo, tem-se como objetivo apresentar 
um relato de experiência de um trabalho de grupo colaborativo em processos de formação 
docente (inicial e continuada), cujos resultados refletem em possibilidades para uma formação 
geométrica a professores que ensinam Matemática. O trabalho envolve estudos e pesquisas 
sobre perspectivas teóricas, além da elaboração de atividades matemáticas que contemplam as 
orientações curriculares atuais. Com isso, cresce o interesse para investigações científicas sobre 
o ensino de geometria em Sergipe, e, por conseguinte, uma ação educativa com mais significado 
sobre conceitos geométricos nas aulas de Matemática. 

Palavras-chaves: Ensino de geometria. Grupo colaborativo. Formação docente. 
 
 

PROBLEM OF GEOMETRY TEACHING: CHALLENGES, 
POSSIBILITIES AND EXPERIENCES 

 
Abstract: Faced with social demands, the teaching of Science and Mathematics, by means of 
curricular changes, evokes teachers to face several challenges. However, research has shown 
that there are experiences among which possibilities are created to overcome such challenges, 
as well as, to minimize or eradicate them. In Mathematics teaching, in particular, work with 
teacher training associated with the use of the most different methodological approaches has 
contributed significantly to overcoming the current challenges regarding the action of the 
teacher who teaches Mathematics. For this text, the priority is to focus on the teaching of 
geometric objects, making reference to their problems and the possibilities that are being 
created to resolve challenges. Thus, the objective is to present an account of the experience of 
collaborative group work in teacher education processes (initial and continuing), the results of 
which reflect possibilities for geometric training for teachers who teach mathematics. The work 
involves studies and research on theoretical perspectives, in addition to the development of 
mathematical activities that contemplate the current curricular guidelines. As a result, interest 
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in scientific investigations on the teaching of geometry in Sergipe grows, and, therefore, an 
educational action with more significance on geometric subjects in mathematics classes. 

Keywords: Geometry teaching. Collaborative group. Teacher training. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, os desafios que os professores da educação básica enfrentam se agravam 

cada vez mais pelos inúmeros fatores e situações que se constituem como problemas a 

resolverem. As demandas curriculares no ensino de Ciências e Matemática, por exemplo, 

evocam ao professor que ensina nessas áreas, novas necessidades de aprendizagem da docência, 

como apropriação do uso de tecnologias digitais, articulação entre diferentes objetos do 

conhecimento, dentre outras habilidades. Exige-se do professor novas habilidades de planejar 

e executar suas atividades cotidianas na sala de aula, de modo diferente ao que estudou, em sua 

escolarização, ou mesmo, como o modo que aprendeu a ensinar em sua formação inicial. 

No caso do professor que ensina Matemática na educação básica, em particular, há uma 

problemática secular que os professores enfrentam. Ainda que muitos estudos e pesquisas se 

debrucem sobre ela, percebe-se uma prática distante às orientações curriculares nacionais. 

Trata-se do ensino de geometria, um campo matemático bastante presente no cotitidano 

das pessoas, mas, muitas vezes, tão distante do contexto escolar atual. Isto decorre sobre o modo 

como os professores trabalham em sala de aula, distanciando o conhecimento escolar do 

conhecimento cotidiano. 

Quando há contextualização como tentativa de articulação entre conhecimento escolar 

e cotidiano, de forma superficial, acentua-se ainda mais as dificuldades dos alunos para 

aprenderem geometria. 

Assim, como minimizar essa problemática sobre o ensino de geometria ? Quais 

possibilidades residem em dirimir esse quadro, a partir da pesquisa no processo de formação 

docente? Não são questões possíveis de responder de imediato, mas que suscitaram um debate 

na Roda de Conversa realizado em fevereiro do ano 2020, no II Colóquio Interfaces 
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Acadêmicas de Graduação e Pós-graduação, a qual foi intitulada « Roda de Conversa: ensino 

de ciências e matemática – desafios, possibilidades e experiências »1. 

A ênfase dada ao ensino de geometria para este debate remete em primeira instância ao 

trabalho que vem sendo realizado em Sergipe com formação inicial e continuada com 

professores que ensinam Matemática. Uma ação de colaboração e coletividade que faz interagir 

Universidade e Escola Básica. Como síntese do debate e reflexões emergidas, o interesse neste 

texto é pontuar alguns aspectos sobre o ensino de objetos geométricos, fazendo referência a sua 

problemática, às demandas curriculares em um panorama histórico e às possibilidades de 

práticas e pesquisas que buscamos dirimir os desafios, a partir das experiências em processos 

de formação docente (inicial e conitnuada). 

A temática suscita, inicialmente, alguns esclarecimentos de ordem curricular, para 

melhor entender a trajetória histórica que envolve tal problemática. Em seguida, será 

apresentado um panorama com uma breve discussão dessa trajetória. Como resposta às 

indagações, um relato sobre aspectos que retratam as possibilidades entre pesquisas e práticas 

na formação de professores acerca desse ensino. 

 

O PORQUE DAS TRÊS ESFERAS DO CONHECIMENTO 

 

Para melhor entendermos os fatores que dão origem às dificuldades de alunos 

aprenderem conhecimentos geométricos, uma vez que a geometria é um campo de 

conhecimento tão presente em nosso cotidiano, convém nos reportarmos ao que Lopes (1999),  

acentua sobre a relação que existe entre três esferas de conhecimento – o cotidiano, escolar e 

científico. Para a autora, “[...] é preciso pensar nos aspectos constitutivos do conhecimento 

escolar, no processo de constituição de suas configurações cognitivas próprias” (p. 155).  

O conhecimento cotidiano tem um caráter pragmático, por ter uma relação com a vida 

diária de cada um de nós, razão pela qual é superado pelo conhecimento científico. Para Lopes 

(1999) “o conhecimento cotidiano é a soma de nossos conhecimentos sobre a realidade que 

utilizamos de um modo efetivo na vida cotidiana, sempre de modo heterogêneo” (p. 143).  

                                                             
1 Trata-se de um evento anual realizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Formação de Professores e 
Tecnologias da Informação e Comunicação vinculado `Universidade Federal de Sergipe, sob coordenação do Prof. 
Dr. Carlos Alberto Vasconcelos (FOPTIC/CNPq/UFS). 
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Em outras palavras, o conhecimento cotidiano é suplantado pelo conhecimento 

científico, criando-se uma ruptura entre eles. Assim, ainda, para essa autora, o conhecimento 

científico, ao romper com princípios e modos do pensar cotidiano, evoca novas exigências no 

contexto escolar, para que possa haver diálogo nas inter-relações que emergem dessas rupturas. 

Isto quer dizer que o conhecimento como é produzido nas mais diversas áreas curriculares não 

pode nem deve ser apresentado na escola, tal como se produz e é posto na comunidade 

científica. Para que haja entendimento acerca dele, se faz necessário haver uma transposição 

didática, alterações e adpatações ao nível em que será apresentado no âmbito da escola. 

O ensino de geometria espacial, por exemplo, são apresentadas noções desde a educação 

infanitl, quando a criança manipula, experimenta atividades com sólidos geométricos. Nesse 

contexto, o conhecimento escolar caracteriza-se apenas nas noções sobre sólidos que rolam e 

que não rolam; explorando o que é redondo, o que é pontudo. Anos mais tarde, ainda no 

processo de letramento matemático proprocionado nos anos iniciais do ensino fundamental, é 

apresentado para as crianças maiores (4° e 5° anos), conceitos de arestas, vértices, faces de um 

sólido, explorando algumas propriedades entre cilindro, esfera, cone, pirâmide etc. A cada ano 

escolar, os mesmos conceitos geométricos podem ser apresentados, mas com linguagem, 

representações, configurações diferenciadas, conforme seja possível para a compreensão do 

aluno, ao nível em que esteja cursando.  

Desse modo, ainda corroborando com o pensar de Lopes (1999, p. 19), acerca de 

currículo, é a escola quem cria configurações cognitivas em “habitus2 originais, constituintes 

de uma cultura escolar sui generi” (uma cultura singular, uma determinada cultura). Desse 

modo, a escola torna-se responsável em transformar o saber científico (ou de referência, para 

essa autora) em saber ensinado, formando novos habitus entre os alunos sendo alcançáveis ao 

seu entendimento. 

No entanto, a transposição didática como é realizada, tornando o conhecimento 

científico em conhecimento escolar, nesses novos habitus, formam-se, também, em obstáculos 

para o aluno, se instituindo como obstáculos epistemológicos, muitas vezes, por longo período 

escolar. A ruptura entre conhecimento científico e cotidiano provocado pelo conhecimento 

                                                             
2 Entenda-se como habitus, maneiras e criações culturais que se constituem com as práticas cotidianas de um 
determinado grupo ou comunidade. É um conceito criado e utilizado por Bourdieu para explicar a sociologia da 
reprodução. 
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escolar, muitas vezes, tem resultado nas dificuldades da criança, do estudante, aprender 

geometria conforme o ciclo que vai se formando. Isto quer dizer que, professores 

alfabetizadores ensinam conceitos mais voltados ao cotidiano, professores de área (Matemática, 

neste caso), ensinam conceitos mais próximos ao científico.  

Assim, independentemente do nível da educação básica (do ensino infantil ao ensino 

médio), existe um crescente interesse de pesquisadores da Educação Matemática, desde final 

da década 1980, acerca da problemática do ensino de geometria, apontando fragilidades na 

formação dos professores, por conseguinte, na aprendizagem dos alunos. (PAVANELLO, 

1989; LORENZATO, 1995; ZUIN, 2001; LEME DA SILVA, 2008; SOUZA, 2015) 

 

UM PANORAMA SOBRE O CONTEXTO DO ENSINO DE GEOMETRIA NO BRASIL 

 

É fato que os conteúdos de geometria criam possibilidades de resolver variados 

problemas no contexto do cotidiano dos alunos. No entanto, comumente, são conteúdos 

abordados de forma disssociada à realidade dos alunos. Essa questão vem sendo apontada 

durante décadas por diferentes pesquisadores da área da Educação Matemática, cujos estudos 

buscam apontar discussões e alternativas, sob diversos âmbitos. 

De um lado, são questões envolvendo a aprendizagem dos alunos e abordagens de 

teorias que contribuem ao desenvolvimento do pensamento geométrico. De outro lado, os 

estudos voltam-se em relação à formação e prática de professores, apresentando fatores que 

interferem e influenciam esse distanciamento. (PAVANELLO, 1989; LORENZATO, 1995; 

ALMOULOUD et al., 2004; LEME DA SILVA, 2008; SOUZA, 2015) 

Esse debate provoca um olhar na história da Educação Matemática brasileira pela 

origem em que o ensino de geometria foi concebido sistematicamente. Segundo Valente (2008), 

no Brasil, esse ensino iniciou efetivamente a partir do curso de Artilharias e Fortificações 

(século XVII). Século posterior, a geometria passou a ser adotada como um dos requisitos para 

cursos jurídicos, sendo implementada nos programas de exames para tais cursos. Por sua vez, 

nessa época, a geometria foi incorporada nos cursos preparatórios a esses e a outros de nível 

superior (engenharia e medicina).  

