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Dedico esta vitória a ti, SENHOR, pois... 

 

Bom é louvar ao SENHOR, e cantar louvores ao teu nome, ó 

Altíssimo; Para de manhã anunciar a tua benignidade, e todas as 

noites a tua fidelidade; Sobre um instrumento de dez cordas, e 

sobre o saltério; sobre a harpa com som solene. Pois tu, SENHOR, 

me alegraste pelos teus feitos; exultarei nas obras das tuas mãos. 

Quão grandes são, SENHOR, as tuas obras! [...] tu, SENHOR, és o 

Altíssimo para sempre.  

     Salmos 92:1-5, 8 
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“Fui professor tradicional e rotineiro. […] mergulhado trinta anos, 

quase dissolvido, no obscurantismo didático-pedagógico de linhas duras 

do ensino verbalista, de adultização precoce, não foi fácil fazer a 

rotação de mudança. […] se não sou um bom elemento de 

transformação da escola, sinto que sou pelo menos um elemento de 

transição da corrente de educação renovada. As pernas tremem, a 

memória hesita e a criatividade fala por detrás de uma cortina, agarrada 

a bengalas. […] Mas posso dizer que me libertei, da obediência e 

respeito daquilo que se chama ensinar, deixando pra trás a pedagogia 

dura e o material sofisticado de padrão universal.” 

 

                            (FERNANDO LOBO, 1986) 
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RESUMO 

 
Esta pesquisa, de abordagem qualitativa, tem o propósito de responder à seguinte questão: 

Como a participação em um curso de formação continuada focado na utilização de 

Objetos de Aprendizagem, na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa, 

contribui para formação de professores de Matemática? Elaboramos um referencial 

teórico, cujos elementos principais são: Objetos de Aprendizagem – OA's, Teoria da 

Aprendizagem Significativa – TAS e Formação Continuada do professor de Matemática. 

Descrevemos a pesquisa de campo realizada, a qual compreendeu um processo de 

formação continuada sobre “Objetos de Aprendizagem na perspectiva da Aprendizagem 

Significativa”, cujos participantes foram um grupo de professores de Matemática da Rede 

Municipal de Ensino de Ipatinga, Minas Gerais. Em um período de cinco meses, 

trabalhamos com esse grupo de professores recolhendo dados por meio das atividades 

presenciais e virtuais. A partir da reflexão sobre as informações obtidas, decidimos 

elaborar nossa análise das contribuições para o grupo, para as professoras protagonistas e 

para os casos especiais. Os resultados oriundos da análise desses grupos mostram que os 

professores conheceram e aprenderam a trabalhar com os OA's, bem como sabem onde 

localizá-los; aperfeiçoaram a habilidade e aumentaram a segurança em lidar com as 

tecnologias; aprenderam sobre a TAS, sua importância nos processos de ensino e 

aprendizagem, e como utilizá-la na avaliação de metodologias e no planejamento das 

aulas; avaliaram e concluíram que o trabalho com os OA's oferece suporte para a promoção 

da aprendizagem significativa; reconheceram a necessidade da maior interação entre os 

atores educacionais; vislumbrou-se indícios de mudanças na prática pedagógica; 

aprenderam a planejar uma aula utilizando o laboratório de informática; destacaram a 

importância do pensar-fazer coletivo; enfatizaram o aumento da rede de compartilhamento 

de experiências; e estabeleceram metas para si e para seus alunos. A análise de cada grupo 

indica que houve grandes e pequenas mudanças, aprendizagens amplas e restritas; mas, 

podemos afirmar que ocorreram contribuições, sendo elas de diferentes naturezas e de 

forma particular em cada indivíduo. Essa experiência vivenciada mostrou que uma 

proposta de formação fundada em pressupostos teóricos e metodológicos, tais como 

análise, avaliação, reflexão, investigação, comunicação, trabalho em grupo, são aspectos 

fundamentais para a aprendizagem e mudança docente. Porém, trabalhos nessa área 

também mostram dificuldades e limitações: existe uma resistência de transformação da 

prática do professor, e essa quando acontece é paulatina e demorada, não sendo fácil 

identificar as aprendizagens e as mudanças durante cursos de curta duração; o professor 

ainda tem uma carga horária de trabalho excessiva; o currículo é fechado; e as tecnologias 

da informática disponíveis nas escolas ainda não são adequadas à realidade atual. Mesmo 

diante desses fatos, este estudo revela que o processo de formação continuada possibilitou 

várias contribuições para o professor de Matemática participante da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Objetos de Aprendizagem. Teoria da Aprendizagem Significativa. 

Formação Continuada. 
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ABSTRACT 

 

This research has a qualitative approach and it aims to answer the following question: How 

does participation in a continuing education course focused on the use of learning objects, 

in the perspective of Significant Learning Theory, contributes to the formation of 

mathematic teachers? We developed a theoretical, whose main elements are: Learning 

Objects, Theory of Meaningful Learning, and Continuing Education of the mathematics 

teachers. We describe the field research, which comprised a process of continuing 

education about "Learning Objects in the perspective of Significant Learning", whose 

participants were a group of mathematics teachers of municipal schools of Ipatinga, Minas 

Gerais. In a period of five months, we have worked with this group of teachers collecting 

data across classroom activities and virtual activities. From the reflection about the 

information obtained, we decided to develop our analysis of contributions to the group, to 

the protagonists teachers and for special cases. The results from the analysis of these 

groups shows that the teachers knew and learned to work with the Learning Objects and 

know where to locate them; perfected the skill and increased security in dealing with 

technologies; learned about the Theory of Meaningful Learning, its importance in the 

processes of teaching and learning, and how to use it in the assessment methodologies and 

lesson planning; evaluated and concluded that working with the learning objects support 

for the promotion of meaningful learning, recognized the need for more interaction 

between educational actors; glimpsed up evidence of change in pedagogical practice; 

learned a lesson plan using the computer lab; emphasized the importance of collective 

thinking and action; emphasized the increased network sharing experiences, and set goals 

for themselves and their students. The analysis of each group indicates that there were 

large and small changes, extensive learning and restricted learning, but we assert that 

occurred contributions, which were of different nature and in a particular way in each 

individual. This lived experience showed that a training proposal founded on theoretical 

and methodological assumptions, such as analysis, evaluation, reflection, research, 

communication, teamwork, are fundamental for learning and changing teacher. However, 

work in this area also show difficulties and limitations: there is a resistance transformation 

of teacher practice, and when this happens is gradual and slow, is not easy to identify the 

learning and changes during short courses, the teacher still has a excessive workload, the 

curriculum is closed, and the computer technology available in schools are not appropriate 

to the current reality. Even in the face of these facts, this study reveals that the process of 

continuing education has enabled many contributions to mathematics teacher research 

participant. 

 

Keywords: Learning Objects. Theory of Meaningful Learning. Continuing Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Ainda não fizemos em Educação, o que deveria ser feito para preparar o 

homem para a época que ele criou e para a qual foi arrastado.  

        Anísio Teixeira (1963) 

 

1. Um breve histórico acadêmico e profissional: trajetórias e anseios 

 

Essa pesquisa tem sua origem em minhas vivências acadêmicas e profissionais, nas 

quais passei por diversas experiências que desencadearam inúmeras reflexões sobre o 

ensino e a aprendizagem de Matemática. Nos percursos e percalços é que elaborei meus 

questionamentos e busquei, nos estudos e nas pesquisas, as possíveis respostas. 

Desde a minha formação acadêmica em Licenciatura em Matemática, concluída no 

ano de 2005, sempre me instigou a pesquisa pelas inovações metodológicas no ensino de 

Matemática que facilitassem a promoção da aprendizagem significativa. Nas aulas de 

Didática, me encantei pela Teoria da Aprendizagem Significativa – TAS de David 

Ausubel, que define essa aprendizagem como a aquisição de conhecimentos com 

compreensão e elaboração, com maior retenção, com capacidade de explicação, aplicação e 

transferência, ou seja, aprende-se de maneira significativa quando se vê sentido nas 

situações de aprendizagem e atribui-se significado a elas.  

Muitas questões educacionais nas quais acredito estão fundamentadas nessa teoria. 

Uma delas é a busca de novas metodologias de ensino para uma mudança nos processos de 

ensino e aprendizagem. Associando a História da Matemática e a Teoria da Aprendizagem 

Significativa, elaborei meu trabalho de conclusão de curso sobre a utilização da história da 

Trigonometria para a promoção da aprendizagem significativa. Enfim, sempre busquei 

aprender e ensinar Matemática, com foco na transformação da realidade de ensino. 

Consciente de que o professor deve estar em constante formação e disposta a 

aperfeiçoar a minha prática, no ano de 2006, cursei a Especialização em Matemática 

Superior, a fim de consubstanciar meus conhecimentos teóricos e práticos.  

Em 2007, comecei a trabalhar na Rede Municipal de Ensino de Ipatinga – MG, 

como efetiva na função de professora de Matemática do 6º ao 9º anos do Ensino 

Fundamental. Na minha prática como professora, relacionei os aspectos teóricos 

aprendidos na universidade com a prática que estava vivenciando. Mesmo tendo 

conhecimento da realidade educacional, agora tinha em minha frente, diante dos meus 

olhos e sob minha responsabilidade de formação, muitos alunos com um preconceito e uma 
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concepção errônea em relação à disciplina de Matemática, considerando-a difícil, 

puramente abstrata, sem utilidade e descontextualizada, o que provocava desmotivação e 

fracasso na aprendizagem. Fiorentini et. al (2005) afirmam que cabe ao professor: romper 

com a concepção errônea da Matemática ser uma disciplina difícil e de privilégio de 

poucos; despertar o interesse e a motivação dos alunos pelas aulas; aproximar o 

conhecimento matemático do cotidiano do aluno para atribuir significados. Em vista disso, 

estava em minhas mãos a opção de utilizar estratégias que construíssem uma nova 

concepção dos alunos em relação aos conteúdos matemáticos e facilitassem a 

aprendizagem.  

Destarte, tomei a iniciativa de mudar a rotina das minhas aulas. Planejei e executei 

algumas aulas utilizando recursos metodológicos diferenciados intentando levar os alunos 

a ter um interesse maior pela disciplina. Nessa missão, realizei gincanas, campeonatos, 

elaboração de histórias em quadrinhos e aulas no laboratório de informática. Por meio 

dessas novas ações, percebi que os alunos se tornaram mais interessados em aprender 

Matemática e os resultados das notas começaram a melhorar. A partir de então, planejei 

minhas aulas de forma que a maioria dos alunos sentisse prazer em participar e realmente 

aprendesse Matemática, pois, segundo Perez (2009):  

 

Ao professor de Matemática cabe o papel de valorizar essa disciplina 

tornando-a prazerosa, criativa e, mais ainda, tornando-a útil, garantindo, 

assim, a participação e o interesse da parte dos alunos, assim como da 

comunidade, a fim de proporcionar um aprendizado eficiente e de 

qualidade (PEREZ, 2009, p. 261). 

 

No final de 2007, tornei-me tutora presencial do curso de Matemática – modalidade 

a distância, da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, em Ipatinga – MG, pela 

Universidade Aberta do Brasil – UAB. Nessa nova função, meus alunos não eram somente 

pessoas das quais me cabia a responsabilidade de formação cidadã por meio da 

Matemática, mas, além disso, eram também futuros professores cuja prática docente 

dependia diretamente da formação atual que construíam.  

Nesse viés, minha meta inicial de ensinar Matemática com novas metodologias 

para a promoção de uma aprendizagem significativa, toma um novo escopo: formar 

professores para ensinar Matemática com novas metodologias para a promoção de uma 

aprendizagem significativa. Meu olhar alcançava outra dimensão, um horizonte que agora 

consistia na formação do professor de Matemática. 
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Na Educação a Distância – EaD, os alunos vivenciam uma nova forma de aprender 

e de ensinar, diferente daquela na qual se formaram na Educação Básica. Lidam com as 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação – TICE‟s com muita frequência, 

como instrumentos para aprender e ensinar Matemática. Em uma das atividades do curso, 

participei dos questionamentos dos alunos em um fórum em que discutiam a metodologia 

de ensino atual dos conteúdos matemáticos, que provoca fracasso na aprendizagem. A 

partir dessa reflexão, propuseram uma modificação na apresentação destes conteúdos por 

meio de uma nova dinâmica de ensino nas aulas de Matemática. Engajados pela tecnologia 

já experimentada na EaD, os alunos traçaram uma proposta de se posicionarem, como 

alunos e futuros professores, em situações de aprendizagem tendo a tecnologia como aliada 

e, a partir daí, verificar as mudanças que podem ocorrer no aprendizado de Matemática 

quando se utiliza a tecnologia.  

No ano de 2008, como tutora presencial, cursei a Especialização em Tutoria em 

EaD pela UFOP. Movida pelos questionamentos daqueles alunos no fórum, pesquisei 

sobre a visão dos alunos de Licenciatura em Matemática da UFOP, pólo de Ipatinga – MG, 

em relação às tecnologias informáticas nos processos de ensino e aprendizagem, em 

especial, ao software GeoGebra e aos objetos de aprendizagem, os quais são definidos por 

Wiley (2000, p.3) como “qualquer recurso digital que pode ser reutilizado para suportar a 

aprendizagem”.  

A partir dessas ferramentas, propus atividades de construção de conhecimentos em 

Geometria, utilizando o GeoGebra, e em Trigonometria, utilizando objetos de 

aprendizagem, as quais pudessem oportunizar ao aluno, experimentar os recursos 

tecnológicos nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática, a partir da criação, 

manipulação, descrição, análise, interação e colaboração. As ferramentas midiáticas que já 

utilizava como professora com meus alunos do Ensino Fundamental, naquele momento, 

eram experimentadas pelos alunos da EaD como futuros professores, tendo em vista 

estabelecer relações entre as TICE‟s e os processos de ensino e aprendizagem. 

Em 2010, assumi o cargo de Coordenadora Pedagógica de Matemática, responsável 

pela formação continuada dos Professores de Matemática dos anos finais do Ensino 

Fundamental e também por assessorar duas escolas da Rede Municipal de Ipatinga. De 

formadora de professores de um curso à distância de formação inicial, migrei para a 

formação continuada.  

Como coordenadora, iniciei um trabalho de formação continuada voltado para a 

prática dos professores, buscando suprir suas necessidades e tomar os saberes docentes 
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como referência de formação. Portanto, evidenciamos em nossos encontros, ações que 

tinham como base o conhecimento matemático, o conhecimento didático-pedagógico 

relativo ao conteúdo de ensino, o conhecimento curricular, o conhecimento dos processos 

de aprendizagem e o conhecimento da experiência, considerados pilares dos saberes 

docentes.  

Deparamo-nos com uma realidade na qual os professores não atribuíam importância 

à formação continuada e, portanto, não participavam dos encontros. Enfrentamos o desafio 

de conquistar esses professores a ponto de se sentirem motivados a participar das 

formações, de perceberem a importância desses encontros para o seu aprendizado e de 

utilizarem, em suas aulas, as ideias propostas, aprendidas, discutidas e avaliadas na 

formação. 

No desempenho dessa nova função, pude notar que a realidade dos alunos dos 

outros professores era a mesma dos meus alunos do Ensino Fundamental, e que os 

docentes precisavam transformar suas aulas num ambiente mais dinâmico, motivador e que 

favorecesse a ocorrência de uma aprendizagem significativa, utilizando, para isso, novas 

metodologias. Percebi que os professores se encontravam na mesma situação em que eu 

estava no início do exercício de minha docência: limitados e sem ações efetivas para mudar 

a situação vivenciada. Alguns dos fatores que tornam emergente um trabalho de formação 

continuada de qualidade para os professores de Matemática são, segundo Paula (2007), a 

insatisfação frente ao baixo rendimento escolar dos alunos e a necessidade de um 

arejamento no ensino devido à chegada das novas tecnologias na escola.  

De forma surpreendente, abriu-se um caminho para trabalhar uma das questões 

apontadas no resultado da pesquisa que realizei na EaD – “a necessidade da maior parte 

dos professores de Matemática precisar de uma atualização didático-pedagógica sobre 

ensino e aprendizagem a partir das TICE‟s”, que também representava a realidade dos 

nossos professores de Matemática.  

Coadunando as experiências com as TICE‟s que pude experimentar na EaD com a 

realidade dos nossos professores de Matemática, construímos a seguinte reflexão: Por que 

não utilizar as TICE‟s, tão aproveitadas na EaD, também no ensino presencial, a fim de 

transformar a prática pedagógica do professor e, consequentemente, os processos de ensino 

e aprendizagem de Matemática?  

Acreditando na importância desse tema de estudo na formação continuada, 

apresentamos, a seguir, a nossa pesquisa. 
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2. Apresentando a pesquisa 

 

Ter transitado por esses caminhos que relatei, abriu novas perspectivas e 

possibilidades para a minha vida profissional. Foram esses processos empíricos que 

teceram e propiciaram as minhas reflexões. Com a missão de formar professores por meio 

da formação continuada e frente aos questionamentos anteriormente descritos, obtivemos a 

mola propulsora para a construção de nossa pesquisa.   

Tenho interesse pelas novidades e mudanças que as TICE‟s vêm provocando no 

contexto educacional. Destarte, sinto necessidade de trabalhar com os colegas de profissão 

essas novas formas de aprendizagem, apresentando e permitindo-lhes experimentar outras 

possibilidades de ensino diferentes daquelas com as quais estão habituados, auxiliando-os 

na transformação da prática pedagógica, além de refletir e discutir as potencialidades 

dessas ferramentas. Por esse motivo, vislumbro a importância de se realizar uma pesquisa 

que discuta a utilização do computador nos processos de ensino e aprendizagem com base 

em uma teoria de aprendizagem e, em minha função atual, atribuo-me a responsabilidade e 

o papel de formadora dos profissionais da Educação com os quais trabalho, a fim de 

auxiliar na transformação dos processos de ensino e aprendizagem de Matemática. 

Para alcançar esse alvo, percebi então, que um passo maior precisava ser dado, a 

ponto de ingressar, no ano de 2011, no Mestrado Profissional em Educação Matemática da 

UFOP, com o intuito de encontrar, por meio do estudo e da pesquisa, respostas aos meus 

questionamentos, de aprimorar e consubstanciar meus conhecimentos, e de compartilhar os 

saberes adquiridos com outros professores. 

Assim, este trabalho intenta pesquisar as contribuições para um grupo de 

professores, advindas da experiência de utilização dos Objetos de Aprendizagem – OA's 

com base na Teoria da Aprendizagem Significativa – TAS, no ensino e aprendizagem de 

Matemática, por meio da formação continuada. Assim, nossas ações permeiaram a 

tentativa de responder a seguinte questão de investigação:  

 

Como a participação em um curso de formação continuada focado na utilização de 

Objetos de Aprendizagem, na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa, 

contribui para formação de professores de Matemática? 

 

Em nossa proposta de formação, os professores vivenciaram uma nova metodologia 

de ensino com os OA's, fundamentada na Teoria da Aprendizagem Significativa, a fim de 
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refletir / analisar se esses auxiliam na promoção da aprendizagem significativa da 

Matemática e quais ações docentes atenderiam às exigências de um contexto educacional 

que utiliza essa mídia. Buscamos, assim, identificar como essa experiência influencia a 

vida profissional do grupo dos participantes da pesquisa.  

Uma das intenções dessa ação é a abertura de um caminho para que a pesquisa 

produzida nas universidades chegue às escolas, aumentando a interação entre esses dois 

cenários da Educação e investindo em ações que poderão auxiliar na promoção da 

aprendizagem significativa da Matemática. Evidenciando a importância desse significado, 

Costa (2004) destaca que ainda é forte o hiato existente entre as pesquisas produzidas nas 

universidades e a prática pedagógica dos professores de Matemática.  

Nosso objetivo é discutir como a participação em um curso de formação continuada 

focado na utilização de Objetos de Aprendizagem, na perspectiva da Teoria da 

Aprendizagem Significativa, contribui para formação de professores de Matemática. 

Tendo em vista esse objetivo, implementamos as seguintes tarefas: avaliar e 

construir Objetos de Aprendizagem, relacionados a diversos conteúdos de Matemática 

trabalhados no Ensino Fundamental, na perspectiva da Teoria da Aprendizagem 

Significativa; refletir sobre a forma de trabalho com os OA's nas aulas de Matemática, na 

perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa; e apresentar uma proposta de 

trabalho com Objetos de Aprendizagem e Teoria da Aprendizagem Significativa para ser 

utilizada na formação continuada de Professores de Matemática. 

Os participantes da pesquisa são professores de Matemática de 6º ao 9º anos do 

Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Ipatinga – MG. A partir das 

experiências vivenciadas por esse grupo, no decorrer da pesquisa, identificamos as 

contribuições obtidas para esse professor de Matemática, quando ele passa por um 

processo de formação sobre as TICE‟s, em especial sobre os OA's, na perspectiva da 

aprendizagem significativa. Um dos nossos principais desejos é potencializar a atividade 

desse professor de Matemática com o uso das TICE‟s. Com isso, pretendemos que os 

caminhos desse profissional seja transformado e eventuais concepções pedagógicas 

retrógadas, rompidas.  

Fundamentaremos, portanto, a nossa concepção de que a utilização de objetos de 

aprendizagem no ensino de Matemática, desde que rigorosamente avaliados, oferece 

suporte para a promoção da aprendizagem significativa; e, além disso, de que a vivência 

dessa experiência traz contribuições, tais como aprendizagens e mudanças, para o 
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professor de Matemática.  Para isso, abordaremos alguns pontos cruciais, que estão 

organizados em capítulos, considerações finais, referências e anexos. 

No Capítulo 1, discutimos as TICE‟s na perspectiva da Educação Matemática, em 

especial, os OA's. Iniciamos descrevendo o contexto no qual as TICE‟s surgem, discutimos 

as justificativas, potencialidades e considerações da informática na Educação Matemática. 

A seguir, delineamos os OA's a partir de seu esboço histórico, definições, características, 

potencialidades e perspectivas.  

No Capítulo 2, primeiramente, abordamos a Teoria da Aprendizagem Significativa, 

iniciando pelo seu conceito e enveredando por suas condições para ocorrência, vantagens 

em relação à aprendizagem mecânica, facilitação, evidências e processos. Em seguida, 

fazemos uma conexão entre os OA's e a TAS, enfatizando a importância da sintonia entre 

certa pedagogia e uma mídia. 

No Capítulo 3, discutimos a questão da formação continuada como um caminho 

para o trabalho com os OA's com base na TAS. Abordamos o trabalho e a formação inicial 

do professor de Matemática, a necessidade de formação continuada, a formação do 

professor em serviço, e finalizamos com uma breve apresentação de nossa proposta de 

formação continuada. 

No Capítulo 4, apresentamos a nossa questão de investigação, os objetivos da 

pesquisa, a opção metodológica de pesquisa qualitativa na qual nos fundamentamos, o 

grupo de professores participantes e os instrumentos e procedimentos metodológicos 

elaborados e utilizados para a coleta de dados. 

No Capítulo 5, descrevemos as atividades realizadas na pesquisa de campo com 

alguns dados considerados mais importantes para a nossa análise.  

No Capítulo 6, discutimos sobre as contribuições para o grupo de professores de 

Matemática participantes da pesquisa, a partir da experiência vivenciada no processo de 

formação continuada sobre os Objetos de Aprendizagem na perspectiva da Teoria da 

Aprendizagem Significativa.  

Nas considerações finais, apresentamos os elementos da formação que contribuíram 

para o sucesso da proposta; os resultados encontrados; os problemas, as dificuldades e as 

limitações vivenciadas no processo de formação; e os conhecimentos construídos pela 

pesquisadora a partir dessa experiência. 
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Capítulo 1 

 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:  

OS OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 

Um novo parâmetro tecnológico na Educação é aquele que supera a 

maneira tradicional de ensino e suporta a aprendizagem possibilitando a 

construção do conhecimento.  

 

 Neste capítulo, abordamos a questão da utilização das tecnologias na Educação 

Matemática, tendo como foco os Objetos de Aprendizagem. Iniciamos descrevendo os 

conceitos de tecnologia, Tecnologias da Informação e Comunicação e, ainda, Tecnologias 

da Informação e Comunicação na Educação, fundamentando o nosso contexto atual e 

relacionando o desenvolvimento tecnológico com a necessidade de transformação 

educacional. Prosseguimos, discutindo várias questões referentes à Informática na 

Educação Matemática. Finalizando, apresentamos os Objetos de Aprendizagem, sua 

história, características, potencialidades e perspectivas. 

 

1.1. Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação – TICE’s                   

 

 Tecnologia é tudo aquilo que o homem criou, suas formas de uso e suas aplicações, 

para facilitar seu trabalho e sua vida (KENSKI, 2007). Desde a pedra lascada aos 

computadores e à nanotecnologia, a humanidade escreveu uma longa história. Hoje, a 

tecnologia está em todo lugar, impregnada em nosso cotidiano, por mais que pareça, 

muitas vezes, muito natural.  

 As Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC‟s englobam a produção e o 

uso de meios de comunicação ou suportes midiáticos, baseados na linguagem oral, na 

escrita e na junção de som, imagem e movimento (KENSKI, 2007). Assim, utilizam 

diferentes tipos de linguagem, como a linguagem oral, a escrita e a digital, convergindo 

para uma nova tecnologia: a digital. 

As tecnologias que estamos tratando especificamente neste capítulo são as 

Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação – TICE‟s, que correspondem a 

um conjunto de recursos tecnológicos que, de forma integrada e por meio de uma 
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comunicação multidimensional, possibilitam a construção do conhecimento por meio de 

uma renovação pedagógica. Assim, essas TICE‟s surgem talvez como alicerce de um novo 

discurso pedagógico, o qual é narrado num novo contexto: a “sociedade da informação”. 

O novo perfil socioeconômico mundial não é mais caracterizado pela “sociedade 

industrial”, pois emerge uma nova sociedade chamada “pós-industrial”. Nesse contexto, a 

matéria-prima é a informação e o conhecimento, o que determina sua denominação. Seu 

advento é o fundamento de novas formas de organização e de produção em escala mundial, 

que redefine a inserção dos países na globalização e no sistema econômico mundial 

(TAKAHASHI et. al, 2000). A sociedade da informação possui um novo modo de 

produção baseado no fluxo de informação, via computador e novas mídias, que promove o 

desenvolvimento científico e tecnológico.   

Esse desenvolvimento científico e tecnológico, quando incorporado em sua 

essência, muda, e muito, a concepção de Educação. Stahl (1997) argumenta que é 

necessário definir o tipo de Educação para esse novo mundo e como a informática apoiará 

esse tipo de Educação. Nesse contexto, a sociedade da informação adquire uma nova visão 

em relação à função de educar: 

 

Trata-se de investir na criação de competências suficientemente amplas 

que lhes permitam ter uma atuação efetiva na produção de bens e 

serviços, tomar decisões fundamentadas no conhecimento, operar com 

fluência os novos meios e ferramentas em seu trabalho, bem como aplicar 

criativamente as novas mídias […]. Trata-se também de formar os 

indivíduos para “aprender a aprender ” de modo a serem capazes de lidar 

positivamente com a contínua e acelerada transformação da base 

tecnológica. (TAKAHASHI, 2000, p. 45) 

 

 Ademais, é importante ressaltar que: “um longo caminho, no entanto, o homem 

teve de percorrer para chegar nesse estágio da relação entre Educação e tecnologias”. Hoje, 

elas são indissociáveis: “[…] que se utilize a Educação para ensinar sobre as tecnologias 

[…] e que se faça uso delas para ensinar as bases dessa Educação” (KENSKI, 2007, p. 13 e 

43). 

Logo, nesse contexto da sociedade da informação, diversas pesquisas apontam que 

o ensino apenas de fatos, leis e teorias não preparam os alunos para a sociedade da 

informação (BANDEIRA, 2006). Mas, por quê? Silva et. al (2008, p. 7) afirmam que “o 

processo educacional, enquanto inserido num processo vigente no contexto social evolui 

paralelamente à evolução nesse próprio contexto”. Segundo esses autores, isso significa 
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que um dos fatores que pode influenciar no sucesso educacional é o acompanhamento das 

tendências ocorridas na sociedade. Sobre essa influência, Kenski (2007) discute: 

  

O desenvolvimento tecnológico de cada época da civilização marcou a 

cultura e a forma de compreender a sua história. Todas essas descobertas 

serviram para o crescimento e desenvolvimento do acervo cultural da 

espécie humana. […] A evolução social do homem confunde-se com as 

tecnologias desenvolvidas e empregadas em cada época. Diferentes 

períodos da história da humanidade são historicamente reconhecidos pelo 

avanço tecnológico correspondente. (KENSKI, 2007, p. 20 e 21) 

 

Assim, nesse contexto de desenvolvimento, mesmo que os avanços tecnológicos 

andem um passo à frente da escola, eles podem promover uma reestruturação curricular 

(LIMA et. al, 2010), como consequência da transformação cultural e evolução social. 

Assim, conhecimento, Educação e tecnologias se relacionam de tal forma que a evolução 

social e tecnológica impõe à Educação um grande desafio: transformações pedagógicas, ou 

seja, novas formas de ensinar e de aprender. 

Concordamos com Behrens (2000) que a metodologia mais adequada na sociedade 

da informação é aquela que se baseia em ações diferenciadas como “aprender a aprender”, 

as quais possibilitam aos alunos se apropriar dos conhecimentos disponíveis e produzir 

conhecimentos próprios. Em vista disso, o ensino que irá preparar os alunos para viver 

nessa sociedade é aquele que desenvolve capacidades de raciocínio crítico, resolução de 

problemas, comunicação efetiva, e habilidades para acessar informação e trabalhar 

colaborativamente (CUNHA e TAROUCO, 2006). E é a tecnologia da informação e 

comunicação um dos instrumentos que poderá suportar/auxiliar a promoção dessas ações, 

visando tornar os processos de ensino e aprendizagem mais eficazes.  

Nesse viés, as TICE‟s surgem como um recurso complementar que tem o objetivo 

de facilitar a aprendizagem com vistas à construção do conhecimento pela ação ativa do 

aluno e mediação do professor.  

Impulsionados por essa possibilidade de transformação educacional, inicia-se no 

Brasil a implementação da informática na Educação, cujo histórico está retratado no 

apêndice deste trabalho (ver apêndice N). 
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1.2. Informática na Educação Matemática: justificativas, potencialidades e 

considerações 

 

De acordo com Borba e Penteado (2010), existem três vertentes sobre o uso da 

informática no ensino. Uma delas é que a informática representa um perigo para a 

aprendizagem dos alunos. Teme-se que o aluno se torne um mero executor de orientações 

dadas pelo computador, impedindo-o de raciocinar, criticar, imaginar, e atribuindo essas 

funções à máquina. Contradizendo esse pressentimento, os PCN‟s (1998) afirmam que: 

 

A utilização de recursos como o computador e a calculadora pode 

contribuir para que o processo de ensino e aprendizagem de Matemática 

se torne uma atividade experimental mais rica, sem riscos de impedir o 

desenvolvimento do pensamento, desde que os alunos sejam encorajados 

a desenvolver seus processos metacognitivos e sua capacidade crítica […] 

(PCN‟s, 1998, p. 45). 

 

A outra vertente refere-se à concepção de que a informática é uma solução rápida 

para os problemas da Educação, o que representaria uma colossal panacéia para a escola 

atual. Entretanto, apesar da existência desse discurso, ele se torna inválido por não ser 

capaz de explicitar quais seriam os problemas educacionais que o computador conseguiria 

resolver. Como afirma Moran (2000, p. 12): “[…] se ensinar dependesse só de tecnologias, 

já teríamos achado as melhores soluções há muito tempo”. Realmente, os problemas da 

Educação são muito complexos para que somente a informática os solucionem. O 

computador não é a solução para os problemas no ensino, mas pode subsidiar substantivas 

mudanças e promover uma significativa melhora, como muitos autores defendem 

(PENTEADO, 1999; BORBA e PENTEADO, 2001; COSTA e OLIVEIRA, 2004; 

FERNADES e OLIVEIRA, 2010; KENSKI, 2007; MACHADO e SÁ FILHO, 2003; 

TAVARES, 2008). 

Esses dois posicionamentos confrontam com as relações entre informática e 

Educação que subsidiam mudanças na Educação. Essas relações são enfatizadas na última 

vertente, que é a sugerida por Borba e Penteado (2010), a qual diz respeito à utilização da 

informática para a transformação da prática educativa, no momento em que o computador 

surge na Educação como mais um ator, produzindo um novo cenário, no qual os atores 

professor e aluno têm novos papeis.  

Esses “recursos atores” – professor, aluno e computador –, com os novos papeis 

que exercem, podem representar uma tentativa de superar os problemas vivenciados na 
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prática do ensino tradicional. Borba e Penteado (2010) consideram os recursos 

tecnológicos não como meros recursos didáticos, mas atribuem a eles papel de suma 

importância, sendo atores do processo de ensino e aprendizagem juntamente com os alunos 

e o professor. Para os autores, seres humanos e tecnologias se relacionam com base na 

teoria “seres-humanos-com-mídia”, segundo a qual o conhecimento é gerado pela 

interação em um coletivo, envolvendo seres humanos e também mídias.  

Com o uso do computador, atribuímos um destaque especial a dois atores dos 

processos de ensino e aprendizagem: professor e aluno estabelecendo novas relações. Os 

PCN‟s (1998) destacam as experiências escolares com o computador que têm mostrado 

que seu uso efetivo estabelece uma nova relação professor-aluno, marcada por uma maior 

proximidade, colaboração e interação.  

Nesse sentido, Costa e Oliveira (2004, p. 135) reforçam que “a tecnologia 

potencializa a interação” e, de acordo com Moran (2000, p. 23), a interação promove a 

aprendizagem: “aprendemos quando interagimos com os outros e o mundo e depois, 

quando interiorizamos, quando nos voltamos para dentro, fazendo nossa própria síntese, 

nosso reencontro do mundo exterior com a nossa reelaboração pessoal”. Como Mercado e 

Silva (2008), afirmamos, portanto, que ao utilizar os inúmeros recursos das tecnologias da 

informática, os processos de ensino e aprendizagem ganham inovação, dinamismo e poder 

de comunicação inusitada entre os envolvidos. 

Ao discutir a interação entre computador e seres humanos, é importante fazer uma 

reflexão, pois o conceito de interação se banalizou e se tornou impreciso nos últimos 

tempos, sendo usado com frequência, em diferentes contextos, sem conhecer o seu real 

significado. Cassol e Primo (1999), ao estudarem essa temática, sugerem uma forma mais 

ampla de se perceber a interação, apresentando uma proposta que tira a ênfase da máquina 

e foca na qualidade da relação que emerge da ação entre os atores humanos, salientando as 

“relações recíprocas, que ocorrem entre as pessoas, mediadas pelo computador”. Nessas 

relações, incluem-se aquelas que se dão de forma mútua e negociada. 

Primo (2000) denomina por interação mútua às relações interdependentes e 

processos de negociação imprevisíveis, nos quais cada pessoa participa da relação 

afetando-se mutuamente. Exemplificando esse modelo, o autor faz menção a um diálogo 

romântico. No contexto das TICE‟s, podemos citar a utilização de um OA com um sistema 

aberto, o qual analisa a resposta dada pelo aluno em uma situação problema, e retorna a ele 

seus erros e acertos levando a novas reflexões e diferentes ações, efetuando trocas e 

auxiliando o aluno em possíveis soluções às questões apresentadas. 
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O outro tipo de interação é a reativa, caracterizada como linear e previsível, além de 

ser limitada por relações de estímulo e resposta. Como exemplo, o autor cita a ação de 

chutar uma bola. No âmbito das TICE‟s, é o que acontece, por exemplo, quando clicamos 

o botão direito do mouse e executamos uma ação do tipo “mover pasta para”; assim, temos 

“os mesmos outputs para os mesmo inputs”. Podemos citar a utilização de um OA com 

sistema fechado, que leva o aluno apenas a preencher os espaços destinados às respostas e, 

no final, o computador apresenta o aproveitamento do aluno, sem oportunizar novas 

retomadas e reflexões para diferentes soluções. 

Com base nessas características, Primo (2000) e Cassol e Primo (1999) distinguem 

essas interações qualitativamente, destacando que é a interação mútua a responsável por 

transformar os agentes envolvidos e recriar e qualificar a relação estabelecida entre eles. 

No entanto, segundo esses autores, a utilização do computador, com base numa interação 

mútua, ainda é um projeto, sendo necessários grandes esforços para que a interação mútua, 

de fato, se torne realidade. Assim, a interação homem/máquina ainda é, na maioria das 

vezes, reativa. 