Para esse autor, “definidas as condições de ingresso aos cursos jurídicos, por toda parte”, 

deveriam ocorrer “aulas avulsas de francês, latim, retórica, filosofia e geometria” (grifo meu) 
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constituídas como “o embrião de cursos preparatórios”. Tais cursos seriam para a preparação 

de “candidatos ao ensino superior; de “ futuros bacharéis, médicos, engenheiros”. Foram cursos 

que deram origem a um sistema secular perpassando pelo tempo do Império e as primeiras 

décadas da República. (VALENTE, 2008, p. 05) 

Esse panorama também apontado nos estudos de Zuim (2001), nos revela que, além da 

geometria está a serviço desses cursos, também se fazia presente em atividades artesanais, 

sendo elemento necessário ao trabalho de carpinteiros, arquitetos e agrimensores. Nessas 

atividades, prevaleciam as construções goemétricas, o que muito contribuiu ao fortalecimento 

da disciplina Desenho Geométrico nos cursos primário e secundário até 1970, no Brasil3.  

Mas, apesar de haver uma valorização no passado, a ausência de material didático 

escrito na língua portuguesa tornava-se um dos fatores que influenciava nas dificuldades de 

alunos aprenderem conteúdos geométricos. Fato decorrente dos professores também não 

apresentarem domínio sobre tais conteúdos, visto não entenderem a língua em que os manuais 

(livros didáticos) estavam escritos em seu original. 

No início do século XX, com os princípios da Escola Nova e as influências das ideias 

de Félix Klein para modernização da Matemática, houve um novo movimento no currículo de 

Matemática, no Brasil. O ideário da Escola Nova fortaleceu o trabalho na escola primária, sob 

o princípio de tornar o aluno ativo, centro da aprendizagem. Apesar dos professores não estarem 

habituados a esse modelo, recebiam orientações por meio dos programas de ensino instituídos 

nacionalmente, via decretos e artigos em periódicos que circulavam à época. Além dos cursos 

de formação, tanto o curso Normal para professores primários, como os cursos superiores. 

As ideias de Félix Klein não se distanciavam dessa perspectiva, mas, incrementando a 

unificação das disciplinas em uma só Matemática: aritmética, álgebra e geometria, tanto no 

ensino primário, como no secundário4. No Brasil, tais ideias foram implementadas por Euclides 

Roxo5, iniciando pelo curso secundário no Colégio Pedro II, quando era diretor da instituição. 

                                                             
3 Nos dias de hoje, ainda é possível encontrar essa disciplina em alguns currículos da Educação Básica, ao exemplo 
do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Sergipe. 
4 No passado, o ensino brasileiro apresentava outras nomenclaturas para sua organização: curso primário, 
secundário e superior. Depois, passou para: ensino primário, ginasial, secundário e superior. Atualmente, o sistema 
de ensino brasileiro está diluído em Educação Básica, por níveis e modalidades (educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio, ensino profissionalizante e educação de jovens e adultos) e a Educação Superior 
(graduação e pós-graduação).   
5 Natural de Aracaju-SE, Euclides de Medeiros Guimarães Roxo nasceu no ano 1890 e tornou-se o matemático 
importante por impulsionar as propostas reformistas de Félix Klein, no Brasil. Foi diretor do Colégio Pedro II, nas 
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Essas novidades evocavam demandas nos currículos, por conseguinte, na formação dos 

professores. Eram altos e baixos, alguns aspectos funcionando e outros não, devido as 

concepções e formação de quem ensinava Matemática nesses tempos. 

Para acentuar, ainda mais, as dificuldades apresentadas pelos alunos em relação à 

aprendizagem em geometria, no meado do século XX, surgiu outro movimento pelo qual, o 

currículo de Matemática sofreu novas pressões, sobretudo, o campo da geometria. O 

Movimento da Matemática Moderna, compreendido entre as décadas 1950 e 1970, provocou 

no currículo de Matemática nova forma de abordagem – ensinar os conteúdos matemáticos por 

meio de estruturas algébricas. Surgem, então, novas emergências para formação de professores. 

Desta vez, começou a ter certo abandono da geometria no currículo escolar. 

A proposta do Movimento da Matemática Moderna valorizando o ensino sob as 

estruturas algébricas, emergiu uma algebrização da geometria culminando ainda mais nas 

dificuldades dos professores em fazer seu trabalho em sala de aula. Nessa época, a disciplina 

Desenho Geométrico, ainda fazia parte dos currículos, sendo recomendada a ser extinta a partir 

da LDB N° 5.692/1971. O trabalho entre as disciplinas não era dialogado, cada professor fazia 

seu trabalho sem preocupar-se ao que era proposto entre o programa de conteúdos para 

Matemática e para Desenho. Muitas vezes, essas duas disciplinas ensinadas por um mesmo 

professor, a cada horário específico, eram ministradas como se fossem por pessoas diferentes. 

Pior, ainda, como fazendo parte de áreas distintas, em algumas escolas, a disciplina Desenho 

era ensinada pelo professor de Artes (Educação Artística, à época vigente dessa Lei), cuja 

formação era de área totalmente distante da realidade matemática. 

O que as pesquisas revelam sobre o abandono, não trata-se de « não ensinar a 

geometria », mas « o como ensiná-la ». Nas décadas 1980 e 1990, as pesquisas enfatizam uma 

abordagem em segundo plano, até mesmo pela forma como livros didáticos de Matemática 

apresentavam conteúdos geométricos. Estudos mais recentes passaram a justificar o « modo de 

ensinar », não como abandono, mas em função da valorização na algebrização dos conteúdos 

matemáticos. (MENESES, 2007; LEME, 2008; CALDATTO, PAVANELLO, 2015) 

                                                             
primeiras décadas do século XX. Suas ideias propagaram o ideário da Escola Nova, apresentando reformas de 
modernidade no currículo de Matemática. Foram as primeiras ideias do movimento que, hoje, é conhecido e 
consolidado como área de conhecimento e de investigação científica – a Educação Matemática. 
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No final do século XX, vários materiais e outros documentos fomentaram a formação 

continuada dos professores para mudarem essa problemática. Entre eles, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Matemática, um documento norteador do trabalho docente, cujas 

orientações didáticas apresentava recomendações para um ensino de geometria voltado às 

construções geométricas de forma contextualizada e interdisciplinar. 

Outro aspecto refere-se às alterações dos livros didáticos de Matemática que, até a 

década 1990, apresentavam os conteúdos de geometria no final do livro. A partir das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) e as novas exigências do Plano Nacional do Livro Didático 

(PNLD), os autores e editoras das coleções aprovadas pelo Ministério da Educação para serem 

distribuídas nas escolas públicas, passaram a mudar o cenário do livro didático, respeitando as 

normativas vigentes. Nos livros didáticos contemporâneos, os objetos geométricos passaram a 

ser diluídos por todo o volume, se instituindo em capítulos alternados ou centrais, conforme o 

ano escolar. 

No entanto, voltando-se a um âmbito mais particular, o caso de Sergipe, pesquisas mais 

recentes têm revelado sobre a resistência dos professores para mudar o seu fazer pedagógico. 

Souza (2015) e Rosa (2020), em seus estudos, mostram que professores sergipanos revelam a 

própria defasagem no conhecimento geométrico. Por consequência, deixam de ensinar em 

conformidade às orientações curriculares, desde décadas passadas (1990 – 2010). 

Estamos, desde 2018, em um novo cenário curricular. Há um novo documento norteador 

– a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) – que, embora, considere o ensino por 

comeptências e habilidades, observa-se que acentua-se ainda mais a necessidade em ensinar 

geometria de forma articulada a outros conceitos matemáticos, bem como, ao cotidiano dos 

alunos.  

Em paralelo, o acesso a materiais didáticos e aprofundamento teórico, não requer mais 

esperar de inciativa governamental ou da formação inicial. Existem infinidades de recursos 

tecnológicos disponíveis e de fácil acesso ao professor, sem exigir muita complexidade ao nosso 

conhecimento tecnológico. Eles auxiliam o fazer pedagógico do professor para o aluno sentir-

se mobilizado a aprender. 

Assim, o uso de construções geométricas por meio de régua e compasso, como de outros 

materiais manipuláveis; ou mesmo, de diferentes abordagens metodológicas (resolução de 

problemas, jogos matemáticos, modelagem, etnomatemática), geram diversificadas 
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possibilidades que contribuem ao trabalho docente para explorar objetos geométricos nas aulas 

de Matemática, conforme planejamento e criatividade de cada professor deste componente. 

Ao pensar em dirimir a problemática em tela, sobretudo no estado de Sergipe, emergiu 

o fazer pedagógico por meio de um trabalho colaborativo que envolve diferentes contextos de 

profissionais que ensinam Matemática, nos mais diferentes níveis de ensino (anos iniciais e 

finais do ensino fundamental, ensino médio e nível superior). 

São professores com formação em Pedagogia e em Matemática, além dos licenciandos 

em Matemática. O trabalho iniciou, mais precisamente em 2016, com estudos pelo Projeto 

Institucional de Bolsas à Iniciação Científica – PIBIC no curso Licenciatura Matemática, sendo 

ampliado para outro programa (PIBID6), além do projeto de extensão (Oficinas de Matemática), 

a partir do ano seguinte. 

Segundo Fiorentini (2006), grupos colaborativos de estudos e pesquisa, são 

constituídos, em princípio, por meio de um trabalho de natureza conjunta e cooperativa, porque 

os interesses são negociados, uns colaborados com outros, cujas relações não são 

hierarquizadas, mas, a liderança compartilhada. É um trabalho de ação coletiva, em que os 

membros apresentam características de voluntariado, apoio mútuo e, sobretudo, liderança 

compatilhada. 

No próximo tópico, será abordada uma experiência que está sendo realizada para 

formação de professores que ensinam Matemática, como possibilidades de minimizar a 

problemática do ensino de geometria em Sergipe. 

 

O ENSINO DE GEOMETRIA NA FORMAÇÃO DOCENTE: UMA EXPERIÊNCIA 
COM POSSIBILIDADES DE PESQUISA E PRÁTICAS COLABORATIVAS 

 

Estudos realizados em Sergipe, nas duas últimas décadas, têm mostrado situações que 

emergem inquietações na prática do professor como na sua formação para ensinar Matemática 

na educação básica. Nos estudos de Souza (2009, 2015), por exemplo, revela-se a prática do 

professor que ensina Matemática, tanto nos anos finais do ensino fundamental, como no ensino 

médio. Nesses estudos, a abordagem do ensino de geometria é apontada pelos sujeitos 

participantes da pesquisa, seguindo a estrutura algébrica. Eles alegam que não há material 

                                                             
6 PIBID- leia-se Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. 
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geométrico (régua, esquadros e compasso) para eles, nem para os alunos realizarem construções 

geométricas. Concomitantemente, alegam não terem recebido orientações na formação inicial 

sobre o uso desses materiais. Aqueles que, vez outra tentam fazer algo diferente, usam o 

software geogebra como demonstração para os alunos visualizarem algum modelo geométrico, 

sua forma ou representação geométrica seguida da respectiva fórmula (representação 

algébrica). (SOUZA, 2009) 

Outro estudo que revela tal problemática, é o trabalho de Souza e Silva (2012),  no qual, 

um grupo de licenciandos do curso de Matemática da Universidade Federal de Sergipe, foi 

investigado sobre como se processam as suas formas de aprendizagem em conteúdos 

geométricos, tendo em vista que à época, estavam em formação inicial. O foco do estudo 

centrou-se em duas teorias – relação com o saber e modelo de van Hiele, por meio da abordagem 

qualitativa e exploratória. Essas teorias norteiam o trabalho do grupo colaborativo e a relação 

com o saber, defendida por Charlot a partir de 1980, tem como princípio a aprendizagem do 

sujeito por meio de um conjunto de relações com o outro, com o mundo e consigo mesmo, 

resultando em singularidades e subjetividades que podem favorecer ou não o sucesso na 

aprendizagem. O modelo de van Hiele resulta de estudos voltados à aprendizagem e ensino de 

geometria, desde a década 1950, por Pierre van Hiele e sua esposa. Ao criarem uma estrutura 

hierárquica compondo-se por níveis para verificar e identificar causas do desenvolvimento do 

pensamento geométrico, validaram e comprovaram importante contribuição para minimizar a 

problemática do ensino de geometria. Desde, então, diferentes países passaram a adotá-lo em 

seus currículos, de modo que no Brasil, passou a ser conhecido a partir de 1990, com os estudos 

e trabalhos de Lilian Nasser e seus colaboradores. 

Dentre os resultados, Souza e Silva (2012) constataram fragilidades nesses licenciandos 

participantes do estudo, observando que deveria haver um trabalho sobre atividades envolvendo 

conteúdos geométricos, orientando tais licenciandos para melhor atuarem em seus Estágios 

Supervisionados. 

Estudos mais recentes (SILVA, 2019; ROSA, 2020) voltados à formação continuada de 

professores que ensinam Matemática em redes municipais do estado de Sergipe, aproximam-se 

da problemática em tela. O primeiro foi realizado com professores alfabetizadores que estavam 

atuando com turmas de 5° anos (anos iniciais do ensino fundamental) e o segundo realizado 

com professores de Matemática que ensinam em turmas dos anos finais.  
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Ambos estudos revelam semelhança entre esses dois públicos. Primeiro, a valorização 

que os professores dão ao processo de formação continuada que participam em seus respectivos 

municípios. Segundo, mesmo ao afirmarem que ensinar conteúdos geométricos é fundamental 

para os alunos da educação básica, os resultados de ambas as pesquisas revelaram que tais 

professores não demonstraram apropriação quanto ao conhecimento desses conteúdos, nos 

conceitos mais elementares, sobretudo, quando precisaram usar os materiais geométricos. 

Ao lhes serem propostos problemas envolvendo construções geométricas, por exemplo, 

prontamente, os professores de Matemática apresentavam exímio desempenho para resolução 

algébrica. Porém, fazer uso do material geométrico ou manipular outro material didático, 

explicitamente apresentaram fragilidades igualmente aos professores alfabetizadores. Esses 

últimos, justificando não se recordarem do que estudaram na educação básica e que na formação 

inicial, discutiam questões mais gerais, assimo como aprendiam conceitos mais pedagógicos. 

Em outras palavras, um estudo mais para « o como ensinar », sem preocupação em dá ênfase 

« ao que ensinar de geometria ». 

Tais dificuldades apresentadas por esse público sergipano não repercutem somente no 

âmbito local, mas, nacional e internacional conforme pesquisas de van Hiele (1986), Cordier 

(1991), Parzyzs (2001), Leivas (2006), Bongiovanni (2007) e Villiers (2010). 

Desse efeito dos estudos sergipanos e desses autores, como tentativa para minimizar 

esses quadros, tornou-se fundamental levar a problemática para a formação inicial, discutindo 

com licenciandos em Matemática, enquanto bolsistas de dois programas, a partir de 2016 – 

PIBID (pelo Edital 2014-2018) e PIBIC (em diferentes editais)7. Em ambos os programas, 

foram realizadas leituras e discussões de textos, abrangendo não somente a problemática, mas 

um modelo teórico que contribui ao desenvolvimento do pensamento geométrico dos alunos. 

Esse modelo, chamado níveis de van Hiele, apresenta uma estrutura hierárquica com 

cinco níveis que caracterizam o pensamento geométrico (reconhecimento, análise, dedução 

informal, dedução formal, rigor). No PIBIC, por exemplo, foram realizadas diferentes análises 

de livros didáticos de Matemática para que os bolsistas identificassem nas atividades propostas 

pelos autores, quais os níveis de van Hiele estruturavam as referidas atividades.  

                                                             
7 PIBIC 2016/2017; PIBIC 2016/2017. 
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As pesquisas informam que os alunos estão sempre em níveis defasados, uma das razões 

da teoria existir na década 1950, desde então, sendo ainda aplicada. (WALLE, 2009; VILLERS, 

2010). Muito embora vale ressaltar que esse modelo teórico aqui no Brasil demorou a se firmar. 

O Projeto Fundão, coordenado pela Profa. Dra. Lilian Nasser, na Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) é pioneiro em relação aos estudos e aplicações desde a década 1980, 

entre elas, estão atividades com alunos e professores da educação básica, sob a proposta de 

romper obstáculos quanto ao pensamento geométrico. 

Mais precisamente, a partir de 1992, com a tese de doutoramento da referida 

pesquisadora, esse modelo teórico passou a ser aplicado nos estudos das isometrias no plano, 

com o propósito de elevar níveis do pensamento geométrico dos alunos que, na época, cursavam 

a 7ª série (hoje, nomenclatura adotada como sendo 8° ano do ensino fundamental). (NASSER; 

SANT’ANNA, 2010) 

Inspirada nessas ações, junto aos licenciandos mobilizados em aprender e discutir sobre 

a problemática, buscamos realizar muitas das atividades do Projeto Fundão/UFRJ, pelo PIBID 

e, por conseguinte, no nosso projeto de extensão sobre formação continuada – Oficinas de 

Matemática: somando conhecimento, multiplicando saberes. 

Em paralelo, nos nossos projetos de iniciação científica (PIBIC’s), foi possível 

identificar que os livros didáticos de Matemática atuais estão apresentando atividades sobre 

conteúdos geométricos, tanto em consonância às diretrizes curriculares vigentes, como 

seguindo caracterização dos níveis de van Hiele. O que torna-se possível ampliar a 

complexidade e aprofundamento dos conceitos, de acordo com o nível de cada ano escolar. 

Os nossos primeiros estudos do PIBIC (2016-2017) impactaram positivamente no 

trabalho do PIBID. A partir da análise de livros didáticos de Matemática mais adotados em 

escolas da rede estadual, em Aracaju-SE, alguns bolsistas em acordo com os professores 

supervisores das escolas parceiras do PIBID (2016-2018), realizaram atividades envolvendo 

conteúdos geométricos articulados a outros conceitos matemáticos. Desses trabalhos, foram 

realizados Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), produção de artigos publicados, tanto em 

eventos educacionais, como capítulos de livros. 

Criou-se, então, um grupo colaborativo de práticas e pesquisas, hoje institucionalizado 

no CNPq, como Núcleo Colaborativo de Práticas e Pesquisas em Educação Matemática – 

NCPPEM/CNPq/UFS. Esse grupo passou a desenvolver atividades de formação continuada em 
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diferentes municípios sergipanos, aplicando a mesma proposta – articular conteúdos 

geométricos a outros conceitos matemáticos. Fruto desse processo de formação, são as 

pesquisas citadas anteriormente (SILVA, 2019; ROSA, 2020), além da pesquisa de Conceição 

(2019) que revela a relação com o saber dos bolsistas pibidianos envolvidos neste contexto de 

práticas e pesquisas. 

Com afirma Fiorentini (2006), eis um grupo colaborativo! Um grupo em que os 

membros interagem, se ajudam, trabalham em harmonia. Não há hierarquia, a liderança é 

compartilhada entre os que se esforçam, tomam iniciativas, organizam e executam tarefas para 

que o trabalho do grupo aconteça. Desse modo, sob um caráter de coletividade, cooperação e 

companheirismo, as ações deste Grupo NCPPEM/UFS/CNPq são fortalecidas fomentando a 

iniciação e continuidade à pesquisa, concomitantemente, contribuindo ao desenvolvimento da 

formação inicial e continuada de quem ensina Matemática. Como exemplo, serão ilustradas 

atividades que denotam este grupo como colaborativo. 

 

O PIBID-MATEMATICA E SEUS EFEITOS PARA A PESQUISA  

 

Uma das primeiras ações do NCPPEM/UFS/CNPq reflete no trabalho realizado no 

PIBID, em um dos núcleos da área de Matemática (Campus São Cristóvão/UFS), no qual tinha-

se como postulado básico o desenvolvimento profissional por meio de um processo de 

construção em que cada sujeito passa a ser um ator em ação. Segundo Souza (2015), esse 

processo se constrói a partir dos significados e sentido que cada um confere à própria atividade 

docente.  

No PIBID-Matemática/UFS, o trabalho foi e continua sendo realizado envolvendo 

licenciandos de Matemática, professores da educação básica e pesquisadores (docentes 

formadores da UFS). No referido Núcleo, em particular, além desses atores, somou-se também, 

com a participação de uma mestranda, cujo trabalho inicial foi de acompanhar as ações como 

forma de aprendizagem docente. Ao perceber o envolvimento de parte dos bolsistas pibidianos 

em outros programas e projetos, como voluntários, emergiu, então, uma nova questão de 

pesquisa, alterando o projeto de mestrado inicial.  

Assim, Conceição (2019), ao realizar seu estudo sobre a formação inicial, por meio de 

um dos Núcleos do PIBID-Matemática/UFS, buscou investigar qual o sentido e significados 
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que os bolsistas de iniciação à docência (ID) atribuíram na sua Relação com o Saber para a 

construção identidade professoral, ao participarem desse programa, enquanto política pública 

de fomento à formação docente e espaço de construção da identidade docente. A autora 

desenvolveu sua pesquisa com um grupo focal formado por 10 bolsistas entre os 24 

participantes do Núcleo investigado à época (vigência no período de 2014-2018).  

A pesquisa teve como norte a teoria da relação com o saber, cujos resultados emergiram 

em constelações representando singularidades e subjetividades dos participantes, quanto ao seu 

processo formativo. As singularidades resultantes do PIBID refletem no “desejo de aprender a 

ser professor de Matemática”; “coletividade”; “exercício da docência”; na “produção” e na 

“coletividade”. As subjetividades refletem os significados que atribuíram quanto ao coletivo de 

pensamento, segundo a autora, visto que, para além do desejo de ser professor, as aprendizagens 

nesse grupo focal mobilizavam em fazer pesquisa com produção de artigos e participação no 

PIBIC, como atuar em ações de extensão, sendo monitores em um projeto de formação 

continuada. 

Segundo Souza (2015), a aprendizagem da docência permite que o futuro professor, ou 

mesmo o próprio professor no seu exercício de sala de aula, entre em um processo contínuo e 

reflexivo desenvolvendo competências e habilidades para sobreviver aos desafios e conflitos 

cotidianos do magistério. Nessa aprendizagem da docência, a relação com o saber (de modo 

geral, saberes docentes) contribui ou não a romper paradigmas frente aos obstáculos da sala de 

aula e do contexto escolar.  