 Além de potencializar a interação, as TICE‟s na Educação Matemática também 

representam novas formas de aprendizagem por meio da informática: a não linearidade do 

conhecimento em formato de hiperlinks reorganizando o pensamento e a incorporação da 

realidade cotidiana à esfera escolar com base na interação. Costa e Oliveira (2004, p. 112) 

defendem o emprego do computador como catalisador de mudanças, que quebra a forma 

tradicional de ensinar e transpõe as suas características “conteudista, transmissivista e 

individualista”. Essa visão é reiterada por Borba e Penteado (2010) e Moran (2000), ao 

argumentarem que ensinar com as novas mídias pode, dependendo da forma de uso, 

transformar e revolucionar o paradigma tradicional de ensino, promovendo alteração na 

ordem das ações realizadas em uma aula, exercendo uma nova dinâmica em que, a partir 

da interação entre professor, aluno e tecnologias, geram-se conjecturas, realizam-se 

experimentações, investigações, chegando-se a conclusões, para, então, elaborar a 

conceitualização – ápice de um processo de construção do conhecimento realizado 

ativamente pelo aluno e mediado pelo professor. 

Esses autores também afirmam que a apresentação da realidade por meio das 

tecnologias da informação, dependendo de como são utilizadas, pode potencializar o 

“envolvimento multissensorial, afetivo e intelectual.” O apelo sensorial proporcionado 

pelas mídias atinge-nos de todas as maneiras, seja visualmente, pela linguagem falada, 

escrita, musical, ou linguagens superpostas, somadas, representando uma grande força que 
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nos seduz, nos estimula, dá prazer e atinge espaços inimagináveis. A ação desse apelo 

sensorial, então, pode motivar os alunos tornando-os mais interessados para a 

aprendizagem. Segundo Behrens (2000), os recursos tecnológicos não são o fim, mas o 

meio que instiga novas metodologias no ensino, a fim de que o aluno “aprenda a aprender” 

de forma diferente: com interesse, autonomia e criatividade. 

Diversas pesquisas já mostraram que criar, compor, projetar, produzir são ações que 

usam os dois lados do cérebro, principalmente o lado direito, onde nascem a criatividade, a 

sinergia, a intuição e a emoção. Desde que adotada a partir de uma avaliação crítica, com 

uma postura diferenciada e uma concepção de Educação adequada, concebemos a 

informática da mesma maneira que Costa e Oliveira (2004, p. 60), como uma ferramenta 

que incita essa atividade mental, sendo “capaz de motivar o aluno para a aprendizagem, 

para o posicionamento crítico, para a curiosidade, para a criatividade, para o 

gerenciamento do seu saber, […] para que o aluno esteja preparado para se inserir na 

sociedade e no mercado de trabalho.”  

Concluindo as justificativas e potencialidades da Informática na Educação 

Matemática, fazemos alusão aos PCN‟s (1998), que retratam as contribuições significativas 

dos recursos tecnológicos para se repensar os processos de ensino e aprendizagem da 

Matemática. Conforme esse documento, a tecnologia no ensino de Matemática: 

 

[...] relativiza a importância do cálculo mecânico e da simples 

manipulação simbólica, uma vez que por meio de instrumentos esses 

cálculos podem ser realizados de modo mais rápido e eficiente; evidencia 

para os alunos a importância do papel da linguagem gráfica e de novas 

formas de representação, permitindo novas estratégias de abordagem de 

variados problemas; possibilita o desenvolvimento, nos alunos, de um 

crescente interesse pela realização de projetos e atividades de 

investigação e exploração como parte fundamental de sua aprendizagem; 

permite que os alunos construam uma visão mais completa da verdadeira 

natureza da atividade matemática e desenvolvam atitudes positivas diante 

de seu estudo (PCN‟s, 1998,      p. 43-44). 

 

Ao destacar todas essas potencialidades da informática na Educação, não é nossa 

pretensão apresentar as TICE‟s com excessivo otimismo ou fazer apologia ao seu uso, e 

nem mesmo considerá-las uma “solução mágica” para os problemas educacionais; haja 

vista que, ao apresentarmos a vertente de que a informática seria uma solução rápida para 

os problemas da Educação, combatemos essa visão discutindo os fatores que a tornam 

inválida. Assim, acreditamos ser importante ressaltar que, ao elucidarmos as 

potencialidades das TICE‟s nesse texto, o nosso escopo não é de considerá-la uma 
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panacéia para a escola atual; pelo contrário, como nosso trabalho visa destacar a 

importância das TICE‟s, mais especificamente dos OA's, nos processos de ensino e 

aprendizagem, é fundamental que apresentemos os argumentos de diversos autores que 

discutem sobre as movimentações provocadas pelas TICE‟s na dinâmica educacional. 

 Logo, ao darmos uma atenção especial às potencialidades das TICE‟s, isso se deve 

ao fato de o nosso trabalho abordar justamente a utilização dessa mídia, a qual está 

emergente em nosso contexto atual.  

Por meio da expressão de Costa e Oliveira (2004, p. 11), reiteramos que “é preciso 

bom senso, reflexão e discernimento no que se refere ao uso das novas tecnologias”. Todas 

as potencialidades das TICE‟s aqui descritas, para sua real efetivação, estão estritamente 

dependentes da forma como as tecnologias serão utilizadas na sala de aula. Para que as 

potencialidades salientadas possam trazer alterações no processo educativo, é fundamental 

que essas tecnologias sejam “compreendidas e incorporadas pedagogicamente” (KENSKI, 

2007). Isso significa que de nada adianta utilizar as TICE‟s ou qualquer outra mídia, 

mudando somente o método utilizado, se a postura do professor continuar arraigada em um 

ensino tradicional. Dessa forma, apontamos a necessidade de uma mudança de postura do 

professor para o uso de qualquer mídia, a fim de que essa faça uma real diferença nos 

processos de ensino e aprendizagem.  

Endossamos que não é nossa intenção supervalorizar o computador em detrimento 

das outras mídias. Concordamos com Borba e Penteado (2010), pois apesar de todas as 

potencialidades da tecnologia na Educação, como as cores, o dinamismo e a importância 

que é atribuída ao computador pela sociedade em geral e especialmente pelos nossos 

alunos, os recursos computacionais podem se tornar enfadonhos da mesma maneira que 

outras mídias, como o quadro, o giz, os textos, os livros, deixando, depois de algum tempo, 

de motivá-los.  

Nesse sentido, existe uma propensão em se fazer markenting com o uso da 

tecnologia na Educação. Mas é preciso muito cuidado. Não se pode enfatizar o uso de uma 

mídia em detrimento de outra, ou seja, a informática nunca extinguirá a escrita, o lápis, o 

papel e a oralidade (BORBA e PENTEADO, 2010). Pelo contrário, Penteado (1999) 

defende o uso do computador na sala de aula concatenado com as outras mídias mais 

comumente usadas. Assim, de maneira alguma essas mídias entrarão em condição de 

obsolescência, mas o que provavelmente ocorrerá são transformações ou reorganizações 

(BORBA e PENTEADO, 2010). Existirão mídias mais ou menos atraentes, mais ou menos 

próximas, mais ou menos adequadas.  
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De acordo com Moran (2000), não precisamos permanecer em uma ou em outra 

forma de lidar com a informação; podemos utilizar todas em diversos momentos, 

transitando facilmente de uma para outra. Portanto, é necessário promover a integração das 

diferentes mídias nos processos de ensino e aprendizagem (BORBA e PENTEADO, 2010). 

Garcia (2006, p. 2) corrobora com essa ideia ao afirmar que: 

 

O reconhecimento da era digital como uma nova forma de categorizar o 

conhecimento não implica descartar todo o caminho trilhado pelas 

linguagens oral e escrita, nem mistificar o uso indiscriminado de 

computadores no ensino, mas enfrentar com critérios os recursos 

eletrônicos como ferramentas para construir processos metodológicos 

mais significativos (GARCIA, 2006, p. 2). 

 

O uso da informática na Educação abrange uma dimensão que ultrapassa aspectos 

relacionados aos processos de ensino e aprendizagem, como o exercício da cidadania do 

aluno. O acesso à informática é um direito do aluno, e a escola é uma entidade responsável 

por garantir esse direito ao acesso. Para tanto, assim como Borba e Penteado (2010), 

defendemos que os estudantes devem usufruir nas escolas de uma Educação que lhes 

ofereça, no mínimo, uma “alfabetização tecnológica”. É preciso alfabetizar para a 

tecnologia, ensinar o aluno a ler, escrever, interpretar textos, construir e analisar gráficos, 

efetuar cálculos, conjecturar, levantar hipóteses, testar, modelar; isso, a partir das mídias 

disponíveis:  

 

É esperado que nas aulas de Matemática se possa oferecer uma educação 

tecnológica, que não signifique apenas uma formação especializada, mas, 

antes, uma sensibilização para o conhecimento dos recursos da 

tecnologia, pela aprendizagem de alguns conteúdos sobre sua estrutura, 

funcionamento e linguagem e pelo reconhecimento das diferentes 

aplicações da informática, em particular nas situações de aprendizagem, e 

valorização da forma como ela vem sendo incorporada nas práticas 

sociais (PCN‟s, 1998, p. 46). 

 

Com a tecnologia, busca-se a construção da cidadania sem o perigo de seu uso sem 

uma posição crítica na sociedade. Assim, os cidadãos são capazes de solucionar problemas 

e agir de forma racional, assertiva e significativa, exercendo sua cidadania. Defendemos 

essa forma de preparação, da mesma maneira que Costa e Oliveira (2004, p. 103), tendo 
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como base os preceitos do Livro Verde
1
, ao afirmarem que: “[…] educar em uma 

sociedade da informação ultrapassa o treinamento das pessoas para o uso das tecnologias 

de informação e comunicação […]. Tal processo deve capacitá-los à tomada de decisões, 

possibilitando-os a fluência na operação e no uso criativo dos meios e ferramentas em seu 

trabalho […].”  

Pois, se assim não for, uma sociedade não alfabetizada tecnologicamente estará 

vulnerável a viver em “estado permanente de dominação, subserviência e barbárie” 

(KENSKI, 2007, p. 64). De acordo com Costa e Oliveira (2004, p. 108), nesse contexto, a 

Educação representa “a forma de superação dos grandes obstáculos que impedem o 

desenvolvimento de uma sociedade mais justa e equilibrada.”  

Deste modo, democratizar o acesso ao aprendizado da Matemática por meio da 

informática pode ser uma forma, juntamente com tantas outras possíveis e necessárias, de 

superação desses grandes obstáculos e de auxiliar na abertura de caminhos, aos nossos 

alunos, para o pleno exercício de sua cidadania. 

 

1.3. Os Objetos de Aprendizagem: um esboço histórico 

 

Na década de 1990, iniciou-se a expansão da modalidade de Educação a Distância – 

EaD, que decorreu numa maior atenção quanto à forma como os softwares educativos, 

especialmente os Sistemas para Gerenciamento do Ensino a Distância, trabalhavam os 

conteúdos. A elaboração e o desenvolvimento de cursos e materiais didáticos para e-

learning
2
 demandam custos muito altos, pois necessitam de uma equipe de educadores, 

serviços de outros profissionais e atualizações em curto prazo, sem ainda ter gerado lucro 

às instituições de ensino e treinamento. Assim, a acelerada demanda dos cursos em e-

learning, a necessidade de garantir qualidade nos serviços e métodos educacionais, de 

utilizar conteúdos didáticos reutilizáveis mais sofisticados, estruturados e organizados, 

                                                 
1
 No Brasil, em 1997, elaborou-se o “Livro Verde” que contempla as metas de implementação do Programa 

Sociedade da Informação no país, cujas propostas destacam que a inclusão social pressupõe a formação para 

a cidadania (COSTA e OLIVEIRA, 2004).  
 
2
 Segundo Gomes (2005), é necessária uma reflexão em torno do conceito de e-learning, haja vista a sua 

utilização sob diversas perspectivas em várias instâncias.  Essa pesquisadora defende uma concepção desse 

termo com foco no potencial pedagógico (elemento -learning) das tecnologias de rede, e não nos seus 

aspectos tecnológicos (elemento e-). Isso implica a existência de um modelo de interação entre professor-

aluno e aluno-aluno, numa perspectiva colaborativa. Em relação à tecnologia, esse conceito corresponde à 

internet. Portanto, significa a utilização da tecnologia da internet para apoiar a aprendizagem. Nesse viés, 

torna-se claro que e-learning e educação à distância não são sinônimas. Por isso, o conceito de e-learning 

pode abarcar situações de apoio tutorial ao ensino presencial, de cursos semipresenciais, de 

complementaridade entre atividades presenciais e a distância, e de novos cenários de formação à distância. 
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geraram a necessidade de uma metodologia para o processo de criação e gerenciamento de 

conteúdos (framework), que diminuísse esses esforços e propiciasse maior controle sobre o 

seu ciclo de vida. 

O objetivo primordial era construir os OA's de forma que pudessem ser reusados; 

como ocorre com as peças LEGO, com as quais se pode construir outros objetos, que, por 

sua vez, também podem ser usados como peças de uma montagem maior e, assim, 

sucessivamente. Dessa maneira, a proposta é que os OA's assumam a função de blocos 

com os quais será construído o contexto de aprendizagem (FABRE et. al, 2004). Um curso 

em e-learning, que antes possuía uma estrutura única e indissociável, tinha agora “objetos 

de aprendizagem como materiais de ensino completos e independentes, criados para a 

necessidade de algum curso ou independentemente destes e que posteriormente seriam re-

aproveitados em outras situações” (BALBINO, 2007, p. 1). 

Para serem reaproveitados, preconizou-se a adoção de padrões abertos para a 

produção dos OA's, já que na sociedade da informação o rápido avanço da tecnologia leva 

à possível substituição de plataformas de gerenciamento de aprendizagem com maior 

rapidez do que a desatualização e/ou obsolescência de um objeto educacional, que pode ser 

atualizado e continuar a ser reusado em outro contexto. Outra condição para o 

reaproveitamento é que os mesmos estivessem cadastrados e fosse possível encontrá-los 

por meio de um sistema que os indexasse de acordo com suas características próprias. Um 

dos precursores dessa indexação foi o projeto Educational Object Economy (EOE), que 

tinha o objetivo de reunir em um portal os simuladores já existentes na web. 

Foi assim, então, que surgiram os OA's, com a função de serem instrumentos para 

uma nova forma de educar e de aprender, facilitando a disponibilidade e a acessibilidade 

da informação no ciberespaço.  

No Brasil, os OA's possuem uma história recente, pois foi, em 1997, que eles 

começaram a ser conhecidos, usados e produzidos com maior frequência, a partir de um 

acordo realizado entre o nosso país e os Estados Unidos sobre o desenvolvimento da 

tecnologia para uso pedagógico. O Brasil iniciou sua participação efetiva, em 1999, por 

meio da parceria entre a antiga Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico (SEMTEC) e a 

Secretaria de Educação a Distância (SEED). Inicialmente, a equipe responsável pela 

produção dos OA's foi a Rede Interativa Virtual de Educação – RIVED, na SEED. Essa 

rede foi definida como um projeto de cooperação internacional entre países da América 

Latina (Brasil, Argentina, Peru e Venezuela) e como a principal fomentadora do 

desenvolvimento e utilização dos OA's no Brasil. Em 2004, a SEED transferiu essa 
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responsabilidade para as instituições de ensino superior, cuja ação recebeu o nome de 

Fábrica Virtual. Daí em diante, a produção e o uso dos OA's se expandiram em todo o país. 

A seguir, definiremos um OA e discutiremos o conceito adotado. 

 

1.4. Objetos de Aprendizagem: o que são? 

 

O termo objeto de aprendizagem começou a ser utilizado com Wayne Hodgins, em 

1992, de acordo com a terminologia adotada pelo Learning Technology Standards 

Committee (LTSC) do Institute of Electrical and Eletronics Enginerrs (IEEE). Apesar de 

pesquisas anteriores a 1988, a primeira definição formal de objetos de aprendizagem data 

dessa época. Ainda assim, segundo Domenico et. al (2006), não há um conceito de OA 

aceito universalmente; talvez, por esse ser um campo de estudo relativamente novo. Essa 

divergência de definições varia de acordo com grupos de pesquisa e o enfoque pedagógico 

adotado no desenvolvimento dos objetos (ORNELLAS e SCHWARZELMÜLLER, 2006), 

como também representa interesses preliminares e específicos de seus proponentes 

(ANDRADE et. al, 2006). 

Façamos um passeio pelas diversas definições de OA:  

 

- OA é qualquer recurso digital que possa ser reutilizado para o suporte ao ensino. A 

principal ideia dos objetos de aprendizagem é quebrar o conteúdo educacional em 

pequenos pedaços que possam ser reutilizados em diferentes ambientes de aprendizagem 

(BECK, 2002); 

 

- OA's são recursos digitais que podem ser usados, reutilizados e combinados com outros 

objetos para formar um ambiente de aprendizagem rico e flexível (MACHADO e SÁ 

FILHO, 2003); 

 

- OA é um arquivo digital que pretende ser utilizado para fins pedagógicos e que possui, 

internamente ou através de associações, sugestões sobre o contexto apropriado para sua 

utilização (SOSTERIC e HESEMELER apud HANDA e SILVA, 2003); 

 

- OA é qualquer recurso, suplementar ao processo de aprendizagem, que pode ser reusado 

para apoiar a aprendizagem, aplicando-se a materiais educacionais projetados e construídos 
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em pequenos conjuntos a fim de aumentar as possibilidades de aprendizagem a partir da 

utilização desse recurso (FABRE et. al, 2004); 

 

- OA é qualquer recurso utilizado para apoio ao processo de aprendizagem (CASTRO 

FILHO et. al, 2004);  

 

- OA é qualquer recurso, digital ou não digital, que pode ser usado, reusado ou 

referenciado durante o processo mediado pela tecnologia, como conteúdo multimídia, 

conteúdo instrucional, softwares aplicativos e software instrucional, pessoas, organizações 

ou eventos referenciados durante a aprendizagem suportada pela tecnologia (IEEE, 2005).  

 

- OA's são materiais educacionais aplicados em recursos digitais, capazes de facilitar a 

internalização do conhecimento. Eles são pequenos componentes reusáveis (vídeos, 

animações, simulações, exercícios, lições, etc), que são utilizados para produzir materiais 

educacionais maiores (GARCIA, 2006); 

  

- OA's são ferramentas que permitem ao professor chegar mais facilmente no mundo de 

interesse dos alunos. É uma nova forma de transmissão do conhecimento, mais 

colaborativa e com maior interação do aluno. A passagem do conhecimento deixa de ser 

unilateral e o aluno passa a ter um papel mais ativo no processo (GALLOTTA, 2006); 

 

- OA's são conteúdos pedagógicos digitais reutilizáveis desenvolvidos para apoiar o 

processo de aprendizagem, que estimulam o raciocínio e o pensamento crítico associando 

em novas abordagens pedagógicas as tecnologias digitais e os princípios epistemológicos 

da cibercultura (ORNELLAS e SCHWARZELMÜLLER, 2006); 

 

- OA's são porções de conteúdos utilizadas em ambiente digital, com sons, imagens, fotos, 

gravações, textos, e que podem ser utilizadas para ensinar um mesmo assunto em contextos 

diferentes (KENSKI, 2007); 

  

Segundo Wiley (2000), professor e pesquisador do Departamento de Tecnologia da 

Universidade de Utah – EUA e um dos pesquisadores mais conhecidos sobre o assunto, 

existem tantas definições para OA quanto o número de pessoas que o empregam. Isso 
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exige uma análise cuidadosa dos diversos conceitos que vêm de áreas de conhecimento 

como a Educação, a Ciência da Computação e a Psicologia.  

Como podemos observar, a maior parte das definições de OA's apresentadas 

destaca a principal característica do OA, que é a possibilidade de ser reusado – necessidade 

pela qual foi criado. Elas se diferem principalmente no fato dessa mídia ser digital ou não. 

Para Wiley (2000), especificamente a definição do Instituto de Engenharia Elétrica e 

Eletrônica - IEEE é muito ampla por comportar, além dos recursos tecnológicos, recursos 

não-digitais, pessoas, organizações ou eventos. Ele reformula o conceito da IEEE e define 

objetos de aprendizagem como “qualquer recurso digital que pode ser reutilizado para 

suportar a aprendizagem” (WILEY, 2000).  

Essa definição de Wiley (2000) é a que abraçamos, pois em nossa pesquisa 

pretendemos trabalhar com os objetos digitais reutilizáveis. Ela é menos ampla no sentido 

de restringir os objetos apenas a recursos digitais, mas, ao mesmo tempo, não limita a 

capacidade tecnológica oferecida pelo material. Ao retirar “não-digital” do conceito do 

IEEE, descarta a necessidade de citar pessoas, eventos, o uso de livros e outros objetos 

físicos (WILEY, 2000). 

Nessa definição, devemos fazer um destaque especial à palavra “suportar”, a qual 

foi citada apenas na minoria das definições apresentadas, e que atribui aos OA's o seu 

principal papel. Pesquisando a etimologia da palavra suporte
3
, vimos que ela vem do latim 

supportare, que significa carregar, transportar, de SUB-, de “baixo para cima”, mais -

PORTARE, de levar, carregar. Ao elucidar o significado de suporte, notamos que no 

universo dos OA's, definidos como suporte da aprendizagem, alguns desses oferecem 

condições para a promoção de uma aprendizagem significativa, as quais serão apresentadas 

e discutidas detalhadamente no próximo capítulo. 

Como são digitais e interativos, os OA's compreendem áudios, vídeos, hipertextos, 

links, simulações, animações, calculadoras eletrônicas, softwares, que servem para 

desenvolver o conhecimento. Para sua construção técnica, utiliza-se diversas mídias, como 

HTML, Activex, Warpechowski, applet java, javascript, Modellus, animação flash, vídeo 

ou áudio clip, foto, power point, website e outros. Embora existam inúmeras entidades 

digitais, o foco de nossa pesquisa será o OA como componente de software, isto é, 

sistemas que utilizam linguagens de programação ou ambientes de desenvolvimento de 

software; também o OA como animação e simulação. 

                                                 
3
 Site da pesquisa: http://origemdapalavra.com.br/?s=suporte  
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  Uma questão importante, que raramente tem sido comentada nos artigos sobre OA, 

é o motivo pelo qual eles são assim denominados. Por uma razão nobre esses instrumentos 

foram nomeados objetos de aprendizagem: seu foco está no aprender e não no ensinar 

(MACHADO e SÁ FILHO, 2003). Mas, esses dois processos não representam a mesma 

coisa? Existem algumas características básicas que diferenciam o processo de ensino do 

processo de aprendizagem, como destaca Masetto (2000): 

 

O conceito de ensinar está mais diretamente ligado a um sujeito (que é o 

professor) que, por suas ações, transmite conhecimentos e experiências a 

um aluno que tem obrigação de receber, absorver e reproduzir 

informações recebidas. O conceito de aprender está ligado mais 

diretamente a um sujeito (que é o aprendiz) que, por suas ações, 

envolvendo ele próprio, os outros colegas e o professor, busca e adquire 

informações, dá significado ao conhecimento, produz reflexões e 

conhecimentos próprios, pesquisa, dialoga, debate, desenvolve 

competências pessoais e profissionais, […] relaciona e contextualiza 

experiências, […] resolve problemas (MASETTO, 2000, p. 139-140). 

 

Reiterando a proposição acima, Ausubel et. al (1980) apontam que “o ensino e 

aprendizagem não são extensivos”, sendo o ensino apenas uma das condições que 

influenciam a aprendizagem. 

Machado e Sá Filho (2003) afirmam que, mesmo sendo subjetiva a classificação de 

um objeto, existe uma perda de eficácia ao se utilizar métodos de ensino como se fossem 

de aprendizagem. Na visão dos autores, um objeto que apenas apresenta uma informação, 

mesmo com um objetivo educacional, deve ser chamado de objeto de ensino. Para um 

objeto ser denominado de objeto de aprendizagem, deve ser interativo e estimular a 

reflexão do aluno, permitindo-lhe refletir sobre a reação do objeto, desequilibrando os 

conhecimentos já construídos pelo aluno em busca de novos, num processo de construção 

do saber (DOMENICO et. al, 2006). 

De acordo com Balan et. al (2010), a informática na Educação deve ter seu foco na 

aprendizagem e não no ensino. É de suma importância compreender essas diferenças para 

se trabalhar com eficiência com os OA's, pois caberá ao professor ter uma visão crítica 

para escolher o OA a ser trabalhado. Até mesmo porque muitos OA's disponíveis não tem 

como preocupação, no momento de sua elaboração, a aprendizagem ao invés do ensino. É 

apenas uma pequena classe no universo dos OA's que segue essa perspectiva. Em nossa 

pesquisa, nossas ações visaram direcionar o professor na busca desse OA que prioriza a 

construção do conhecimento pelo aluno. 
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Enfim, na perspectiva da aprendizagem, o OA é um ciberespaço, pois é um “espaço 

da construção do saber nas redes eletrônicas de informação” e também a “dimensão virtual 

da realidade”.  

 

1.5. Características dos OA's 

 

Inovar o ensino por meio das tecnologias não se restringe à ação de usá-la e nem 

mesmo em digitalizar os métodos de ensino tradicionais. Deve-se ter conhecimento e 

criticidade para saber qual tecnologia usar e o porquê dela se apropriar.  

Os recursos tecnológicos “OA's” constituem um novo parâmetro tecnológico, pois 

são objetos que visam suportar/auxiliar a promoção da aprendizagem. Por isso, o OA não 

tem a pretensão de substituir o professor, mas o seu objetivo é ser uma ferramenta de apoio 

para a construção do conhecimento, o que oportuniza também o desenvolvimento de 

competências, habilidades e aptidões que serão úteis para toda a vida. 

Além disso, os OA's são ferramentas digitais que tentam solucionar o problema da 

ausência das novas tecnologias nas escolas, justificativa dada por alguns professores pelas 

dificuldades de utilização de softwares complexos. Em contrapartida, os OA‟s são de fácil 

utilização, sem haver necessidade de conhecimentos técnicos específicos. 

Segundo Assis (2005) e Domenico et. al (2006), são atributos dos OA's:  

 

- interatividade: envolvimento do aluno com o conteúdo através do escutar, ver ou 

responder a uma interação com o OA, já que esse integra movimento, luz, imagem e som;  

 

- granularidade/modularidade: pode ser agrupado em conjuntos maiores de conteúdos 

(principal ideia: "quebrar" o conteúdo educacional em pequenos trechos que podem ser 

reutilizados em vários ambientes de aprendizagem);  

 

- reusabilidade: pode ser usado em diferentes contextos e para diferentes propósitos;  

 

- portabilidade: capacidade de transportá-lo;  

 

- interoperabilidade: utilização indiferentemente das plataformas envolvidas, ou seja, usar 

produtos de diversos desenvolvedores, sem conflito; assegurar a sobrevivência do produto 

às rápidas mudanças tecnológicas por meio de adoção de padrões; 
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- conceituação: vínculo essencial entre o OA e o conteúdo que se pretende abordar;  

 

- metadados: informações que descrevem o OA em relação à identificação, conteúdo, 

utilização e histórico. 

 

Behar et. al (2010) listam também as seguintes características de um OA: 

 

- flexibilidade: possui início, meio e fim, podendo ser reutilizados sem nenhuma 

manutenção; 

 

- customização: diminuição do custo com o aumento de seu uso; 

 

- acessibilidade: possibilidade de acessar os OA's em um local remoto e usá-los em muitos 

outros locais;  

 

- durabilidade: continuidade no acesso dos OA's quando a base tecnológica é alterada, sem 

que seja necessário reprojeto ou recodificação.  

 

É importante ressaltar que, dentre as características dos OA's descritas, algumas 

delas ainda não são comuns a todos os OA's, como a interoperabilidade e a usabilidade.  

Existem muitos OA's que não romperam a barreira das plataformas, sendo possível 

de ser utilizados apenas em algumas delas. Para exemplificar, podemos citar a plataforma 

Linux, pois existem muitos OA's que não podem ser utilizados nesse ambiente. 

Apesar de se preconizar a reusabilidade de um OA, com vantagens correspondentes 

ao aperfeiçoamento da produtividade e ao aumento da durabilidade de um trabalho; na 

realidade, o que se percebe é a pouca exploração dessa característica devido a muitas 

dificuldades.  

De acordo com Araújo et. al (2010), uma maneira de reutilizar um OA é fazer a 

junção de objetos já existentes dando origem a um novo OA, que vise um determinado 

objetivo educacional não alcançado pelos outros; e, assim, se pode fazer sucessivamente. 

Contudo, como os OA's podem ser elaborados por meio de diferentes recursos 

tecnológicos, e para que sejam reutilizados, a ponto de uní-los para formar outro, é preciso 
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que suas interfaces sejam comuns; isso acaba dificultando a efetividade da reutilização por 

meio da junção de objetos
4
. 

Prosseguindo na caracterização dos OA's, um objeto de aprendizagem deve ter um 

objetivo educacional claramente definido (MACHADO e SÁ FILHO, 2003), estimular a 

reflexão do aluno e ser aplicável a diferentes contextos. Singh (2001) define as três partes 

que deve possuir um OA a fim de que seja bem estruturado: objetivos (o conteúdo que 

deve ser aprendido, o pré-requisito necessário para uma boa aprendizagem e a lista de 

conhecimentos prévios), conteúdo instrucional (o material didático necessário para se 

aprender o conteúdo proposto) e a prática e feedback (oportunidade do aluno verificar se o 

seu desempenho atingiu às expectativas e ter a liberdade de utilizar o objeto quantas vezes 

achar necessário).  

Segundo Barros e Junior (2005, p. 4), a construção dos OA's baseia-se na 

integração de dois princípios: usabilidade do design e usabilidade pedagógica. A 

usabilidade do design consiste na estética e funcionalidade, como a ergonomia do OA, os 

recursos multimídia utilizados, o mapeamento, a clareza nas instruções, a relação usuário-

interface-sistema, os conceitos para definir sua utilização e a interface computacional pelo 

usuário. Já a usabilidade pedagógica funda-se na didática dos objetivos, na coerência e 

coesão, na adequação da linguagem, na atratividade, na aproximação do aprendiz do seu 

mundo real, na interdisciplinaridade, nos desafios pedagógicos e na carga cognitiva
5
 

imposta pelas interfaces para que não exista sobrecarga ou subutilização de recursos 

(ORNELLAS e SCHWARZELMÜLLER, 2006). Refere-se à necessidade de não se 

dissociar as características da aprendizagem e o uso da tecnologia (BARROS e JUNIOR, 

                                                 
4
 Para ilustrar um projeto com foco na facilitação da reutilização, descrevemos brevemente a proposta 

metodológica e tecnológica de desenvolvimento de OA's reutilizáveis do Núcleo de Educação a Distância do 

Senac de São Paulo. A base da proposta desse trabalho foi a adoção do padrão SCORM – um dos principais 

padrões internacionais usado para a troca de OA's e implementado na maioria desses recursos  –, pensando 

na padronização de alguns elementos que não se modificam, independente dos cursos envolvidos. As equipes 

criaram um projeto “gerenciador de conteúdos”, denominado contanier, o qual conseguiu prover as seguintes 

vantagens: o tempo gasto com a configuração dos cursos pôde ser utilizado para aprimorar conteúdo e 

recursos; modificação da estrutura de navegação e layout, sem que precise programar ou duplicar códigos; 

possibilidade mais otimizada de troca de conteúdos entre instituições, evitando que professores desenvolvam 

conteúdos em duplicidade ou muito parecido. (ALMEIDA et. al, 2007) 

 
5
 Segundo Cunha e Tarouco (2006, p. 5), a carga cognitiva “refere-se às demandas colocadas na memória do 

aprendiz durante a instrução”. Essa carga sempre existe em qualquer OA, porque cada interpretação realizada 

pelo usuário, o faz desprender alguma energia mental. Esse termo “carga cognitiva” abrange dois processos: 

o processo mental para acessar e interpretar as telas, ícones e objetos, e o processo cognitivo para construir o 

conhecimento buscado para a aprendizagem. O ideal é que um OA tenha carga cognitiva baixa, ou seja, 

pouco processamento direcionado à interação com o sistema para aumento do processamento do 

conhecimento a ser construído (CUNHA e TAROUCO, 2006). 
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2005, p. 4). Portanto, a relação entre os fatores gráficos / técnicos e os pedagógicos, na 

aprendizagem, deve ser harmoniosa. 

Em relação a essa usabilidade pedagógica, os OA's podem ser construídos sob 

qualquer fundamentação ou teoria pedagógica, dependendo, para isso, da concepção de 

Educação de seus criadores. Assim, usar a Teoria da Aprendizagem Significativa – que é a 

concepção que defendemos –, é apenas uma das diversas possibilidades de fundamentação 

de sua criação. E, vale ressaltar, que essa é uma teoria pouco usada para esse fim.  

Os objetos de aprendizagem se destacam por representarem uma situação de 

estudo (por exemplo, a representação de um gráfico ou um carro em movimento) em 

forma de simulações e animações. “Esses programas oferecem cenários que se 

assemelham a situações concretas das mais variadas áreas do conhecimento, nas quais o 

usuário pode tomar decisões e comprovar logo em seguida as consequências da opção 

selecionada” (BEHRENS, 2000, p. 98).  

As simulações são programas elaborados para possibilitar ao usuário a interação 

com situações complexas, as quais, segundo Mercado e Silva (2008) e Valente (1999), 

permitem ao aluno experimentar e analisar um modelo, alterar seus parâmetros e observar 

os resultados, a fim de aprimorar e (re) construir seus sistemas de significações. 

Fundamentando-se em Papert (1980), Valente (1999) considera as simulações como 

micromundos, que são subconjuntos da realidade ou uma realidade construída, cujas 

estruturas coadunam com a estrutura cognitiva, de forma a criar um ambiente no qual o 

cognitivo do aluno pode atuar efetivamente, possibilitando ao aprendiz experimentar 

ideias e trabalhar habilidades intelectuais. Tavares (2010) complementa salientando que 

as simulações permitem que o aluno explore um sistema complexo
6
 focalizando o 

entendimento conceitual com uma grande vantagem: estabelecer o seu próprio ritmo de 

aprendizagem. 

Já as animações consistem na geração de frames consecutivos, ou seja, sequências 

de imagens concebidas individualmente, que são exibidas numa frequência suficiente 

para que se tenha uma sensação de movimento, de forma que o ser humano enxerga a 

realidade que o rodeia, atuando sobre ela. Tavares (2010) afirma que uma animação 

interativa é resultado de uma modelagem de um fenômeno da natureza, cientificamente 

aceito para simular um evento específico. O autor destaca também que as animações 

                                                 
6
 Situações que dificilmente seriam acessíveis em laboratórios didáticos. Exemplo: sistema ondulatório em 

Física. 
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interativas permitem que os alunos vivenciem experiências empíricas concretas, pois 

“possibilita a percepção visual de variações temporais de grandezas físicas”, conduzindo-

os a um nível de abstração da realidade que, sem esses recursos, seria alcançado por 

poucos alunos (TAVARES, 2008, p. 102). Nesse contexto, a informática assume o seu 

papel de ferramenta inclusiva. 

Alguns OA's possuem em suas interfaces um agente pedagógico, que tem o 

objetivo de ser companheiro do aluno na realização de atividades, especialmente quando 

estas são individuais. O agente interage com o aprendiz na forma de questionamentos, 

opiniões, diálogos motivacionais, apresentando dicas sobre uma atividade e curiosidades 

a respeito do tema trabalhado (BERNARDI et. al, 2007). 

Na pesquisa realizada por Barbosa et. al (2009), os professores evidenciaram que as 

vantagens dos OA's em relação a outros recursos tecnológicos educacionais é a sua 

facilidade de uso, não sendo necessário um longo treinamento ou um conhecimento 

aprofundado de tecnologia para poder utilizá-los, podendo assim, concentrar maior tempo 

na forma de integração da tecnologia em suas aulas. 

Conforme Mercado e Silva (2008), alguns OA's possuem atividades exploratórias
7
 

que visam a construção de conceitos. A maioria dos OA's vem acompanhada de um guia 

do professor que auxilia no planejamento dessas atividades, contendo explicações de como 

usá-las e sugestões de atividades a serem realizadas antes, durante e depois dos 

experimentos. Cada professor decide como usar o OA em sua aula, de acordo com o perfil 

de sua turma e os objetivos propostos, com total liberdade e sem depender de estruturas 

rígidas. Assim, pode-se usá-lo como um todo ou apenas algumas de suas atividades.  