Para Charlot (2000, 2005), cada ser humano ao ter desejo de aprender, cria-se nele 

mesmo, um movimento interno, pelo qual busca-se sentido e significado ao que se espera 

aprender. Na relação com o outro, partilhando ideias em favor de um trabalho coletivo e 

colaborativo, há uma mobilização para aprender. No trabalho do PIBID-Matemática, do qual o 

NCPPEM/UFS/CNPq fez parte, os atores envolvidos mobilizavam-se na coletividade, sem 

perder suas singularidades. Por exemplo, grupo focal da pesquisa de Conceição (2019), havia 

pibidianos que, mesmo com interesse na aprendizagem da docência, participavam de PIBIC 

com ênfase na Matemática Pura e Aplicada, e outros, desse mesmo grupo, estavam no PIBIC 

com ênfase na Educação Matemática. Os interesses em pesquisa divergiam, nas áreas, porém, 

a coletividade do fazer docente dava uma singularidade ao grupo, pela colaboração e 

cooperação em dividir tarefas. 
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Suas tarefas eram: pesquisar e elaborar planos de atividades matemáticas em que objetos 

geométricos estivessem articulados a outros conceitos matemáticos. Isso envolviam tanto 

conteúdos para anos finais do Ensino Fundamental, como conteúdos para o Ensino Médio. 

 

O PROJETO OFICINAS DE MATEMATICA: UMA AÇÃO DE EXTENSÃO, A 
PARTIR DO PIBID E PIBIC 

 

Em princípio, o projeto originou-se do trabalho de parceria com algumas Secretarias 

Municipais de Educação, do estado de Sergipe, com o propósito de orientar professores de 

ensino fundamental a implementar um novo currículo, tendo como base a BNCC. A proposta 

assemelhava-se ao trabalho realizado no PIBID, cujo Núcleo citado anteriormente estava em 

processo de finalizar suas atividades. Não havia perspectivas de renovar o PIBID, conforme 

situação que as instituições de nível superior enfrentavam para continuidade de seus projetos 

entre os anos 2017 e 2018, devido mudanças governamentais e as gerenciais da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Ensino Superior (CAPES).  

Assim, para a realização deste projeto, busquei instituir um novo grupo envolvendo 

pibidianos interessados, orientandos do Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática – 

PPGECIMA/UFS) e professores da educação básica com experiência em formação docente. 

Entre todos, havia um interesse comum: estudar documentos curriculares oficiais junto a duas 

noções teóricas – a Teoria Antropológica do Didático (TAD) e o Modelo de van Hiele (níveis 

de pensamento geométrico), no sentido de buscar fundamentos ao aprimoramento da prática 

pedagógica do professor. O estudo favoreceu escolher, planejar e melhor sistematizar as 

atividades matemáticas com ênfase no ensino de Geometria.  

Cada uma dessas teorias tem sua particularidade com objetos matemáticos. A TAD 

reside na sua essência sobre o estudo das atividades matemáticas e de como ocorre o 

funcionamento didático na organização matemática para essas atividades. O Modelo de van 

Hiele nos fornece compreensão sobre o desenvolvimento do pensamento geométrico dos 

alunos, sendo uma estrutura formada por níveis sequenciais, os quais estabelecem condições e 

características de aprendizagem para os alunos desenvolverem habilidades no campo da 

Geometria. Ao reunir tais fundamentos, torna-se possível selecionar e planejar melhor 

atividades matemáticas que possibilitem o desenvolvimento do pensamento geométrico dos 

alunos, conforme cada ano de aprendizagem.  
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Por sua vez, conciliar esses fundamentos ao estudo de documentos curriculares, nos 

permite, a partir da TAD, ver a ecologia de objetos geométricos e como estão relacionados a 

outros campos da Matemática e de outras áreas do conhecimento. Ver a ecologia desses objetos 

ou outros objetos de conhecimento matemáticos, é verificar e identificar como os currículos 

elegem, estabelecem e organizam tais objetos para cada ano escolar. A TAD é uma teoria 

desenvolvida por Yves Chevallard, autor também da Teoria da Transposição Didática. Por ser 

um didata francês, buscou em seus estudos sistematizar o funcionamento de um sistema 

didáticos para objetos matemáticos, por meio de praxeologias, as quais ele conceitua com 

organização matemática e didática de certos saberes matemáticos. A partir da transposição 

didática, esse teórico ampliou suas investigações estabelecendo outros conceitos para melhor 

explicar sobre os diferentes saberes: saber sábio, saber a ser ensinado e saber ensinado. 

A partir desses estudos, convém salientar que as Oficinas de Matemática são 

estruturadas em encontros sistemáticos, conforme acordado com cada município parceiro. Os 

fundamentos servem para o grupo sistematizar o planejamento das atividades de cada encontro. 

Embora, a proposta seja esclarecida aos professores participantes, o estudo de ambas as teorias 

não chegou a ser realizado com esses professores. 

O princípio básico reside em apresentar aos professores ferramentas metodológicas de 

como é possível aplicar atividades matemáticas, por meio da contextualização e 

interdisciplinaridade. São requisitos mínimos das orientações curriculares desde os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) e que se apresentam de forma mais intensa no novo currículo – 

BNCC. Para a realização do projeto, cada munícipio forma turmas de professores por ano 

escolar, exceto a turma dos professores dos anos finais, visto que ensinam Matemática em 

diferentes anos e turmas. Em cada turma, são aplicadas atividades, muitas vezes presentes nos 

livros didáticos adotados na própria rede municipal8, e que os professores mostram-se surpresos 

ao participarem da aplicação delas. Alguns se surpreendem pelo fato de haver contextualização, 

outros por sequer ter observado sua presença no livro que utiliza para suas aulas. 

Essa proposta inicia-se com as atividades, para então, mostrar como o planejamento é 

concretizado. A cada encontro, conforme acordado com o município, há um trabalho 

                                                             
8 Alguns municípios fornecem livros ao grupo de formadores para planejamento e sistematização das atividades. 
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diferenciado para os professores compreenderem o processo de construção. Para a realização 

em um ano, propõe-se realizar 05 encontros, como se destacam a seguir: 

1° ENCONTRO: diluído em dois momentos. O primeiro, por meio de Seminário inicial com 

abordagem sobre formação continuada, aspectos da BNCC para a área da Matemática e a 

transversalidade do conhecimento matemático; No segundo momento, os professores 

distribuídos em suas turmas, por nível de atuação, participam da aplicação de sequências de 

ensino, com atividades que articulem os objetos geométricos e demais conceitos matemáticos, 

considerando dois aspectos: Livros didáticos adotados pela rede de ensino e orientações da 

BNCC. Para tanto, as ferramentas teóricas que dão embasamento para o trabalho são: Currículo 

com a BNCC, Teoria Antropológica do Didático (TAD) e Epistemologia do Professor; 

2° ENCONTRO: momento em que ocorre aplicação de sequências de ensino, com as quais os 

professores produzem materiais manipuláveis e jogo matemáticos. São de atividades que 

articulam os objetos geométricos e demais conceitos matemáticos, conforme a solicitação do 

município, sendo extraídas ou adaptadas de livros didáticos adotados pela rede de ensino e 

orientações da BNCC. Com isso, tem-se embasamento por meio da BNCC e das teorias que 

respaldam o grupo de formadores (modelo de van Hiele e a TAD); 

3° ENCONTRO: constitui-se de três momentos: O primeiro momento, em cada turma inicia-se 

com uma nova sequência de ensino aplicada junto aos professores. O segundo momento, com 

apresentação de um diagrama conceitual representando as articulações entre os objetos 

geométricos e os demais conceitos matemáticos envolvidos na sequência, ou em uma das 

atividades presente na proposta. No terceiro momento, ocorre a construção de um diagrama, 

por parte dos professores, em relação a outra atividade explorada na sequência. Também tem 

respaldo nas mesmas perspectivas teóricas; 

4° ENCONTRO: É a vez de cada grupo de professores elaborar uma sequência de ensino para 

ser aplicada com seus alunos, usando mesma sistemática da proposta apresentada nesse 

processo de formação, conforme cada nível/na de atuação dos professores participantes. 

Sugere-se que se apoiem nas sugestões apresentadas no manual do professor do livro didático 

adotado pela respectiva escola ou rede de ensino, como também, pelas orientações das 

habilidades conforme objetos de conhecimento apontados na BNCC; 
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5° ENCONTRO: Culminância do processo de formação, com a realização de um Seminário 

Integrador, cujo foco é apresentação de relatos dos professores sobre aplicação das atividades 

em suas respectivas turmas. 

Ao valer-se dessa sistemática, durante o triênio 2017-2018-2019, o projeto Oficinas de 

Matemática: somando conhecimento, multiplicando saberes, abrangeu 06 municípios 

sergipanos (Nossa Senhora das Dores, Capela, Itabaianinha, Aquidabã, Propriá e Areia Branca). 

Em cada município, houve variação na carga horária total realizada, bem como o quantitativo 

de professores participantes. Entre eles, dois se destacaram por ter continuidade em todo o 

triênio – Capela-SE e Itabaianinha-SE. No ano 2020, houve projeção para continuidade em 

parte desses munícipios, no entanto, no início do ano letivo, surgiu a necessidade de 

afastamento social, devido à pandemia do Coronavírus – Covid 19, por todo o país, mudando 

radicalmente a forma de ensino, e de muitas outras atividades correlacionadas. Esses 

acontecimentos e outros fatores inerentes ao trabalho do grupo de formadores e gestão dos 

municípios parceiros, as atividades do referido projeto foram suspensas durante todo o ano 

2020. 

A reflexão para tal suspensão resultou sobre o modo como vinha sendo realizada a 

proposta, no sentido de atingir toda a carga horária da formação, de modo mais eficaz. A 

proposta para ser realizada, era discutida e acordada antecipadamente entre as partes – Grupo 

NCPPEM/UFS/CNPq e cada município parceiro. No entanto, a realização em cada um dos 

munícipios foi bastante peculiar, inclusive também para os dois munícipios que atingiram os 

três anos da proposta. Mesmo havendo acordo firmado e professores interessados na 

continuidade da proposta de formação, os responsáveis pela coordenação em cada um dos 

munícipios enfrentavam grandes desafios para a concretização da proposta. Desde o 

agendamento de cada encontro, que era interferido com outras atividades afins no âmbito da 

rede de ensino, como nas negociações de outros setores para o translado e almoço dos 

formadores (acordo de contrapartida de reconhecimento e valorização do trabalho 

colaborativo). 

Mesmo assim, pode-se considerar que houve resultados significativos, os quais 

possibilitaram o NCPPEM/UFS/CNPq apresentar e publicar trabalhos em eventos 

educacionais, de âmbito nacional e internacional. Assim, também, produzir livro, capítulos de 
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livros, trabalho de TCC e mais uma dissertação de mestrado, que foi o trabalho de Rosa sobre 

formação continuada de professores de Matemática, sendo defendido em fevereiro de 2020. 

Essas duas ações que ora ilustram o trabalho de colaboração e cooperação instituindo o  

NCPPEM/UFS/CNPq, são possbilidades que têm repercutido um novo pensar dos integrantes 

do nosso grupo colaborativo. Ações como essas – formação continuada e pesquisa – mobilizam 

este grupo a continuar disseminando novas ideias e experiências vivenciadas em sala de aula.  

Vale destacar o trabalho envolvendo atividades em sala de aula, em dois importantes 

âmbitos. Um refere-se a um dos nossos colaboradores que faz de sua sala de aula, um 

laboratório de tecnologias digitais, com os mais modernos e acessíveis aplicativos e softwares. 

Com isso, esse professor de Matemática mobiliza seus alunos, compartilha suas experiências 

entre o grupo, além de disseminar tais conhecimentos e experiências por meio de artigos, 

capítulos de livros, livros e as lives durante o ano 2020. 

O segundo, tão fundamental quanto o anterior, remete ao trabalho com a Matemática 

voltada para pessoas com deficiência. Cresce em nosso grupo, o número de colaboradores que 

desejam fundamentar-se nas teorias norteadoras, como a TAD, a relação com o saber e modelo 

de van Hiele, para investirem na pesquisa e no seu trabalho em sala de aula. 

Desse trabalho, há destaque para o ensino de Matemática para surdos. Uma das nossas 

colaboradoras, mobilizada para ensinar Matemática para surdos, resolveu investir na elaboração 

de materiais manipulativos voltados aos conteúdos matemáticos dos anos finais do Ensino 

Fundamental ao Ensino Médio. A repercussão de seu trabalho tem unido parcerias no próprio 

grupo, junto a mais dois outros colegas que fizeram suas pesquisas de mestrado voltadas, 

também ao ensino de Matemática para surdos. Desse modo, é fato que a pesquisa muda a sala 

de aula, assim como a sala de aula faz emergir novas pesquisa. A sala de aula se modifica, 

quando o professor tem o desejo de aprender, buscar ferramentas teóricas e saber como aplicá-

las em favor da aprendizagem de seus alunos. É sua relação com o saber para desenvolver sua 

aprendizagem da docência. 

Desse modo, estamos criando possiblidades de romper os desafios e minimizar a 

problemática do ensino de geometria, por várias instâncias: pela prática docente e pela pesquisa. 

Trata-se de um grupo bastante heterogêneo pelos diferentes níveis de formação, entre  

pesquisadores (doutores, doutorandos, mestres, mestrandos), licenciados e licenciandos dos 

cursos de Pedagogia e Matemática. Porém, apresenta uma unidade de pensamento coletivo – 
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aprendizagem da docência e exercício de práticas educativas que fomentem a mobilização de 

alunos da educação básica para aprender Matemática. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Neste texto, buscou-se apontar aspectos sobre o ensino de objetos geométricos, 

destacando sua problemática, a partir de um contexto curricular e histórico, mostrando também 

possibilidades de práticas e pesquisas que estão sendo realizadas por um grupo colaborativo da 

Univerisade Federal de Sergipe, sob a égide da Educação Matemática. Tal objetivo remete à 

reflexão evocada pelo debate realizado na « Roda de Conversa: ensino de ciências e matemática 

– desafios, possibilidades e experiências », promovida pelo II Colóquio Interfaces de 

Acadêmicas de Graduação e Pós-graduação (UFS). 

Como reflexão inicial, foram identificadas algumas pesquisas que revelam a trajetória 

do ensino de geometria no Brasil, também ressaltando que a questão é de âmbito internacional. 

Razão esta que fez emergir um modelo teórico sobre o pensamento goemétrico na década 1950, 

sendo aplicado ainda nos dias atuais, sobretudo, em pesquisas e atividades de formação docente. 

Revela-se também que, no Brasil, o trabalho para romper com tais obstáculos não são 

recentes. Alguns projetos, como o Fundão da UFRJ sob a responsabilidade de Nasser e outros 

pesquisadores colaboradores, não restringem-se somente à pesquisa, mas voltam-se a práticas 

educativas que fomentam o trabalho de sala de aula do professor que ensina Matemática. 

Em Sergipe, sob a inspiração de projetos como o Fundão e pela realidade constatada, 

seja nos estágios supervisionados do ensino de Matemática, seja pela problemática presente em 

cursos de formação continuada, iniciou-se um trabalho de forma colaborativa a partir do ano 

2016. É ainda embrionário, assim, podendo ser considerado. Contudo, pequenos frutos já estão 

aflorando não somente na pesquisa e publicação de artigos científicos, mas em resultados da 

sala de aula. Dois dos municípios sergipanos integrantes ao projeto de extensão Oficinas de 

Matemática: somando conhecimento, multiplicando saberes, já revelam aumento em seus IDEB 

no desempenho de Matemática: Capela-SE, entre os anos 2017 e 2018; Itabaianinha-SE, entre 

os anos 2018 e 2019. 

Outro aspecto destaca-se pelo fruto no próprio grupo, em que os colaboradores passaram 

a fazer de suas práticas na sala de aula, seus próprios laboratórios de pesquisa e de formação 
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continuada. Há de se ressaltar o trabalho com tecnologias digitais realizado por um de nossos 

colaboradores e o trabalho sobre laboratório de Matemática para surdos, por uma de nossas 

colaboradoras. Cada um em locais distintos, respectivamente em Maragogi-AL e Aracaju-SE. 

São ações individuais que se tornam coletivas, quando partilhadas no grupo para pesquisa, para 

formação docente, para criação de novas aprendizagens.   

A tarefa é árdua, mas seus frutos criam novas expectativas de que acreditando e fazendo 

um trabalho de Educação Matemática, evoca um novo pensar na atividade docente. 
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Resumo: Este estudo dá ênfase aos desafios da prática docente no ensino da Matemática com 
alunos do 5º ano do Ensino Fundamental em uma única escola de Santarém-PA contemplada 
com o PROUCA – Programa “Um Computador por Aluno”. Buscou-se identificar as condições 
de trabalho de 12 professoras no laboratório de informática da escola, nas turmas do 5º ano, a 
fim de analisar a percepção dessas professoras acerca de como se dá o ensino mediado pelo 
computador durante as atividades de conhecimento matemático. Por meio de uma abordagem 
qualitativa, tendo duas fases: revisão bibliográfica e pesquisa de campo, os dados foram 
coletados com o preenchimento de questionários e explorados à luz da análise de conteúdo de 
Bardin (2011). Os resultados demonstram que o programa PROUCA contribuiu de forma 
significativa para a formação continuada, inclusão digital e o desempenho da prática docente 
das professoras por meio do computador como ferramenta mediadora do processo de ensino da 
matemática. Após o desvelamento dessa realidade, confirma-se a urgência em desenvolver 
programas e projetos que venham a auxiliar os professores da educação básica a enfrentarem 
os desafios da inclusão digital promovendo um ensino de matemática mediado com o 
computador de forma prazerosa e significativa para seus alunos, bem como enfatizar a 
importância de disponibilizar a formação adequada a essas professoras. 

Palavras-chaves: PROUCA, Prática docente, Ensino da matemática, Computador. 
 
 

THE PRACTICAL TEACHING IN MATHEMATICS USING THE 
SOFTWARE PROUCA 

 
Abstract: This study emphasizes the challenges of teaching practice in the teaching of 
Mathematics with students from the 5th year of elementary school in a single school in 
Santarém-PA contemplated with PROUCA - Program “One Computer per Student”. We sought 

to identify the working conditions of 12 teachers in the school's computer lab in the 5th grade 
classes in order to analyze the perception of these teachers about how computer-mediated 
teaching takes place during mathematical knowledge activities. Through a qualitative approach, 
having two phases: literature review and field research, data were collected by completing 
questionnaires and explored in the light of content analysis Bardin (2011). The results 
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demonstrate that the PROUCA program contributed significantly to continuing education, 
digital inclusion and the performance of teachers' teaching practices through the computer as a 
mediating tool in the mathematics teaching process. After unveiling of that reality, the urgency 
to develop programs and projects that will help basic education teachers face the challenges of 
digital inclusion is confirmed, promoting mathematics teaching mediated with the computer in 
a pleasant and meaningful way for their students, as well as how to emphasize the importance 
of providing adequate training to these teachers. 

Keywords: PROUCA, Teaching practice, Mathematics teaching, Computer. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de ensino-aprendizagem da matemática mediado pelo computador se deu 

inicialmente por volta de 1960 e 1970, época em que os computadores eram caros e de difícil 

operacionalização, por meio da ideia do Ensino Assistido por Computador (EAC) como afirma 

Oliveira Júnior (2013, p. 18) “O EAC [...] é a proposta mais antiga para o uso do computador 

no ensino utilizada conforme o modelo de Skinner. O EAC envolve um modelo de ensino 

programado em princípios que ditam que o conhecimento é fragmentado em pequenas 

unidades”, ou seja, um ensino programado, controlado e mecânico. 

Segundo Ponte e Canavarro (1997), esse tipo de ensino acima descrito não incorpora o 

uso educativo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), pois contraria o ensino e 

aprendizagem do objeto matemático sem sintonia com a didática da matemática. Porém, essa 

sintonia começa a acontecer quando ocorre a interação da relação entre o professor, o saber e o 

aluno. O professor, assumindo o papel de mediador, deve criar condições para que o aluno seja 

o principal ator da construção de seus conhecimentos a partir da(s) atividade(s) proposta(s) com 

o uso do computador. 

 Segundo Oliveira Júnior (2013), o uso das TIC, na proposta EAC, declinou-se por causa 

do caráter meramente instrucionista. Nesse sentido, Geraldo et al. (2017, p. 2) afirma que “o 

processo ensino-aprendizagem está ligado diretamente com a relação professor-aluno, onde o 

docente é o mediador do conhecimento, mas não é o dono do saber. Ele é capaz de ouvir e 

compreender o discente e promover troca de experiência. ” 

Para que esse pensamento aconteça Borba e Penteado (2001) afirmam que o acesso à 

tecnologia da informação não deve ser restritivo, isto é, tanto os professores como os alunos 
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precisam dominar habilidades básicas que o permitam utilizar o computador na realização das 

atividades em sala de aula de forma proveitosa.  

Todos os recursos disponíveis no computador devem ser explorados como um conjunto 

de ferramentas que vão além de meros comandos, possibilitando que o ambiente de 

aprendizagem de matemática desenvolva novas formas de pensar e agir no aluno a fim de 

preconizar o lado prazeroso e experimental da disciplina. 

 

O ENSINO DE MATEMÁTICA E OS DESAFIOS DA INCLUSÃO DIGITAL 

  

O Professor da contemporaneidade precisa saber lidar com os desafios que enfrenta em 

sala de aula, pois a forma com que ele dialoga com os problemas expostos no ambiente escolar 

apontará as contribuições para sua prática docente. É necessário que os professores pensem 

sobre a constituição do conhecimento de seus alunos para que não forneçam as respostas 

prontas, a fim de deixar que eles debatam e apresentem hipóteses, tirando suas próprias 

conclusões e desse modo estabelecendo uma própria aprendizagem significativa.  