Os objetos de aprendizagem podem ser localizados em repositórios que, segundo 

Fabre et. al (2004), podem ser locais (pertencentes a uma única instituição) ou distribuídos  

(pertencentes a variadas instituições). Esses repositórios surgiram da necessidade de se ter 

um local específico de armazenamento, por existir um enorme número de objetos 

disponíveis e difíceis de serem localizados. Assim, os repositórios funcionam como 

bibliotecas públicas ou banco de dados da web, os quais possuem um acervo de OA's 

catalogados e disponibilizados para consulta, o que torna efetiva a reutilização desses 

OA's, além de reduzir os custos de sua produção. Trazemos, no apêndice deste trabalho, a 

descrição e o endereço de diversos repositórios. 

                                                 
7
 Atividades exploratórias, nesse contexto, são entendidas como atividades simples de exploração e com uma 

estrutura que permite “o aprender com a tecnologia”, apoiando o aluno no processo de reflexão e construção 

do conhecimento, o que pode possibilitar, assim, seu envolvimento e participação nas atividades. 
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Os dados dos objetos referentes à catalogação são denominados de metadados e 

descrevem todas as características dos objetos (como aplicações previstas, nível do 

aprendiz, tipo de interatividade, formato de mídia, autor, data, objetivo, identificação, 

direitos e condições de uso, etc), de forma a permitir sua pesquisa e recuperação por 

diferentes critérios. Baseados nessas informações, os OA's são armazenados, encontrados 

com maior facilidade quando procurados, e mais eficientemente aproveitados.  

A construção desses repositórios está em consonância com tendências 

internacionais, que acompanha as pesquisas realizadas em Sistemas Tutores Inteligentes. 

Sugere-se que os repositórios construídos sejam integráveis a um sistema de 

gerenciamento de aprendizagem capaz de organizar os conteúdos sob demanda para prover 

aos estudantes apoio em sua aprendizagem em qualquer momento e em qualquer lugar. 

É de suma importância que um OA pertença a um repositório juntamente com 

outros OA's. Essa disponibilização tornará possível estruturar uma disciplina de um curso, 

por exemplo, utilizando OA's disponíveis em um repositório. Aí está uma grande 

vantagem: o professor terá a liberdade de criar um curso usando OA's que já estão prontos, 

sem se preocupar com a construção, focando na análise crítica do OA durante o processo 

de escolha e, posteriormente, na sua forma de utilização mais adequada. 

Para selecionar os OA's, que pertencerão a um repositório de determinada 

instituição, são utilizados alguns critérios envolvendo aspectos pedagógicos, técnicos e o 

guia do professor. Esses critérios consistem na credibilidade da fonte, na contribuição para 

a construção do conhecimento, na facilidade de funcionamento do recurso (interface 

amigável), na qualidade da interface adequada à compreensão do conteúdo, na 

interatividade, na interdisciplinaridade, no conteúdo contextualizado e coerente, no tipo de 

licença de uso do objeto e outros (BALAN et. al, 2010), na acessibilidade, na memorização 

e aprendizagem, no controle de uso, na ajuda, no layout gráfico, na consistência, na 

eficiência, na sobrecarga de memória, nos erros, no controle do aluno, na atividade do 

aluno, na aprendizagem cooperativa, na orientação dos objetivos, na aplicabilidade, na 

motivação, na avaliação de conhecimentos prévios, na flexibilidade e feedback (BEHAR 

et. al, 2010). Tais aspectos também podem ser utilizados por professores para avaliar um 

OA, a fim de definir ou não o seu uso, tendo claro, segundo Behar et. al (2010), as 

características do OA, o conteúdo abordado e seus objetivos educacionais. 

Existe um número considerável de universidades que têm se dedicado à produção, 

armazenamento e disseminação de OA's. Os objetivos principais são disponibilizar um 

banco de ferramentas que auxiliem o professor no seu trabalho em sala de aula e incentivar 
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a construção do conhecimento pelo aluno a partir do uso da tecnologia. Para a elaboração 

desses OA's, preconiza-se o trabalho de uma equipe multi e interdisciplinar, com 

professores, pedagogos, profissionais da informática e da comunicação, dentre outros; a 

fim de que o trabalho gere frutos ricos para o ensino. 

 

1.6. Potencialidades dos OA's 

 

 Ressaltamos que não são todos os OA's que possuem as potencialidades a serem 

descritas adiante. É necessário uma visão crítica e um conhecimento adequado para 

discernir as ferramentas que realmente auxiliarão a aprendizagem dos alunos. Ao 

apresentarmos as potencialidades dos OA's nesse texto, estamos nos referindo aqueles que 

têm como foco a aprendizagem e que visam suportá-la, além de tornar o aluno um ser ativo 

responsável pela construção de seu conhecimento. 

Muitos estudos têm demonstrado a importância desses OA's nos processos de 

ensino e aprendizagem (MACHADO e SÁ FILHO, 2003; BANDEIRA, 2006; BARROS e 

JUNIOR, 2005; ROZADOS, 2009; CASTRO FILHO, 2007; NUNES, 2004; BEZERRA 

et. al, 2010). Nesses processos, os alunos relacionam novos conhecimentos com os que já 

existem em sua estrutura cognitiva, elaboram e testam hipóteses, refletem onde e como 

aplicar o conhecimento adquirido; em todas essas etapas, o OA configura-se como um 

auxiliador (NUNES, 2004). 

  Segundo Machado e Sá Filho (2006), os instrumentos tecnológicos possuem a 

possibilidade de manipular ideias ampliando as nossas habilidades mentais e 

potencializando as possibilidades do aprender, a fim de formar e consolidar um novo 

conhecimento. Barros e Junior (2005) coadunam com essas ideias ao afirmarem que os 

OA's representam subsídios para inovação na escola pública, oferecendo uma possibilidade 

de aprendizagem inovadora aos alunos e de construção e aplicação dos OA's pelos 

professores.  

Como mediador pedagógico, o OA facilita a participação e o envolvimento do 

aluno nas atividades, a troca de informações entre os colegas por meio do diálogo e do 

debate, a interdisciplinaridade, a análise crítica e a construção de conhecimento. Possibilita 

ainda as ações de visualizar e testar diferentes caminhos para a resolução de um dado 

problema, de acompanhar a evolução temporal das relações (causa e efeito), de visualizar 

conceitos de diferentes maneiras, de testar e comprovar hipóteses, sendo um instrumento 

poderoso para despertar novas ideias e curiosidades, para relacionar conceitos, para criar 
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no ambiente online situações difíceis de reproduzir no papel ou na sala de aula, para 

explorar fenômenos muitas vezes inviáveis nas escolas por questões econômicas e de 

segurança. 

Pelo fato dos OA's serem recursos compatíveis à realidade de nossos alunos, a 

maioria deles nativos digitais, esses instrumentos costumam despertar o interesse para a 

aprendizagem. Nunes (2004) declara que os OA's podem ser uma ferramenta capaz de 

transformar o aprendizado em um grande prazer para a maioria dos alunos. Destacando a 

importância dessa potencialidade, Valente (1999) argumenta que, na sociedade da 

informação, as atividades deverão ser estimulantes, a fim de que o aluno possa se envolver 

com o que faz, gerando interesse, motivação, compreensão e aprendizagem. O autor ainda 

salienta que esses recursos devem ser ricos em oportunidades, para que o aluno possa 

explorá-las e se sentir desafiado, o que amplia a qualidade da interação com o conceito 

aprendido. Aspectos exigidos por uma nova sociedade, que coadunam com as 

características dos OA's.  

O desenvolvimento do raciocínio lógico, segundo Bernardi et. al (2007), é uma 

necessidade dos alunos para fazê-los pensar de forma crítica e torná-los mais 

argumentativos. A aprendizagem da lógica permite que o pensamento proceda 

corretamente com o objetivo de chegar a conhecimentos verdadeiros (BERNARDI et. al, 

2007). Baseados em Piaget, esses autores argumentam que é muito importante o 

desenvolvimento do raciocínio lógico principalmente dos adolescentes entre 12 e 15 anos 

de idade.  

No entanto, a nossa realidade mostra que os alunos têm grandes dificuldades em 

relação a esse tipo de raciocínio que, na maioria das vezes, não é trabalhado na escola. As 

consequências das defasagens nesse raciocínio são as dificuldades em lidar com níveis 

elevados de situações que exigem uma ação lógica e organizada, como dificuldades em 

interpretação, resolução de problemas, atribuição de significados e expressão de ideias 

próprias (BERNARDI et. al, 2007). 

Como instrumentos para combater essa realidade, os OA's representam recursos 

facilitadores e mediadores da aprendizagem, que potencializam as habilidades de 

raciocínio lógico dos alunos, além de possibilitar aos professores a ampliação de seus 

conhecimentos em relação ao uso da tecnologia na Educação (BANDEIRA, 2006, p. 1). 

Bernadi et. al (2007, p. 3) reiteram essa potencialidade ao indicar que: “[…] o 

desenvolvimento de atividades informatizadas para aprendizagem de lógica pode auxiliar o 



42        

 

aluno em seu raciocínio lógico”. Deste modo, os OA's servem como apoio ao exercício do 

raciocínio lógico, contribuindo de forma motivadora para o seu desenvolvimento. 

Rozados (2009, p. 57) concebe os OA's como matérias-prima para “implementação 

das atividades que envolvam o aluno contextualizando os saberes”, de modo que 

desenvolva seus conhecimentos práticos e teóricos, além de suas competências e 

habilidades, respondendo às necessidades da sociedade.  Henrique et. al (2010, p. 66, grifo 

dos autores) endossam que os OA's são “promotores de desenvolvimento de novas 

maneiras de pensar e de „ver‟ o conhecimento e a realidade.” 

A contextualização também torna os conhecimentos mais significativos, atribuindo-

lhes sentido. Além de, segundo Bernardi et. al (2007), permitir aos alunos uma maior 

facilidade de relacionar o conteúdo e sua aplicação, e de enxergar a interdependência entre 

as disciplinas.  

Cury e Leivas (2009) argumentam que um dos problemas do ensino está no 

distanciamento entre os conteúdos, a realidade do aluno e a origem do conhecimento.  No 

bojo dessas ideias, concebemos a contextualização como a utilização dos conceitos 

matemáticos em situações práticas, sendo uma visão que coaduna com a perspectiva da 

transposição didática. Nessa concepção, o saber a ser ensinado dentro da sala de aula da 

escola não é aquele produzido no meio científico, cujos objetivos são diferentes. Por isso, 

necessita de transformação, uma nova roupagem, uma didática. Esse processo é, segundo 

Matos Filho et. al (2008), a passagem do saber de uma instituição à outra (meio científico 

– escola), imprimindo novas formas ao saber, o qual passa por uma transposição para 

chegar aos alunos, de forma adequada a sua realidade e de possível compreensão.  

Castro Filho et. al (2007) apontam que o trabalho com os OA's possibilitam 

conexões entre diferentes formas de representação de conceitos, como intuitivas (ação 

física ou linguagem verbal) e abstratas (equações matemáticas). Por envolver técnicas 

multimidiáticas e hipermidiáticas com imagem, som, luz, movimento, texto, pesquisa e 

links, os OA's possibilitam a aprendizagem por meio de vários sentidos e incentivos, ou 

seja, por meio de canais visual e verbal, para que os objetivos propostos sejam alcançados.  

Segundo Tavares (2007), esse ambiente remete à teoria da codificação dual de 

Allan Paivio, a qual trata da aprendizagem por meio dessas diversas possibilidades de 

contato com determinado conteúdo. Segundo essa teoria, apreendemos uma informação 

por meio de codificações verbal e visual (texto e animação/simulação). Assim, a 

possibilidade de compreensão de um conceito é ampliada, justamente por utilizar as 

potencialidades específicas da transmissão de cada canal de interação (TAVARES, 2010). 
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Evidencia-se também a facilidade de resgate dessa informação devido às diversas 

possibilidades de conexões cognitivas proporcionadas pelas representações múltiplas da 

codificação dual. Por conseguinte, ao utilizar um OA com essas várias nuances, a 

possibilidade de aprender um conteúdo de forma rica e inclusiva se torna maior, e quando 

for necessário resgatar esse conceito, acontecerá com facilidade. 

Complementando as potencialidades descritas anteriormente, Tavares (2008) 

evidencia a riqueza de um OA no auxílio da aprendizagem de alunos que possuem 

limitações na habilidade espacial.  Segundo o autor, diante de sistemas complexos, esses 

aprendizes nem sempre serão capazes de animar mentalmente, por meio de diagramas 

estáticos, o funcionamento de um sistema dinâmico com suas diversas nuances. Por isso, as 

animações serão efetivas para auxiliar nessa visualização, que passa a ser uma atividade 

concreta, além de exercitar “a percepção, a memória, a linguagem e o pensamento” 

(ANDRADE et. al, 2006).  

Tavares (2008) ainda ressalta a importância das animações para que o aluno 

controle a velocidade de sua aprendizagem de acordo com as suas características pessoais. 

Pelo fato de poder intervir no cenário da animação, o aluno adéqua o recurso ao seu estilo 

de aprendizagem. Em vista disso, os OA's passam a ser uma ferramenta inclusiva que 

abrange um maior número de pessoas na visualização e entendimento de fenômenos 

naturais de acordo com sua capacidade cognitiva, possibilidade que se restringia a alunos 

com grande facilidade de abstração (TAVARES, 2007). Nesse âmbito, as animações 

facilitam não somente a construção de significados, mas também o letramento científico da 

população. 

Os OA's também possuem hipertextos, que consistem em representações 

eletrônicas de um documento, o qual pode ser lido não apenas sequencialmente, mas por 

diversos caminhos construídos pelas relações entre palavras, textos, sons, gráficos, vídeos 

e figuras.  Para Valente (1999), o modelo de aprendizagem que se aplica hipertextos é 

fundamentado na concepção de que aprender é buscar e reorganizar estruturas de 

conhecimento representadas por redes associativas de conceitos. O autor argumenta que, 

nesse contexto, o aluno constrói habilidades que facilitam a tomada de decisões, da 

resolução de problemas, da compreensão do conceito estudado e do processo de 

responder questões.   

Segundo Nunes (2006), as potencialidades dos OA's para o professor consistem em 

contribuir, apoiar e auxiliar em sua prática pedagógica. Nessa perspectiva, Tavares (2010, 

p. 13) argumenta: “Na medida em que os professores deixarem de ser produtores de 
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conteúdo, eles se dedicarão mais a serem facilitadores da aprendizagem, partícipes da 

construção do conhecimento de seus alunos”. 

Utilizando esse recurso, consegue-se flexibilizar o ensino para se adaptar ao ritmo e 

ao interesse dos alunos, conservando seus objetivos de ensino. Gallotta (2004) afirma que 

um OA pode deixar o conhecimento transitar de uma forma diferente da unilateral e 

permitir ao professor alcançar com maior facilidade o interesse dos alunos. 

Consubstanciando essas ideias, Bernardi et. al (2007) salientam que o OA pode ser capaz 

de auxiliar o professor a reter a atenção dos alunos, e destacam também a facilidade no 

planejamento de aulas que propiciam curiosidade, aplicações, motivação, visualização e 

contextualização. Nesse caminho de uma aula diferenciada, Moita e Santos (2009, p. 1) 

argumentam que os OA's podem permitir ao professor “interpretar, refletir e criar 

processos de ensino inovadores, numa prática produtiva e dinâmica”, tornando as aulas 

mais interessantes e desafiadoras e a aprendizagem mais dinâmica e atraente. 

Conforme pesquisa realizada por Barros e Junior (2005, p. 10-12), os elementos 

potencializadores dos OA's numa perspectiva pedagógica são a interatividade, a 

atratividade, a motivação e os desafios pedagógicos, podendo potencializar a ação 

pedagógica do aluno e do professor em sala de aula. 

Apesar das diversas potencialidades pedagógicas dos OA's, descritas nesse tópico, é 

importante salientar que a efetivação de cada uma delas dependerá da escolha do OA de 

uma maneira crítica pelo professor, pois não são todos e nem a maioria desses objetos que 

possui tais qualidades. É necessário “garimpar” os OA's que têm essas potencialidades em 

todo o seu universo.  

Ademais, podemos afirmar que vários dos objetivos dos OA's foram alcançados, 

mas muitos de seus desafios ainda precisam ser vencidos, cujas perspectivas apresentamos 

no item seguinte. 

 

1.7. Perspectivas em relação aos OA's 

 

Os OA's alcançaram muitos dos objetivos educacionais para os quais se 

propuseram, tais como: facilitar a criação de conteúdo para e-learning armazenável, 

reutilizável e independente da plataforma (BALBINO, 2007); incentivar o processo de 

construção do conhecimento a partir do uso de tecnologia em sala de aula (GARCIA, 

2006); tornar a aprendizagem mais efetiva por meio dos recursos educacionais digitais na 

forma de simulações e atividades interativas que a obtida pelos meios tradicionais; maior 
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economia de tempo e custos de produção por meio dos repositórios dos OA's, o que 

decorre num maior crescimento da oferta de programas de capacitação (NASCIMENTO, 

2007).  

Porém, os OA's pecam por possuírem algumas limitações que os tornam 

pedagogicamente inconsistentes, tais como: construção de OA sem uma base de estudo 

aprofundada sobre os princípios de aprendizagem; falta de uma análise crítica das equipes 

em relação ao uso da tecnologia e o planejamento pedagógico dos materiais; influência 

maior do potencial lúdico que do potencial de aprendizagem, elaborando atividades que 

entretêm o aluno, mas não possibilitam o seu aprendizado; atividades, em grande parte, que 

focam a aplicação de regras e não a compreensão e aplicação dos conhecimentos, sem 

instigar o aluno a fazer conjecturas e testar hipóteses (NASCIMENTO, 2007).  

Fernandes et. al (2008) endossam a existência dessas limitações, ao destacar a 

pouca interatividade de muitos OA‟s, sendo esse um dos fatores mais importante para a 

aprendizagem. Os autores citam que existem OA's nos quais os alunos somente 

acompanham o conteúdo e depois fazem exercícios, sem estimular o pensamento e a 

reflexão, bem como OA's que reproduzem atividades que poderiam ser realizadas 

tranquilamente sem a existência da mídia digital, a qual, nessa ocasião, não proporciona 

nenhum benefício. 

Ornellas e Schwarzelmüller (2006) destacam que a tecnologia dos OA's tem sofrido 

grandes avanços proporcionados pela indústria da EaD e pela experiência já vivenciada, 

como seus processos de organização, classificação, busca e reutilização. No entanto, ainda 

é preciso investimento nos aspectos pedagógicos de como coadunar os objetos na 

montagem de módulos de aprendizagem que se utilizem dos princípios básicos da 

cibercultura. 

Assim, os seguintes desafios estão colocados: explorar ao máximo a promessa das 

tecnologias do computador para melhorar a aprendizagem; avaliar a dimensão tecnológica 

e, principalmente, pedagógica dos OA's em construção; realizar parceria entre professores, 

alunos e administradores na construção de objetos de aprendizagem (NASCIMENTO, 

2007); produzir objetos de aprendizagem interativos e com qualidade pedagógica para a 

Educação Básica; planejar e utilizar objetos de aprendizagem como recurso para melhoria 

das práticas pedagógicas (NASCIMENTO et. al, 2007). 

Dentre esses desafios, podemos destacar que, além de saber avaliar e usar os OA's, 

existe a premência de se produzir OA de qualidade técnica e pedagógica. Isso, porque a 

progressiva disseminação dos OA's nas escolas e o seu consequente uso tornam urgente a 
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produção de OA's cada vez melhores e visando atender diferentes disciplinas e níveis de 

ensino. Segundo Rozados (2009, p. 61), “a qualidade destes OA's vai atingir, diretamente, 

a qualidade da aprendizagem que se pretende atingir”. Portanto, ao formar alunos e 

professores para o uso de OA, deve-se trabalhar também a necessidade e capacitação para 

produção desses objetos, dando ênfase ao planejamento prévio, à avaliação e validação do 

OA produzido, com o público para o qual é destinado. 

 

1.8. As ideias apresentadas e a nossa pesquisa 

 

 Nesse tópico, apresentamos as idéias centrais que fundamentam o capítulo. Em 

nossa pesquisa, estudamos o recurso metodológico educacional “objetos de 

aprendizagem”, o qual é apenas uma das tecnologias de todo o universo das TICE‟s.  

No contexto da sociedade da informação, a Educação é levada a acompanhar a 

evolução do contexto social vigente, com vistas à busca do sucesso de sua missão – 

realidade vivenciada pelos professores e considerada irreversível, razão pela qual se 

mostram “sedentos” pela aprendizagem sobre as tecnologias na Educação. 

 Diante desse contexto, há necessidade de inserir o professor em um processo de 

reflexão sobre ações diferenciadas na Educação, como o “aprender a aprender” tendo como 

subsídios novas maneiras de ensinar e de aprender; essas, podendo ser suportadas pelos 

recursos tecnológicos disponíveis, como os OA's, avaliando e selecionando aqueles que 

têm como objetivo suportar e facilitar o processo de aprendizagem. Essas tecnologias, além 

de seu potencial na aprendizagem, são consideradas também como um direito de acesso 

dos alunos, constituindo uma parte do caminho para o exercício da sua cidadania e da 

consolidação de uma sociedade mais justa. 

 Utilizando o conceito de OA de Wiley (2000) – “qualquer recurso digital utilizado 

para suportar a aprendizagem”, é possível distinguir as mídias que são, de fato, objetos de 

aprendizagem, fundamentando-se principalmente nas questões do “suporte” e da 

“aprendizagem”, priorizando aqueles objetos que têm como foco a construção do 

conhecimento pelo aluno. No bojo dessas ideias, destaca-se a avaliação da usabilidade 

pedagógica do OA, não se restringindo às características de layout e/ou ludicidade do 

objeto, mas discernindo a concepção de Educação nele contida. 

 Caracterizando os OA's, destaca-se: a fácil utilização do recurso, sem necessidade 

de conhecimentos técnicos específicos, o que permite ao professor concentrar-se na 

avaliação do OA para uma escolha crítica e na forma de sua incorporação ao conteúdo a 
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ser estudado; as potencialidades das simulações para a exploração de sistemas complexos, 

como a análise de modelos e a alteração de parâmetros, e das animações para vivência de 

experiências concretas com alto grau de abstração; a relação do conteúdo matemático com 

uma situação do dia a dia do aluno; o trabalho com os conhecimentos prévios para a 

construção de novos conceitos; o levantamento de conjecturas e a elaboração e teste de 

hipóteses; o envolvimento dos alunos nas atividades, bem como a interação entre os 

colegas e entre aluno e professor; e a utilização de diferentes formas de linguagem, 

potencializando, assim, a ação pedagógica do professor e do aluno. 

 Os repositórios são os locais destinados para o armazenamento dos OA's. Cada OA 

possui um guia do professor, com o objetivo de auxiliar o planejamento docente no 

trabalho com esse recurso. Dessa maneira, o guia representa fonte de pesquisa para a 

elaboração das aulas.  

 Ao destacar algumas potencialidades das TICE‟s, especialmente dos OA's, não 

limitamos nas suas vantagens, mas abordamos as limitações desses recursos, preocupando-

nos em situá-los como uma metodologia de apenas uma parte de todo um processo de 

ensino e aprendizagem, o qual é muito abrangente e precisa da utilização de diferentes 

mídias. Defendemos, por esse prisma, a integração de diversas mídias, como no laboratório 

de informática, a importância do aluno ter uma ficha de acompanhamento elaborada pelo 

professor para direcionar suas atividades, assim como lápis, calculadora, quadro, pincel, 

dentre outros. 

 Nesse viés, engloba-se a concepção das tecnologias educacionais na perspectiva da 

transformação da prática educativa, evidenciando, assim, a forma de utilização das TICE‟s 

e os papeis do professor e do aluno frente a essa realidade, tendo vista os seguintes 

aspectos: romper com algumas características da tradição da matemática escolar, como a 

linearidade, a pura transmissão, a ordem das ações, a desconexão do conteúdo com a 

realidade; bem como enfatizar a importância do trabalho coletivo entre os seres humanos e 

as mídias, principalmente as estratégias que possibilitarão um cenário com uma nova 

relação entre o professor e o aluno, e as ações do trabalho em grupo que facilitarão a 

interação e, consequentemente, a aprendizagem. 

 Como um dos principais problemas apontado nas perspectivas dos OA‟s, o qual 

representa um desafio no campo em questão, destacamos: a construção e análise de um OA 

sem uma base de estudo aprofundada sobre os princípios de aprendizagem, avaliando 

somente a sua dimensão técnica e não a pedagógica. Assim, para efetivar um trabalho 

visando à superação desse problema, os OA's manipulados e construídos, as sequências 
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didáticas elaboradas e avaliadas, o guia do professor estudado, precisam levar o professor a 

refletir com bom senso sobre os princípios de aprendizagem abordados no recurso, a fim 

de construir uma visão crítica e um bom discernimento no que se refere ao uso das 

tecnologias numa nova concepção educacional. 

  Assim, com base nessas ideias apresentadas, encaminhamos as atividades da nossa 

pesquisa. 
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Capítulo 2 

 

A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA  

E OS OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 
Aprender é construir significados, e ensinar é oportunizar essa 

construção. 

Vasco Moretto (2010) 

 

Neste capítulo, apresentamos a Teoria da Aprendizagem Significativa, discutimos o 

seu conceito, ressaltamos as condições para a sua ocorrência e os seus recursos 

facilitadores, e argumentamos sobre a busca de evidências da aprendizagem significativa. 

Para finalizar, relacionamos a Teoria da Aprendizagem Significativa com os Objetos de 

Aprendizagem, destacando os aspectos que possibilitam a sintonia entre a pedagogia e a 

mídia citadas. 

 

2.1. Conceituando a Teoria da Aprendizagem Significativa 

  

 A Teoria da Aprendizagem Significativa – TAS, segundo a perspectiva Cognitiva 

Clássica, foi proposta originalmente por David Ausubel, em 1976.  Partiu da ideia de como 

o conhecimento é construído à medida que o sujeito se situa no mundo. Essa teoria, 

segundo Caballero et. al (1997), é compatível com teorias construtivistas; no entanto, a 

visão mais útil dela é a visão original de Ausubel, correspondendo a um “conceito supra-

teórico”. 

 David Ausubel graduou-se em Medicina e Psicologia e fez sua Tese de Doutorado 

em Psicologia do Desenvolvimento. Publicou sobre Psicologia do Desenvolvimento e 

Psicologia Educacional. Suas experiências como psiquiatra e professor demonstram sua 

insatisfação com o ensino oferecido pela escola. Refletiu sobre quais estratégias utilizar 

para facilitar a capacidade de um aluno de perceber, compreender e elaborar.  

Pelo fato do conceito de aprendizagem significativa, ao passar dos anos, ter se 

tornado muito popular, ele começou a ser trivializado e empregado para designar uma 

“aprendizagem importante”. Dedicamo-nos, neste trabalho, a elucidar o significado deste 

conceito segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. 

A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel foi reelaborada, 

refinada e divulgada, por alguns estudiosos, dando origem a teorias de aprendizagem 
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significativa cuja base é a TAS de David Ausubel. Podemos citar, como exemplos, as 

contribuições de Novak e Gowin.  

Depois de ser um dos maiores colaboradores de Ausubel, Novak apresenta uma 

proposta mais ampla da TAS, criando a Teoria de Educação, da qual a aprendizagem 

significativa de Ausubel é a base e o conceito-chave. Segundo Moreira (1999, p. 169), a 

ideia central da teoria de Novak é: “a aprendizagem significativa subjaz à integração 

construtiva entre pensamento, sentimento e ação que conduz ao engrandecimento 

(empowerment) humano”. Gowin, com base na TAS, utilizou um instrumento para analisar 

a estrutura do processo de produção do conhecimento: o Vê de Gowin. Ele vê uma relação 

triádica entre professor, materiais educativos e aluno, por meio da qual se compartilha 

significados. 

Moreira (1999) argumenta que as teorias de Ausubel, Novak e Gowin combinam 

entre si formando um corpo teórico sobre ensino e aprendizagem. Mesmo sendo essas 

visões complementares, nosso estudo se fundamentará na TAS segundo David Asubel, em 

virtude de sua base compreender a construção cognitiva por meio da aprendizagem 

significativa – teoria que coaduna com a nossa pesquisa. 

A TAS, na perspectiva de David Ausubel, tem um potencial como sistema de 

referência para a organização da Educação, e seu objetivo é facilitar a aquisição de 

conhecimento em situação formal de ensino. Ausubel et. al (1980) advogam a respeito da 

importância de uma teoria de aprendizagem, em virtude de apresentar pontos de partida 

para o ensino sobre os processos psicológicos e as relações de causa e efeito, além de 

estudar os fatores principais que podem ser trabalhados nos processos de ensino e 

aprendizagem visando o sucesso para a aprendizagem do aluno. 

 Por ser cognitivista, a Teoria da Aprendizagem Significativa tem como foco a 

aprendizagem cognitiva, que “é aquela que resulta no armazenamento organizado de 

informações na mente do ser que aprende” (MASINI e MOREIRA, 2001, p. 94). Por isso, 

essa teoria rejeita as ideias behavioristas que não são compatíveis com o estudo dos 

mecanismos internos da mente humana. 

Antes de apresentar a definição da aprendizagem significativa e discuti-la, 

definiremos algumas expressões de suma importância para o entendimento da teoria.  

Segundo Ausubel (2003): 

 

- Conhecimento é o resultado ou o produto significativo de um processo psicológico, que 

engloba a interação entre as ideias culturalmente ou logicamente significativas (novo 
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conhecimento), as ideias ancoradouras existentes na estrutura cognitiva (conhecimento 

prévio relevante), e o mecanismo da mente para reter o conhecimento. 

 

- Aquisição corresponde a criação, produção, construção, ganhar posse de novos 

significados que antes não existiam. 

 

 Ausubel et. al (1980, p. 106) definem conceito como: 

 

- “[...] objetos, eventos, situações ou propriedades que possuem atributos essenciais 

comuns e são designados em uma dada cultura por alguns signos ou símbolos aceitos”. 

 

Segundo Masini e Moreira (2008): 

 

- Conhecimento prévio compreende conceitos, ideias, modelos, proposições ou 

representações que já estão na estrutura cognitiva do aprendiz. 

 

- Estrutura cognitiva consiste na totalidade dos conhecimentos adquiridos por um 

indivíduo e sua alta organização, significando uma estrutura hierárquica de conhecimentos 

prévios. 

 

De acordo com Caballero et. al (1997) e Tavares (2010): 

 

- Subsunçores são conhecimentos prévios claros, relevantes, estáveis, diferenciados e 

relacionáveis, existentes na estrutura cognitiva. A essas características dos subsunçores 

denomina-se “fatores ou variáveis da estrutura cognitiva”. Os subsunçores também podem 

ser chamados de conceitos âncora ou esteio. 

 

A aprendizagem significativa é aquela em que o significado do novo conhecimento 

é adquirido, construído com compreensão e por meio da interação não-arbitrária e não 

literal desse novo conhecimento com algum conhecimento prévio relevante existente na 

estrutura cognitiva do aprendiz. É a aquisição de conhecimentos com compreensão e 
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elaboração, com maior retenção, com capacidade de explicação, aplicação e transferência
8
 

(MASINI e MOREIRA, 2008).  

 A interação é a essência ou o núcleo do processo de aprendizagem significativa. As 

novas informações não apenas se associam, mas interagem com os conhecimentos prévios 

relevantes e ambos se modificam num processo de transformação mútua: o novo 

conhecimento passa a ter significado e o conhecimento prévio relevante adquire novos 

significados, fica mais diferenciado e elaborado. Essa interação deve ser não-arbitrária e 

não literal. Ser não-arbitrária significa que o novo conhecimento não interage com 

qualquer conhecimento prévio, mas com um que seja relevante, ou seja, o subsunçor. A 

característica não literal ou substantiva indica possuir significados pessoais, incorporar a 

substância do novo conhecimento, e não as palavras usadas para expressá-lo.  

 Nessa interação, obtém-se um produto: o significado. Segundo Ausubel, significado 

é “um produto fenomenológico do processo de aprendizagem” (MASINI e MOREIRA, 

2001, p. 14). É um fenômeno psicológico pessoal resultante de experiências.  Corresponde 

ao sinal da intencionalidade de uma pluralidade de consciências. Portanto, o significado é 

um resultado da aprendizagem e não uma característica, atributo ou elemento do conteúdo 

a ser aprendido. 

 Esse produto advém do significado lógico do material de aprendizagem que se 

transforma em significado psicológico, também denominado fenomenológico ou real. Esse 

significado psicológico surge, conforme explicita Ausubel et. al (1980), quando o 

significado lógico se transforma em um “novo conteúdo cognitivo, diferenciado e 

idiossincrático” para um determinado aluno, correspondendo ao produto de uma interação 

não arbitrária e não literal com ideias relevantes da estrutura cognitiva. Assim, o 

significado psicológico consiste na possibilidade do indivíduo incorporar em sua estrutura 

cognitiva conteúdos lógicos significativos através dessa interação, tornando-os 

potencialmente significativos (AUSUBEL et. al, 1980). 

  Ausubel et. al (1980) elucidam que esses significados são adquiridos de uma 

maneira pessoal e que, ao mesmo tempo, possuem uma característica comum numa dada 

cultura. Dessa forma, para se alcançar a aprendizagem significativa é preciso considerar os 

significados conotativos (pessoais, culturais) e denotativos (comunidade de usuários, 

contexto de uma disciplina), destacando a experiência e construção pessoal para a 

                                                 
8
 Ausubel et. al (1980) denominam o impacto da experiência prévia sobre a aprendizagem atual de 

“transferência”. 



53        

 

formação de significados. Os significados não estão nos materiais, nos objetos ou eventos, 

mas nas pessoas, nos alunos e professores (consciência semântica). 

 Na prática, isso acontece da seguinte maneira: o professor media a captação de 

significados denotativos pelo aluno que, para aprender, também utiliza os seus significados 

pessoais. Tavares (2010) explica esse fenômeno da seguinte maneira:  

 

Quando duas pessoas aprendem significativamente o mesmo conteúdo, 

elas partilham significados comuns sobre a essência deste conteúdo. No 

entanto, têm opiniões pessoais sobre outros aspectos deste material, tendo 

em vista a construção peculiar deste conhecimento. (TAVARES, 2010, 

p. 10) 

 

 Portanto, se a aprendizagem tiver sido significativa, o aluno externalizará o 

conhecimento aprendido com traços de significados pessoais.  

 O cognitivismo de Ausubel estuda o ato da cognição, que significa “ato ou ação de 

conhecer”, “referir-se a aspectos mentais do pensamento e da percepção” (MASINI e 

MOREIRA, 2008, p.73). A cognição, de acordo com Ausubel et. al (1980), envolve o 

processo de relacionar o novo conteúdo aos conhecimentos prévios relevantes da estrutura 

cognitiva, avaliar essa relação e organizar a estrutura. 

 É por meio da cognição que se inicia a construção dos primeiros significados, 

dando origem à estrutura cognitiva com pontos básicos de ancoragem que formarão outros 

significados. Os significados iniciais são estabelecidos por meio da formação de conceitos 

– aquisição indutiva e espontânea de conhecimentos que ocorre principalmente em 

crianças pré-escolares por meio de experiência empírico-concreta com objetos, eventos, 

situações ou propriedades, para se abstrair características essenciais por meio da 

descoberta, sendo mais prolongada e menos sistemática –, e as novas aprendizagens se 

darão originando novos significados adicionados e relacionados aos conceitos já existentes 

(AUSUBEL et. al, 1980). Corroborando essa assertiva, Ausubel et. al (1980, p. 79 e 112) 

apontam: “uma das funções principais dos conceitos existentes na estrutura cognitiva é 

facilitar a aquisição de novos conceitos” e que a aprendizagem “representa um aumento na 

disponibilidade de novos significados”. 

 Atualmente, essa construção da estrutura cognitiva é denominada “construtivismo” 

(TAVARES, 2010). Construída essa estrutura, ela se organiza hierarquicamente em níveis 

de abstração, generalidade e inclusividade de conteúdos. 
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Maturana e Varela (2001), citados por Masini e Moreira (2008), não concebem a 

cognição unidimensionalmente, considerando além de seus aspectos mentais, o 

conhecimento total do ser, em sua dimensão corporal, afetiva, social e as suas experiências 

no mundo em que vive. Assim, destaca-se a importância de se relacionar cognição e 

experiência (tema mente-corpo; estrutura biológica e social).  

Assim, partindo da dimensão da cognição e de suas relações, discutiremos, no 

próximo tópico, sobre as condições para a ocorrência da aprendizagem significativa. 

 

2.2. Condições para ocorrência 

 

 “Aprender um novo conceito depende de propriedades existentes na estrutura 

cognitiva, do nível de desenvolvimento do aprendiz, de sua habilidade intelectual, bem 

como da natureza do conceito em si e do modo como é apresentado” (MASINI e 

MOREIRA, 2001, p. 39). A função da escola é criar condições para que o aluno aprenda de 

maneira significativa, relacionando a explicação científica com o seu cotidiano. No 

entanto, “dá-se, atualmente, no ensino e na investigação sobre o ensino, pouca atenção ao 

processo da aprendizagem significativa” (MASINI e MOREIRA, 2008, p. 252). 

A primeira condição e ponto de partida para a ocorrência da aprendizagem 

significativa é a existência de conhecimentos prévios relevantes ou “disponibilidade de 

ideias ancoradas”. Conhecimento prévio é um conceito, ideia, proposição, representação, 

imagem ou modelo. É o fator isolado mais importante e a variável que mais influencia na 

aprendizagem. Masini e Moreira (2001, p. 94) citam o princípio fundamental de Ausubel 

que baseia essa nossa argumentação: “o fator isolado mais importante influenciando a 

aprendizagem é aquilo que o aprendiz já sabe. Determine isso e ensine-o de acordo”.  

Ausubel (2003, p. 10) justifica a supremacia dos conhecimentos prévios relevantes 

em relação às outras condições, visto que essas ideias envolvem o “impacto de todas as 

experiências de aprendizagem anteriores com relevância para os processos de 

aprendizagem atuais”, sendo essa base responsável por afetar positiva ou negativamente a 

nova aprendizagem. A esse impacto da experiência prévia sobre a aprendizagem atual, 

Ausubel et. al (1980) denominam “transferência”, cuja possibilidade de sua existência é 

dependente da relevância, significado, clareza, estabilidade e integração dos 

conhecimentos prévios, assim como da aplicação, em diferentes contextos, do conceito a 

ser aprendido . Nesse processo, essa experiência de aprendizagem resultará em nova 

transferência ao modificar a estrutura cognitiva. Daí, a importância de se fortalecer os 
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conhecimentos prévios na estrutura cognitiva do aprendiz, a fim de facilitar ao máximo a 

aprendizagem significativa. 

É necessário ter conhecimentos prévios adequados, relevantes, claros, estáveis, 

diferenciados de outras ideias semelhantes, e disponíveis na estrutura cognitiva para 

atribuir significado à nova informação. Por isso, a importância da estrutura cognitiva ser 

“clara, estável e bem organizada” para a ocorrência da aprendizagem significativa 

(AUSUBEL, 2003). Dessa forma, o conhecimento prévio relevante, chamado de 

subsunçor, servirá de ancoradouro para o novo conhecimento.  

Ausubel (2003) usa o termo ancoragem para sugerir a ligação entre essas ideias. 

Portanto, a ideia de âncora não significa uma simples ancoragem ou associação, mas 

resulta em uma interação. Essa interação cognitiva, segundo Moreira (2008), depende 

muito da interação social estabelecida entre professor e alunos ou entre alunos. Assim, se 

essa interação social existir, ocorrerá a interação cognitiva entre os conhecimentos prévios 

relevantes e inclusivos com os novos conhecimentos, servindo de ancoradouro, ou seja, 

integrando e modificando a nova informação na estrutura cognitiva.  

A ancoragem dos novos conhecimentos na estrutura cognitiva se traduz na 

transformação do subsunçor, que se torna mais elaborado, inclusivo, desenvolvido, 

abrangente, diferenciado e com maior capacidade de servir de subsunçor para outras novas 

informações.   

 Para trabalhar com os conhecimentos prévios dos alunos, faz-se necessário 

desvendar o que eles já sabem. Isso consiste em ir além de conhecer as ideias presentes em 

sua estrutura cognitiva, mas em considerar os aspectos culturais, sociais, corporais, 

afetivos e cognitivos do aprendiz, compreendendo a aprendizagem na individualidade do 

aluno e nas relações estabelecidas com o professor, os colegas, o material educativo e o 

conhecimento.  

Segundo Masini e Moreira (2008, p. 69-80), para alcançar os significados do 

aprendiz, é preciso: interações de dois sujeitos; atitudes e recursos do professor para 

desvendar os conhecimentos prévios dos alunos (aproveitar as experiências do aluno/ 

conhecimento do dia a dia/experiência perceptiva para ensinar o conteúdo); clareza do 

professor em relação à hierarquia das ideias; aproximação entre aprendiz e professor, de 

forma que o aluno abri-se para o professor (aproximar-se das relações motivacionais da 

vida do aprendiz; das condições existenciais, afetivas, atitudinais e intelectuais; conhecer 

sua identidade pessoal). 
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 Outro aspecto importante para a ocorrência da aprendizagem significativa é a 

predisposição para aprender ou a intencionalidade. A predisposição para aprender não é 

motivação, ela implica motivação. É uma intencionalidade, um esforço deliberado, é o foco 

para onde se dirige nossos estados mentais. É um compromisso, não no sentido de gostar, 

mas de querer. É necessário que o aprendiz queira dar significados ao novo conhecimento, 

relacionando-o de maneira não-arbitrária e não literal aos conhecimentos prévios 

relevantes existentes em sua estrutura cognitiva. “A intencionalidade encontra-se no âmago 

da consciência; é a ponte entre sujeito e objeto; é a estrutura que dá significado à 

experiência” (MASINI e MOREIRA, 2001, p. 12). 

 A predisposição está relacionada com a experiência afetiva que o aprendiz tem com 

o processo de aprendizagem em questão. Assim, conforme Moreira (1999), ela é positiva e 

intelectualmente construtiva quando o aprendiz tem ganhos em compreensão. Ausubel et. 

al (1980) caracterizam a condição de ocorrência “predisposição em aprender” como uma 

variável motivacional e não cognitiva (como os conhecimentos prévios), sendo importante 

e necessária para influenciar a aprendizagem, embora somente de modo catalítico, e não 

específico, pois essa variável tem capacidade qualitativa diferente. A variável motivacional 

age acelerando a velocidade do processo de aprendizagem, aumentando o esforço, a 

atenção, e a prontidão imediata, e facilitando a diminuição da força de dissociabilidade. 

Finalizada a aprendizagem e formado o resultado da interação cognitiva, a variável 

motivacional não exerce mais nenhuma influência. Dessa maneira, os autores consideram a 

motivação uma condição importante, mas não indispensável para a aprendizagem.  

O material potencialmente significativo (e não material significativo) é outra 

condição para a ocorrência da aprendizagem significativa. “Se já forem significativos, o 

objetivo da aprendizagem significativa – ou seja, a aquisição de significados – se completa 

por definição, antes mesmo de qualquer tentativa de aprendizagem” (AUSUBEL et. al, 

1980, p. 42).  

 Ser potencialmente significativo implica dizer que tenha significado lógico. É 

chamada de significado lógico a propriedade da tarefa de aprendizagem, podendo 

compreender a interpretação cultural de aspectos do mundo real ou construções lógicas 

(AUSUBEL et. al, 1980). Significado lógico é o mesmo que oferecer suporte para que o 

conteúdo seja aprendido por quem tem conhecimento prévio relevante e adequado e se 

dispõe a aprendê-lo, relacionando de forma não-arbitrária e não literal esse material com as 

ideias relevantes da estrutura cognitiva. Assim, a base do significado lógico está nessa 
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relação; e para que ela aconteça, o aluno precisa ter disponível conteúdo significativo em 

sua estrutura cognitiva, não bastando a existência da logicidade do material. 

 No entanto, segundo Masini e Moreira (2001): 

 

[...] independentemente de quão potencialmente significativo seja o 

material a ser aprendido, se a intenção do aprendiz é, simplesmente, a de 

memorizá-lo arbitrariamente e literalmente, tanto o processo de 

aprendizagem como o seu produto serão mecânicos e sem significado 

(MASINI e MOREIRA, 2001, p. 23).  

 

 Com isso, conclui-se que não é suficiente a logicidade do material para a eficiência 

da ocorrência da aprendizagem significativa, sendo necessária a intenção do aprendiz de 

aprender significativamente. 

 As condições de ocorrência irão influenciar positivamente a estrutura cognitiva do 

aprendiz. Atendendo a essas condições, há grande possibilidade de ocorrência do processo 

de assimilação na aprendizagem significativa, correspondendo à “assimilação dos 

significados velhos e novos, dando origem a uma estrutura mais altamente diferenciada”, 

como resultado da interação entre o novo conteúdo e os conhecimentos prévios 

(AUSUBEL et. al, 1980, p. 58). Esse processo compreende a aquisição de conceito por 

meio de sua apresentação ao aluno como definição ou implícito num contexto, sendo a 

forma de aquisição de conceito de crianças numa faixa etária mais avançada, adolescentes 

e adultos, pressupondo a maturidade intelectual. 

 Por meio da assimilação de conceitos, é possível obter os conceitos mais facilmente 

que pela formação de conceitos, a qual passa pela descoberta e experiência. Sobre a 

importância desse processo de assimilação, Ausubel et. al (1980) comentam: 

 

As contribuições ao acervo cultural de conceitos mais difíceis são feitas 

pelos membros mais bem dotados durante o curso de gerações e tornam-

se rapidamente acessíveis a todos os outros membros em condições 

adequadas de maturidade cognitiva, por meio da assimilação de conceito. 

Se tal não ocorresse desta forma, cada criança teria que recriar as 

invenções conceituais realizadas por gênios no curso da história da 

humanidade – evidentemente, uma tarefa impossível e a razão de ser das 

escolas. (AUSUBEL et. al, 1980,  p. 91 e 92) 
 

 Mesmo oportunizando ao aluno as condições necessárias para a ocorrência da 

aprendizagem significativa, se ele aprende mecanicamente há anos, certamente terá 

dificuldades em aprender de forma significativa, direcionando sua intencionalidade para a 

aprendizagem mecânica. A recíproca também é verdadeira: “a intencionalidade para 



58        

 

aprender, quando direcionada para a aprendizagem mecânica, compromete negativamente 

a evolução da aprendizagem significativa” (MASINI e MOREIRA, 2008, p. 246). 

Portanto, é necessário trabalhar com os alunos concepções de aprendizagem significativa, 

ensinando-os como se aprende significativamente.  

A aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica não são uma dicotomia, 

mas ocupam extremos de um mesmo contínuo. O que as diferencia é a relacionabilidade do 

novo conhecimento à estrutura cognitiva do aprendiz, a qual ocorre por meios 

qualitativamente diferentes. Na maioria das vezes, a aprendizagem se passa na zona 

cinzenta que existe entre os extremos desse contínuo, na qual a aprendizagem não é 

totalmente mecânica nem totalmente significativa. Ao ensinar, depositam-se esforços por 

meio da mediação do professor para que a aprendizagem se aproxime o máximo possível 

do extremo correspondente à aprendizagem significativa. Dificilmente resultados são 

totalmente significativos ou totalmente mecânicos. Pode acontecer a aprendizagem 

mecânica e significativa, de forma sucessiva, num mesmo material de aprendizagem. 

Assim, as aprendizagens podem ser parcialmente significativas ou mecânicas, e mais 

significativas ou mais mecânicas.  
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        O continuum aprendizagem mecânica–aprendizagem significativa  

(Joseph D. Novak, Aprender, Criar e Utilizar o conhecimento, 1998)
9
. 

 

O conhecimento que se adquire de maneira significativa é retido e lembrado por 

mais tempo. Essa ação aumenta a capacidade de aprender outros conteúdos de maneira 

mais fácil, possibilitando a apreensão de novos significados, mesmo se a informação 

                                                 
9
 Imagem disponível em: http://www.construirnoticias.com.br/asp/materia.asp?id=1182 
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original for esquecida. Elucidando essa proposição, Tavares (2007) argumenta que a 

aprendizagem significativa resulta num conhecimento internalizado, passível de reflexões e 

conjecturas. 

A aprendizagem mecânica, segundo Tavares (2007), se restringe meramente a 

reflexos condicionados de estímulos e respostas, advindos de uma absorção literal e não 

substantiva do conhecimento.  Ausubel (2003) afirma que a memorização é fruto da 

ausência de base possível para relacionar de forma não-arbitrária e não literal a tarefa de 

aprendizagem na estrutura cognitiva. Por meio dessa ausência de base, Ausubel et. al 

(1980) explicam que a aprendizagem mecânica tem pouco valor de transferência. Nesse 

contexto, Tavares (2010) justifica o fato de os alunos usarem esse tipo de aprendizagem 

para a preparação de provas, em virtude de ser o esforço necessário para se aprender 

mecanicamente, muito menor do que para aprender de forma significativa.  

É, portanto, segundo Ausubel (2003, p. 4), a “capacidade de relação basicamente 

diferente para com a estrutura cognitiva (arbitrária e literal versus não-arbitrária e não-

literal) que justifica a diferença fundamental entre os processos de aprendizagem por 

memorização e significativa”.  

Com base nesses pressupostos, concluímos que são muitas as vantagens da 

aprendizagem significativa em relação à aprendizagem mecânica, existindo uma 

“superioridade da aprendizagem e da retenção significativas em relação aos correpondentes 

por memorização” (AUSUBEL, 2003, p. 4). 

A seguir, abordaremos os aspectos que facilitam a ocorrência para a aprendizagem 

significativa. 

 

2.3. Facilitação da aprendizagem significativa 

 

 Para facilitar a aprendizagem significativa, “não há receitas, mas há estratégias” 

(MASINI e MOREIRA, 2008, p. 36). Essa facilitação da aprendizagem significativa em 

sala de aula não é trivial.  “É, pois, pelos aspectos relevantes mais estáveis de uma 

estrutura cognitiva que a nova aprendizagem e a retenção podem ser facilitadas” (MASINI 

e MOREIRA, 2001, p. 28). 

 Segundo Ausubel et. al (1980), a finalidade principal do ensino é a facilitação da 

aprendizagem. Nesse viés, os autores argumentam que esse ensino somente será efetivo se 
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manipular
10

 adequadamente as variáveis psicológicas que influenciam na aprendizagem. 

Assim, a facilitação da aprendizagem significativa consiste em manipular os atributos da 

estrutura cognitiva e destinar atenção ao conteúdo. Para isso, faz-se uso de seus recursos 

facilitadores. 

 O principal recurso facilitador da conceitualização, devido sua característica de ser 

mediadora, é a linguagem. Sua importância é evidenciada por Ausubel et. al (1980), ao 

afirmar que a linguagem: 

 

É um pré-requisito tanto para o desenvolvimento original da cultura 

quanto uma condição necessária para a aquisição subsequente pelo 

indivíduo dos complexos produtos cognitivo, social e moral da cultura à 

qual ele pertence. Sem a linguagem, seria impossível o desenvolvimento 

e a transmissão de significados, valores e tradições compartilhadas por 

uma sociedade. (AUSUBEL et. al, 1980, p. 86) 
 

A linguagem é um instrumento imprescindível para a interação pessoal, discussão e 

negociação de significados. Esse significado, segundo Moreira (2008), pode ser entendido 

da seguinte forma:  

  

Signo é alguma coisa que significa outra coisa. As palavras […] são 

signos linguísticos. Gestos também são exemplos de signos. Os 

significados de palavras e gestos são construídos socialmente e, por isso, 

são contextuais. Determinada palavra, em outra língua pode não 

significar nada ou ter significado distinto. Gestos que têm um significado 

em uma cultura podem não tê-lo em outra. Todos os significados são 

contextuais. (MOREIRA, 2008, p. 5) 

 

 A interação é o intercâmbio de significados entre, no mínimo, duas pessoas, 

havendo, para isso, reciprocidade e bidirecionalidade entre os envolvidos no processo, 

resultando em diferentes experiências e conhecimentos (MOREIRA, 2008). Esse mesmo 

autor justifica a extrema importância dessa interação, em virtude de ser possível, por meio 

dela, o significado do signo chegar até o aprendiz, ou seja, ocorrer a captação de 

significados, certificar-se de que são esses mesmos os aceitos socialmente, e compartilhá-

los com os outros.  

                                                 
10

 Manipular as variáveis psicológicas ou cognitivas significa influenciá-las, ou seja: verificar a 

disponibilidade de conhecimentos prévios relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz; utilizar 

organizadores prévios, caso os conhecimentos prévios não sejam adequados; diferenciar ideias semelhantes, 

tornando-as claras e discrimináveis; partir do geral para ir diferenciando as ideias até alcançar suas 

especificidades. 
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A negociação de significados consiste na troca, diálogo ou intercâmbio através da 

interação entre alunos, professor e material educativo. Essa negociação de significados 

entre professor e aluno alcança seu objetivo quando ocorre a captação de significados: “o 

significado que o aluno capta é aquele que o professor queria que ele captasse e é o 

significado aceito no contexto da matéria de ensino” (MASINI e MOREIRA, 2008, p. 

217). Esse processo ocorre da seguinte maneira: o professor apresenta ao aluno os 

significados aceitos socialmente e o aluno devolve ao professor os significados que captou; 

se o compartilhar de significados não for alcançado, o professor outra vez, de outro modo, 

apresenta os significados; isso, até o aluno captar os significados compartilhados pela 

comunidade (MOREIRA, 2003; 2008). Daí, então, o aluno poderá decidir se quer ou não 

aprender significativamente. 

 Outro recurso facilitador para a ocorrência da aprendizagem significativa é o 

organizador prévio. Os organizadores prévios são materiais instrucionais introdutórios e 

mais inclusivos, que funcionam como mecanismo pedagógico e são apresentados antes do 

conteúdo a ser aprendido. Podem ser textos escritos, filmes, uma discussão ou 

demonstração. Ausubel et. al (1980) salientam que a construção de um organizador prévio 

depende da natureza do material de aprendizagem, da idade do aluno e de sua 

familiaridade com o conteúdo a ser aprendido. 

 Os organizadores prévios têm como objetivo desenvolver conceitos subsunçores 

que facilitem a aprendizagem, construindo uma “ponte cognitiva” entre o que o aluno sabe 

e o que deveria saber, ou ajudá-lo a relacionar o novo conhecimento com o seu 

conhecimento prévio. Ausubel et. al (1980, p. 144) evidenciam a principal função do 

organizador prévio: “preencher o hiato entre aquilo que o aprendiz já conhece e o que 

precisa conhecer, antes de poder aprender significativamente a tarefa com que se defronta”. 

Outro objetivo do organizador prévio é facilitar a generalização do conteúdo ao 

invés de focar em seus detalhes, delineando a estrutura dos conceitos. Isso é uma vantagem 

porque o aluno poderá ter uma visão geral do conteúdo antes de conhecer os seus detalhes 

e especificidades; tal ideia constitui o princípio da diferenciação progressiva. 

 Assim, o organizador prévio é utilizado quando o aprendiz não tem conhecimento 

prévio relevante ou adequado, ou não consegue relacionar a nova informação com o seu 

conhecimento prévio e, nesse contexto, precisa apreender esse conhecimento de forma 

mais rápida para a ocorrência da aprendizagem atual. Por isso, também pode ser chamado 

de “ancoradouro provisório” (CABALLERO et. al, 1997). 
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 Segundo Ausubel (2003), o organizador prévio desempenha um “papel de 

mediador”: 

 

[…] na maioria dos contextos de aprendizagem significativa, as ideias 

relevantes existentes na estrutura cognitiva são demasiado gerais e não 

possuem uma particularidade de relevância e de conteúdo suficientes para 

servirem como ideias ancoradas eficientes relativamente às novas ideias 

introduzidas pelo material de instrução em questão. O organizador 

avançado resolve esta dificuldade […]. (AUSUBEL, 2003, p. 11) 

 

Para que o organizador prévio facilite a aprendizagem significativa, é necessário 

que as novas informações tenham significado e sejam utilizados materiais potencialmente 

significativos. Esse recurso facilita a aprendizagem também ao delinear as semelhanças e 

diferenças entre conceitos, bem como tornar claros e explícitos conceitos similares, 

discriminando-os de acordo com as suas diferenças; o que remete ao processo de 

reconciliação integrativa. Segundo Massini e Moreira (2001), embora os organizadores 

prévios sejam considerados apenas uma estratégia de Ausubel para manipular a estrutura 

cognitiva, esse aspecto tem sido o mais pesquisado da TAS.  

  Outra estratégia facilitadora é relacionar o que aluno está aprendendo na escola 

com o seu dia a dia, fazendo uma ponte entre o conhecimento científico e o mundo em que 

ele vive. Não se trata de supervalorizar as abordagens cotidianas em detrimento da 

cientificidade, mas de utilizar uma teoria educacional com aplicabilidade.  

Ausubel et. al (1980) destacam alguns aspectos importantes que podem facilitar 

uma compreensão “acurada e integrada” de um conceito, como: apresentar as ideias gerais 

ou centrais de uma disciplina antes de se introduzir informações mais periféricas ou 

específicas (processo de diferenciação progressiva); enfatizar as semelhanças e diferenças 

entre os conceitos envolvidos (processo de reconciliação integrativa); solicitar os alunos 

que reformulem novas proposições com suas palavras. 

Todos esses recursos facilitadores visam contribuir para a organização da estrutura 

cognitiva e para ativação do processo de aquisição de significado (MASINI e MOREIRA, 

2001). Ausubel (2003, p. 10) endossa que, quando se tenta influenciar a estrutura cognitiva 

de modo a utilizar as condições e os recursos que facilitem a aprendizagem significativa, 

“chega-se ao âmago do processo educacional”.  
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2.4.  Procura de evidências da aprendizagem significativa 

 

A aprendizagem significativa “é progressiva, com rupturas e continuidades” 

(MASINI e MOREIRA, 2008, p.10). Ser progressiva significa que os significados novos e 

preexistentes vão, paulatinamente, ficando mais claros, estáveis e diferenciados. Daí, a 

dificuldade de se concluir se houve ou não aprendizagem significativa. Pois, como o 

período da intervenção do professor é pequeno se comparado com o processo progressivo 

da aprendizagem significativa, que requer tempo; o que se pode analisar é um produto 

provisório do momento da vida do estudante, o qual não representa a etapa final de sua 

formação e da consolidação dos conhecimentos. Portanto, não se deve focar a investigação 

considerando o produto da aprendizagem significativa, mas dando ênfase ao seu processo 

de ensino.  

 Como existe dificuldade de se determinar a ocorrência da aprendizagem 

significativa, o professor pode identificar, no processo de ensino, aspectos que indicam 

evidências de aprendizagem significativa, tais como “capacidade de utilizar o 

conhecimento em uma nova situação e de expressá-lo com uma linguagem pessoal” 

(AUSUBEL et. al, 1980). Quando ocorre a aprendizagem significativa, surgem na 

estrutura cognitiva do indivíduo “significados claros, precisos, diferenciados e 

transferíveis” (MASINI e MOREIRA, 2001, p. 24). 

As propostas de Masini e Moreira (2001) e Ausubel et. al (1980),  para se procurar 

evidências da aprendizagem significativa, consistem em: utilizar testes com questões 

novas, com contexto e enunciados diferentes daqueles que foram utilizados no material de 

ensino; solucionar criativamente um problema (o que requer, além da aprendizagem 

significativa, capacidades e habilidades específicas); propor atividades sequenciadas, que 

necessitam do conhecimento claro da anterior para a solução da seguinte; solicitar a 

diferenciação de ideias relacionadas e não idênticas; determinar as características de um 

conceito em uma gama de características que contém elementos daquele conceito e de 

outros semelhantes, relacionando elementos aos seus respectivos conceitos. 

 

2.5. Articulando os OA's com a TAS 

 

 A interconexão entre certas abordagens engendram uma aproximação de 

importantes referenciais para uma mudança dos processos de ensino e aprendizagem. É 

possível existir uma harmonia entre certa pedagogia e uma mídia, pois “[…] as mídias 
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informáticas associadas a pedagogias que estejam em ressonância com essas novas 

tecnologias podem transformar o tipo de Matemática abordada em sala de aula” (BORBA 

e PENTEADO, 2010, p. 38). Masetto (2000, p. 139) coaduna com essas ideias ao afirmar 

que: “[…] é impossível dialogarmos sobre tecnologia e Educação, inclusive educação 

escolar, sem abordarmos a questão do processo de aprendizagem”. Portanto, a pedagogia 

adotada poderá nos ajudar a pensar como o conhecimento construído pelos alunos poderá 

ser mediado com o uso das tecnologias.  

Na sociedade da informação, as tecnologias trazem intrínseca uma promessa de 

melhoria para as situações de aprendizagem, com base em teorias de aprendizagem que 

explorem os potenciais da cibercultura (ORNELLAS e SCHWARZELMÜLLER, 2006).  

Nesse viés, o ponto central se desloca do ensino para a aprendizagem, da instrução para a 

construção do conhecimento: 

 

[…] embora os usos iniciais do computador na Educação enfatizassem o 

uso da tecnologia como uma alternativa para a prática de transferir 

informação ao aluno (instrucionismo), as aplicações mais recentes têm 

enfatizado o uso do computador como uma ferramenta educacional que 

requer dos estudantes muito mais envolvimento (é o caso de simulação) 

(VALENTE, 1999, p. 67). 

 

Pretende-se, em nossa pesquisa, articular teorias e conceitos com as simulações 

disponíveis nos OA's, a fim de ampliar as possibilidades de aprendizagem significativa da 

Matemática. Ademais, a aproximação e o inter-relacionamento dos pressupostos dessas 

abordagens – OA e TAS, numa dimensão de aliança, formarão um todo com referenciais 

significativos para a utilização das TICE‟s na sala de aula. 

Ressaltamos, mais uma vez, que os OA's que fundamentam sua criação na TAS é 

apenas uma pequena classe em seu universo. Caberá ao professor ter conhecimento e uma 

visão crítica para escolher o OA a ser trabalhado, a fim de que a ferramenta utilizada 

evidencie as condições de ocorrência e os recursos facilitadores da aprendizagem 

significativa. Em nossa pesquisa, nossas ações visaram direcionar o professor na busca 

desse OA que prioriza a construção do conhecimento. 

 É na TAS de David Ausubel, que se encontram os conceitos que fundamentam a 

avaliação de um OA pelo professor participante de nossa pesquisa. Numa via de mão 

dupla, a teoria ausubeliana é favorável à utilização de ambientes virtuais de aprendizagem, 

conforme explicita Moita e Santos (2009). De acordo com esses autores, a TAS visa 

compreender como o ser humano constrói significados e, portanto, aponta caminhos para a 
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criação de estratégias de ensino que facilitem a aprendizagem significativa. Assim sendo, 

autores como Santos e Tavares (2003), Andrade et. al (2006), Cunha e Tarouco (2006), 

Ornellas e Schwarzelmüller (2006), Antoninha et. al (2007), Tavares (2008), Tavares 

(2010), dentre outros, sugerem, assim como nós, a utilização de OA's como uma 

ferramenta valiosa para promover a aprendizagem significativa dos alunos.  

Vamos, então, a partir deste momento, argumentar sobre as relações existentes, 

segundo discutem os autores citados, entre os OA's e a TAS, buscando articular a mídia 

OA com a TAS. Em nossa pesquisa com os docentes, serão essas ideias da TAS que se 

relacionarão ao trabalho com os OA's, ou seja, o foco é desenvolver uma visão crítica dos 

professores na escolha dos OA's segundo uma teoria de aprendizagem. 

A primeira relação que discutiremos é a possibilidade dos OA's auxiliarem na 

relação entre os conhecimentos prévios e o novo conhecimento, trazendo esse 

conhecimento prévio à memória do aprendiz e auxiliando na interação. Cunha e Tarouco 

(2006) afirmam que os OA's têm a função de trazer à memória do aprendiz o conhecimento 

prévio relevante necessário para aprender determinado conteúdo. Nesse âmbito, Tavares 

(2010) defende que uma animação aumenta essa possibilidade do aluno relacionar o novo 

conhecimento com os seus conhecimentos prévios relevantes, o que facilita a construção 

de significados. Enfatizando, Fabre et. al (2004) argumentam que: 

 

a interação e a valorização dos saberes dos sujeitos, assim como os 

desafios pedagógicos lançados através da exploração e vivência de novas 

experiências proporcionadas pela comunicação mediada pelo 

computador, podem assegurar uma aprendizagem significativa […]. 

(FABRE et. al, 2004, p.2): 

 

Por meio dessa relação dos conhecimentos prévios com os novos conhecimentos, o 

uso de OA's facilita a transformação e construção de conceitos pelo aprendiz. 

Fundamentando essa sintonia entre os OA's e a TAS, Santos e Tavares (2003) afirmam que 

o uso de animações interativas é um poderoso instrumento capaz de agir na estrutura 

cognitiva do aprendiz, transformando conceitos por meio de conexões significativas entre 

as ideias já existentes e a nova informação. Costa e Oliveira (2004, p. 138) também 

coadunam com a concepção desses autores ao afirmarem que: 

O aluno, no contato com os OA, utiliza seus esquemas de pensamento 

para a construção de novos saberes que passarão progressivamente a 

compor sua bagagem de conhecimentos, numa recursividade perene de 

ações e interações com o meio do conhecimento (COSTA e OLIVEIRA, 

2004, p. 138). 
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Outra relação estabelecida entre os OA's e a TAS é o uso do OA como um 

organizador prévio, seja para introduzir ou revisar um conteúdo. Tavares (2008) corrobora 

o uso de animações interativas servindo como uma etapa intermediária entre o que o aluno 

conhece sobre determinado assunto e o conhecimento que se pretende construir, as quais 

funcionam como um andaime cognitivo para que se alcance o objetivo de aprendizagem.  

É o que acontece no caso da ausência de conhecimentos prévios para serem 

“subsunçores” de uma nova informação. Andrade et. al (2006, p. 390) sugerem que “a 

utilização de organizadores prévios seria uma alternativa quando existe a ausência de 

subsunçores adequados,” sendo esse um recurso utilizado para manipular a estrutura 

cognitiva a fim de desenvolver os subsunçores necessários. Para isso, os organizadores 

prévios devem ser apresentados antes do assunto a ser aprendido, com o objetivo de 

evidenciar propriedades integrativas.  

De acordo com Santos e Tavares (2003), as animações também podem ser 

utilizadas para introduzir um conteúdo com o qual os alunos não estão familiarizados. 

Nessa situação, os OA's possuem animações interativas ou notas introdutórias que 

assumem a função de organizadores prévios: “o objeto de aprendizagem […] pretende ser 

colocado como ponte entre o que o aluno já sabe e aquilo que ele pretende saber” 

(TAVARES, 2010, p. 14). Nessa perspectiva, essas animações procuram relacionar as 

novas informações com os conceitos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz: 

 

A organização do contexto em que o objeto de aprendizagem estará 

inserido passa pela busca de respostas para questões tais como: O que o 

aluno já sabe? O que vai poder conhecer? O que poderia ser um ponto de 

entrada para uma experiência de aprendizagem? A investigação sobre o 

que o estudante conhece sobre o assunto poderá ser implícita ou explícita. 

Esta verificação pode estar incluída no próprio objeto de aprendizagem, 

que testando o conhecimento prévio do estudante, poderia direcioná-lo 

para outros objetos de aprendizagem caso seja verificado que ele não 

detém o conhecimento embasador necessário (CUNHA e TAROUCO, 

2006, p. 3). 

 

Uma relação também muito importante entre os OA's e a TAS é a interação. A 

interação é a essência ou núcleo do processo de aprendizagem significativa e também uma 

das principais qualidades e elemento fundamental de um OA. Isso quer dizer que, ao 

mesmo tempo em que o aluno interage de forma ativa por meio do computador com o 

objeto do conhecimento, com os colegas e o professor, as novas informações interagem 

com os conhecimentos prévios relevantes existentes na estrutura cognitiva do aprendiz.  
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Dentre os aspectos levantados por Costa e Oliveira (2004), necessários para 

construir o conhecimento dessa forma interativa, destacamos que é preciso garantir a 

bidirecionalidade entre emissor e receptor, haver a intervenção do receptor na mensagem e 

efetivar a cooperação, de maneira que alunos, professores e máquinas se comuniquem num 

processo interativo.  

Ornellas e Schwarzelmüller (2006) defendem a pesquisa em informática por meio 

dos OA's, pelo fato deles incentivarem a troca de experiências e compartilhamento de 

informações, com o objetivo de favorecer aprendizagens significativas.  Nessa troca e 

compartilhamento, torna-se evidente um olhar para o papel do professor e do aluno não 

mais como ações isoladas, mas convergentes entre si (MOITA e SANTOS, 2009); o que 

possibilita a interação entre esses atores e o conteúdo de aprendizagem.  

Nesse viés, o computador pode auxiliar nessa comunicação e interação entre os 

atores educacionais e o material educativo. Penteado (1999) ressalta que a importância da 

presença do computador na sala de aula não se restringe à utilização de mais um recurso 

para a aprendizagem, pelo contrário, possibilita a abertura de mais um canal de 

comunicação entre professor e alunos, o qual se relaciona com o recurso facilitador da 

aprendizagem significativa “linguagem”. Lopes e Souza Júnior (2007, p. 14) salientam que 

os OA's “devem favorecer a interação entre os alunos e os professores em torno da 

aprendizagem de um determinado conteúdo curricular”. Endossando essa visão, Kenski 

(2007) defende que com as tecnologias há um novo tipo de interação do professor com os 

alunos. 

Moreira (2008) destaca que o abandono das práticas tradicionais, que acabam, em 

vários momentos, não realizando a interação social e a negociação de significados, pode 

promover uma aprendizagem significativa. Tomando como iniciativa esse abandono, o uso 

criativo das tecnologias, de acordo com Kenski (2007), transforma a alienação, na qual os 

alunos frequentam as salas de aula, em momentos de interesse e colaboração, como no 

caso da utilização do computador por meio do trabalho em grupo e da socialização, 

conforme sugerem Matos Filho et. al (2008). Assim sendo, é importante destacar que “a 

tecnologia potencializa a interação”, como reiteram Costa e Oliveira (2004): 

 

[…] ocorre necessariamente uma interação permanente do aluno com o 

OA. Pelo fato de poder perceber os resultados parciais de sua atividade, 

aprende com os erros e desvios que possam ocorrer no percurso, o que 

lhe permite o planejamento de novas atividades ou alterações no projeto 

inicial, utilizando-se sempre de suas experiências e conhecimentos 

adquiridos no processo (COSTA e OLIVEIRA, 2004, p. 135). 
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Por meio da interação promovida com o uso dos OA's, o aluno passa a ter uma 

experiência individual e pessoal com o conhecimento, de tal modo que o conteúdo lógico 

se transforme em psicológico. Tavares (2007, p. 556) salienta que “uma ideia apresentada 

com abstração, generalidade e inclusividade está despida de aspectos idiossincráticos”, o 

que dificulta a promoção da aprendizagem significativa. Ao contrário, quando algo se 

movimenta em nossa frente, em forma de uma realidade virtual que apresenta, com 

qualidade, conceitos próximos do cotidiano, a nossa atenção é despertada e logo nos 

interessamos em analisar aquele acontecimento, inserindo nele aspectos pessoais, ação 

primitiva para uma aprendizagem significativa. De posse desses recursos, “o estudante está 

construindo o seu conhecimento, ele faz conexões importantes entre significados e desse 

modo possibilita a sua aprendizagem significativa” (TAVARES, 2008, p. 107).  

Outro aspecto importante é a utilização de diferentes tipos de linguagem por meio 

do OA, o que facilita a aprendizagem, mais especificamente, o desenvolvimento de 

conceitos matemáticos. Os diferentes tipos de linguagem propiciam o trabalho com vários 

sentidos. Stahl (1997) retrata que, na Educação atual, os professores utilizam métodos que 

fazem uso de apenas um dos sentidos, mesmo que a diversidade deles facilite a 

aprendizagem.   

Fernandes et. al (2008) abordam a possibilidade do OA estabelecer conexões entre 

as formas de linguagem, como a representação de conceitos de várias maneiras: intuitiva, 

seja por palavras ou ações físicas, ou mais abstrata como uma linguagem algébrica, por 

exemplo. Coadunando com essa assertiva, Tavares (2010) ressalta que a animação 

interativa de um OA pode utilizar linguagem visual, texto escrito e linguagem matemática, 

estabelecendo a transmissão de informações de maneira mais efetiva ao usar os canais 

verbal e auditivo. Segundo esse mesmo autor, essa representação múltipla permite que os 

alunos se apropriem de todas as nuances de uma ideia, o que torna a construção do 

conhecimento mais rica e mais inclusiva, ou seja, facilita a aprendizagem significativa. 