Há um novo mundo em que a relação ser humano-máquina passa a adquirir um novo 

estatuto, uma outra dimensão. As máquinas da comunicação como os computadores não são 

mais apenas máquinas, e sim instrumentos de uma nova razão. Nesse sentido, as máquinas 

deixam de ser, como vinham sendo até então, um elemento de mediação entre o ser humano e 

a natureza e passam a expressar uma nova razão cognitiva. (PRETTO, 2013, p. 67) 

D’Ambrósio já pensava o uso das TIC como a democratização dos recursos tecnológicos 

nas dependências escolares, pois só assim os estudantes de classes menos favorecidas teriam 

condições de usufruí-los: 

 
[...] um dos maiores males que a escola pratica é tomar a atitude de que 
computadores, calculadoras e coisas do gênero não são para as escolas dos 
pobres... Se uma criança de classe pobre não vê na escola um computador, 
como jamais terá oportunidade de manejá-lo em sua casa, estará condenada a 
aceitar os piores empregos que se lhe ofereçam. Nem mesmo estará capacitada 
para trabalhar como um caixa num grande magazine ou num banco... Ignorar 
a presença de computadores e calculadoras é condenar os estudantes a uma 
subordinação total de subempregos (D’AMBROSIO, 1990 apud MISKULIN 

et al., 2006, p. 107) 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) da área da matemática (BRASIL, 1998) 

ressaltam que o computador pode ser empregado de várias maneiras nas salas de aulas, 

dependendo da intenção a ser dada pelo professor: 

 

• Como fonte de informação, poderoso recurso para alimentar o processo de 
ensino e 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 ferramenta para realizar determinadas atividades – uso de planilhas 
eletrônicas, processadores de texto, banco de dados etc. (BRASIL, 1998, p. 
44) 

 

Todavia, é importante enfatizar que o uso do computador na sala de aula não é 

meramente um modismo, e sim um canal para que a escola possa promover, em seu processo 

formativo, a inclusão social de seus educandos potencializando metodologias, outrora 

tradicionais, a fim de promover uma melhor qualidade do ensino. O uso dos equipamentos 

tecnológicos nas atividades de sala de aula ajuda no processo de ensino/aprendizagem de 

Matemática, ao mesmo tempo em que auxilia na inclusão digital desses alunos. 

 

O acesso à Informática deve ser visto como um direito e, portanto, nas escolas 
públicas e particulares o estudante deve poder usufruir de uma educação que 
no momento atual inclua, no mínimo, uma alfabetização tecnológica. Tal 
alfabetização deve permitir o entendimento e a apropriação tecnológica dessas 
ferramentas. Assim, o computador deve estar inserido 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 questão ligada à 
cidadania. (BORBA; PENTEADO, 2001, p. 25) 

 

Esse acesso às novas tecnologias se torna mais presente nos dias atuais, pois sabe-se que 

as crianças e jovens nascidas na Sociedade da Informação estão acostumadas a terem acesso a 

um grande volume de informação, a utilizar mais de um software e/ou aplicativo por vez, a 

transitar rapidamente de um site, ou programa para outro e que esse comportamento pode 

influenciar na aprendizagem. (KENSKI, 2011) 

Dentro desta perspectiva abordada por D’Ambrósio (1990), pelos PCN (BRASIL, 

1998), por  Borba e Penteado (2001), reforçado por Kenski (2011), se enquadra o Programa 

Um Computador por  Aluno  (UCA),  projeto  desenvolvido  pelo  Ministério da Educação 
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(MEC), desde 2007, como já anunciado anteriormente, o qual por incorporar laptops 

educacionais nas escolas – tecnologias móveis com a possibilidade de circularem nas salas de 

aula e nos demais ambientes da escola, alarga as possibilidades de comunicação, produção de 

conhecimento e cultura em toda a comunidade escolar. 

 

POLÍTICA DE INCLUSÃO DIGITAL E O PROGRAMA UM COMPUTADOR POR 
ALUNO (PROUCA) 
 

Formadas por conjuntos de políticas públicas compreendidas como as ações 

implementadas pelo Estado, as políticas educacionais e de inclusão digital visam responder às 

demandas sociais emergentes e colocar em prática as deliberações constitucionais estabelecidas 

nas esferas de governo federal, estadual ou municipal, no que diz respeito à distribuição de 

riquezas e prestação de bens e serviços.  

Nesse sentido, um exemplo dessas ações de inclusão, nessa perspectiva, apresenta-se o 

PROINFO - Programa Nacional de Informática Educativa, que é um programa pertencente às 

Políticas de Estado de ações de Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Educação 

Pública. Foi uma das primeiras políticas educacionais que marcou a inclusão digital em escolas 

brasileiras, criado em 1997, pelo Ministério da Educação (MEC), através da Portaria nº 522 em 

09/04/1997. Para Kenski (2010, p. 68) 

 
Os projetos educacionais desenvolvidos via redes não podem ser pensados 
apenas como uma forma diferenciada de promover o ensino. Eles são formas 
poderosas de interação, cooperação e articulação, que podem abranger 
professores, alunos, pessoal administrativo e técnico das escolas, pais e todos 
os demais segmentos nacionais e internacionais envolvidos. Eles viabilizam o 
desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da gestão [...] 

 

É inegável que, nos últimos anos, as políticas públicas para a integração do computador 

nas escolas têm se fortalecido por meio de Programas para a inclusão digital (ASSIS, 2013). E 

o PROINFO buscou através de seus objetivos: 

● Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem;  

● Possibilitar a criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares 

mediante incorporação adequada das novas tecnologias da informação pelas escolas; 

● Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico;  
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● Educar para uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida. 

Após uma década do PROINFO, houve a criação do Programa Nacional de Formação 

Continuada em Tecnologia Educacional (PROINFO integrado), através do Decreto 6.300/2007. 

O objetivo foi “promover a inclusão digital e de ampliar as ações de formação continuada dos 

agentes envolvidos.” (COSTA, 2015, p. 92) passando, então, a atuar em três componentes: 

● Instalação de ambientes tecnológicos com os equipamentos necessários ao 

funcionamento;  

● Organização de conteúdos e recursos multimídia e digitais educacionais e  

● Formação continuada de agentes educacionais (professores, gestores e colaboradores).  

Segundo a análise que Costa (2015, p. 83-84) faz em relação aos dois programas “[...], 

a grande diferença entre eles reside, principalmente, na ênfase que se faz, na fase de integração 

do PROINFO, à necessidade de promover a inclusão digital e de ampliar as ações de formação 

continuada dos agentes envolvidos, porém em nada se confirma a eficácia das formações 

ofertadas.  

Após três anos da instalação do PROINFO integrado surge o Programa “Um 

Computador por Aluno” (PROUCA), que tem como objetivo promover a inclusão digital 

pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem de alunos e professores 

das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis, denominados 

laptops educacionais   como a figura 1. 

 
Figura 1 - Imagem do Laptop educacional UCA 

Fonte:  http://uca-ce.blogspot.com.br/p/projeto-uca.htm 
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Após três anos da instalação do PROINFO integrado surge o Programa “Um 

Computador por Aluno” (PROUCA), que tem como objetivo promover a inclusão digital 

pedagógica e o desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem de alunos e professores 

das escolas públicas brasileiras, mediante a utilização de computadores portáteis, denominados 

laptops educacionais como a figura 1. 

No Projeto base UCA (BRASIL, 2007, p. 16) se encontra o compromisso com a 

formação docente, conforme passa a priorizar o PROINFO integrado: 

 
Os processos de formação dos recursos humanos envolvidos com sua 
operacionalização devem atender aos professores, essenciais nesta 
disseminação, responsáveis por dinamizar a inovação na escola, por meio de 
práticas pedagógicas que possibilitem novas e ricas aprendizagens aos 
estudantes, bem como os gestores escolares e a equipe técnica, importantes na 
definição da gestão da tecnologia, em todos os seus aspectos, na e para a 
escola. 

 

Várias escolas foram selecionadas para participar do PROUCA que tinha como objetivo 

utilizar a tecnologia, inclusão digital e adensamento da cadeia produtiva comercial no Brasil. 

Nesse sentido, cada escola recebeu os laptops para alunos e professores, infraestrutura para 

acesso à internet e também a capacitação de gestores e professores para o uso da tecnologia. As 

escolas deveriam ter em torno de 500 alunos e professores, além de possuírem, 

obrigatoriamente, energia elétrica para carregamento dos laptops e armários para 

armazenamento dos equipamentos. Preferencialmente, deveriam ser pré-selecionadas escolas 

com proximidade a Núcleos de Tecnologias Educacionais - NTE - ou similares, Instituições de 

Educação Superior públicas ou Escolas Técnicas Federais. Pelo menos uma das escolas deveria 

estar localizada na capital do estado e uma na zona rural, onde o professor foi visto como um 

ator importante neste contexto tecnológico e lhe foi cobrado inovar a partir da sala de aula, 

utilizando o laptop educacional em sua prática docente. 

Instituído pela Lei nº 12.249, de 14 de junho de 2010, o Programa Um Computador por 

Aluno (PROUCA) se integra de modo mais efetivo ao PROINFO integrado cuja ação de 

formação dos profissionais da educação para o uso pedagógico das tecnologias em laboratórios 

de Informática é ampliada e enriquecida com o uso de equipamentos portáteis. 

Esses equipamentos poderão ser utilizados tanto nos espaços escolares (sala de aula, 

pátio, laboratórios, etc.) por estudantes e professores, de acordo com regras a serem 
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estabelecidas, como em suas residências, iniciando assim um processo de inclusão digital de 

suas famílias e da comunidade em geral.     

O PROUCA integra planos, programas e projetos educacionais de tecnologia 

educacional e inclusão digital, vinculando-se às ações do Plano de Desenvolvimento da 

Educação – PDE e do Programa Nacional de Tecnologia Educacional. Segundo Raiça (2008, 

p. 53): 

 
As tecnologias não chegam a todos por igual, por isso são importantes as 
políticas públicas de inclusão. O programa governamental de um computador 
por aluno propõe que todas as escolas públicas, nos próximos anos, estejam 
plenamente conectadas a redes sem fio e que todos os professores e alunos 
tenham seu computador pessoal. Junto com os computadores haverá 
capacitação para que os professores transformem as aulas em atividades de 
pesquisa, de colaboração, para que sejam mediadores mais do que 
informadores. 

 

Assim, esse projeto trouxe uma proposta inovadora das TIC como ferramentas que 

possibilitassem a inclusão digital e não apenas como instrumentos a serem utilizados. O 

programa pretendeu alcançar o melhoramento da relação professor-aluno-aprendizagem 

cognitiva com a utilização do laptop educacional UCA para auxiliar no processo de ensino-

aprendizagem, avançando com o desenvolvimento da leitura, escrita e o estudo da Matemática, 

disponibilizando tecnologias nas mãos dos alunos e de professores dentro do ambiente escolar, 

sendo esse objeto de transformação humana um direito inerente de todo cidadão ao acesso à 

informação, as tecnologias e ao conhecimento. 

A política pública do PROUCA foi mais um esforço no sentido de oportunizar a inclusão 

social de populações isoladas, muitas vezes, do conhecimento e, portanto, impedidas de 

exercerem seus direitos de cidadãos. O programa “justificou sua existência em ações 

afirmativas, como “tornar a escola mais efetiva e apropriada a novos modelos de sociedade”, 

com o intuito de “formar pessoas mais bem preparadas para a vida em uma sociedade 

modificada científica e tecnologicamente”, priorizando “a inclusão digital dos diferentes 

sujeitos sociais, em especial, alunos e professores das escolas públicas brasileiras”, com 

destaque para aqueles em desvantagem socioeconômica e com necessidades especiais. 
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METODOLOGIA DO ESTUDO 

 

Partiu-se da concepção de que professores realizam uma série de análises e avaliações 

a respeito de seu desenvolvimento profissional e cultural e que tais considerações podem 

dialogar com análises de pesquisadores sobre sua atividade docente, pois essa é base do 

desenvolvimento de seus próprios saberes, o que condiciona suas expectativas sobre o papel de 

diferentes disciplinas que podem colaborar de maneira interdisciplinar no desenvolvimento de 

sua prática educativa. (MERCADO, 1991; ROCKWELL, 1990; ZIBETTI; SOUZA, 2007)  

Nesse sentido, as metodologias de cunho qualitativo são utilizadas como ferramentas 

importantes de investigação e de intervenção, como apontam os autores: Stake (1978; 2009), 

Martínez (2000; 2004) e Morin (1983; 1984) o esclarecimento da epistemologia e das etapas 

da pesquisa empírica, centrada no discurso e nos fazeres dos professores no interior da escola 

estudada. Desse modo, visa compreender as apropriações que fazem os docentes da política de 

inclusão PROUCA em sua prática docente, as dimensões de desenvolvimento humano e 

aprendizagem que comparecem em seus discursos e menções sobre o nível de satisfação acerca 

de sua prática. 

A Escola Irmã Leodgard Gausephol, bairro Uruará, na cidade de Santarém no Estado 

do Pará foi o lócus do estudo. Os sujeitos da pesquisa são 12 professoras que compõem o corpo 

pedagógico e docente da escola, sendo que três delas são responsáveis pelas três turmas do 5º 

ano da escola estudada.  

 Os procedimentos metodológicos adotados são:   

● Levantamento das condições estruturais e de trabalho desses professores; 

● As apropriações que fazem as professoras das dimensões de desenvolvimento e 

aprendizagem em seus discursos  

● Menções sobre o nível de satisfação acerca de sua prática docente. 

Quando buscou-se realizar o levantamento das condições de trabalho docente, detectou-

se a deterioração dos laptops educacionais UCA, bem como problemas relacionados ao Sistema 

Operacional (S.O.) utilizado no Laptop, pois apresentava interface e desempenho 

sobrecarregados e desatualizados.  

Dessa forma, interviu-se na problemática, realizando as seguintes ações:  

● Reparo de computadores com S.O. desatualizado; 
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● Migração do Sistema operacional Metasys que faltava migrar para sistema UbuntUCA 

(distribuição de S.O. com melhor desempenho e recursos de software para uso das professoras 

e alunos, munidos de recursos que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem das 

disciplinas para as séries da educação básica);   

● Avaliação dos softwares usados para o ensino da matemática, tarefa realizada com 

êxito pelos pesquisadores, estagiários da LIE/UFOPA e bolsistas PIBID envolvidos.  

Na fase de aplicação dos instrumentos da pesquisa, utilizou-se questionários e escalas 

de atitude de Likert, sendo um questionário elaborado com questões mistas, adaptado a 

plataforma Google Forms[ Formulários personalizados para pesquisas e questionários, sem 

qualquer custo adicional. Disponível em: < https://www.google.com/intl/pt_br/forms/about/>.] 

Formulário online, aplicado pelo pesquisador com as professoras no laboratório de Informática 

da escola estudada.  

Para a categorização, tratamento e interpretação dos dados coletados, usou-se a análise 

de conteúdo de Bardin (2011) para trabalhar com os “achados” da pesquisa e em relação ao 

processo de tratamento da informação, partiu-se do pressuposto de que a realidade social é 

subjetiva, múltipla, dinâmica, resultado de uma construção dos sujeitos participantes, mediante 

a interação com outros membros da sociedade.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção, encontram-se os resultados da pesquisa de campo realizada com 12 

professoras do 1º ao 5º ano do Ensino fundamental da escola estudada, sendo três delas do 5º 

ano, gerando, assim, 100% de dados em relação ao 5º ano. É importante enfatizar que a escola 

é a única que foi contemplada com o PROUCA no município de Santarém. Todavia, o trabalho 

buscou a compreensão das professoras em relação às teorias psicológicas para o 

aperfeiçoamento das metodologias aplicadas na prática docente, bem como a utilização dessas 

teorias no ensino da matemática mediado pelo laptop UCA. Pelo fato de não haver biblioteca, 

a internet é o único meio que os alunos do fundamental têm acesso para pesquisar. Desta forma, 

utilizam o LABIN e o Laptop Uca para fazer consultas na sala do PROUCA. Na Figura 2 temos 

diferentes espaços disponibilizados pela escola para a realização de suas atividades. 
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Figura 2 - Mosaico de imagens dos espaços de trabalho da escola estudada. 

Fonte: Elaboração própria, com base no acervo da escola (2016). 
 

A figura 2 mostra os diferentes ambientes onde ocorrem as práticas docentes na escola 

estudada. Verifica-se que além do espaço de recreação utilizado para atividades de integração 

e ludicidade há nesta escola um laboratório de Informática onde as professoras utilizam o 

Sistema Operacional Livre GNU/Linux Educacional com acesso à internet, para auxiliar nas 

pesquisas das diferentes áreas do conhecimento e nas atividades em sala de aula.  

A seguir serão apresentados os resultados do instrumento aplicado junto às professoras 

que participaram da pesquisa. 

 

PERCEPÇÃO DAS PROFESSORAS EM RELAÇÃO A SUA PRÁTICA DOCENTE E 
O ENSINO DA MATEMÁTICA MEDIADO PELO COMPUTADOR 

 

Quando perguntado as professoras se em sua formação acadêmica inicial o computador, 

ou outra tecnologia foi usada em alguma disciplina quase a totalidade afirmam que SIM. Ver 

gráfico abaixo. 
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Gráfico 1 - O uso do computador e outras tecnologias pelas professoras em sua formação acadêmica 

 

Fonte: Os autores, com base nos dados coletados. 

 

Quais disciplinas, com qual finalidade e através de quais atividades se pode constatar os 

dados encontrados, a seguir: 

Qual(is)? Interdisciplinaridade (3); em todas (2); Língua Portuguesa (1); Tecnologia da 

Informação (1); Prática de Ensino, Didática (1); Estatística Educacional (1); apresentação de 

trabalhos (1). Apenas uma não respondeu a essa pergunta. 

Com que finalidade? Pesquisar (3); ampliar e/aperfeiçoar o conhecimento através de 

pesquisas (3); melhorar a aprendizagem (1); apresentação, atividades etc (1); desenvolver uma 

melhor atividade com os alunos (1). Duas não responderam à pergunta. 

Qual(is) atividades? Apresentação de trabalhos, disciplinas específicas (2); construção 

de gráficos, tabelas e relatórios (3); produções e questões de informática (escrever e postar 

textos, formatação de slides, editar textos, pesquisas etc (5); relatórios, sínteses, resumos, 

artigos, planos de aula, sequência didática (1). Apenas uma não respondeu. 

Percebe-se nas respostas anteriores que elas tiveram acesso ao computador em sua 

formação inicial, principalmente para realizar atividades de seu processo de aprendizagem, 

entretanto, apenas uma delas manifestou seu uso para aplicação futura com seus alunos e para 

elaborar plano de aula, sequência didática. Essa constatação demonstra o que os especialistas 

alertam quanto ao uso da tecnologia na escola, segundo Raiça (2008, p. 28) “Especialistas 

concordam que não basta colocar computadores nas escolas, é preciso habilitar os professores, 

adaptar os aparelhos aos projetos pedagógicos e supervisionar os estudantes.”. Programas com 

o Proinfo integrado e mais especificamente o PROUCA foram propostos para atender a essa 

demanda de formação também. 
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Com relação a Escola que estão atuando, buscou-se saber se ela já promoveu algum 

curso de Informática Aplicada à Educação. Mais da metade afirma que SIM. 

 

Gráfico 2 - Promovido pela escola algum curso de Informática Aplicada à Educação 

Fonte: Os autores, com base nos dados coletados. 

 

Destas respostas afirmativas, perguntou-se: através de qual o curso? Obteve-se como 

respostas: Oficinas (2); Proinfo (2); Formação continuada (2). Neste momento, constata-se que 

poucas professoras do grupo estudado tiveram acesso à formação promovida pelo Proinfo, o 

fato se deve, provavelmente, pela rotatividade na lotação das mesmas na escola. 

Procurou-se ainda saber sobre a existência de algum tipo de incentivo/exigência da 

instituição para que as professoras utilizem o computador na prática docente. Mais da metade 

afirmam que NÃO. 

 

Gráfico 3 - Existência de incentivo da escola para a utilização do computador na prática docente 

Fonte: Os autores, com base nos dados coletados. 
 

Em caso afirmativo, pede-se para dizer qual? Aparecem como incentivos o 

laboratório de Informática (2); PROUCA (2); Realização de oficinas (1); Incentivo à prática 
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docente para dá uma aula dinâmica (1). Neste momento, pode-se constatar que o Programa “Um 

computador por aluno” na escola aparece como um incentivador e/ou indutor para a adoção em 

sua prática docente. Ao perguntar se utilizavam o computador na preparação de atividades para 

a sua aula, quase a totalidade afirma que SIM. Ver gráfico abaixo. 

 
Gráfico 4 - Utilização do computador na preparação das atividades para sala de aula 

Fonte: Os autores, com base nos dados coletados. 
 

Caso afirmativo, pergunta-se: Como? Com que frequência? Para quê? As respostas 

foram as seguintes: “pesquisa de atividades, frequentemente, dinâmicas”; “nas atividades de 

produção textual pesquisas”; “sempre que necessário, para organizar as atividades e imprimir”; 

“duas vezes por semana, para uso pedagógico”; “sim, semanal para pesquisas de conteúdos”; 

“para pesquisa no período semanal”; “sim, para ampliar os conhecimentos dos alunos”; 

“Sempre, duas vezes por semana, para dar uma aula prazerosa”; “semanalmente”; “Para 

formular avaliações”. Apenas uma professora respondeu negativamente: “não tenho hábito”. 

Observa-se que o discurso das professoras revela uma preocupação com sua prática docente, 

com o planejamento das atividades rotineiras e uma delas indica querer tornar o aprendizado 

do aluno mais prazeroso. Nesse sentido, Brasileiro e Colares (2009, p. 173) enfatizam que 

 
[...] as tecnologias precisam primeiramente ser assimiladas ao processo de 
formação profissional para que seja incorporada concretamente no cotidiano, 
seja na função docente ou gestora na escola pública. Em outras palavras, o/a 
professor/a, o/a gestor/a, precisa atribuir valor à tecnologia pelo seu potencial 
na facilitação de sua própria aprendizagem a fim de que possa compreender 
como elas serão úteis na facilitação da aprendizagem de alunos/as e na 
comunicação direta com a comunidade escolar. 
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Outra pergunta buscou verificar se as professoras consideram importante o uso de 

tecnologias digitais no processo ensino-aprendizagem das crianças. 100% responderam que 

SIM. Ao justificar suas respostas, manifestam que os motivos foram: 

 
“As crianças já estão se inserindo na tecnologia, e elas se interessam muito 
por atividades diferenciadas”; “porque as crianças tem mas concentração nas 

atividades propostas”; “Para atender as exigências do mundo globalizado.”; 

“ajuda na aprendizagem”; “é necessário o conhecimento com uso da 

tecnologia para o desempenho acadêmico do aluno”; “ajuda no processo de 

aprendizagem”; “facilita o conhecimento da tecnologia na educação”; 

“estamos na era das tecnologias e todos nós temos o direito de usufruir dessas 

ferramentas que são suportes na sala de aula”; “Para uma melhor aula 

proporcionando ao aluno uma melhor aprendizagem.”; “Para estimular o 

interesse pelo que está sendo ensinado”; “Necessidade do mundo globalizado” 

(Instrumento da pesquisa – Questionário do Google Forms, 2015). 
 