Abordando outra dimensão da relação entre os OA's e a TAS, Silva et. al (2008) 

argumentam que quando a criança está “brincando”, acaba por apreender a estrutura lógica 

do material que, por consequência, é levada a apreender também os conceitos matemáticos 

presentes nesse OA. Daí destacam a importância dos jogos via computador, que adquirem 

o caráter de material de ensino e aprendizagem excluindo, dessa forma, os jogos com 

propósito lúdico ou mero passatempo. No bojo dessas ideias, Cunha e Tarouco (2006) 

ressaltam que, por meio dos jogos, o aluno assume uma postura ativa, interage com o 

objeto e seleciona informações a fim de atribuir-lhes significado. Em vista disso, o jogo 
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adquire a forma de situação-problema que visa construir novos significados matemáticos; 

representando, assim, um material potencialmente significativo para a aprendizagem. 

Outra relação é a possibilidade de os OA's facilitarem a aprendizagem significativa 

utilizando o recurso facilitador dia a dia, pois eles possuem atividades que contextualizam 

os conceitos matemáticos. Essa contextualização torna os conhecimentos mais 

significativos, atribuindo-lhes sentido. De acordo com Lima et. al (2010, p. 3), “ao utilizar 

o conceito em situações práticas, o próprio aluno se conscientiza do conhecimento em um 

processo de assimilação”. Assim, o aprendiz percebe o quanto ainda precisa compreender o 

conteúdo para que, de fato, sua aprendizagem seja significativa. Nesse prisma, Penteado 

(1997, p. 90) enfatiza que o computador estabelece “uma ponte de ligação entre o que 

acontece na aula com o que acontece fora da escola”. Assim, destacamos mais uma 

ressonância dos OA's e a aprendizagem significativa, relacionando o OA ao recurso 

facilitador dia a dia. 

Os OA's e a TAS também se relacionam por meio da condição de ocorrência 

“predisposição em aprender”. Antoninha et. al (2007) defendem que a multimídia pode ser 

um recurso facilitador da aprendizagem, por ser capaz de trabalhar um conteúdo de forma 

agradável e estimulante, o que nos remete à condição de ocorrência da aprendizagem 

significativa “predisposição em aprender”.  

Nessa perspectiva, os autores explicam que a aprendizagem pode ser provocada por 

uma motivação intrínseca ao aluno, como quando o aprendiz vence obstáculos que o 

impedem de resolver um problema, a fim de encontrar a sua solução; e que também pode 

ser provocada por uma motivação extrínseca, ou seja, por uma estimulação externa, como 

as multimídias (OA‟s), que são estímulos que vem de fora, por fascinar, empolgar e 

estimular. Dessa maneira, os jogos educativos digitais são relevantes por ser um poderoso 

elemento de motivação, envolver os alunos emocionalmente e auxiliar na atribuição de 

significados à aprendizagem, promovendo, assim, uma aprendizagem significativa. 

Segundo esses autores, utilizar essas ferramentas é uma forma de ter o aluno na escola não 

por obrigação, mas por “vontade de aprender”. 

Nos resultados de uma de suas pesquisas, Penteado (1999) destaca o aumento no 

interesse e no envolvimento dos alunos observado pelos professores. Essa ocorrência da 

predisposição em aprender é justificada pela autora, em resposta dos alunos à presença do 

computador nas aulas e a um maior interesse e envolvimento dos professores. 

Corroborando esse resultado obtido por Penteado (1999), Kenski (2007) afirma que a 

imagem, o som e o movimento oferecem informações do conteúdo ensinado mais 
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condizentes à realidade dos estudantes, o que provoca mudança no comportamento do 

professor e dos alunos, possibilitando um melhor conhecimento.  

Os OA‟s também podem facilitar a busca de evidências da ocorrência da 

aprendizagem significativa. Uma dessas evidências é a aplicação do conhecimento em 

situações diferentes daquelas que lhe deram origem. Moita e Santos (2009) entendem as 

simulações que permitem a observação de regularidades, como um instrumento que 

possibilita a generalização e transferência de conhecimentos a outros contextos, distintos 

daquele no qual o conceito foi aprendido. Logo, as simulações se destacam como um 

recurso potencial para evidenciar a aprendizagem significativa. 

Logo, os OA's e a TAS se relacionam numa espécie de “ressonância”, pois o uso 

dessa mídia pode facilitar a aprendizagem em virtude dos seguintes fatores: o OA ajuda a 

relacionar os conhecimentos prévios com os novos conhecimentos, auxilia a transformação 

e construção de conceitos; pode funcionar como organizador prévio; promove a interação; 

possibilita a utilização de diferentes linguagens; se caracteriza como material 

potencialmente significativo; contextualiza os conceitos matemáticos; gera presdiposição 

em aprender; e permite a observação de evidências da aprendizagem significativa. 

Concluímos, por meio da lucidez das reflexões descritas nesse texto, que é 

necessário pensarmos no OA como um reflexo da concepção de conhecimento na qual nos 

baseamos, que é a TAS, estabelecendo, assim, uma “ressonância” entre a TAS e os OA's. 

Assim, se fundamentará o nosso trabalho com os docentes: por meio de uma análise crítica 

baseada em uma teoria de aprendizagem, possibilitar que o professor utilize um OA que 

facilite a aprendizagem, bem como suas práticas pedagógicas sejam aperfeiçoadas a partir 

dos conhecimentos construídos no processo de formação. 

 

2.6. As ideias apresentadas e a nossa pesquisa 

 

 Em nossa pesquisa, fundamentamos o trabalho com os OA's na perspectiva da 

TAS. Inicialmente, apresentamos a teoria, que tem o objetivo de elencar estratégias que 

facilitem a aprendizagem em situações formais de ensino, discutindo, assim, pontos de 

partida e fatores que podem ser trabalhados no processo de ensino tendo em vista o sucesso 

na aprendizagem. 

 O processo de aquisição do conhecimento de maneira significativa envolve a 

interação não-arbitrária e não-literal dos conhecimentos prévios com os novos 

conhecimentos a serem aprendidos. Logo, a aprendizagem significativa compreende a 
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aquisição de conhecimentos com compreensão, maior retenção, capacidade de explicação, 

aplicação e transferência. Como resultado dessa interação, surge o significado, que 

depende das características pessoais do indivíduo e de sua cultura. 

Destacando essa necessidade dos aspectos pessoais na aprendizagem, evidenciamos 

a primeira e mais importante condição de ocorrência da aprendizagem significativa: os 

conhecimentos prévios. Infelizmente, é atribuída pouca importância a esse aspecto na 

Educação atual. Aprendendo que os conhecimentos prévios constituem condição essencial, 

ponto de partida, e variável mais influente para a aprendizagem significativa, destaca-se a 

importância desse trabalho com os alunos a partir desses saberes. Nesse viés, urge 

reconhecer os conhecimentos prévios como base para a aprendizagem e, a partir daí, 

desvendar o que os alunos sabem, tanto relativo aos conhecimentos existentes em sua 

estrutura cognitiva sobre o conteúdo, quanto aos aspectos sociais, culturais e afetivos. 

Para que esse conhecimento prévio interaja com o novo conhecimento, é necessário 

que ocorra a interação social, dando ênfase à importância do trabalho em grupo, da troca 

de ideias entre os colegas, e da aproximação e interação professor-aluno, ocorridas durante 

a aula. 

Outra condição de ocorrência da aprendizagem significativa é a predisposição para 

aprender, caracterizada como um querer, uma implicação à motivação. Atendendo a essa 

perspectiva, o uso de recursos tecnológicos no ensino implica essa motivação na maioria 

de nossos alunos.  

O material potencialmente significativo corresponde à última condição de 

ocorrência da aprendizagem significativa. Quando um material é potencialmente 

significativo significa que ele oferece suporte para que o conteúdo seja aprendido por 

quem tem conhecimento prévio relevante e adequado. Com base nesse conhecimento, é 

preciso avaliar os OA's sempre com vistas à logicidade do seu conteúdo apresentado. 

Evidenciando a importância do processo de ensino, retirando o foco do produto 

final, emerge a questão da progressividade da aprendizagem significativa, um dos motivos 

da dificuldade de verificar a sua ocorrência.  

Sobre os recursos facilitadores, o primeiro deles é a linguagem – característica 

mediadora para a promoção da interação e negociação de significados. Outro recurso é o 

organizador prévio – estratégia metodológica introdutória e inclusiva, utilizada quando o 

aluno não tem conhecimento prévio ou não consegue relacioná-lo com o novo 

conhecimento, funcionando como ponte cognitiva. E, por último, o dia a dia – relação do 

conteúdo matemático com a realidade do aluno. Ademais, são considerados recursos 
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facilitadores, os processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, 

aspectos importantes na facilitação da compreensão. 

No entanto, o que se percebe é que muitas aprendizagens ocorridas na escola são 

mecânicas. A partir dessa realidade, abordam-se as diferenças e vantagens da 

aprendizagem significativa em relação à mecânica, enfatizando os aspectos da retenção, 

lembrança e facilidade de novas aprendizagens, o que aumenta ainda mais a dimensão da 

importância atribuída à teoria. 

Com base nessas estratégias elencadas na TAS, as quais facilitam a aprendizagem 

em situações formais de ensino, discorremos a avaliação dos OA‟s, identificando 

características desses objetos que remetem às condições ou aos recursos facilitadores da 

aprendizagem significativa, e estabelecendo, assim, uma ressonância entre a mídia e a 

teoria, bem como refletindo e construindo uma análise crítica sobre os recursos 

tecnológicos com base numa teoria de aprendizagem.  

Portanto, defendemos que alguns OA's possuem características que possibilitam: o 

trabalho com o conhecimento prévio dos alunos, a função de organizador prévio, uma 

maior interação entre os atores educacionais, a utilização de diferentes linguagens, uma 

postura mais ativa do aluno, a contextualização dos conteúdos matemáticos, o interesse do 

aluno pela aprendizagem, dentre outros pontos que remetem às condições e aos recursos 

facilitadores da aprendizagem significativa. 

Dessa maneira, para o trabalho com os OA's na perspectiva da TAS, destaca-se a 

importância de sondar os conhecimentos prévios dos alunos; trabalhar com diferentes 

formas de linguagem e estratégias que promovam a interação entre alunos e aluno-

professor; relacionar o conteúdo matemático com o dia a dia do aluno; realizar atividades 

que transitem do geral para o específico e que visam a comparação e diferenciação de 

conceitos e ideias; fazer uso do organizador prévio, tanto para revisão quanto para a 

construção de conceitos; e utilizar estratégias para buscar evidências da ocorrência da 

aprendizagem significativa. 

Assim, nossas ações terão o objetivo de direcionar o professor num processo de 

aprendizagem sobre a teoria aplicada à sua metodologia de trabalho e de busca de 

mudanças na sua prática pedagógica. 
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Capítulo 3  

 

A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO UM CAMINHO  

PARA A ORIENTAÇÃO DE UM TRABALHO COM  

OS OA's NA PERSPECTIVA DA TAS 

 
É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de 

tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática.  

Paulo Freire (1996) 
 

Neste capítulo, iniciaremos descrevendo o trabalho e a formação inicial do 

professor de Matemática, a fim de justificar a necessidade desse profissional se inserir em 

processos de formação continuada. Abordaremos os diferentes processos e as 

características da formação do professor em serviço e, concluiremos, relatando a nossa 

proposta de formação continuada. 

 

3.1. O trabalho e a formação inicial do professor de Matemática 

 

 Com o propósito de descrever o contexto de trabalho do professor de Matemática, 

delinearemos a situação atual dos docentes. Na sociedade da informação, o tempo e os 

espaços legitimados pela escola, levam o professor a viver sua vida profissional 

“solitariamente”, reproduzindo as mesmas práticas todos os anos e acomodando-se 

profissionalmente, o que implica em um isolamento e falta de motivação para a educação 

continuada (COSTA, 2004).  

 Como consequência, muitos professores escondem-se por detrás de suas práticas 

tradicionais, as quais são concebidas como entraves e os impedem de construir novas 

possibilidades para o ensino de Matemática. Isso ocorre com maior frequência com os 

professores de Matemática pela postura de auto-suficiência que a maioria possui e pelo 

sentimento de “patrimonialismo” de sua sala de aula e de seu trabalho (COSTA, 2004).  

Em sua maioria, as aulas de Matemática são caracterizadas pelo descompasso entre 

teoria e prática, falta de autonomia para arriscar mudanças na prática escolar, inexistência 

de novas metodologias, desconhecimento do processo cognitivo do aluno, ênfase em 

regras, exercícios exaustivos e memorização; enfim, aulas excessivamente tradicionais que 

promovem uma aprendizagem mecânica, fruto de sua formação inicial. Segundo Espinosa 
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e Fiorentini (2005, p. 170), “a forma como conhecemos e concebemos os conteúdos de 

ensino tem fortes implicações no modo como os selecionamos e os reelaboramos 

didaticamente em saber escolar”.  

Outra questão é a interpretação equivocada de concepções pedagógicas. De acordo 

com os PCN‟s (1998), algumas ideias inovadoras que surgem em diferentes propostas são 

distorcidas e implementadas de maneira a não satisfazer os objetivos para os quais foram 

elaboradas.  

Ressaltamos uma das questões-chave de nosso embasamento teórico, que é a 

valorização do conhecimento prévio do aluno como aspecto primordial para a ocorrência 

da aprendizagem significativa. Apesar desse conhecimento prévio ser a variável mais 

influente para a aprendizagem, de tal forma que nenhuma teoria de aprendizagem destitui 

essa condição, o que tem acontecido em nossas escolas é o oposto do que se preconiza: “na 

maioria das vezes, subestimam-se os conceitos desenvolvidos no decorrer das vivências 

práticas dos alunos, de suas interações sociais imediatas, e parte-se para um tratamento 

escolar, de forma esquemática, privando os alunos da riqueza de conteúdos proveniente da 

experiência pessoal” (PCN‟s, 1998, p. 23). A enorme distância existente entre os conteúdos 

matemáticos da forma como são ensinados e a experiência dos alunos é um dos fatores 

responsáveis pelo desinteresse em relação à Matemática (MERCADO e SILVA, 2008).  

 Alguns professores utilizam somente o livro didático como apoio aos processos de 

ensino e aprendizagem. Diante da gama de recursos pedagógicos interessantes para o 

ensino, muitas vezes limitam-se aqueles que não facilitam a aprendizagem e nem motivam 

os alunos a aprender Matemática. Ainda há um predomínio de metodologias pouco 

criativas e que não oferecem condições para que o aluno construa o seu conhecimento de 

forma significativa, sendo essa prática caracterizada como “conservadora, repetitiva e 

acrítica” (MORAN, 2000, p. 69). De acordo com Costa (2004), as estratégias e os métodos 

utilizados pelo professor são criticados, assim como a base de conhecimento que os 

fundamenta, haja vista que, cientificamente, estão perdendo sua credibilidade.  

Dessa maneira, uma das maiores dificuldades no ensino de Matemática é utilizar 

recursos que facilitem a aprendizagem no que diz respeito à construção de conceitos e 

atribuição de significados na estrutura cognitiva. Portanto, romper essa barreira é um 

desafio para o professor, que deverá ensinar Matemática, como Costa (2004) argumenta: 

não mais como uma atividade rotineira, previsível e técnica, mas transformá-la em uma 

atividade intelectual, com sistemáticas avaliações, exames e reformulações no que tange ao 

seu contexto de trabalho. Além disso, há necessidade de buscar uma Educação de 
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qualidade baseada em novas metodologias, para auxiliar o aluno na reorganização de sua 

estrutura cognitiva com o intuito de construir os conceitos da disciplina e integrar ensino e 

vida, reflexão e ação. 

 Provavelmente, justificam-se essas características do trabalho do professor por 

desconhecimento oriundo de falhas em sua formação, falta de tempo devido à jornada 

longa de trabalho, ausência de motivação para preparar uma aula diferenciada, ou pelo 

excesso de trabalho e de funções assumidas. No corpo dessas justificativas, a “saturação de 

tarefas” gera um campo fértil para o “tarefismo” e para a ausência de reflexão sobre os 

elementos que constituem o seu fazer pedagógico, cuja prática se baseia no pragmatismo e 

no ativismo.  

 Uma das justificativas que destacamos é a falta de conhecimento em virtude de 

sua formação inicial. Como consequência dessa realidade, dentre muitas outras, o professor 

se mantém alheio às transformações ocorridas na sociedade e também na Educação, 

desconhecendo como inserir os avanços tecnológicos no ensino e as suas potencialidades 

para a aprendizagem. 

No âmbito desses avanços, é fato que com a chegada dos computadores na 

sociedade em geral e nas escolas, a utilização desses recursos torna-se irreversível, mesmo 

desconhecendo como e para quê utilizá-los. Porém, o uso de TICE‟s, por vários motivos, 

principalmente devido à formação do professor, ainda é uma realidade fora do alcance da 

grande maioria dos docentes.  

 Não são recentes os debates sobre o professor e sua formação em relação às 

tecnologias. Na Comissão Internacional em Instrução Matemática – ICMI – realizada em 

1986, no Kuwait, os pesquisadores que lá estavam dedicaram grande parte do tempo à 

discussão dessa temática. Dentre algumas considerações feitas, estão: a realidade da 

formação de professores não contemplar o acesso aos novos recursos tecnológicos; a 

amenização do medo dos professores em relação às TICE‟s, a partir de uma formação 

concatenada à prática cotidiana das aulas, cuja experiência permita comprovar os efeitos 

das tecnologias sobre a aprendizagem; e a necessidade de realizar uma formação sobre as 

novas tecnologias que prepare o professor para um ensino mais ativo, participativo e 

diferenciado. Embora elaboradas há quase duas décadas, essas considerações continuam 

pertinentes ao contexto atual da formação do professor de Matemática, principalmente no 

que tange à necessidade do professor inserir as TICE‟s na escola e nas aulas de 

Matemática. 
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Lima et. al (2010) evidenciam o grande desafio dos docentes em trabalhar com as 

TICE‟s, haja vista que a maioria deles não são “nativos digitais”, o que contrapõe a 

condição de nossos alunos que nascem e crescem no meio de um ambiente virtual. Assim, 

“uma fronteira móvel transparente divide estas duas realidades humanas e pode até sufocar 

determinados professores conservadores perante o uso das TIC‟s” (LIMA et. al., 2010, p. 

2). 

Ressaltamos que o ideal é que os professores de Matemática trabalhassem, em sua 

formação inicial, o conhecimento das potencialidades da tecnologia e vivenciassem a 

utilização de seus recursos, a fim de verificar, na prática, os benefícios promovidos nos 

processos de ensino e aprendizagem, além de romper a fronteira que os separa dessas 

tecnologias.  

Nesse viés, Valente (1999) destaca que a formação deve possibilitar ao professor 

compreender o porquê e como integrar o computador em sua prática pedagógica, 

recontextualizando o processo de aprendizagem. De maneira mais ampla, é o que orientam 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação para os cursos de Matemática, 

Bacharelado e Licenciatura (2001, p. 3), abrangendo as tecnologias em geral: “Os 

currículos dos cursos de Bacharelado/Licenciatura em Matemática devem ser elaborados 

de maneira a desenvolver as seguintes competências e habilidades: […] c) capacidade de 

compreender, criticar e utilizar novas ideias e tecnologias para a resolução de problemas”.  

Essas práticas pedagógicas inovadoras recomendadas poderão ser implementadas 

quando as instituições de ensino pelo menos estiverem dispostas a repensar e transformar a 

estrutura cristalizada na qual atuam, em uma estrutura flexível, dinâmica e articulada, que 

transita de um sistema fragmentado de ensino para uma abordagem integradora 

(VALENTE, 1999). Entretanto, essa proposta de transição ainda não foi praticada e, na 

maioria das vezes, o que acontece, conforme relatam as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação de professores da Educação Básica (2001), é justamente o oposto, como a 

ausência de conteúdos relativos às tecnologias da informação e das comunicações no 

ensino:  

 

Se o uso de novas tecnologias da informação e da comunicação está 

sendo colocado como um importante recurso para a educação básica, 

evidentemente, o mesmo deve valer para a formação de professores. No 

entanto, ainda são raras as iniciativas no sentido de garantir que o futuro 

professor aprenda a usar, no exercício da docência, computador, […] 

calculadora, internet e a lidar com programas e softwares educativos. 

Mais raras, ainda, são as possibilidades de desenvolver, no cotidiano do 

curso, os conteúdos curriculares das diferentes áreas e disciplinas, por 
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meio das diferentes tecnologias. […] Com abordagens que vão à 

contramão do desenvolvimento tecnológico da sociedade contemporânea, 

os cursos raramente preparam os professores para atuarem como fonte e 

referência dos significados que seus alunos precisam imprimir ao 

conteúdo da mídia. Presos às formas tradicionais de interação face a face, 

na sala de aula real, os cursos de formação ainda não sabem como 

preparar professores que vão exercer o magistério nas próximas duas 

décadas, quando a mediação da tecnologia vai ampliar e diversificar as 

formas de interagir e compartilhar, em tempos e espaços nunca antes 

imaginados (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2001, p. 

24).  

 

Masetto (2000), corroborando essa realidade, destaca uma questão interessante 

relacionada à prática docente do Ensino Superior e seus reflexos para a prática docente na 

Educação Básica: 

 
Nos próprios cursos de ensino superior, o uso de tecnologia adequada ao 

processo de aprendizagem e variada para motivar o aluno não é tão 

comum, o que faz com que os novos professores do ensino fundamental e 

médio, ao ministrarem suas aulas, praticamente copiem o modo de fazê-

lo e o próprio comportamento de alguns de seus professores de faculdade 

[…] (MASETTO, 2000, p. 135). 

 

Na realidade, o quadro apresentado por um grande número de licenciaturas é o da 

“tecno-ausência”: ausência total das novas tecnologias educacionais na formação inicial 

dos professores (LOBATO e MARINHO, 2004). Algumas instituições de ensino têm em 

seu currículo a disciplina “Introdução à Informática”, que apenas permite ao aluno 

conhecer o computador, mas, do ponto de vista educacional, não modifica a ministração 

das disciplinas (VALENTE, 1999). Portanto, o que se percebe, é que ainda se atribui pouco 

ou nenhum valor à competência para docência – importante para atuação docente e 

aprendizagem dos alunos, em detrimento da excessiva valorização do domínio do 

conteúdo.  

Mas, como transformar essa realidade? Se os professores estão saindo das 

universidades sem esses conhecimentos, como irão atuar em sua prática pedagógica? 

Porventura, simplesmente formarão profissionais obsoletos, despreparados para atuar de 

forma ativa na sociedade da informação?  

Acreditamos que um dos nossos maiores desafios é conscientizar e oferecer 

instrumentos ao professor para ensinar de forma diferente daquela que aprendeu, 

contribuindo com a aprendizagem matemática dos alunos. Essa tarefa exige 

operacionalização efetiva das intenções e ações por meio da formação continuada.  
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Poderá vivenciar o processo de formação continuada, se o movimento formativo 

do professor, que já está em exercício, não terminar em sua licenciatura. Apesar de a 

formação inicial ser central para a constituição do professor de Matemática, a adequação 

do professor às transformações ocorridas e às necessidade impostas pela sociedade da 

informação dependem dos momentos de formação continuada vivenciados.  

Assim, de acordo com Costa (2004), é nos momentos de formação continuada que 

vai se trazendo reflexos decisivos na forma como os professores vivem a sua profissão, ou 

seja, ensinam e aprendem Matemática.  

 

3.2. A necessidade de formação continuada 

 

A formação inicial não deve prover “produtos acabados”, mas ser apenas a primeira 

fase de um longo processo (PEREZ, 2009). Deste modo, é falsa a ideia de que ao concluir 

sua graduação, o professor está pronto para atuar profissionalmente, pois segundo as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da Educação Básica 

(2001, p. 9), “[…] as transformações científicas e tecnológicas, que ocorrem de forma 

acelerada, exigem das pessoas novas aprendizagens, não somente no período de formação, 

mas ao longo da vida”. Kenski (2007) também aborda a necessidade da aprendizagem por 

toda a vida, em virtude das constantes mudanças tecnológicas, sendo essa aprendizagem 

uma consequência natural do momento social e tecnológico vivido. Nesse âmbito, Perez 

(1999) argumenta que:  

 

A formação inicial deve propiciar aos licenciados um conhecimento que 

gere uma atitude que valorize a necessidade de uma atualização 

permanente em função das mudanças que se produzem, e fazê-los 

criadores de estratégias e métodos de intervenção, cooperação, análise, 

reflexão e a construir um estilo rigoroso e investigativo (PEREZ, 1999. p. 

271). 

 

  Corroborando essa afirmativa, os PCN‟s (1998, p. 44) destacam a nova visão do 

professor, que “longe de considerar-se um profissional pronto, ao final de sua formação 

acadêmica, tem de continuar em formação permanente ao longo de sua vida profissional”. 

Em Behrens (2000), vemos os quatro pilares de uma aprendizagem ao longo de 

toda a vida, apontados por Delors (1998), que são: aprender a fazer, aprender a conhecer, 

aprender a ser e aprender a conviver. Com base nesses pilares, a principal consequência da 

sociedade do conhecimento é a necessidade de uma formação continuada: “a aprendizagem 
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ao longo da vida enseja superar a visão de terminalidade que era atribuída aos cursos, em 

especial aos de graduação nas faculdades e universidades” (BEHRENS, 2000, p. 78).  

Dessa forma, a aprendizagem configura-se em um processo que nunca está 

acabado, conforme reiteram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

professores da Educação Básica (2001, p. 9): “o fato de o conhecimento ter passado a ser 

um dos recursos fundamentais tende a criar novas dinâmicas sociais e econômicas, e 

também novas políticas, o que pressupõe que a formação deva ser complementada ao 

longo da vida, o que exige formação continuada”.  

Assim, em relação à formação continuada de professores de Matemática, Costa 

(2004) destaca que: 

 

O movimento formativo não pára com o término da Licenciatura, ao 

contrário, se acentua nas relações que estes profissionais estabelecem 

com seus pares […] nos momentos de formação continuada dos quais têm 

oportunidade de participar. Mesmo considerando a formação inicial 

central para a constituição dos professores de Matemática, esta necessita 

ter continuidade. (COSTA, 2004, p. 19). 

 

Portanto, existem novos desafios: convencer o indivíduo de que deverá se inserir 

em um processo de formação continuada que o acompanhará em toda a sua vida 

(MORAN, 2000), e também trabalhar para acabar com o descomprometimento das 

políticas públicas em relação à formação continuada docente. No entanto, essa prática não 

devia ser concebida como desafio, visto que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação para os cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura (2001) já direcionam, 

com muita nitidez, essa iniciativa: 

 

Os currículos dos cursos de Bacharelado/Licenciatura em Matemática 

devem ser elaborados de maneira a desenvolver as seguintes 

competências e habilidades: d) capacidade de aprendizagem continuada, 

sendo sua prática profissional também fonte de produção de 

conhecimento; i) participar de programas de formação continuada 

(DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO 

PARA OS CURSOS DE MATEMÁTICA, BACHARELADO E 

LICENCIATURA, 2001, p. 3-4). 

 

Outro documento nacional, que é o Plano Nacional de Educação (2001), 

configurado na lei nº 10.172 de 9.1.2001, também destaca a necessidade de formação 

continuada. Conforme essa lei, um dos requisitos para a valorização do magistério e a 

consequente melhoria da qualidade do ensino é uma política global do magistério que 
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implica a formação continuada. Esse plano faz menção à prática de se repensar a própria 

formação, tendo em vista formar profissionais cada vez mais qualificados e atualizados, 

que crescem constantemente, dominam a cultura letrada e são capazes de ensinar de acordo 

com as novas exigências. 

Portanto, com base nessas fundamentações, temos a concepção de que os docentes 

precisam estudar, analisar, discutir e, principalmente, vivenciar esses recursos tecnológicos 

educacionais em cursos de formação continuada buscando uma inovação educacional.  

Essa inovação educacional não acontece quando o professor se isola em seu 

ambiente de trabalho; pelo contrário, o trabalho individual estimula a estagnação e 

contribui para que estes não saiam da zona de conforto (PENTEADO, 2009). Portanto, é 

essencial uma formação adequada para o professor e um suporte coletivo para o seu 

trabalho. Sem esse investimento, “[…] os computadores estarão fadados a ficar 

empoeirados em uma sala da escola” (BORBA e PENTEADO, 2010, p. 54).  

Sobre esse trabalho coletivo, Penteado (2009) destaca: 

 

Ninguém há de discordar da dificuldade que é lidar sozinho com 

mudanças e inovações pedagógicas. Além de formação sobre como lidar 

com as máquinas, o professor precisa ter com quem discutir o que 

acontece em sua prática. Sem o envolvimento dos professores não é 

possível pensar na inserção de TIC na escola e, sem formação, esse 

envolvimento não acontece (PENTEADO, 2009, p. 285).  

 

 Ainda não temos um número expressivo de instituições e/ou pessoas que 

desenvolvam e utilizem metodologias diferenciadas que integram teoria e prática, que 

promovam compreensão e uma aprendizagem significativa. Não temos muitas referências, 

pois, na sala de aula, mesmo aquela com melhores recursos, ainda há ênfase no conteúdo, 

no intelectual, na teoria separada da prática. Essa escassez de referências é retratada por 

Costa (2004) da seguinte forma: 

 

Embora seja considerada relevante a conjugação de esforços para que os 

professores de Matemática utilizem essa nova mídia para ajudar a educar 

matematicamente os alunos, especialmente os das escolas públicas, quase 

nada se sabe efetivamente sobre seus efetivos resultados. São 

pouquíssimos os estudos brasileiros nesta linha […] (COSTA, 2004, p. 

11). 

  

 Kawasaki (2008) argumenta que mesmo com a elaboração de diversas iniciativas 

governamentais e algumas pesquisas realizadas na área do uso do computador na 
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Educação, em relação aos processos de ensino e aprendizagem de Matemática, 

vislumbramos suas “trajetórias carentes de bons resultados”. 

Apesar de ser um ponto nevrálgico, essa realidade não representa um aspecto 

intimidador ou desalentador para nossos questionamentos; pelo contrário, ela vem cercear 

de forma intensa a necessidade de uma formação continuada que seja focada nas novas 

formas de ensinar e de aprender por meio das TICE‟s, na aprendizagem significativa, na 

reflexão e na ação, no abstrato e no concreto; isso expressa a importância e a premência de 

nossa pesquisa. 

Assim, concluímos ser fundamental a formação continuada do professor de 

Matemática sobre as TICE‟s, a fim de que essa nova metodologia seja implementada em 

sua prática, com vistas ao aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem.  

 

3.3. Formação do professor em serviço: diferentes processos e suas características  

 

Fiorentini et. al (2005) abordam as várias concepções existentes que tentam 

explicar a formação de professores em serviço. Segundo os autores, as denominações mais 

utilizadas são: capacitação, aperfeiçoamento, treinamento, reciclagem, atualização, 

formação permanente, formação continuada, educação contínua e desenvolvimento 

profissional. Cada uma dessas denominações tem seu significado, fundamentadas em 

diferentes concepções de ensino, e a visão adotada refletirá a perspectiva de formação de 

professores escolhida e implementada.  

Nossa perspectiva adotada é a formação continuada, entendida por Costa (2004, p. 

22) como as “ações formativas realizadas pelo professor para potencializar a sua prática 

pedagógica”.  A partir de uma necessidade comum, um grupo articula um conjunto de 

ações formativas, que compreende estudar, investigar, refletir, analisar, avaliar, mudar, 

participar de encontros de formação, enfim, praticar o que foi aprendido; tudo isso em 

sintonia com as condições de trabalho e a realidade do professor. Esse conjunto de ações 

desencadeia o ensino, por meio do qual os objetivos traçados podem ser alcançados e 

possíveis mudanças na cultura e prática docente podem acontecer. 

Adotamos essa perspectiva em virtude do contexto de realização da nossa pesquisa, 

do tempo disponível para efetivá-la e da natureza das atividades propostas. 

Costa (2004) declara haver diferentes processos de formação dos professores. Um 

deles é o que considera o professor como especialista, que vincula sua formação somente 

ao domínio do conteúdo de sua disciplina e ignora sua formação didático-pedagógica. 
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Nessa perspectiva, o professor de Matemática vive sua profissão sem se apropriar dos 

saberes produzidos no campo da Educação Matemática. Uma segunda concebe o professor 

como artesão, que aprende os saberes necessários a sua profissão por ensaio e erro no seu 

dia a dia, além de decidir autonomamente os rumos de seu trabalho. Outra separa 

nitidamente a teoria da prática, como se a prática fosse subordinada à teoria e 

indissociáveis entre si, ou seja, sua formação se baseia nos pressupostos da racionalidade 

técnica.  

Todos esses processos contribuem para excluir o professor de Matemática das 

decisões e influenciam a prática docente diária, o que repercute em aulas de Matemática 

iguais em qualquer tempo e espaço e a repetição, ano após ano, do mesmo papel. 

Foi nas décadas de 1970 e 1980, que muito se utilizou esse último modelo descrito: 

a racionalidade técnica. Nele praticava-se uma formação descontínua, que não possibilitava 

a construção de novos conhecimentos pelos professores e nem buscava a mudança de suas 

concepções e práticas pedagógicas. Isso, porque se atribuía uma importância maior à teoria 

que à prática, ou seja, o conhecimento teórico produzido pelas universidades era concebido 

como auto-suficiente e superior à experiência do professor.  Subjugava-se sua formação 

inicial, o seu saber em relação às experiências vividas, a realidade e os problemas da sala 

de aula. O modelo era caracterizado por ações pontuais com início, meio e fim. 

 Os professores eram excluídos das reflexões e discussões, que cabiam aos 

formadores, seguindo o modelo tradicional de inovação educacional top-down, na mesma 

lógica da realidade dos alunos em sala de aula frente à supremacia assumida pelo professor 

– fato incompatível com a escola atual. Com base nessas características de formação, o 

professor era visto meramente como um técnico, dependente de especialistas, que aplicaria 

as diretrizes recomendadas pelos palestrantes dos cursos de formação. 

Daí, questionamos: se sobre os ombros do professor repousa a missão de educar, 

por que não considerar sua subjetividade, seu saber, seu cotidiano e sua experiência? Não 

coadunamos com a formação de professores de Matemática concebida sem ter como 

referência a necessidade e realidade docente.  

Segundo Guérios (2005, p. 136), atualmente há “reações adversas dos professores 

quanto aos saberes da formação profissional teoricamente produzidos em pesquisas 

dissociadas da sala de aula”, não tendo credibilidade as formações em que se entregam, de 

forma vertical, os conhecimentos produzidos externamente à realidade escolar sem os 

professores participarem de sua dinamização. Corroborando essa realidade, Espinosa e 

Fiorentini (2005) fazem menção aos resultados das pesquisas acadêmicas distanciadas da 
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prática e da convivência em grupo, os quais se mostram inócuos à compreensão e atuação 

docente em sua sala de aula. Diante dessas práticas, os autores argumentam que é um 

desrespeito ao professor, enquanto sujeito do conhecimento, estudar os seus saberes sem a 

sua efetiva participação.  

Costa (2004) salienta que é necessário avançarmos muito na pesquisa brasileira que 

trata da formação do professor de Matemática em programas de formação continuada, pois 

a maioria ainda limita a participação docente. Ademais, “o hiato entre as pesquisas 

produzidas nas universidades e a prática pedagógica dos professores de Matemática ainda é 

muito forte” (COSTA, 2004, p. 23). 

Já no início dos anos de 1990, ocorre uma mudança de paradigma na formação 

continuada, resultante de pesquisas sobre o pensamento do professor – crenças, 

concepções, valores –, considerando-o um ser reflexivo e investigador. Costa (2004) e 

Ferreira (2003) explicam que essa mudança de foco acontece pela constatação de que a 

prática pedagógica é muito complexa, situação que a racionalidade se mostrou incapaz de 

resolver. Vislumbrou-se, nesse novo paradigma, a tentativa de superar o modelo até então 

em vigor. 

Ferreira (2003) relata que, no início, as pesquisas com base nesse novo paradigma 

eram tímidas e dispersas, e o objetivo era “conhecer como o professor pensa para corrigi-

lo”, numa perspectiva de treinamento. Paulatinamente é que se foi concebendo o professor 

como elemento importante nos processos de ensino e aprendizagem, um profissional com 

história de vida, crenças, valores e concepções, e voltou-se para a busca de soluções para 

os problemas educacionais.  

Nesse novo contexto, a racionalidade em deterioração não marca mais os passos 

dos professores; pelo contrário, os docentes refazem os seus caminhos, avançam em 

harmonia com a nova realidade e rompem concepções pedagógicas já ultrapassadas. 

Enfatizam-se os saberes experienciais dos docentes e sua formação, a qual Guérios (2005, 

p. 134) define como um “movimento processual e permanente de constituição profissional 

do professor”. 

Com o passar do tempo, consubstanciou-se esse novo paradigma baseado na 

epistemologia da prática, o qual atribui importância à natureza do pensamento crítico-

reflexivo do professor e sua influência em seu cotidiano profissional, sendo esse assunto 

destaque em pesquisas educacionais (BAIRRAL, 2005; COSTA, 2004). Nessa perspectiva, 

concebe-se o professor como um profissional autônomo que reflete sobre sua prática com o 

propósito de compreender melhor os processos de ensino e aprendizagem, bem como o 
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contexto que esses processos ocorrem (COSTA, 2004), o que é imprescindível para que as 

mudanças educacionais aconteçam.  

Desse modo, as propostas de formação continuada passaram a ter como ponto de 

partida e de chegada, segundo Fiorentini e Nacarato (2005) e Espinosa e Fiorentini (2005), 

a prática cotidiana do professor, sendo esse o problema e o objeto de estudo e reflexão, em 

um ambiente que busca soluções para seus problemas e necessidades e aperfeiçoamento de 

sua prática.  

Perez (1999) argumenta sobre a importância de se incorporar e valorizar os saberes 

que os professores possuem, principalmente os saberes da experiência que surgem da 

realidade escolar. Segundo o autor, esses saberes docentes advindos do contato direto com 

os alunos devem ser considerados e relacionados com a teoria. Por conseguinte, diferente 

da racionalidade, os saberes experienciais do professor, quando produzidos nesse 

ambiente, se equivalem aos dos “especialistas”.  

Descrevendo esse contexto, Ferreira (2003) afirma que esse processo de formação 

evidencia o trabalho em conjunto entre professores e universidades/ formadores, o qual dá 

voz ao professor que passa a ser considerado “parceiro” do processo de construção do 

conhecimento. 

Bairral (2005) argumenta que essa proposta de formação continuada deve 

possibilitar também ao professor o conhecimento e a utilização de instrumentos que o 

auxiliará a enfrentar, seja sozinho ou em grupo, as diversas situações de aprendizagem 

vivenciadas em seu contexto. Apesar de pontuais, os momentos de formação continuada 

convertem-se na fertilização da prática do professor e na inovação de seus fazeres. Assim, 

cada ação pontual pode converter-se em uma reação não-pontual, cujos resultados podem 

ser vislumbrados ao longo de toda uma caminhada (GUÉRIOS, 2005).  

Nesse viés, os conhecimentos dos professores são construídos por meio da reflexão 

e investigação fundamentadas nas pesquisas desenvolvidas na área de Educação 

Matemática, adotando o postulado de que o professor é sujeito e protagonista de sua 

formação. Em um movimento recursivo de ação-reflexão-ação, o professor busca soluções 

que ultrapassam aquelas ideias advindas do senso comum, mas encontra nas contribuições 

teóricas uma identidade com o seu problema, permitindo-lhe, dessa maneira, aumentar a 

sua autonomia profissional. 

Destaca-se nesse paradigma de formação, a ação de “criticar”, que diz respeito a 

uma análise, um exame ou apreciação cuidadosa e detalhada a fim de destacar defeitos 

e/ou qualidades. As ações docentes de criticidade, seja no pensamento, nas interações, nas 
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propostas, ou em qualquer outra ação do professor, são consideradas como um dos 

principais pontos que influenciam o desenvolvimento do conhecimento desse profissional. 

Segundo Bairral (2005), essa reflexão crítica representa uma ação reconstrutiva da prática 

escolar, que analisa a importância de questões em relação ao aspecto pedagógico e às 

possíveis mudanças a serem efetivadas nos processos de ensino e aprendizagem.  

Outra questão importante a ser trabalhada na formação, delineada por Imbernón 

(1994, p. 33), citado por Perez (1999, p. 278), é a aquisição de destrezas práticas pelo 

professor que visem um comportamento adequado a cada situação. As atividades com o 

computador mudam o tipo de controle exercido pelo professor durante as aulas, pois com 

esse recurso os alunos podem trilhar caminhos diversos e descobrir coisas novas que o 

professor não sabia (PENTEADO, 1999), exigindo-lhe um comportamento apropriado para 

enfrentar essas situações.  

Nesse contexto, a aquisição evidenciada por Imbernón (1994) pode ser relacionada 

à zona de risco – “entrar em diálogo direto com os alunos, correr o risco de ouvir uma 

pergunta para a qual no momento talvez não tenhamos resposta, e propor aos alunos que 

pesquisemos juntos para buscarmos a resposta” (MASETTO, 2000, p. 142) – a fim de que 

o professor adquira capacidade de saber o que fazer em “situações conflituosas e que 

provocam incertezas”.  

Guérios (2005) destaca os elementos fundamentais num processo de formação: o 

trabalho coletivo, a aprendizagem de novos referenciais teóricos e práticos, a necessidade 

de novas experiências didáticas a partir de inovações metodológicas, e a reflexão 

permanente e sistemática antes, durante e após as experiências vivenciadas. Com base 

nesses elementos, pretendemos que o professor passe por processos de aprendizagens e 

mudanças, de diferentes naturezas. 

Segundo Baldino (1999), a mudança é a aposta para extinguir o fracasso do ensino 

da Matemática, seja a mudança na escola, na sala de aula, no aluno e no professor. Em suas 

pesquisas, esse autor evidencia a polissemia da palavra mudança, que pode significar a 

transformação dos currículos, o uso de novas tecnologias, a alteração das normas na sala de 

aula, as mudanças dos conhecimentos, das práticas e das crenças dos professores, a 

tentativa de aperfeiçoamento dos processos de ensino e aprendizagem, dentre outros 

significados. 

Nessa urgência e possibilidade de mudanças, enfatizamos a necessidade de 

modificar algumas práticas do professor. Perez (1999) destaca que existem vários autores 

que consideram o professor como central para que as transformações na escola e na 
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sociedade aconteçam, sendo esse o principal mediador entre os conhecimentos 

matemáticos historicamente produzidos e os alunos. Corroborando essa perspectiva, 

Kawasaki (2008) afirma que as iniciativas governamentais a nível nacional para a 

incorporação das tecnologias na sala de aula, destacam o professor como “o agente de 

mudanças das práticas pedagógicas”. 

Outro aspecto a se considerar, de acordo com Costa (2004, p. 18), é a maneira 

como o professor é envolvido no processo de formação continuada, pois as escolhas feitas 

pelos professores depois da graduação dependem dos espaços de formação continuada 

oferecidos – um espaço de formação continuada baseado em um processo dinâmico e 

evolutivo da função do professor, cujas atividades visam a formação de profissionais 

autônomos e responsáveis – e é nesse contexto que o docente “vai constituindo um jeito de 

ser professor […]”.   

Acerca desse envolvimento do professor em processos de formação, em especial, 

aqueles relativos aos projetos de inovação, Fullan e Stiegelbauer (1991), citados por 

Penteado (1997), narram os critérios que influenciam o nível de envolvimento do professor 

nesses projetos de inovação, tais como: a necessidade ou interesse em aprender e mudar, o 

que o professor terá que fazer para mudar, como essa mudança afetará a sua vida 

profissional e pessoal, e como a experiência será gratificante em relação à interação com 

colegas e outros. 

Ponte e Serrazina (2004, p. 32) afirmam que essa formação “pode contribuir para a 

mudança de concepções, mas essas não ocorrem só no quadro de processos de formação”. 

Segundo esses autores, o crescimento do professor não resulta de uma única intervenção, 

mas é um processo evolutivo lento que exige a vinculação de vários aspectos, como 

mudanças organizacionais, a relação dos professores com os conteúdos que ensinam e a 

indispensável formação. Mudanças acontecem em um processo difícil, lento e penoso, 

enfrentando problemas e resistências no meio do caminho. Essas mudanças, então, 

dependem de todo um contexto geral. 

No bojo dessas ideias, reconhecemos as limitações da formação continuada, mas 

também a sua importância, o que agudiza ainda mais o nosso desejo de contribuir de 

maneira extremamente responsável por meio da nossa proposta de formação continuada, a 

qual descrevemos a seguir. 
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3.4. Nossa proposta de formação continuada 

 

Sabemos que, de maneira geral, a formação inicial não prepara para o uso das 

tecnologias e de novas metodologias. Entretanto, não é nossa intenção relacionar a 

formação continuada com a ideia de suprir as defasagens da formação inicial ou de ser um 

paliativo que reforça a permanência de uma formação inicial deficitária. Almejamos 

vislumbrar uma formação constante do profissional, visto que esse nunca está totalmente 

completo, não domina todo o conhecimento do seu campo de saber e está sempre em 

constante formação. Assim sendo, existe uma premência em preparar os professores, 

profissionais da Educação, para as incessantes mudanças sofridas pela sociedade da 

informação, cada vez mais fugazes e profundas:  

 

A formação de professores como preparação profissional passa a ter 

papel crucial, no atual contexto, agora para possibilitar que possam 

experimentar, em seu próprio processo de aprendizagem, o 

desenvolvimento de competências necessárias para atuar nesse novo 

cenário, reconhecendo-a como parte de uma trajetória de formação 

permanente ao longo da vida (DIRETRIZES CURRICULARES 

NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, 2001, p. 11). 

 

Essa preparação profissional não consiste em produzir receitas prontas e acabadas 

ou prescrever modelos de prática, como as denominadas formas de “capacitação, 

treinamento ou reciclagem”, as quais contradizem nossa concepção de formação.  

Ao dispor-nos a oferecer uma proposta de prática pedagógica renovada, relevante 

e significativa, fundada em pressupostos teóricos e metodológicos que estabelecem 

ressonância entre si, partiremos da possibilidade do professor de Matemática utilizar as 

TICE´s e, especificamente, os OA's, para a sua formação e para a formação de seus alunos. 

Ornellas e Schwarzelmüller (2006, p. 8) avaliam que a utilização plena dos OA's “depende 

da capacitação dos professores das escolas de Educação Básica, bem como de uma rede 

para troca de experiências entre eles”. 

Nosso alvo é auxiliar o docente, por meio da formação continuada, na busca de 

novos caminhos metodológicos, para que cada um possa analisar, refletir e inferir 

conforme suas experiências, vivências e troca de ideias entre os colegas, visto que são 

subjetivos os modos de caminhar, as significações, as emoções e a história de vida de cada 

docente. Essa perspectiva é corroborada por Guérios (2005), ao ressaltar que os 

conhecimentos adquiridos nos momentos formais interagem com a vida do professor, em 
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relação aos aspectos profissionais, pessoais, afetivos e emocionais, bem como com a 

experiência vivenciada e a reflexão recursiva.  

A respeito dessa formação, assim como Gallotta (2004), destacamos que é preciso 

formar o professor para utilizar os recursos da tecnologia computacional como uma nova 

geração. Logo, concordamos com Mercado e Silva (2008) e Fernandes e Oliveira (2010), 

que para se formar professores comprometidos com a adoção dessa nova geração e com a 

quebra do paradigma tradicional de ensino, é necessário que a formação submeter-se aos 

seguintes critérios: baseie-se em instrumentos educacionais disponibilizados pela 

tecnologia de forma que atuem sob um espírito investigativo; vá além da simples 

instrumentalização para que não sejam meros consumidores de recursos tecnológicos; 

forme agente de criação e de refinamento de estratégias de aprendizagem significativa; 

prepare docentes para utilizar os novos recursos como novas possibilidades didático-

metodológicas nos processos de ensino e aprendizagem; e estabeleça novas práticas 

pedagógicas. 

Como Costa (2004), destacamos a importância de os professores e pesquisadores 

buscarem juntos, solução para os problemas advindos da prática pedagógica. Cumprindo 

essa missão, ofereceremos oportunidade aos docentes de Matemática, por meio da 

formação continuada, para vivenciar e incorporar à sua prática uma metodologia de ensino 

alternativa – os OA's – fundamental para aumentar as possibilidades dos alunos 

construírem seus conhecimentos em um processo de aprendizagem significativa.  

Segundo Costa e Oliveira (2004, p. 138), “a educação continuada de professores e o 

acompanhamento crítico das atividades pedagógicas e dos materiais disponibilizados para 

os ambientes de aprendizagem enriquecidos pelas novas tecnologias ampliam a chance de 

uma qualidade cada vez maior para o processo educacional”. 

Nossa proposta é vivenciar os OA's, analisando-os à luz da TAS, com ênfase na 

forma sistemática de influência da estrutura cognitiva do alunos, ou seja, nas condições de 

ocorrência e nos recursos facilitadores da aprendizagem significativa. Dessa forma, o papel 

dos OA's e da TAS na formação dos professores será de uma orientação desejável ao 

ensino de Matemática com seus alunos em sua sala de aula. 

 Intercalaremos as experiências com os OA's com a discussão coletiva, crítica e 

reflexiva sobre suas potencialidades e limitações, de maneira que essa dinâmica efetiva-se 

em todas as fases, conforme preconizam as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação de professores da Educação Básica (2001): 
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Urge, pois, inserir as diversas tecnologias da informação e das 

comunicações no desenvolvimento dos cursos de formação de 

professores, preparando-os para a finalidade mais nobre da educação 

escolar: a gestão e a definição de referências éticas, científicas e estéticas 

para a troca e negociação de sentido, que acontece especialmente na 

interação e no trabalho escolar coletivo. Gerir e referir o sentido serão 

mais importantes e o professor precisará aprender a fazê-los em 

ambientes reais e virtuais (DIRETRIZES CURRICULARES 

NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA, 2001, p. 25). 

 

Henrique et. al (2010) contribuem para evidenciar a importância de nossa pesquisa, 

ao relatarem que a situação atual da informática na escola é caracterizada pela pouca 

exploração dos OA's, pelas dificuldades de introduzir esses OA's nos processos de ensino e 

aprendizagem e pela necessidade de existir uma avaliação sistemática desses recursos 

tecnológicos, tanto pelos professores como pelos alunos; por esse motivo, os pesquisadores 

consideram esse tema de pesquisa um campo de investigação muito importante para ser 

desenvolvido atualmente. 

Além disso, baseamos nossas ações na dimensão de investigação abordada por 

Oliveira e Ponte (1997), a qual considera como fundamentos, as concepções, crenças, 

atitudes e identidade profissional do professor; como conhecimento de base, os saberes 

relacionados à Matemática, seu ensino e aprendizagem, e o aluno; e como conhecimento 

na ação, o saber-fazer, os dilemas e a tomada de decisões dos docentes. 

Nossa formação se destaca também pelo cenário construído, o qual oferece um 

espaço diferenciado e importante de comunicação docente. Buscamos estabelecer uma 

comunidade que dispõe de recursos presenciais e virtuais para as diferentes interações em 

grupo, caracterizando-se por uma relação de respeito e confiança, de liberdade para 

explicitar e socializar ideias e práticas, com a convicção de contribuição crítica para que as 

TICE‟s façam parte da profissão do professor e para que todos os participantes possam ter 

a possibilidade de aprender e de mudar.  

Com base nesse pressuposto, buscamos um ambiente no qual se aprenderá a 

trabalhar em grupo, dividir experiências, coletivizar, partilhar, humanizar, num processo 

contínuo de discussão a partir da contribuição de cada um advinda de suas pesquisas; um 

ambiente de mutualidade, onde um aprende com o outro, em uma troca intersubjetiva de 

conhecimentos, pensamentos e experiências. Enfim, buscamos um “espaço da liberdade 

para a criação, para a composição de novos fazeres, para as tentativas, para a inovação” 

(GUÉRIOS, 2005).  
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Como resultado dessas contribuições, fazemos menção à argumentação de Nóvoa 

(1992) que salienta a importância das formações que possuem como referência as 

“dimensões coletivas”, pois essas favorecem a emancipação e a consolidação profissional. 

Ademais, Lopes e Souza Junior (2007) destacam que, em um processo de reflexão, o 

trabalho em grupo pode promover aprendizagens e mudanças dos professores e dos 

formadores de professores. 

Concebemos esse trabalho em grupo de nossa pesquisa como cooperação, a qual é 

conceituada por Fiorentini (2010) como uma relação em que uns ajudam os outros e 

realizam atividades sem muita autonomia e poder de decisão sobre elas, cujos objetivos 

não foram definidos pelo grupo e a proposta de estudo é trazida por alguém de fora. Apesar 

desse grupo de professores produzir conhecimento e ajudar uns aos outros, esse trabalho 

não chega a ser colaborativo, como o desenvolvido por Ferreira (2003). 

Para adentrar nesse cenário, o professor é convidado a se despir de preconceitos e 

se dispor a experimentar e implementar novas ideias, com coragem, atitude e entusiasmo 

para adotar novas posturas. Também é fundamental que ele acredite em seu potencial, 

tenha convicção de que sua prática é importante e merece momentos de discussão e 

reflexão coletiva. É preciso que ele se veja como um nó de uma rede que conecta vários 

atores, embora essa concepção ainda possua um caráter de experimentação e novidade 

(PENTEADO, 2009). Assim, ele estará disponível para novas aprendizagens, momentos de 

ação, investigação e reflexão, de forma individual e coletiva.  

Não é nossa pretensão conceber o trabalho coletivo dos professores como uma ação 

fácil de promover. Pelo contrário, assim como Penteado (2009), temos a consciência de 

que existe um nível de complexidade e dificuldade para efetuar um trabalho coletivo, 

especialmente com um grupo de professores. Sabemos que, principalmente, o professor 

que sempre trabalhou isolado, cuja rotina consiste em repetir o mesmo papel ano após ano, 

terá uma maior dificuldade de adaptação e transformação, o que exigirá tempo e 

persistência. Porém, apesar das dificuldades que vamos enfrentar para a execução dessa 

ação, é essa premissa de pensar e agir coletivamente que impulsionará o professor para o 

trabalho na zona de risco, no qual passará por aprendizagens e mudanças em busca da 

utilização das TICE‟s em suas aulas. 

Também inserimos os professores num processo de investigação que propõe o 

aperfeiçoamento de sua prática pedagógica a partir da caracterização de contribuições 

advindas das experiências vivenciadas com os OA's nos momentos de formação e em sua 

sala de aula. Essa investigação sobre sua prática, com o professor e pelo professor, é 
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condição para o seu progresso profissional. Nossos fundamentos para a investigação são 

algumas competências referenciadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

de professores da Educação Básica (2001) que consistem em: 

 

[...] sistematizar e socializar a reflexão sobre a prática docente, 

investigando o contexto educativo e analisando a própria prática 

profissional; utilizar-se dos conhecimentos para manter-se atualizado em 

relação aos conteúdos de ensino e ao conhecimento pedagógico; utilizar 

resultados de pesquisa para o aprimoramento de sua prática profissional 

(DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 2001, p. 44). 

 

Coadunando com Costa (2004), concebemos a reflexão como condição necessária 

para a investigação da prática do professor. Nesse âmbito, Perez (2009) define a reflexão 

como um processo no qual o professor analisa sua prática, compartilha suas ideias, 

participa de discussões coletivas, descreve experiências, constrói teorias, avalia 

metodologias e compila dados. Essa reflexão sobre a prática docente, evidenciada nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, 

também é destacada por Bairral (2005, p. 52), ao afirmar que: “o professor é um 

profissional que deve constantemente aprender a aprender e refletir criticamente sobre sua 

prática”.  

A premissa da reflexão permite ao professor conscientizar-se sobre suas crenças e 

práticas, autoavaliar sua atuação como um investigador, com o intuito de depreender novas 

práticas. Polettini (1999, p. 250) argumenta que, quando refletimos sobre a nossa realidade 

a partir de uma análise crítica, existe a possibilidade de aprendizagem e de mudança, e a 

decisão de mudar ou resistir à mudança, depende de “nosso conhecimento, crenças, 

características pessoais e interesses”. No aspecto do interesse, também existem as 

preocupações e prioridades do professor naquele momento de sua vida. 

 A reflexão é um processo simultâneo e contínuo à ação, embora não tenham uma 

relação direta, imediata e linear de causa e feito, mas dependem do processo do percurso 

(GUÉRIOS, 2005). Ambas possuem um caráter de crítica e de autocrítica, correspondendo 

a um compromisso social (PEREZ, 1999). 

Esse processo de recursividade – ação e reflexão – influi nas ações passadas e 

futuras, cujas ideias formadas vão se transformando em fundamento teórico que serve 

como subsídios para a construção de novos conhecimentos. Portanto, a partir de um 

trabalho crítico com os professores, os questionamentos feitos levam às reflexões que, por 
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sua vez, promovem um “desequilíbrio inicial” essencial para que ocorra uma 

reestruturação no pensamento e a consequente emissão de opinião.  

Perez (2009) descreve duas maneiras de como o conhecimento em ação é 

desenvolvido e adquirido pelo professor. Essas duas maneiras indicam como formar o 

professor para ser capaz de refletir “na sua prática e sobre ela”, tendo em vista torná-lo 

pesquisador de sua própria prática pedagógica.  A reflexão-na-ação é aquela que ocorre 

simultaneamente à prática, enquanto que a reflexão-sobre-a-ação ocorre após a ação; sendo 

esta última, parte de programas de formação continuada, onde se faz uma pausa e analisa o 

que ocorreu em certa situação (PEREZ, 2009).  

Essas duas maneiras de refletir são importantes para o trabalho do professor, 

conforme descreve Perez (1999, p. 273): “a reflexão na e sobre a prática é pré-requisito 

para que o professor conquiste sua autonomia e se torne um membro atuante na escola 

[…]”. Costa (2004) aponta também para essa visão, ao retratar que esses tipos de reflexão 

desenvolvem no professor suas capacidades de análise, indagação, criticidade e 

processamento da informação. Além dessas contribuições, assim como Borba e Penteado 

(2010), percebemos a reflexão coletiva como primordial para o professor aprender a lidar 

com as incertezas oriundas das TICE‟s, cujas características quantitativas e qualitativas são 

“novas em relação à memória”. 

Essa perspectiva é tema de muitas pesquisas que tratam da importância dos 

professores de Matemática escolar possuir uma postura reflexiva (COSTA, 2004; 

ESPINOSA e FIORENTINI, 2005; GUÉRIOS, 2005; PENTEADO, 2009; PEREZ, 2009). 

Com base nessas argumentações, nossa proposta de formação não se limita à 

experiência de inserção do computador nas aulas de Matemática, mas vai além, preocupa-

se com a formação de um professor que saiba avaliar o recurso tecnológico (OA) para 

poder escolhê-lo, refletir as melhores maneiras de utilizá-lo, e as possíveis implicações 

dessa ação na sua prática pedagógica. Portanto, o maior desafio não está na instrumentação 

técnica, mas nas formas produtivas e viáveis de se utilizar as TICE‟s nos processos de 

ensino e aprendizagem, no currículo vigente, nas situações reais dos professores e da 

escola (KENSKI, 2007) – temas que discutimos no decorrer do processo de formação. 

Logo, concordamos com Carneiro (2005), de que somente por meio desses conhecimentos 

– potencialidades e possibilidades de uso dos recursos tecnológicos – é que se poderá 

vislumbrar a inserção da informática na escola. 

Behrens (2000) enfatiza a importância desses momentos na formação continuada 

para a atuação do professor: 
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A consistência teórica e metodológica do professor para atuar nesse novo 

paradigma depende da proposição de formação continuada, da 

oportunidade de discutir com seus pares seus sucessos e suas 

dificuldades, e, principalmente, de momentos que contemplem a reflexão 

sobre ação pedagógica, que venham desencadear novos processos de 

atuação em sala de aula (BEHRENS, 2000, p. 129). 

 

 Ademais, em nossa formação, trabalhamos com os professores sobre a postura 

docente adotada no trabalho com as TICE‟s. Alguns professores concentram sua atuação, 

na sala de aula, numa “zona de conforto”, onde se conhece tudo, limitando-se ao 

previsível. Assim como Masetto (2000, p. 142), sabemos que sair da zona de conforto gera 

um grande desconforto e uma insegurança nos professores.  

Esses não avançam para a chamada “zona de risco”, onde a tecnologia está presente 

e se trabalha com desafios, novas situações, o imprevisível e a perda de controle (BORBA 

e PENTEADO, 2010). Além disso, na “zona de risco”, o grau de previsibilidade das 

situações é bem menor que nas atividades envolvendo outras mídias mais comuns na sala 

de aula (PENTEADO, 1999), o que aumenta a ocorrência do inesperado.  

 Entrar na “zona de risco”, na qual está a tecnologia, exige do professor formação e 

atualização constante, uma maior familiaridade com o software e com o conteúdo 

matemático, o que pressupõe movimento em busca de aprender novos conhecimentos, se 

transformar, desenvolver, aperfeiçoar, ser ousado e flexível.  

 Em contrapartida, com base em Borba e Penteado (2010), argumentamos que 

muitos professores não se lançam rumo à “zona de risco”, não apreciam enfrentar essa 

situação. Justificam sua estagnação por não acreditar que os computadores foram 

adquiridos para serem por eles utilizados, porque não estão preparados, pelo fato da escola 

não oferecer condições para o uso das máquinas, porque não têm apoio para enfrentar essa 

situação, porque o aluno não tem computador, ou por comodismo, talvez ainda por 

insatisfação com a política norteadora da escola e também pelo medo da novidade que a 

tecnologia representa (BORBA e PENTEADO, 2010; COSTA e OLIVEIRA, 2004; 

PENTEADO, 2009).  

Muitos docentes têm medo de se mostrar incompetentes frente aos colegas de 

trabalho, medo de “estragar” o computador e de não conseguir desenvolver as 

competências exigidas por esses novos recursos tecnológicos, sentindo-se oprimidos 

(PENTEADO, 1997). Também existem aqueles que não gostariam de correr o risco, de se 

sentir menos competente que seus alunos em relação à utilização da tecnologia ou acerca 

de aprendizagem por meio das novas mídias (COSTA, 2004). Esse medo, insegurança ou 
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receio é entendido por Penteado (1997) como uma “instabilidade emocional”, fruto dos 

riscos e das mudanças que atingem a “zona de conforto” do professor.  

Há também professores que se preocupam demasiadamente com o tempo, que é 

muito restrito e as aulas diferenciadas exigem um tempo maior. Mas, Behrens (2000, p. 

126) rompe com essa preocupação ao questionar: “[…] aos docentes que tiveram tanto 

tempo para trabalhar com aulas expositivas: Será que os alunos aprenderam? Trata-se de 

tempo ou de aprendizagem para a vida?”. 

Fundamentando em Stahl (1997), ressaltamos que a resistência dos professores e a 

sua inércia ainda são grandes, as quais os levam a conceber o computador como um 

obstáculo, e não como um auxílio ou suporte. Alguns fatores podem influenciar 

positivamente a aceitação dos professores e diminuir essa resistência, tais como: a 

percepção da facilidade de uso, da vantagem de sua utilização em relação às outras mídias, 

da compatibilidade com o ambiente e da possibilidade de experimentar e comprovar sua 

eficácia. 

Mesmo diante da resistência ou da aceitação, nenhum fator isenta o professor de 

sua responsabilidade de oferecer a melhor metodologia que puder para contribuir com os 

processos de ensino e aprendizagem. 

Nessa tentativa de oferecer a melhor metodologia, o que acontece é que quando 

existe uma prática dos professores em ambientes computacionais, essa ainda parece ser 

experimental, sem uma concepção pedagógica que possa servir de orientação. No bojo 

dessas ideias, discutimos com os professores, em nossa proposta de formação continuada, a 

concepção do trabalho com as tecnologias, a fim de que o docente não corra o risco de 

desenvolver práticas didáticas da “idade da pedra”, com o auxílio da tecnologia da “idade 

do espaço” (VALENTE, 1999). 

Seguindo esse modelo, há docentes que usam a tecnologia sem estar na “zona de 

risco”, mudando a tecnologia de ensino utilizada em suas aulas, sem alterar sua prática, 

como se, “ao mudar o suporte, a mídia, o processo de ensino-aprendizagem de Matemática 

melhorasse automaticamente” (FERNANDES e OLIVEIRA, 2010).  

Moran (2000, p. 63) caracteriza essa ação de usar a tecnologia sem estar na “zona 

de risco” como “dar um verniz de modernidade, sem mexer no essencial”. Nesse caso, os 

professores acabam por restringir a tecnologia a usos pouco interativos, sem extrair dela 

seu real potencial, pois a tecnologia passa a ser usada apenas para informatizar o processo 

de ensino tradicional, e não como um suporte do processo de construção do conhecimento.  
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Daí a importância de se trabalhar com os professores o modo como o computador é 

utilizado, o que depende muito de suas próprias ações. Sozinhas, as tecnologias não 

permitem ao aluno compreender um conteúdo, por isso, a aprendizagem depende da forma 

como elas são utilizadas e de como o aluno está sendo desafiado, evidenciando as funções 

dos atores educacionais, em especial, a função do professor, como peça chave para o 

efetivo uso dos computadores na escola.  Em vista disso, uma nova ação docente “não se 

trata apenas de uma mudança de método, mas de uma postura pedagógica” (BEHRENS, 

2000, p. 88), a qual é reflexo de uma concepção pedagógica de trabalho com as TICE‟s. 

Por esse prisma, é necessário refletir sobre o papel das tecnologias na aprendizagem 

dos alunos. Nessa reflexão, é preciso considerar que a concepção do trabalho do professor 

com as tecnologias de forma crítica, priorizando o educacional sobre o instrumental e 

dando ênfase ao potencial pedagógico da ferramenta. É de responsabilidade do professor 

discernir as ferramentas que são efetivamente potenciais do ponto de vista educacional dos 

“arcabouços vazios de significado educativo” que representam “uma cortina de fumaça que 

mascara a falta de informação ou mesmo informações incorretas ou de fontes duvidosas ali 

contidas” (COSTA e OLIVEIRA, 2004, p. 129, 133).   

Stahl (1997, p. 8) salienta que “é preciso que os professores estabeleçam o quê, 

como, onde, como, porque, para quê, a quem e para quem servem as novas tecnologias”, a 

fim de fazer uso delas de forma responsável. 

Teresa Assude, professora da Universidade de Provence, na França, observou a 

prática de educadores ao utilizar tecnologias no ensino da Matemática. A pesquisadora 

percebeu que muitos docentes privilegiavam o uso do recurso em si, impedindo o que 

realmente é importante: a reflexão, conforme relata Kalena (2011), na entrevista realizada 

com a professora: 

 

Uma das principais conclusões dela foi a seguinte: o mais importante ao 

propor uma atividade com essa tecnologia é deixar os alunos 

experimentarem as possibilidades dela a fim de escolherem a mais 

apropriada. Fornecer um passo a passo de como realizar o trabalho, 

listando os botões e as ferramentas que devem ser acessados, não ajuda o 

aluno (KALENA, 2011, p. 105).  

 

Com base nesse pressuposto, as ações do professor visam cooperar para que o aluno 

use as tecnologias para facilitar a aprendizagem e para construir o seu próprio 

conhecimento, sem que seja comandado por elas ou por quem as programou, constituindo-

se instrumentos de aprendizagem significativa (MASETTO, 2000).  
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Não preconizamos, então, o uso de tecnologias estanques, mas com uma visão 

holística de integração das diferentes mídias, não de modo esparso e sempre da mesma 

maneira, mas com diversidade, criatividade e adequação aos objetivos propostos. Portanto, 

os atores educacionais precisam adotar uma prática tendo como base a visão crítica em 

relação ao uso dos recursos tecnológicos disponíveis para a aprendizagem, conforme 

Guérios (2005) afirma: 

 

A perspectiva inovadora da prática pedagógica não reside na aplicação 

pura e simples de uma nova técnica de ensino, mas sim na postura 

diferenciada que o professor e os alunos apresentam em relação ao 

conhecimento. Uma postura interrogativa, questionadora, investigativa, 

exploratória e de produção e negociação de sentidos perante o saber 

(GUÉRIOS, 2005, p. 146). 

 

 Sorg (2011) destaca as cinco práticas que podem facilitar a utilização da tecnologia 

para realmente promover a aprendizagem: saber para que usar a tecnologia; transformar o 

jeito de dar aula; mudar a relação entre professor e aluno; e formar os professores. 

Valente (1997) argumenta sobre o uso inteligente do computador na Educação, 

elucidando que esse uso não é inerente à máquina, mas à maneira como nós concebemos a 

atividade que por meio dele será realizada. No bojo dessa ideia, refletimos juntamente com 

o autor sobre a aprendizagem mediada pelo computador por meio de duas vertentes: a 

promoção do ensino ou a construção do conhecimento pelo aluno. Seguindo uma 

abordagem educacional que prioriza o ensino, o uso do computador assume o papel de 

máquina de ensinar, o computador e o professor são os donos do saber, e o aluno um ser 

passivo e vazio que deve ser preenchido. Em contrapartida, quando se deseja promover a 

aprendizagem por meio do computador, o aluno busca informações, altera as que possui, 

cria suas próprias soluções, interage com os colegas, o professor e a máquina. Assim, a 

concepção de trabalho com as TICE´s, que usa o computador de forma inteligente, 

corresponde a identificar, do ponto de vista pedagógico, o que é importante, e aproveitar a 

tecnologia para alcançar essa meta (VALENTE, 1997).  

 Quando se tem uma concepção pedagógica que orienta o trabalho com as TICE‟s 

de maneira crítica, existe a possibilidade de se alterar os papeis do professor e do aluno – 

outro tema de discussão da nossa proposta de formação.  

O professor de Matemática que, há tempos passados, era conhecido como alguém 

que dominava um conhecimento que muitos não sabiam, que tinha poder na escola e em 

sua classe, era auto-suficiente profissionalmente e lhe bastava saber Matemática, tem seu 
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papel modificado. De posse das tecnologias como um recurso para auxiliar a 

aprendizagem, o docente tem seu papel ampliado significativamente. Segundo Behrens 

(2000, p. 87): “servindo como instrumentos, o computador e a rede de informações 

aparecem como suportes relevantes na proposição de uma ação docente inovadora”.  

Por meio de uma ação pedagógica renovada, o foco atual do professor passa a ser a 

aprendizagem com base interdisciplinar e tem como desafio superar a fragmentação e a 

reprodução para promover a produção do conhecimento. Por esse prisma, o eixo de sua 

ação transita do ensinar para o “aprender a aprender”. Elimina sua autoridade de dono da 

verdade, para tornar-se pesquisador, questionador, investigador crítico e reflexivo. Sua 

prática, que antes se fundamentava no “paradigma fordista”, se restringia em “empurrar” a 

informação ao aluno; nesse novo contexto, implica em criar situações em que o aluno 

“puxe” a informação, num processo de resolução de problemas significativos e reflexão 

sobre os resultados obtidos (VALENTE, 1999).  

Com base nessa nova ação, o professor se torna um mediador/orientador, 

facilitador, que motiva, estimula, problematiza e ajuda os alunos a interpretar as 

informações, relacioná-las e contextualizá-las, oferecendo uma orientação intelectual, 

emocional e gerencial. O professor age para que as novas informações se tornem 

significativas para os alunos, possibilitando que eles as compreendam, reelaborem-nas e 

adaptem-nas aos seus contextos pessoais. Atua com base numa natureza emancipadora, ao 

utilizar recursos pedagógicos que consideram os alunos agentes críticos de sua realidade.  

Por sua vez, o aluno deixa de ser passivo e de reproduzir, para tornar-se crítico, 

criativo, descobridor, pesquisador e atuante, a fim de que professor e aluno construam 

juntos o conhecimento, com base numa visão de parceria, cooperação, dinamicidade, 

interação e trabalho coletivo. Passa pela transição de produto e objeto para ser sujeito e 

produtor de seu próprio conhecimento (BEHRENS, 2000).  

Coadunando com Stahl (1997), endossamos que o aluno não precisa mais dominar 

o conteúdo, mas ter domínio do seu processo de aprendizagem. Nessa nova realidade, 

saber intervir no conhecimento tem mais valor do que armazená-lo. Em vista disso, ele não 

assume a postura de apenas aceitar o conhecimento tal como lhe for transmitido, mas lhe 

cabe a sua interpretação.  