Adverte Kenski (2010, p. 64) que “estar fora dessa realidade social - chamada de 

Sociedade da Informação, é estar alijado das decisões e do movimento global da economia, das 

finanças, das políticas, das informações e interações com todo o mundo”. Continua ela: “A 

sociedade excluída do estágio de desenvolvimento tecnológico está ameaçada de viver em 

estado permanente de dominação, subserviência e barbárie”. As falas das professoras já indicam 

esta preocupação. Assim, busca-se saber como elas trabalham a construção do conhecimento 

mediado por essas tecnologias, as respostas dadas anunciam que o uso de atividades lúdicas 

está sendo prioridade na sala de aula dessa escola, conforme os fragmentos de texto abaixo: 

 
“Por meio de jogos, músicas e atividades escritas”; “Através de aulas práticas, 

com objetos para contar, quantificar, e leitura e escrita”; “através de blocos e 

jogos pedagógicos”; “através de jogos e pesquisas.”; “pesquisas gráficos 

tabelas preços”; “através de atividades lúdicas e abstratas”; “construção de 

gráficos, material dourado, utilização de materiais concretos”; “utilizando 

materiais concretos - sucatas.”; “através dos jogos”; “jogos educativos”; 

“utilizando o tux e o g compris”. (Instrumento da pesquisa – Questionário do 
Google Forms, 2015). 

 

Ao brincar ou jogar, a criança potencializa sua possibilidade de aprender e de se 

apropriar de novos conhecimentos. Segundo Vygotski (1991) apud Moretti e Souza (2015, p. 

31), “ao brincar a criança se coloca um nível acima da sua atual situação de aprendizagem, do 

que realiza fora do jogo. Assim, o jogo cria uma zona de desenvolvimento próximo, permitindo 

que a criança atue acima de seu nível possível de desenvolvimento real”. 
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Nesse estudo, pretende-se identificar como as professoras trabalham especificamente a 

construção do conhecimento matemático com seus alunos e pede-se que exemplifique sua 

prática. Constatou-se que 10 delas não souberam dizer como trabalham para construir o 

conhecimento matemático em seus alunos, sendo que apenas duas afirmam adotar “jogos 

educativos e pesquisas” e “jogos pedagógicos de forma individual ou em grupos”. As respostas 

põem em evidência uma contradição em relação ao manifestado na pergunta anterior. 

Moura (1991) vai propor que nos anos iniciais do processo de escolarização deva ser 

explorado mais intensamente a perspectiva da resolução de problemas como um jogo para a 

criança, uma vez que o que os aproxima é o lúdico. Logo, “as situações –problemas devam ser 

utilizadas pedagogicamente com a estrutura do jogo, em situações coletivas e por meio de um 

“problema em movimento” (MOURA, 1991 apud MORETTI; SOUZA, 2015, p.34). 

 Como a delimitação desse estudo está relacionada com essa ser a única escola que foi 

contemplada pelo PROUCA em Santarém, perguntou-se se as professoras pesquisadas já 

utilizaram o Laptop UCA em alguma atividade com as crianças. Quase a totalidade afirma SIM. 

Ver gráfico a seguir. 

 
Gráfico 5 - Utilização do Laptop Uca em atividades com as crianças 

Fonte: Os autores, com base nos dados coletados. 
 

Então, buscou-se conhecer através de que tipo de atividade, o que exemplifica a seguir 

suas respostas: “atividades para o conhecimento da máquina, língua portuguesa, matemática e 

objetos de diversão”; “jogos”; “pesquisas jogos educativos e produções textuais”; “Os jogos 

para aprimoramento de conteúdo”; “jogos edição de texto”; “jogos de memória e 

alfabetização”; “construção de frases e textos. Jogos pedagógicos”; “gcompris, tux math editor 

de texto”; “jogos educativos”; “Aulas práticas como: pesquisas, jogos matemáticos, atividade 

de leitura e escrita e entretenimento”; “Os jogos matemáticos e quebra cabeça”. 
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As respostas anteriores já revelaram o uso de alguns softwares, entretanto, houve um 

instrumento aplicado para fazer esse levantamento. Obteve-se as seguintes respostas à pergunta 

“Você usa ou já usou algum software do Laptop UCA para auxiliar no ensino da Matemática?” 

Um terço delas dizem que SIM. Ver gráfico abaixo. 

 
Gráfico 6 - Utilização de algum software do Laptop Uca no ensino da matemática 

Fonte: Os autores, com base nos dados coletados. 
 

Os exemplos de software mais utilizados foram: “TUX MATE, G COMPRIS”; “tux 

pain”; “Os jogos matemáticos”; “gcompris, tux math”; “jogos de memória”; “tux math”; “tux”; 

“tux, gcompris”; “G compris TUX mate”. Verifica-se que o Tux Paint é o mais adotado. Esse 

software possui uma interface mais prática e fácil de utilizar, com efeitos sonoros, um mascote 

(Pinguim) para auxiliar o desempenho criando, assim, um vínculo entre o programa e a criança, 

o que possibilita aumentar seu nível de criatividade, habilidade e interesse.   

Na figura 3, encontra-se a ilustração do sistema operacional GNU Tux Paint, facilitando 

compreender suas características e possibilidades de uso na sala de aula. 

 

Figura 3 - Imagem do Sistema Operacional GNU Tux Paint 

 
Fonte: Disponível em: http://www.gnu.org/education/edu-software-tuxpaint.pt-br.html. 
 

http://www.gnu.org/education/edu-software-tuxpaint.pt-br.html
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Santos e Bianchinini (2012, p. 7), na citação abaixo, destacam a relevância do Tux Paint 

para as crianças e a facilidade da sua instalação: 

 
A característica mais marcante que torna o Tux Paint preferível aos softwares 
de desenho para as crianças, é o fato de que é software livre, o que significa 
que não vem com restrições de qualquer espécie e que é concedida ao usuário 
uma série de liberdades, por exemplo, a de instalá-lo em quantos 
computadores forem necessários, o que é especialmente importante para as 
escolas. 

 

Xabregas (2015, p. 82) corroborando com Pereira e Cordenonsi (2009) defende que esse 

software pode ser considerado “um recurso didático-pedagógico, pois se configura uma 

ferramenta de apoio significativo no complemento dos conteúdos ou assuntos escolares, 

constituindo-se um recurso motivador tanto para educador quanto para o educando. 

Continuando, perguntou-se às professoras se elas eram a favor ou contra utilizar o 

Laptop Uca com as crianças para o ensino da Matemática. 100% afirmaram ser a favor e duas 

delas relatam os motivos: “sou a favor por quê é um recurso muito importante para o incentivo 

a aprendizagem das crianças” e “sim sou a favor, pois o UCA é um projeto inovador que permite 

ao aluno o acesso ao meio tecnológico”. Estas justificativas trazem o objeto para o qual essa 

política de inclusão foi proposta, como já anunciado na seção de revisão da literatura. 

Decorrente disso, busca-se conhecer as atividades lúdicas que elas usam para auxiliar 

no ensino da matemática com o laptop educacional UCA, uma vez que todas confirmaram 

utilizá-lo para o ensino dos conhecimentos matemáticos com seus alunos. São elas: “contagem 

de objetos, competição”; “jogos matemáticos como de numerais e tabuada”; “quebra cabeça. 

Organização de objetos”; “Tux math, objetos educacionais”; “jogos com quebra cabeça”; “a 

utilização de jogos”; “a utilização de materiais com sucatas”; “jogos”; “Tux math”; “Gcompris 

e tux mate”; “Jogos matemáticos”. Perguntou-se se essas atividades são desenvolvidas 

mediadas por computador. Quase a totalidade diz que SIM. Ver gráfico abaixo. 
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Gráfico 7 -– Utilização das atividades matemáticas lúdicas mediadas pelo computador 

 
Fonte: Os autores, com base nos dados coletados. 

 

Ao responderem SIM as atividades, perguntou-se qual ambiente ou dispositivo utilizado 

para a execução das atividades. Logo, 100 % afirma ser com o Laptop UCA, já que se deu como 

uma outra opção o laboratório de Informática da escola estudada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados coletados demonstram que a escola apresenta uma infraestrutura 

condizente com o número de alunos e a proposta pedagógica, assumindo a política PROUCA 

nas ações de sala de aula.  Sobre a percepção dessas professoras acerca de como se dá o ensino 

mediado pelo computador durante as atividades de conhecimento matemático, identificou-se 

que as 12 professoras pesquisadas consideram as teorias psicológicas fundamentais para 

orientar o processo de ensino-aprendizagem, ainda que sua formação inicial tenha sido 

incipiente na apropriação dessas teorias. 92 % das professoras pesquisadas dizem ter tido acesso 

ao computador na sua formação inicial e apenas 20% realizaram formação no PROINFO, ainda 

que quase a totalidade  mencionaram utilizar o computador na preparação de atividades para 

suas aulas de forma rotineira, sendo corroborado com 100% delas considerar importante o uso 

de tecnologias digitais no aprendizado das crianças, ainda que 85% não souberam dizer como 

trabalharão para construir o conhecimento matemático com seus alunos; 92% delas afirmaram 

utilizar o laptop UCA em alguma atividade com as crianças, principalmente lúdica, destacando 

o software Tux Paint como o mais adotado.  

Ao analisar esses dados, percebeu-se a carência da formação continuada da maioria das 

professoras com o uso adequado do computador em sala de aula, ocorrência que possivelmente 
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pode ser ocasionada devido a troca frequente de parte dessas professoras, muitas vezes, 

motivadas por transferências de escola ou finalização do contrato de trabalho com o setor de 

educação do município fatos estes visualizados na pesquisa de campo.  

Entende-se que por mais que essas situações dificultaram a concretização dos objetivos 

do PROINFO no contexto do laptop UCA, visualiza-se que esses dois programas motivaram a 

melhora da relação entre professor e aluno, mediado pelo computador, nessa escola. Tanto que 

as professoras relatam desenvolver práticas em sala de aula com o uso de softwares, para aplicar 

conceitos teóricos em atividades de conhecimento matemático, tornando mais interessante e 

prazeroso aos alunos as tarefas. 

Diante disso, acredita-se na necessidade da elaboração e execução de políticas públicas 

mais engajadas com a utilização de tecnologias a fim de promover e melhorar o desempenho 

da prática docente possibilitando a inclusão digital dos professores e alunos, contribuindo 

significativamente para o ensino e aprendizagem da matemática na sala de aula.    

Sendo assim, não se pode apenas desenvolver e aplicar essas políticas públicas sem 

antes acompanhá-las para garantir a sua execução contínua, além de aperfeiçoá-las para 

alcançar as necessidades do público alvo. Isso só poderá ser alcançado quando se ouvir, estudar 

e analisar as necessidades desses atores - que nesta pesquisa foram as professoras - pois esses 

sim estão imersos na prática de suas realidades, condições e dificuldades que muitas vezes não 

são previstas na concepção dessas políticas.  
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