Assim, o aluno é preparado para pensar/refletir e atuar de forma autônoma e crítica, 

ser ativo, tomar decisões, compreender o que está fazendo, realizar tarefas, aprimorar suas 

ideias e habilidades, saber agir nas diferentes situações da vida de forma original e 

autêntica e, principalmente, ser transformador da sua realidade social. Enfim, o aluno é 
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preparado para ter claro que “aprender é fundamental para sobreviver na sociedade do 

conhecimento” (VALENTE, 1999, p. 36). 

Com base em Guérios (2005), afirmamos que a participação de ações nesses 

espaços de formação, os quais trabalham os elementos discutidos nesse texto, promove 

transformação na prática docente, como atitudes frente às situações didáticas e o papel 

desempenhado pelo espaço de formação no decorrer do processo. Espinosa e Fiorentini 

(2005, p.153) denominam esse processo de (re) significação, o qual produz “(novos) 

significados e (novas) interpretações sobre o que sabemos, dizemos e fazemos”. Nesse 

âmbito, reforça-se a ideia de que essa transformação não é deflagrada exclusivamente pelas 

modalidades didáticas ou propostas metodológicas que foram trabalhadas, mas é a busca 

de sentido do que os docentes fazem e do modo como fazem, que os faz transitar de uma 

postura para outra, tornando-se sujeitos que produzem práticas e estabelecem relações com 

o conhecimento escolar (GUÉRIOS, 2005). Uma transformação é gerada a partir da 

aprendizagem, investigação, ação, reflexão, interação, cuja gênese não está nas ações em 

si, mas nas relações estabelecidas entre elas e o professor. 

Sabemos que a transformação da prática do professor é paulatina e demorada; 

difícil, mas possível. Como Bairral (2005), destacamos que não é fácil identificar as 

reflexões e as mudanças, relativas ao aspecto epistemológico, no perfil dos professores 

durante cursos de curta duração, pois o pensamento crítico é um processo no qual se 

analisa, em longo prazo, uma dada situação educacional. Kawasaki (2008, p. 13) corrobora 

essa assertiva ao salientar que “mudanças podem não ser perceptíveis ao nosso olhar, no 

tempo determinado por uma investigação”. 

Mesmo assim, é possível retratar aprendizagens obtidas por meio das experiências 

vivenciadas e as reflexões críticas registradas. Por conseguinte, não tivemos a pretensão de 

promover uma transformação rápida do professor relacionada aos aspectos do 

conhecimento e da prática, mas, apenas iniciamos um processo que, com seriedade e 

interesse, será consolidado posteriormente. Assim, buscamos criar uma trajetória 

possibilitadora de transformações num caminhar evolutivo: “O que fazemos é exercer um 

compromisso e convidar pessoas para que se juntem a nós” (BALDINO, 1999, p. 243). 

O patamar que, desde o início, desejamos alcançar, é que os desafios propostos 

fossem superados pelos professores que, ao refletirem sobre a ação docente, iniciariam um 

trabalho com seus alunos adotando uma postura diferenciada, ultrapassando barreiras antes 

consideradas intransponíveis, utilizando boas metodologias tecnológicas, oferecendo aos 

educandos aprendizagens para toda a vida e atendendo às demandas da sociedade da 
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informação. Que os momentos de formação continuada fossem fertilizados em novas 

práticas, aperfeiçoadas, aprimoradas e não mecanizadas. Que os professores se vissem 

como novos sujeitos, únicos e singulares, modificados, como caracteriza Bairral (2005, p. 

51): “[…] agentes potencialmente ativos e comprometidos em mudar situações […]”.   

 

3.5. As ideias apresentadas e a nossa pesquisa 

 

 Descrevendo a realidade do trabalho e da formação inicial do professor, vimos que 

esse profissional trabalha de forma isolada em sua escola e não tem muita motivação para a 

formação continuada; a maior parte das aulas de Matemática é caracterizada por aspectos 

tradicionais; as ações pedagógicas não são baseadas em uma teoria de aprendizagem; não 

se atribui muito valor aos conhecimentos prévios dos alunos; há uma distância entre os 

conteúdos matemáticos e a realidade cotidiana; e o recurso didático utilizado, na maioria 

das vezes, é somente o livro didático. Esse contexto do trabalho docente é resultado, 

muitas vezes, da falta de tempo, do excesso de trabalho, da falta de motivação, e de 

desconhecimento do professor devido ao perfil de sua formação inicial. 

 Com base nessa realidade, uma das maiores dificuldades do professor é utilizar 

recursos que facilitem a aprendizagem dos alunos. Esse fato tem como uma de suas 

justificativas a característica da formação inicial docente. Argumentamos, nesse prisma, a 

dificuldade do professor em inserir os OA's nos processos de ensino e aprendizagem de 

Matemática com base numa teoria de aprendizagem. 

 É claro que o ideal é que os professores adquiram esses conhecimentos sobre as 

TICE‟s em sua formação inicial. Afinal, é ela a responsável por possibilitar ao professor a 

compreensão do porquê e como integrar o computador em suas aulas. No entanto, a 

realidade mostra que o quadro das licenciaturas é marcado pela tecno-ausência, o que 

aponta para a necessidade de transformação na estrutura das instituições, as quais acabam 

por supervalorizar os conhecimentos do conteúdo em detrimento da competência para a 

docência. No bojo dessas ideias, para o professor se adaptar às transformações ocorridas na 

sociedade da informação, dependerá da formação continuada. Ademais, a formação 

docente não termina em sua formação inicial, pois esta faz parte de um processo que 

compreende toda a vida. 

 Assim, nosso desafio consiste em inserir o professor em um processo de formação 

continuada, pelo qual ele aprenderá a utilizar instrumentos tecnológicos com o fim de 

ensinar diferente da forma como aprendeu, buscando uma inovação educacional.  
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 Em nossa pesquisa, a perspectiva da formação em serviço adotada é a formação 

continuada, cujas ações ensejam potencializar as práticas pedagógicas docentes, por meio 

do estudo e da análise de referenciais teóricos e práticos. Nessa perspectiva, os 

fundamentos são os saberes dos professores a partir de suas experiências já vivenciadas e 

as necessidades demonstradas, concebendo o professor e sua prática como elementos 

importantes para as ações a serem realizadas no processo de formação, e traçando como 

alvo possíveis aprendizagens e mudanças. Nesse sentido, o ponto de partida e de chegada 

do trabalho é a prática cotidiana docente, tendo em vista buscar soluções para seus 

problemas e necessidades, bem como construir conhecimentos por meio da reflexão crítica 

e da investigação para o aperfeiçoamento de suas ações no trabalho, como a aquisição de 

destrezas frente à zona de risco. 

 De maneira alguma, nossa intenção é prover uma receita pronta e acabada, o que 

não coaduna com nossa concepção de formação. Pelo contrário, o processo de formação 

continuada construído tem como elementos fundamentais o interesse em aprender e mudar; 

a reflexão e investigação da prática pedagógica, tais como a necessidade de nova postura 

docente e os novos papeis do professor e do aluno; a análise crítica dos OA's segundo a 

TAS, elencando suas potencialidades e limitações; o espaço de comunicação docente – 

presencial e virtual; o trabalho em grupo em forma de cooperação e o compartilhamento de 

ideias; a vivência, reflexão e descrição de experiências com os OA's; e a concepção 

pedagógica no trabalho com as TICE‟s. 

 Todas as atividades se direcionam para contribuir com novas experiências didáticas 

a partir de inovações metodológicas por meio do trabalho com os OA's, no ensino de 

Matemática, baseado na TAS. Mesmo conscientes de que a formação continuada é apenas 

um dos fatores que pode impulsionar o professor para o caminho da aprendizagem e da 

mudança, sendo esse processo evolutivo e difícil, acreditamos que, diante da dificuldade de 

inserção dos OA's nas escolas e da necessidade da análise crítica desses recursos, nossa 

proposta de formação tem uma importância potencial para o grupo de professores. 

 Enfim, quando professores e pesquisadores buscam juntos o conhecimento, com o 

escopo de alcançar aprendizagens e mudanças, pode-se vislumbrar um caminho, a 

formação continuada, para o trabalho com as TICE‟s, em especial os OA's, com base na 

TAS. 
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Capítulo 4 

 

O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

“O que queremos é aproximar a pesquisa da vida diária do educador, em 

qualquer âmbito em que ele atue, tornando-a um instrumento de 

enriquecimento do seu trabalho. Para isso é necessário desmistificar o 

conceito que a encara como privilégio de alguns seres dotados de poderes 

especiais, assim como é preciso entendê-la como atividade que requer 

habilidades e conhecimentos específicos.” 

M. André & M. Lüdke  

 

Neste capítulo, apresentamos a questão de investigação da nossa pesquisa, os 

objetivos traçados e a escolha metodológica realizada. Descrevemos o grupo de 

professores participantes da pesquisa e a forma como foi realizada a coleta de dados – os 

encontros presenciais, a atividade de experiência com o OA, as atividades à distância e os 

instrumentos de pesquisa.  

 

4.1. Questão de Investigação  

 

 Desde o início de nossa pesquisa, nossas inquietações, reflexões, leituras e 

discussões realizadas, nos levaram a elaborar a seguinte questão de investigação:  

 

Como a participação em um curso de formação continuada focado na utilização de 

Objetos de Aprendizagem, na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa, 

contribui para formação de professores de Matemática? 

 

Tal questão se enquadra na linha de pesquisa de Tecnologias da Informação e 

Comunicação em Educação Matemática, desenvolvida na Linha 1: Educação Matemática 

Superior, Informática Educacional e Modelagem Matemática do Mestrado Profissional de 

Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP. 

Concebemos “contribuições” para um grupo de professores de Matemática como 

quaisquer aprendizagens, conhecimentos adquiridos, crescimentos, avanços ou mudanças 

ocorridas na vida profissional do professor participante da pesquisa, em relação aos seus 

conhecimentos, práticas e ao seu próprio modo de aprender. 
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4.2. Objetivos e ações 

 

Nosso objetivo é identificar as possíveis contribuições, para um grupo de 

professores de Matemática, advindas da formação continuada sobre Objetos de 

Aprendizagem na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa. 

Concatenadas a esse objetivo, desenvolvemos as seguintes ações no decorrer do 

processo: 

 

- Explorar, avaliar e construir Objetos de Aprendizagem, à luz da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, relacionados a diversos conteúdos de Matemática trabalhados no Ensino 

Fundamental. 

 

- Planejar o uso de Objetos de Aprendizagem à luz da Teoria da Aprendizagem 

Significativa por meio da Sequência Didática. 

 

- Apresentar uma proposta de trabalho, na qual se utiliza Objetos de Aprendizagem na 

perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa, para formação continuada de 

Professores de Matemática. 

 

4.3. Opção metodológica  

 

 Nossa pesquisa possui uma abordagem qualitativa em seus pressupostos e 

instrumentos, o que compreende um método de investigação que descreve e analisa 

experiências complexas (BOGDAN e BIKLEN, 1994). A pesquisa qualitativa originou-se 

no século XIX com as pesquisas no campo da Sociologia (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

Atualmente, a maioria dos estudos brasileiros de Educação Matemática tem se baseado na 

investigação de cunho qualitativo. 

Esse tipo de pesquisa importa-se com o contexto em que ocorrem as ações, as 

pessoas e as suas ideias, dando sentido a narrativas e analisando resultados. Nesse viés, seu 

objetivo principal é “compreender o mundo dos sujeitos e determinar como e com que 

critério eles o julgam” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 287). Portanto, essa abordagem é a 

mais adequada para estudar as relações que ocorrem nos processos de mudança e 

aprendizagem vivenciados pelos docentes. 
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 Bogdan e Biklen (1994) abordam a respeito das cinco principais características da 

investigação qualitativa. Segundo esses autores, nesse tipo de pesquisa a fonte direta dos 

dados é o ambiente natural, sendo o investigador o instrumento principal; a investigação é 

descritiva; o investigador interessa-se mais pelo processo do que pelo produto; o 

investigador analisa os dados de forma indutiva e atribui-se grande importância ao 

significado. Os autores ainda complementam que, nesse tipo de investigação, o processo 

consiste de um constante diálogo entre investigador e sujeitos. 

 

4.4. O grupo de professores participantes  

  

 O grupo de participantes da pesquisa foi constituído por professores de Matemática, 

iniciando com 55 pessoas, cuja presença foi variando no decorrer do processo. Todos são 

professores de Matemática do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de 

Ensino de Ipatinga – MG, sendo contratados ou efetivos, professores regentes ou 

colaboradores
11

. Consideramos que o grupo interessado a participar da pesquisa possuía 

um número muito bom, frente a um total de cerca de 75 professores da rede, os quais 

foram todos convidados. Como se tratava de um convite, os professores, que não se 

interessaram em participar da formação, poderiam cumprir seu horário livremente em sua 

escola, realizando o planejamento semanal de suas atividades. 

 Caracterizando o grupo, 89% dos professores são mulheres e 11% são homens; a 

maioria dos participantes possui idade entre 31 e 40 anos, é formada em Licenciatura em 

Matemática, tem especialização em Educação Matemática ou Matemática Superior, e já 

cursou a disciplina Informática em Educação na graduação com foco no ensino de 

Matemática ou nos conhecimentos básicos em informática. A maioria dos professores tem 

entre 3 e 10 anos de experiência profissional, compreendendo tempo de trabalho no Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. 

                                                 
11

 Professores colaboradores são aqueles designados para trabalhar no Projeto de Acompanhamento 

Educacional “Todos pela Aprendizagem”. Esse projeto é um mecanismo colocado à disposição das escolas 

da Rede Municipal de Ensino de Ipatinga, que visa garantir a superação de dificuldades específicas 

encontradas pelos alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, nas áreas de Língua Portuguesa e 

Matemática, diagnosticadas pela escola. Portanto, ele é uma ação que visa possibilitar a esses alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem, melhores condições para que tenham acesso ao conhecimento 

linguístico e matemático, através de intervenções pedagógicas que respeitem as diferenças, a fim de 

proporcionar mais proficiência no desempenho desses alunos. 
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 Vislumbramos que todos os professores participantes possuíam uma 

intencionalidade, ou seja, tendiam em uma direção, movimentavam-se na busca de 

conhecimentos. 

 

4.5. A coleta de dados 

 

 Nossa pesquisa de campo durou cinco meses, compreendidos entre março e julho 

de 2012, havendo encontros presenciais mensalmente e atividades à distância todas as 

semanas do período de duração da pesquisa.  

O cenário de investigação para a realização da pesquisa compreendeu o processo de 

formação continuada dos professores de Matemática da Rede Municipal de Ensino de 

Ipatinga. Neste panorama, organizamos o desenvolvimento de atividades nos encontros 

presenciais, no ambiente virtual de aprendizagem e na(s) turma(s) com a(s) qual (is) o 

professor trabalha.  

Os contextos formativos presenciais e à distância foram engendrados nas e pelas 

necessidades ou anseios apresentados pelo grupo, sendo suas atividades elaboradas ao 

longo do processo, ou seja, “à medida que íamos construindo o caminho e caminhávamos 

por ele”. 

Para a investigação, utilizamos diversos instrumentos de coleta de dados, como as 

gravações em áudio, as notas de campo, os registros escritos obtidos nas atividades 

presenciais e à distância da plataforma Moodle. Araújo e Borba (2010) defendem a 

importância de se adotar múltiplos procedimentos de coleta de dados, que terão influências 

nos resultados por proporcionar diferentes visões de um mesmo objeto ou questão, o que 

ainda favorece a confiabilidade da pesquisa. 

 Passamos, a seguir, a descrever os procedimentos metodológicos utilizados. 

 

4.5.1. Os encontros presenciais 

 

Os encontros presenciais aconteceram no Centro de Formação Pedagógica – 

CENFOP – da Prefeitura Municipal de Ipatinga, e no laboratório de informática do pólo da 

Universidade Aberta do Brasil – UAB – em Ipatinga.  

Todos os encontros aconteceram no período da manhã e da tarde, sendo repetida a 

mesma formação nos dois momentos, a fim de atender o grupo de professores de um turno 

que era diferente do grupo de professores do outro período. Esses encontros presenciais 
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foram realizados mensalmente no período de coordenação do professor de Matemática, 

destinado para planejamento na escola ou formação continuada no CENFOP. Da carga 

horária semanal do professor – 20 horas, 30% são reservadas para coordenação, o que 

representa 6 horas por semana fora da sala de aula para educação continuada e 

planejamento. Durante o período de cinco meses, nos encontramos por 4 horas mensais 

que totalizaram uma carga horária de 20 horas. 

Vale destacar que esse é um tempo que faz parte da jornada de trabalho remunerada 

do professor da Rede Municipal de Ensino de Ipatinga. Essa ação da Secretaria Municipal 

de Educação tem como um de seus fundamentos o artigo 67 da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação nº 9394 (BRASIL, 2001), que assim destaca: “[…] período reservado a 

estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de trabalho […]”. Entretanto, na 

maioria do país há pouca oportunidade para que os professores possam refletir sobre as 

questões educacionais, analisá-las e interpretá-las, no horário escolar, e isso é considerado 

por Stahl (1997) como uma das dificuldades para o crescimento do professor em sua vida 

profissional.  

Diante desse contexto, visamos aproveitar da melhor forma essa oportunidade que 

temos, preparando os encontros presenciais para novas aprendizagens e reflexão coletiva, 

dando voz aos professores em todo o processo de formação continuada. 

As atividades realizadas nos encontros presenciais constituem situações de ensino e 

aprendizagem que exigem do professor de Matemática uma postura crítica e uma dinâmica 

de trabalho na qual todo o grupo – professores e formador/pesquisador – é responsável e 

ator do processo de formação continuada, pois concebemos uma trama educativa na qual o 

“professor pensa, diz e faz”.   

Dessa maneira, em qualquer atividade, posteriormente às experiências vivenciadas, 

narra-se, reflete-se e avalia-se coletivamente o trabalho realizado, suas possibilidades, 

potencialidades, limitações e inferências; ações que destacam a singularidade do trabalho 

conduzido na formação continuada. Essa forma de condução da pesquisa se justifica pela 

hipótese de trabalho que elaboramos, a qual considera que a reflexão e a investigação sobre 

a prática pedagógica mediada pelas TICE‟s são fundamentais para consubstanciar um 

contexto de aprendizagem e mudança na vida profissional do professor. 

Nesses encontros presenciais, os professores também vislumbraram a teoria 

concatenada com a prática, concebendo-as como indissociáveis, porque assim elas são. 

Com base na Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel fundamentamos a 

utilização dos OA's no ensino de Matemática. Nossa proposta não se restringiu em tornar 
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os professores meros consumidores desses novos recursos tecnológicos educacionais, mas 

envolvê-los também na sua produção. Experimentando e criando OA's, os professores de 

Matemática participantes da pesquisa tiveram a oportunidade de refletir coletivamente 

sobre as potencialidades, limitações e adequações da utilização dos OA's nas aulas de 

Matemática com base em uma aprendizagem significativa, e qual(is) contribuição(ões) 

essa experiência trouxe a sua vida profissional. Para isso, estudamos – por meio de 

palestras, trabalhos em grupos, estudos de textos e oficinas –sobre os OA‟s , a TAS, e as 

possíveis relações entre os OA's e a TAS. 

 Em cada encontro, trabalhamos com OA's de conteúdos matemáticos do Ensino 

Fundamental de um ramo da Matemática específico. Esses OA's trabalhados foram 

escolhidos pela pesquisadora, segundo os critérios de condições de ocorrência e de 

recursos facilitadores da aprendizagem significativa. Pesquisamos, nos repositórios de 

OA's, aqueles objetos que continham características que remetiam a pelo menos alguma 

das condições de ocorrência e dos recursos facilitadores da aprendizagem significativa. 

Levamos para as formações OA's, com muitas e com poucas dessas características, para 

serem analisados pelos professores.  

 Esse nosso exercício visava levar até o professor OA‟s que possuíam elementos que 

poderiam oferecer suporte para a aprendizagem significativa de Matemática, claro que 

juntamente com outras ações do professor nos demais momentos do processo de ensino e 

aprendizagem. Além disso, pretendíamos inserir o professor num processo de análise 

crítica desse material – assim como fizemos para realizar a escolha do OA que seria 

utilizado nas formações –, a fim de que o docente adquirisse conhecimento de como 

diferenciar ferramentas potenciais daquelas que não o são. 

 

4.5.2. Atividades realizadas à distância no ambiente virtual de aprendizagem – 

AVA – “Plataforma Moodle”  

 

De antemão já prevíamos, que após a conclusão de cada encontro presencial, era 

necessária uma continuidade na interação entre o grupo de professores participantes da 

pesquisa. Vislumbrando essa necessidade, decidimos implementar um espaço de interação 

permanente – a ferramenta da plataforma Moodle, como  mais um recurso de comunicação 

e um espaço para a aprendizagem. 

A plataforma Moodle é um software criado para servir como ferramenta de 

gestão de cursos à distância ou semipresenciais, além de funcionar como suporte ou 
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complemento para cursos presenciais. Seu objetivo é ajudar os educadores a criar, com 

facilidade, cursos online de qualidade. O Moodle também pode ser chamado de LMS 

(Learning Management Systems, que significa Sistemas de Gerenciamento de 

Aprendizagem) ou ambiente virtual de aprendizagem. Sua forma modular possibilita 

grande flexibilidade para adicionar, configurar ou remover funcionalidades, em diversos 

níveis.  As potencialidades desse software incluem a promoção de uma interação sócio-

construtivista, síncrona e assíncrona, da cooperação e da reflexão crítica, permitindo 

máxima interação e integração entre a comunidade virtual.              

O ambiente virtual da plataforma Moodle foi organizado de acordo com as 

características dos professores participantes da pesquisa: licenciados em Matemática e, em 

sua maioria, sem experiência em modalidade de ensino à distância. As informações e 

atividades foram disponibilizadas gradualmente aos usuários no decorrer do curso, os quais 

precisavam se identificar com login e senha para ter acesso ao ambiente. O curso foi 

dividido em 18 semanas, com atividades de fóruns, glossário, lições e wikis, que totalizaram 

uma carga horária de 18 horas.  

Descrevemos, a seguir, as ferramentas e seus usos, da plataforma Moodle, 

utilizadas em nossa pesquisa: 

 

- Fórum de discussão: É uma página que contém as questões em discussão no curso. É um 

lugar de debate, troca de ideias e esclarecimento de dúvidas, como forma de interação e 

comunicação assíncrona. O fórum foi configurado para que os professores fossem 

automaticamente inscritos na discussão, fazendo com que todos recebessem em seu email 

cada mensagem postada no fórum. Primo (2000) afirma que os fóruns podem servir de 

ferramenta para interação mútua ou reativa, dependendo da forma como é usado e do 

objetivo proposto. 

 

- Glossário: É um dicionário construído coletivamente escrevendo termos relacionados com 

um tema em estudo.  

 

- Tarefa: Consiste em uma atividade a ser desenvolvida pelo participante e enviada em 

formato digital utilizando a plataforma. A essa atividade, atribui-se data limite para entrega 

e nota máxima. A data da postagem do arquivo será gravada. O formador, após correção da 

atividade, postará a nota e o comentário, que poderão ser visualizados pelo aluno 

responsável pelo trabalho. 
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- Chat: É uma ferramenta de conversa síncrona, que permite aos usuários discutir um tema a 

distância, mas em tempo real.  

 

- Wiki: É uma página web construída e editada coletivamente, em cooperação entre os 

participantes, com a possibilidade de qualquer usuário inserir, editar ou apagar textos.  

 

Por meio dessas ferramentas da plataforma Moodle, nossa intenção foi abrir canais 

de comunicação nos quais os docentes pudessem utilizar seu potencial lingüístico e cultural, 

aumentar o seu espaço profissional, obter o máximo de aproximação nas atividades e 

diminuir a distância transacional
12

 entre os participantes. A ideia é promover a telepresença: 

mesmo que os usuários estejam fisicamente distantes uns dos outros e acessem o ambiente 

em dias e horários diferentes, que eles se sintam juntos.  

Nesse contexto, o ambiente virtual de aprendizagem – AVA – possibilita aos 

professores vivenciar diversas formas de interagir e compartilhar, em tempos e espaços não 

experimentados antes pela maioria, preparando-os para a realidade das próximas décadas – 

outro modelo educacional, com características próprias. Além disso, esses recursos 

oportunizam controle e animação constantes do formador, por meio de perguntas, emissão 

de opiniões, informação, pesquisa, orientação e suporte, num intercâmbio contínuo.  

Nessas interações à distância, o trabalho em grupo a partir das trocas intersubjetivas 

possibilita que o saber do professor seja capaz de se desenvolver segundo uma teia 

discursivo-hipertextual que vai sendo reconstruída (BAIRRAL, 2005). Esse mesmo autor (p. 

131) caracteriza essa oportunidade como o “espaço da ação em grupo, no grupo e pelo 

grupo”, que tende a se ampliar e se multiplicar. Kenski (2007, p. 95) denomina esse tipo de 

trabalho de webness, próprio da sociedade digital, cuja expressão significa um “modelo 

idealizado de processo de aprendizagem cooperativo”.  

De acordo com Bairral (2005), a formação de comunidades de aprendizagem que 

atribuem importância aos processos interativos e aos diferentes discursos nos diversos 

espaços comunicativos em um ambiente formativo, como em nossa pesquisa (comunicamos 

presencialmente nas formações, à distância por meio da plataforma Moodle, além de 

dispormos do email como importante instrumento), possibilita ao professor socializar e 

                                                 
12

 Conceito dado por Moore (2004) à distância física e comunicativa em sala de aula. Segundo esse autor, a 

distância transacional dependerá do tratamento dado aos alunos, ou seja, das oportunidades oferecidas para 

comunicação, independente da distância física existente (KENSKI, 2007). Na visão de Tavares (2010), um 

processo educacional que possui animações interativas pode se configurar como de pequena distância 

transacional. 
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negociar significados profissionais, aumentar sua autonomia e colaboração como docente. 

Ademais, essa diversidade de recursos, nesses diferentes espaços, servirá como suporte para 

aqueles que usarão a tecnologia em sua escola e como fontes de informação e de busca de 

dados para a nossa pesquisa. 

As atividades realizadas nos encontros presenciais e em sala de aula também foram 

compartilhadas e discutidas com o grupo de professores no ambiente virtual. Bovo (2004) 

salienta que não basta retirar o professor de seu local de trabalho a fim de adquirir novos 

conhecimentos e aperfeiçoar a sua prática, “é preciso contemplar o seu dia a dia”, havendo 

um trabalho contínuo entre formador e professores, o qual apoiará o professor na inserção de 

novas práticas com o uso do computador no ensino – é o que buscamos nas interações da 

plataforma. 

No bojo dessas ideias, criamos um espaço para relato e reflexão sobre o trabalho 

realizado nos encontros presenciais, na escola e no ambiente virtual, assim como para acesso 

às informações atualizadas e suporte para agir de acordo com essas informações. 

Nessas comunicações realizadas, buscamos vislumbrar as contribuições para o 

professor participante da pesquisa no que tange a sua vida profissional. Mesmo possuindo 

um tempo limitado, tivemos a pretensão, com o empreendimento dessa formação, de que, 

com as possibilidades oferecidas, os professores reavaliassem seu trabalho, expressassem o 

que pensam e fazem em seu cotidiano profissional, sentissem motivados e desafiados em 

investir em sua aprendizagem e mudança, tendo um interesse contínuo para estudos e 

aprofundamentos, seja com caráter individual ou coletivo.  

Nesse contexto, abriu-se a possibilidade de engajamento dos professores numa rede 

que teve como objetivo suportar e favorecer o movimento do professor para a área 

desconhecida da zona de risco, em busca da incorporação das TICE‟s em sua prática. Na 

visão de Penteado (2009), o objetivo vai além de promover o uso da tecnologia em sala de 

aula, é possibilitar a discussão sobre este uso. A autora argumenta que é importante que a 

opção ou não por utilizar tecnologia seja feita pelo professor com base em seu próprio 

conhecimento, que será construído a partir do pensar e agir coletivamente. 

 

4.5.3. Os OA's na sala de aula: contexto e desenvolvimento do trabalho 

 

Atualmente, o Brasil tem o projeto PROINFO de informática na Educação, um 

projeto de inclusão digital do governo federal, implantado pelo Ministério da Educação e 

desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância (SEED), por meio do Departamento 
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de Infra-Estrutura Tecnológica (DITEC), em parceria com as Secretarias de Educação 

Estaduais e Municipais. Segundo Costa e Oliveira (2004), é de suma importância a 

elaboração de um projeto pedagógico que realmente efetive o uso das tecnologias na 

escola.  

Por meio do PROINFO, a cidade de Ipatinga – MG desenvolve um projeto de 

inclusão digital. O município possui atualmente trinta e sete escolas, abrangendo creches, 

escolas de Educação Infantil e de Ensino Fundamental. Dessas escolas, vinte já possuem 

laboratório de informática com acesso à internet e um número de computadores que varia 

entre 10 e 20 máquinas, dependendo da quantidade de alunos na escola e da remessa de 

computadores enviada pelo MEC.  

No entanto, instalar laboratórios nas escolas com acesso à internet, ou seja, investir 

em equipamentos e no apetrechamento das escolas, não significa inserir informática na 

Educação, pois esse é apenas o primeiro passo de um processo longo, lento e muito 

complexo, constituído por: construção de situações didáticas, viabilidades técnicas e 

físicas, formação de profissionais, compartilhamento de experimentações, dentre outras 

importantes ações. Assim, disponibilizar esses recursos é condição necessária, mas não 

suficiente para aliar a informática à Educação. 

Segundo Kenski (2007), houve grande dificuldade para a integração das aulas de 

informática nas propostas pedagógicas como uma ferramenta importante para a construção 

do conhecimento e, ainda hoje, esse movimento é insipiente. Condizendo com essa 

realidade, foi no ano de 2008 que se iniciou de forma um pouco mais intensa a utilização 

das tecnologias na sala de aula, os debates sobre o seu uso e os reflexos na Educação, na 

cidade de Ipatinga. Num processo lento, os professores da rede municipal vão se inserindo 

no movimento de incorporação das novas tecnologias.  

Hoje, contamos com o professor de inclusão digital, responsável pelas máquinas 

comuns distribuídas pelo governo, e com o professor das mesas pedagógicas, destinadas ao 

trabalho específico com os alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. Portanto, os 

professores de Matemática da rede Municipal de Ensino de Ipatinga podem se tornar 

parceiros do professor de inclusão digital para o planejamento e a realização do trabalho no 

laboratório de informática, o que auxilia a efetivação dessa nova prática e reduz algumas 

dificuldades que existem quando não se tem esse profissional. 

 Os professores de inclusão digital, destinados para o trabalho no laboratório de 

informática, podem ser professores com qualquer formação na área de Educação.  Eles são 

nomeados para essa função de acordo com uma instrução normativa emitida pela 
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Secretaria Municipal de Educação, a qual recomenda que o professor tenha conhecimentos 

específicos da área de informática e habilidades em aplicar pedagogicamente esses 

recursos. Apesar dessa instrução, nem sempre a nomeação do professor é feita consoante 

com essas recomendações. Alguns professores sem conhecimento de informática básica 

acabam assumindo a função de professor do laboratório de informática. Isso aumenta as 

dificuldades para os professores de área assumir essa nova prática com o uso das 

tecnologias e os prejuízos para a aprendizagem dos alunos são enormes. 

Os professores de inclusão digital participam de formação continuada regularmente 

no Centro de Formação Pedagógica – CENFOP da Rede Municipal de Ensino de Ipatinga, 

ministrada pela assessora pedagógica responsável pela área. Os professores que não se 

interessam pelas formações, cumprem seu horário normalmente em sua escola, realizando 

o seu planejamento semanal. Recentemente, praticamente todos os professores concluíram 

o curso do PROINFO – Ensinando e Aprendendo com as TIC‟s, com carga horária de 100 

horas. Acreditamos que tal iniciativa refletirá positivamente no trabalho com as tecnologias 

dos professores das escolas da rede municipal, interessados em inserir as TICE‟s em suas 

aulas, principalmente os professores participantes da nossa pesquisa. 

Para esse professor, participante da pesquisa, trabalhar com um OA em sua turma, 

ele utilizou o ambiente do laboratório de informática de sua escola. De fato, muitas 

questões surgem quando os professores voltam para a escola e tentam colocar em prática as 

ideias trabalhadas nos encontros presenciais. Para amenizar as dificuldades surgidas, 

Penteado (2009) argumenta que uma das principais recomendações das pesquisas sobre a 

formação de professores para o uso das TICE‟s é a existência de ações no local de 

trabalho. Atendendo a essa recomendação, numa perspectiva de vincular a formação ao 

ambiente de trabalho, os professores tiveram como tarefa o planejamento e a realização de 

uma aula utilizando OA sobre um conteúdo do currículo a ser estudado naquele momento 

com uma de suas turmas em sua escola. As informações coletadas nessa aula serviram 

como dados em nossa pesquisa.  

Nessa atividade, o professor tem a oportunidade de exercitar a sua autonomia, 

escolhendo o OA a ser trabalhado e elaborando uma aula com o uso desse OA, tendo como 

base a TAS e uma concepção de ensino diferente daquela que está acostumado a praticar. 

O planejamento da aula foi feito com base numa ação pedagógica suportada pelos 

seguintes fundamentos teóricos: sequência didática (objetivos, conteúdos, tempo estimado, 

desenvolvimento – antes, durante e depois da aula no laboratório de informática –, 

avaliação), TAS e rompimento com a estrutura tradicional de ensino.  



112        

 

Sobre a justificativa do modelo de planejamento escolhido por nós, a sequência 

didática
13

, elucidamos que essa ação se deu em virtude do uso dessa metodologia de 

planejamento na formação continuada Gestão da Aprendizagem Escolar – GESTAR II, 

realizada no ano de 2011 na cidade de Ipatinga, na qual fomos professora-tutora, 

responsável pela formação dos professores do município. Nessa oportunidade, 

vislumbramos os benefícios decorrentes da utilização dessa forma de planejamento, com a 

qual os professores da rede, em sua maioria, também já estavam habituados a trabalhar. 

Considerando a perspectiva de um bom planejamento, Henrique et. al (2010) 

salientam que quando as atividades são bem planejadas, essas correspondem a 

investimentos no crescimento e no desenvolvimento do aluno. Por esse prisma, Zabala 

(1998) argumenta que a ordenação articulada das atividades é um elemento diferenciador 

das metodologias. Essa ordenação, considerada uma seqüência, evidencia a importância 

dos objetivos a serem alcançados na definição dos conteúdos de aprendizagem e o papel 

das atividades nessas metas. Damasco e Groenwald (2007) afirmam que, para construir 

uma sequência didática com um determinado conteúdo matemático, é necessário que se 

fundamente em pressupostos teóricos; em nosso caso, a TAS.  

Nesse sentido, trabalhar com OA na sala de aula, com base em um bom 

planejamento, permite abrir espaço à participação dos alunos, para que esses possam 

interagir, trocar e confrontar informações, produzir e negociar significados. Essa forma de 

trabalho representa, de acordo com Espinosa e Fiorentini (2005), “trabalhar matemática 

com sujeitos” e não meramente “trabalhar com objetos matemáticos”. Nos processos de 

ensino e aprendizagem, isso indica que dependemos uns dos outros para melhorar nossa 

compreensão. Assim, num processo de relação dialógica é possível alcançar um maior 

conhecimento. 

Logo após a realização da aula, o professor registrou as ações, refletindo e 

analisando como suas experiências sustentam seu modo de pensar e agir atualmente. 

Polettini (1999) destaca a importância dessa atividade ao enfatizar que a elaboração de 

novas propostas de ensino é importante, mas a reflexão teoricamente fundamentada sobre 

essa experiência e comparada com as experiências passadas, desempenha um papel 

fundamental para as possíveis aprendizagens e mudanças vivenciadas pelo professor.  

A fim de registrar essas questões e as experiências vivenciadas pelos docentes, as 

quais posteriormente serviram dados da pesquisa, criamos o instrumento “Relatório da 

                                                 
13

 Consideramos sequência didática como uma sequência de atividades que visa alcançar determinados 

objetivos de aprendizagem num intervalo de tempo previsto. 
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experiência do trabalho com o OA em minha turma”, disponível no apêndice D, que 

constitui as narrativas/histórias de aulas escritas pelos professores sobre suas experiências 

desenvolvidas nas aulas de Matemática no laboratório de informática. Depois, os 

professores disponibilizaram o material no ambiente virtual da plataforma Moodle. Os 

docentes contaram também com diversos apoios, principalmente advindos do pesquisador, 

da equipe diretiva da escola e do docente responsável pelo laboratório de informática para 

a realização de toda a atividade. 

Penteado (2009) salienta que essas ações na escola devem contar primeiramente 

com o envolvimento do professor que, ao realizar esse tipo de atividade, promove um 

movimento em todos os nós da rede, na qual ele é um deles, refletindo na qualidade das 

oportunidades oferecidas aos seus alunos, assim como aos alunos daqueles docentes da 

rede com os quais a experiência será compartilhada. Deste modo, pequenas experiências 

poderão engendrar novas práticas com maior significado. 

Essa atividade representa um momento da formação continuada que é denominado 

de “reflexão-sobre-a-ação”. Segundo Espinosa e Fiorentini (2005), ao produzir narrativas 

escritas sobre suas práticas tendo como mediação a reflexão compartilhada do grupo, as 

(re) significações docentes são potencializadas. “Deste modo, os professores [...] têm a 

oportunidade de experimentarem novas tarefas, refletirem sobre as aprendizagens de seus 

alunos e ganharem confiança e uma nova postura relativamente ao processo de ensino-

aprendizagem em Matemática” (PONTE, 2009, p. 5). 

Relacionamos essa atividade com o OA com a argumentação de Llinares (1994), 

que é citado por Bairral (2005), sobre a sua análise de como o conhecimento profissional é 

gerado. Segundo o pesquisador, o conhecimento profissional é elaborado tendo o professor 

como autor de seu próprio processo de construção, o qual acontece a partir do 

conhecimento orientado à atividade em situações reais de ensino, à medida que o professor 

vivencia e gerencia novas situações e, ao mesmo tempo e posteriormente, reflete sobre 

elas.  

Destarte, nessas atividades da formação continuada, buscamos evidências nos 

elementos dos discursos dos professores que caracterizam uma ação 

reconstrutiva/rompimento da prática de um ensino tradicional e adoção de uma nova 

postura. Os discursos se constituíram de explicitação de dificuldades, propostas, reflexões, 

associações, questionamentos, exemplos, comparações. Nesse âmbito, as expressões 

utilizadas nos discursos foram objeto de análise semântica pelo formador/pesquisador, que 
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investiga elementos de uma ação reconstrutiva em busca de aprendizagens e mudanças 

vivenciadas pelo professor de Matemática. 

 

4.5.4. Instrumentos de pesquisa 

 

O material empírico coletado esteve constituído por: diário de campo, perfil inicial 

do professor participante da pesquisa, questionário de avaliação do OA à luz da TAS, 

oficinas realizadas nos encontros presenciais, atividades da plataforma Moodle, avaliação 

do professor, e perfil final do professor participante da pesquisa. Esse material foi utilizado 

para a coleta de dados necessária para a pesquisa. 

O formador/pesquisador dispôs da estratégia metodológica “diário de campo”, no 

qual organizou as informações obtidas pelas interações síncronas e assíncronas. Segundo 

Bairral (2005), a leitura constante dos textos no diário de campo propicia momentos de 

reflexão e, posteriormente, de inferências. Todas essas informações estão detalhadamente 

descritas no capítulo 5. 

O perfil inicial do participante da pesquisa foi o primeiro instrumento utilizado, 

aplicado no primeiro encontro presencial. Com esse material, visamos traçar o perfil do 

professor participante no início da pesquisa, para no final comparar os dados. Obtivemos 

informações sobre: sexo, idade, formação acadêmica, experiência profissional, habilidades 

técnicas e pedagógicas com a informática, e o interesse do professor em participar do curso 

de formação continuada. Para ver detalhes sobre esse questionário, disponibilizamos o 

perfil inicial no apêndice A. 

A importância das informações obtidas por meio desse instrumento é salientada por 

Ferreira (2003), que considera necessário ouvir o professor, saber suas necessidades e 

experiências, e considerá-las como ponto de partida para a implementação de uma 

proposta. A pesquisadora também vê importância desse momento para o professor, que 

precisa se conhecer como profissional, suas características e objetivos.  

O questionário de avaliação do OA à luz da TAS tinha como foco a forma 

sistemática de influência da estrutura cognitiva dos alunos, ou seja, as condições de 

ocorrência e os recursos facilitadores da aprendizagem significativa. Dessa maneira, 

solicitava as características do OA segundo as condições de ocorrência (conhecimentos 

prévios, predisposição em aprender, material potencialmente significativo) e os recursos 

facilitadores da aprendizagem significativa (linguagem, dia a dia, organizador prévio). 

Esse questionário está disponível no apêndice B.  
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Nosso objetivo foi envolver os professores em uma análise crítica do material 

didático digital e elevar os padrões de exigência de qualidade na utilização e na elaboração 

desses materiais, ressaltando ainda suas potencialidades, limitações e sugerindo mudanças. 

Como Henrique et. al (2010), consideramos extremamente atual a problemática de 

avaliação desses materiais. 

 Em todos os encontros, reservamos um momento para a reflexão a respeito das 

possíveis aprendizagens e mudanças ocorridas na vida profissional do professor. Para isso, 

utilizamos o instrumento “Avaliação do professor”, que pode ser visto no apêndice F. 

Nesse instrumento, destacamos as possíveis aprendizagens e mudanças ocorridas com o 

professor em relação aos seguintes aspectos: aprendizagem sobre tecnologia em Educação 

e tecnologia em geral, aprendizagem sobre construção do conhecimento, uso e 

avaliação/análise de novas metodologias, sua postura e papel como professor, a visão da 

postura e do papel do aluno, habilidades adquiridas, planejamento das aulas, forma de 

trabalhar/práticas, reflexão sobre e na ação, pensar-fazer coletivo, relacionamentos 

profissionais, participação nos encontros presenciais de formação e nas atividades à 

distância da plataforma, metas para os alunos e para seu próprio crescimento profissional, 

pessoal e outras mudanças ocorridas. 

 Polettini (1999, p. 256) salienta a importância de se discutir a natureza das 

mudanças do ponto de vista do professor, ou seja, de acordo com a sua percepção, 

enfatizando “as visões do próprio professor das mudanças significativas que ocorreram 

com ele, como ele vê a si mesmo […]”. 

O perfil final do professor participante da pesquisa teve o objetivo de traçar o perfil 

final do professor participante a fim de comparar com os dados iniciais. Recolhemos 

informações a respeito das habilidades técnicas e pedagógicas com a informática e das 

contribuições alcançadas por meio da formação continuada. Esse questionário se encontra 

no apêndice G. 

 

4.6. Descrição sumária do processo 

 

FORMAÇÕES: ENCONTROS PRESENCIAIS 

1ª FORMAÇÃO 

Objetivos: 

- Apresentar a pesquisa. 

- Conhecer os colegas. 

- Traçar o perfil inicial dos participantes da pesquisa. 

- Contextualizar a escola, o professor e o aluno na Sociedade da Informação. 

- Conscientizar o professor da necessidade de se adaptar às exigências da nova sociedade. 
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- Compreender a Teoria da Aprendizagem Significativa. 

- Conhecer os objetos de aprendizagem: o que são, objetivos de sua produção e uso, onde encontrar, e suas 

potencialidades. 

- Relacionar a TAS com os OA's, com ênfase na forma sistemática de influência da estrutura cognitiva dos 

alunos, ou seja, as condições de ocorrência e os recursos facilitadores da aprendizagem significativa. 

- Conhecer a plataforma Moodle. 

Atividades: 

Reflexão  Vídeo “Aprendizagem Significativa: os segredos de Beethoven” 

Momento de conversa Dinâmica apresentação. 

Estudo Conhecendo os OA's e a TAS. 

Laboratório de informática Plataforma Moodle (cadastro, acesso e navegação inicial). 

2ª FORMAÇÃO 

Objetivos: 

- Manipular OA's de Geometria. Analisá-los segundo a TAS. 

- Refletir sobre a importância do trabalho a partir dos conhecimentos prévios dos alunos. 

Atividades: 

Reflexão Vídeo “Conhecimento prévio nas aulas de Matemática” 

Laboratório de informática Três OA's de Geometria. 

Questionários Análise dos OA's segundo a TAS. Possibilidades e limitações dos OA's.   

3ª FORMAÇÃO 

Objetivos 

- Discutir sobre o planejamento do trabalho com os OA's. 

- Manipular OA's de Álgebra e Probabilidade. Analisá-los segundo a TAS. 

- Refletir sobre a importância do trabalho com diferentes tipos de linguagem. 

Atividades: 

Oficina Linguagens: Tecnologias, Aprendizagem e Comunicação 

Momento de debate Socialização das atividades dos grupos da oficina. 

Laboratório de informática Dois OA's (álgebra e probabilidade) 

Questionários Análise do OA segundo a TAS.  Possibilidades e limitações dos OA's.   

4ª FORMAÇÃO 

Objetivos: 

- Analisar a proposta de sequência didática da aula de equação do 1º grau usando o OA “Equações do 1º 

Grau com balança” do NLVM, segundo a TAS e o paradigma de uma nova educação. 

- Refletir sobre a sequência didática: características do professor e do aluno e suas relações, comparação 

entre o ensino tradicional e uma nova educação, relação entre mudança de métodos e mudança de postura 

pedagógica, utilização do OA para aprender. 

- Manipular OA's de Números e Operações. Analisá-los segundo a TAS. 

Atividades: 

Oficina Ação-reflexão (grupo de 6 pessoas): Análise crítica da sequência didática. 

Momento de debate Análise das atividades da SD segundo a TAS. 

Laboratório de informática Um OA (números e operações) 

Questionários Análise do OA segundo a TAS.   

5ª FORMAÇÃO 

Objetivos 

- Construir OA/applets com o software GeoGebra. Analisá-los segundo a TAS. 

- Traçar o perfil final dos participantes da pesquisa. 

Atividades: 

Momento de debate Análise dos OA's segundo a TAS.  

Laboratório de informática Construção de dois applets com o GeoGebra. 

ATIVIDADES DA PLATAFORMA MOODLE 

RELATIVAS AO 1º ENCONTRO 

1ª semana Wiki – Texto coletivo sobre o nosso 1º encontro presencial. 

2ª semana Glossário dos termos aprendidos. 

3ª semana 

Fórum 1: Relato de experiência(s) de aula(s) realizada(s) no laboratório de informática. 

Fórum 2: Motivos do professor de Matemática não utilizar o laboratório de informática. 

4ª semana Fórum 1: Dificuldades para que a aula no laboratório seja proveitosa. Parte mais trabalhosa: 
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o planejamento ou a execução?  

Fórum 2: Estratégias que o professor pode utilizar para que o aluno seja mais autônomo e se 

estabeleça interação entre professor-aluno. 

RELATIVAS AO 2º ENCONTRO 

1ª semana Wiki: Texto coletivo sobre o nosso 2º encontro presencial. 

2ª semana Fórum: Avaliação do Guia do professor OA “Geometria da cidade”. 

3ª e 

4ª semanas 
Wiki: Análise do OA “A matemática das plantas das casas e dos mapas” (TAS).  

5ª semana Wiki: Análise do OA “A matemática das plantas das casas e dos mapas” (questionário). 

RELATIVAS AO 3º ENCONTRO 

1ª semana Wiki: Texto coletivo sobre o nosso 3º encontro presencial. 

2ª semana Wiki: Análise do OA “Combinações Cotidianas” com base na TAS. 

3ª semana Wiki: Elaboração da Sequência didática sobre o OA “Combinações Cotidianas”. 

RELATIVAS AO 4º ENCONTRO 

1ª semana Wiki: Texto coletivo sobre o nosso 4º encontro presencial. 

2ª semana Fórum e Wiki: Análise crítica de uma aula com recursos tecnológicos do Portal do Professor. 

3ª semana Fórum: Análise do Guia do professor do OA (Grandezas e Medidas), segundo a TAS. 

4ª semana Wiki: Elaboração da Sequência didática sobre o OA (Grandezas e Medidas). 

5ª semana Fórum 1: Trabalho em grupo.    Fórum 2: Zona de risco. 

RELATIVAS AO 5º ENCONTRO  

Diário pessoal: Relato pessoal de aprendizagens e mudanças ocorridas na vida profissional do professor. 

  

No próximo capítulo, descrevemos com detalhes cada uma dessas atividades 

desenvolvidas no processo de formação. 
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Capítulo 5 

 

DESCREVENDO AS ATIVIDADES DA PESQUISA  

 

Caminhante, não há caminho. Faz-se caminho ao andar. 

Antônio Machado 

 

 Construímos o nosso caminhar enquanto caminhávamos. Essa construção do 

caminhar enquanto se caminha faz parte do design da pesquisa, que é considerado por 

Lincoln e Guba (1985) citado por Araújo e Borba (2010), como emergente, ou seja, as 

atividades da pesquisa são construídas à medida que ela se desenvolve, não sendo nada 

rigidamente predeterminado. Sobre essa visão, Araújo e Borba (2010) reiteram:  

 

O plano deve ser frouxo para não “sufocarmos” a realidade, e, em um 

processo gradativo e não organizado rigidamente, nossas inquietações 

vão se entrelaçando com a revisão da literatura e com as primeiras 

impressões da realidade que pesquisamos para, suavemente, delinearmos 

o foco e o design da pesquisa. (ARAÚJO e BORBA, 2010, p. 43) 

 

Dessa maneira, “está-se a construir um quadro que vai ganhando forma à medida 

que se recolhem e examinam as partes” (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 50). Com base 

nessas ideias, as atividades de nossa pesquisa foram sendo planejadas à medida que se 

fizeram necessárias, atendendo à demanda em às necessidades do grupo de professores. 

 Esse capítulo, então, descreve os passos principais do nosso trabalho. Para isso, 

transcrevemos aqui alguns dados das notas de campo, áudios, registros escritos das 

atividades presenciais e à distância da plataforma Moodle. 

 

5.1. O convite para a pesquisa 

 

 Para convidar os professores para participarem da nossa proposta de formação, 

elaboramos um vídeo. O vídeo
14

 foi feito pela pesquisadora com o objetivo de oportunizar 

aos professores um momento de reflexão sobre a utilização das tecnologias na Educação e 

a necessidade de preparação profissional para essa nova realidade. Desejávamos que os 

                                                 
14

 Esse vídeo encontra-se disponível em:  http://www.youtube.com/watch?v=MAN9wN0z7jg&feature=g-upl. 

Autora: Verônica Lopes. Ano de produção: 2012. Duração: 1:47. 
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professores percebessem que é urgente a formação continuada para nos adaptar às 

mudanças existentes na sociedade da informação e ansiassem estudar sobre o tema.  

 Em uma das formações de planejamento do início do ano de 2012, exibimos o 

vídeo para os professores. Finalizada sua exposição, falei que se tratava de um convite de 

formação continuada, e que Sandra
15

 iria naquele momento entregá-lo. O texto do convite 

foi uma reflexão sobre a tecnologia na Educação baseada na fundamentação teórica 

utilizada em nossa pesquisa. Também continha explicações sobre a pesquisa, como as 

condições descritas no termo de livre consentimento esclarecido e as datas de todos os 

nossos encontros presenciais. 

 Entregues os convites, expliquei a nossa proposta de formação continuada, qual era 

o nosso objetivo, o que aprenderíamos, quantos e quando seriam nossos encontros 

presenciais, e o motivo pessoal da pesquisadora para a realização dessa proposta, assim 

como o motivo deles participarem em busca de aprendizagens e mudanças. Elucidamos e 

enfatizamos que se tratava de um convite, e sugerimos a participação daqueles que 

realmente se interessassem. Finalizamos o convite solicitando que confirmassem a 

participação por email.  

 Foram convidados 75 professores, cuja maioria se mostrou interessada e, muitos, ao 

se despedirem, confirmaram pessoalmente a sua participação. 

 

5.2. O primeiro encontro presencial 

 

 Participaram, no total, 55 professores do primeiro encontro presencial; uma parte 

no período da manhã e outra à tarde. A primeira atividade foi o preenchimento do 

questionário do perfil inicial. Logo, seguimos para a apresentação dos participantes e de 

suas expectativas. A sala estava com cerca de 30 cadeiras dispostas em semicírculo a fim 

de encorajar a participação aberta dos professores e facilitar a interação do grupo. Em cada 

cadeira, havia uma placa na qual estava escrito “Professor Pesquisador”, e onde o 

participante escreveria o seu nome. 

Nosso intuito, ao denominar o participante da pesquisa de “Professor Pesquisador”, 

é o de conscientizá-lo de que, a partir daquele momento, deveríamos buscar uma postura 

de professores que refletem sobre a sua própria prática, buscam novos conhecimentos, 

                                                 
15

 Sandra Helena Silva é Assessora Pedagógica de Matemática da Rede Municipal de Ensino de Ipatinga, 

responsável pelo Programa de Correção de Fluxo do 6º ao 9º ano. Como nosso trabalho é de parceria, em 

todas as formações Sandra esteve presente, auxiliando-nos. 
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pesquisam novas práticas, compartilham com os colegas as suas experiências, os 

problemas e as dificuldades enfrentadas em sala de aula.  

 Baldino (1999, p. 223) define professor pesquisador como um “agente que se 

encarrega de conduzir o ensino, colher e analisar e relatar dados”, tendo sua própria prática 

como objeto de pesquisa. Polettini (1999) caracteriza esse professor como um ser que se 

interessa continuamente em interpretar o que ocorre em sua sala de aula, como as relações 

estabelecidas entre currículo, ações e aprendizagem dos alunos, uso de novas formas de 

ensinar, e atribui mais importância às estratégias de resolução dos alunos e as justificativas 

dadas por eles para a utilização de tais estratégias, refletindo constantemente em sua 

prática e em seu pensamento. 

 Expusemos para o grupo de professores a dinâmica da nossa proposta, na qual uma 

das bases foi o trabalho em grupo e, por isso, a necessidade de nos conhecermos um pouco 

melhor para realizarmos as nossas tarefas de forma mais eficiente. Os professores, 

portanto, passaram a se apresentar e expor o que esperavam da formação. Foi um momento 

importante, de descontração e conhecimento sobre os colegas e suas expectativas. 

 Na maioria dos comentários, estava claro o desejo de se ter um convívio mais 

intenso com os colegas, e todas as expressões convergiam para a importância atribuída à 

troca de experiências e ao trabalho em equipe. Percebemos também o anseio dos 

professores em aprender e buscar maneiras de apresentar uma Matemática diferente para os 

alunos, compatível com o mundo em que eles vivem, como também em ministrar uma aula 

em que eles realmente aprendam, superem dificuldades, fiquem motivados e interessados. 

Alguns professores se mostraram sinceros na dificuldade que existe em relação ao uso da 

tecnologia da informática em sala de aula e manifestaram a vontade de vencê-la. 

 Assistimos ao vídeo “Aprendizagem Significativa” 
16

, elaborado a partir do filme 

“Os segredos de Beethoven”. Terminado o filme, pedi aos professores que fizessem algum 

comentário relativo ao que tínhamos acabado de assistir. Como era de se esperar de um 

grupo de professores de Matemática, devido à característica de sua cultura, o único 

comentário que tivemos foi o do professor P41: “Esse foi o melhor vídeo que já vi”. O 

restante das pessoas permaneceu em silêncio, mas acredito que a refletir. 

 Antes de iniciarmos o estudo da nossa fundamentação teórica, fizemos menção ao 

banner que estava decorando a nossa sala. O banner tinha a imagem de uma árvore em cuja 

                                                 
16

 Vídeo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=PGoau28tSWU. Autores: Rafael Jaques, Maria 

Poniwass e Daniela Padilha. Ano de produção: 2011. Duração: 11:37. 
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raiz estava indicado: “Formação Continuada”.  Narramos que aquela árvore era o símbolo 

da nossa pesquisa e nela estariam miolos de flores que representavam cada participante da 

formação. Como a raiz é o meio pelo qual a árvore se alimenta, delineamos a analogia de 

que a formação continuada é um dos meios pelo qual buscaríamos contribuições para o 

nosso crescimento profissional. Assim, em cada miolo de flor escrevemos o nome de um 

participante e, estando presente nos momentos de formação, recebia uma pétala a ser 

acrescentada em sua flor, o que indicaria que a formação continuada estaria contribuindo 

para as possíveis aprendizagens e mudanças daquele professor. 

 Começamos, então, o estudo da fundamentação teórica de nossa pesquisa. Era 

necessário que, primeiramente, o professor adquirisse conhecimentos teóricos sobre os 

OA's e a TAS para que, posteriormente, pudesse analisar os recursos e preparar suas aulas 

a partir de uma teoria de aprendizagem que visa facilitar a construção de conhecimentos 

pelo aluno. Elucidamos o objetivo de nossa pesquisa e os caminhos traçados para alcançá-

los; as premissas da nossa formação continuada – prática cotidiana do professor, processo 

de recursividade e trabalho em grupo; o contexto atual da escola, do professor e do aluno e 

a necessidade de transformações; como trabalhar com as tecnologias da informática em 

sala de aula e os novos papeis assumidos pelos atores educacionais; a história, a 

conceituação, o armazenamento e as potencialidades dos OA's; a conceituação/significado 

da aprendizagem significativa; os aspectos que definem a aprendizagem; as condições e os 

recursos facilitadores da promoção da aprendizagem significativa; o contínuo entre a 

aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica; e a ressonância entre os OA's e 

TAS.  

 Como última atividade do encontro, fomos ao laboratório de informática, onde os 

professores acessaram a plataforma Moodle por meio do login e senha determinados, e 

aproveitaram para conhecer o ambiente, mudar a senha, configurar seu perfil, e acessar as 

atividades já disponíveis.   

 

5.3. Atividades da plataforma Moodle relativas ao primeiro encontro presencial 

  

A primeira atividade da plataforma Moodle foi a construção de um texto coletivo, 

por meio da ferramenta wiki, sobre o primeiro encontro de formação continuada.  Nessa 

atividade, a wiki foi o espaço reservado para os professores descreverem coletivamente 

como foi o nosso primeiro encontro: o que aconteceu, nossas aprendizagens, nossas 

dúvidas, o que mais gostou, o que faltou, ideias para o próximo encontro. Lembramos aos 
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professores que o texto é coletivo; portanto, a partir do momento que uma ideia é colocada 

na wiki, ela é do grupo e, assim, qualquer um pode aperfeiçoá-la ou alterá-la. Os 

professores que participaram dessa atividade foram: P39, P49, P30, P9, P32, P18, P16, P27, P1, 

P8, P14, P37, P36, P40, P41, P48, P19, P55, P34 e P57. 

 Além da construção do texto na wiki, alguns professores também utilizaram a 

ferramenta “comentários” da wiki para registrarem algumas observações sobre os assuntos 

abordados no primeiro encontro.  

 A partir dos registros dos professores, buscamos identificar indícios de 

contribuições e planejar nossos próximos passos. Assim, por meio dessa primeira 

atividade, percebi que os professores não tinham o hábito de realizar construções coletivas, 

como um texto, por exemplo. Por conseguinte, esse evento depreendeu um aspecto 

importante que precisava ser evidenciado em nossa formação: construções coletivas e 

trabalho em grupo. 

 Vislumbramos outra questão importante a partir dessa atividade. Foi citado que 

estudamos sobre os OA's e a TAS. Entretanto, pouco foi descrito sobre esses temas, 

enfatizando-se, apenas, sobre a TAS, o conhecimento prévio e a predisposição para 

aprender, como se segue: 

 

Para que a aprendizagem seja significativa, devemos sondar o 

conhecimento prévio de cada aluno em nossa interação diária com o 

mesmo e, a partir daí, estimulá-lo - despertar no aluno uma disposição 

para aprender, fazendo uso de objetos de aprendizagem. Ao ensinar um 

novo conteúdo, nossos alunos poderão ter um conhecimento prévio sobre 

o mesmo o que nos ajudará na construção de novos conceitos e atribuição 

de significados para a sua aprendizagem. Devemos, portanto, ajudá-los 

para que os mesmos adquiram conhecimento compreendendo os novos 

conceitos de forma que seja capaz de explicar, aplicar e transferir o 

conhecimento adquirido. Contudo, o novo conhecimento passa a ter 

significado e o aluno elabora novamente seu conhecimento prévio. 

(Trecho do texto da wiki) 

 

 Um dos assuntos mais comentados, com ênfase, emoção, comparações e lições, foi 

o tema do vídeo, conforme se pode conferir: 

 

Vimos um lindo vídeo sobre Ludwig Van Beethoven, o músico que 

quando compôs sua mais nobre e famosa obra teve como ajuda a sua 

aluna Anna Hotz em uma tarefa quase impossível: sinalizar ajudando um 

grande mestre a concluir sua tarefa final – 9ª Sinfonia, pois ele estava 

praticamente surdo. Durante a exibição do vídeo, foi impossível não 

refletir sobre a nossa prática docente, pois ele nos propõe uma análise em 

nossa prática educacional. Avaliar se o que estamos ensinando está sendo 
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significativo para os nossos alunos e o que podemos fazer para melhorar 

nossa prática pedagógica. Refletir sobre os resultados alcançados e como 

melhorar quantitativa e qualitativamente. O vídeo retrata a importância de 

ser um bom professor, e que não somos nem melhores nem piores que 

nossos alunos. Mostra-nos o quão importante é a relação de afeto e 

confiança que deve existir entre aluno e professor. Sendo assim, o 

professor deve sempre procurar práticas inovadoras que possibilitem 

passar aos alunos confiança e interesse numa aprendizagem que 

certamente os acompanharão durante sua vida. Esse vídeo mostrou 

também a importância da interação professor-aluno e a capacidade de 

uma aprendizagem significativa, com objetivos. Se estamos em uma 

sociedade dinâmica, necessário é que o professor tenha constantemente 

FORMAÇÃO CONTINUADA para vencer os DESAFIOS DA SALA 

DE AULA. Numa grandeza inigualável o aluno se torna professor... E, 

juntos, professor e aluno alcançam uma vitória muito importante para 

ambos. O professor da atualidade precisa estar ciente da sua surdez e 

abrir espaço para que o aluno possa agir ajudando-o. (Trecho do texto da 

wiki) 

 

 Destacamos nesse relato duas evidências de suma importância. A primeira é o fato 

de o vídeo ter levado o professor a uma reflexão sobre sua própria prática, o que indica o 

primeiro passo para uma possível contribuição: 

 

 […] foi impossível não refletir sobre a nossa prática docente, pois ele 

nos propõe uma análise em nossa prática educacional. […] Avaliar se o 

que estamos ensinando está sendo significativo para os nossos alunos e o 

que podemos fazer para melhorar nossa prática pedagógica. Refletir sobre 

os resultados alcançados e como melhorar quantitativa e 

qualitativamente. (Trecho do texto da wiki) 

 

 A segunda é o desejo dos professores em se relacionar melhor com os seus alunos, 

sendo essa uma das iniciativas para se promover um bom aprendizado de Matemática, 

como registraram: 

Mostra-nos o quão importante é a relação de afeto e confiança que deve 

existir entre aluno e professor; Esse vídeo mostrou também a importância 

da interação professor-aluno; Proporcionar maior interação e uma relação 

de afeto e confiança, abrindo espaço para que o aluno fale, construa, aja e 

o professor se torne mediador deste processo; O professor da atualidade 

precisa estar ciente da sua surdez e abrir espaço para que o aluno possa 

agir ajudando-o. (Trechos do texto da wiki) 

 

 Ficou evidente nesse texto o anseio dos professores em aprender a utilizar a 

tecnologia da informática em sala de aula para qualificar os processos de ensino e 

aprendizagem de Matemática, assim como já haviam relatado na dinâmica da apresentação 

e registrado no questionário do perfil inicial. Assumem a formação continuada como um 

caminho para atingir esse alvo e crescer profissionalmente: “Se estamos em uma sociedade 
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dinâmica, necessário é que o professor tenha constantemente FORMAÇÃO 

CONTINUADA para vencer os DESAFIOS DA SALA DE AULA” (Trecho do texto da 

wiki). 

 Também foram destinados dois parágrafos desse texto para esse tema, o que mais 

uma vez demonstra, na opinião dos professores, a importância dessa formação para a 

transformação da prática dos professores e a consequente melhoria dos processos de ensino 

e aprendizagem:  

 

A formação continuada é uma oportunidade de aprendermos, de 

aprimorar nossas aulas e de ampliar nossa concepção de ensinar - 

transmitir o que sabemos, e aprender novas tecnologias para nos auxiliar 

no processo ensino-aprendizagem. Nosso foco deve ser o aluno. Enfrentar 

os desafios da formação continuada com muita disposição em crescer, 

aprender e tornarmos mediadores da construção de uma matemática 

prazerosa, atrativa. Não podemos ficar aquém diante de tantos avanços e, 

como educadores, é preciso avançar juntos, aprofundando nossos 

conhecimentos sobre os Objetos de Aprendizagem para que venhamos, 

de fato, proporcionar a tão sonhada aprendizagem significativa. [...] Na 

matemática, principalmente, devemos trabalhar com material que envolva 

o aluno partindo da sua vivência em casa e no mundo, quebrar 

paradigmas sobre o estudo da matemática e sempre estar inovando as 

aulas, buscando o que tem de melhor, tudo que é novo sempre será bem 

vindo. Estamos para aprender muito e absorver o máximo de todos os 

encontros e dos colegas. (Trecho do texto da wiki). 

 

 Ademais, os professores demonstraram a expectativa que têm em utilizar a 

tecnologia da informática para melhorar as aulas de Matemática, em busca de uma 

aprendizagem significativa da Matemática: 

 

É uma expectativa muito grande em usar a tecnologia em sala de aula, 

tornando a aula mais prazerosa e promovendo uma aprendizagem 

significativa. A busca por um recurso metodológico para as aulas é 

movida, em grande parte, pela necessidade de fazer com que esta seja 

assimilada com o significado por parte do aluno. Ensinar com o 

significado consiste em proporcionar ao aluno condições para que ele 

pense e compreenda o conteúdo que está sendo ministrado.  (Trecho 

do texto da wiki) 

 

Percebemos outra possibilidade de contribuição, agora a partir dos comentários 

feitos na wiki pelas professoras P37 e P34, as quais argumentam a relação de consequência 

que existe entre “o professor inovar o ensino e ter prazer em ensinar” com o “provocar 

disposição no aluno em aprender”: 
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 O profissional deve buscar inovar cada vez mais sua forma de ensinar 

para motivar os alunos a aprender. Se o professor tiver prazer em ensinar, 

com certeza, nossos alunos terão prazer em aprender. (Professor P37); […] 

o professor precisa ter prazer em ensinar, somos motivadores, 

auxiliadores no processo ensino aprendizagem, de nada adianta estarmos 

envolvidos em novas tecnologias, fazermos uso de uma aprendizagem 

significativa se não estivermos dispostos a fazer de uma sala de aula um 

objeto de estudo em que o aluno tenha prazer em aprender e participar do 

processo em que se encontra. Que estejamos cada vez mais empenhados e 

dispostos a buscar inovar o processo de ensino aprendizagem. (Professor 

P34) 

 

 Coadunando com o parecer das professoras P34 e P37, a professora P40 advoga sobre 

a postura que o professor deve assumir com o uso das tecnologias e a necessidade de se 

“[…] ter vontade, prazer em ensinar”: 

 

Para que a aprendizagem seja significativa, o professor deve ser um 

estimulador... deve despertar no aluno o querer aprender! Nem sempre 

isso ocorre!.... ainda hoje, existem muitas barreiras: o investimento em 

tecnologias (ou outros tipos de OA's) por parte do governo, capacitação 

de profissionais, o auxílio de pessoas que estão direta ou indiretamente 

envolvidos na direção da escola, a visão do professor... Quero me ater à 

visão do professor, partindo do principio de que "se eu mudo, tudo 

muda"! De nada adianta se fizermos uso de novas tecnologias (ou OA's) 

no processo ensino-aprendizagem, se tivermos uma mente retrógrada, não 

mudando em nada a nossa metodologia de ensino, ainda que, utilizando 

todo um aparato tecnológico. O professor precisa ser um facilitador, um 

mediador nesse processo. Precisa ter VONTADE, PRAZER EM 

ENSINAR... e deixar para a sociedade o seu LEGADO! Se cada um 

fizesse a sua parte, e não deixasse para o outro fazer, já teríamos mudado 

o quadro da educação brasileira! Não se acomode! AJA! Faça aquilo que 

você ama! Ame a profissão que escolheste para exercer! Vai aí o meu 

recado... talvez um pouco revolucionário! Rsrsrss. (Professor P40) 

 

 Segundo as professoras, podemos implicar motivação em nossos alunos para 

aprender, inovando o ensino, utilizando novas metodologias a partir de uma postura 

diferenciada da tradicional, e sendo “estimuladores, motivadores, auxiliadores, 

facilitadores e mediadores”. No bojo dessas ideias, podemos delinear que, na visão das 

professoras, o uso de novas metodologias (OA) pode auxiliar na promoção da 

aprendizagem significativa, a partir do momento que provoca uma de suas condições de 

ocorrência: a predisposição para aprender. 

 O primeiro encontro presencial foi evidenciado, no texto coletivo construído na 

wiki, como sendo de fundamental importância para a reflexão do professor e 

transformação de sua prática:  
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A introdução do curso nos deu uma visão ampla e precisa do quanto 

precisamos inovar nossa prática e metodologia no mundo moderno e faz 

se necessário repensar nossa prática para fazermos um trabalho 

significativo e cheio de aprendizagem para educando e educador. (Trecho 

do texto da wiki) 

 

 A segunda atividade da plataforma Moodle foi a construção coletiva de um 

dicionário, por meio da ferramenta glossário, a partir dos significados das palavras que 

acreditávamos ser de fundamental importância para o nosso bom entendimento e 

desempenho no decorrer da formação continuada. 

 As palavras compartilhadas e registradas pelos professores foram: aprender, 

aprendizagem, aprendizagem significativa, conhecimento prévio, dedicação, metodologia, 

ensinar, formação continuada, interação, linguagem, motivação, motivar, OA, percepção, 

significativa, suporte, técnicas de aprendizagem, teoria, troca de experiência. 

 Participaram dessa atividade os professores: P30, P10, P9, P49, P55, P18, P6, P19, P34, 

P48, P1, P24, P8, P14, P40, P27 e P37. Percebemos também, em mais essa tarefa, que houve 

pouca citação de termos relativos à Teoria da Aprendizagem Significativa. 

 Com o objetivo de sondar um pouco mais os conhecimentos e as experiências dos 

professores no que tange o trabalho com as TICE‟s e, assim, direcionar nossas taferas, a 

terceira atividade da plataforma Moodle foi a participação em um fórum, com o propósito 

de descrever e compartilhar com os colegas as experiências de aulas com o uso das 

tecnologias da informática e de justificar o fato de muitos professores de Matemática ainda 

não utilizarem esses recursos em suas aulas. 

 A atividade 1 foi o espaço destinado para o professor relatar aos colegas as 

experiências que já vivenciou no laboratório de informática nas aulas de Matemática. Foi 

solicitado que o professor relatasse a(s) sua(s) experiência(s) destacando os momentos de 

planejamento, execução e resultados relacionados a(s) essa(s) aula(s) de Matemática 

realizada(s) no laboratório de informática. Se o professor tivesse mais de uma experiência 

para compartilhar, escreveria quantas vezes já utilizou o laboratório e descreveria as 

experiências que a seu ver foram mais interessantes, justificando a sua escolha. Se julgasse 

necessário, poderia anexar os materiais utilizados. Os participantes também foram 

instigados a questionar os colegas sobre a experiência vivenciada por eles, trocando ideias, 

aprendendo a partir de um relato e trabalhando em grupo. Dessa atividade, participaram os 

professores: P36, P45, P19, P41, P4, P34, P1, P42, P16, P33, P8, P12, P24, P37, P14, P50, P39, P21, P49, 

P15, P27, P14, P32 e P18. 
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 A partir das experiências compartilhadas na atividade 1, percebemos que o uso do 

laboratório de informática nas aulas de Matemática tem acontecido com muitas 

dificuldades, pois: falta fonte de pesquisa; os computadores não funcionam como 

deveriam; os alunos acabam acessando sites indevidos que não coadunam com o objetivo 

da aula; a manipulação do Linux é uma grande dificuldade por não fazer parte do cotidiano 

da maioria dos professores e alunos; não há sequência nas aulas em virtude de 

contratempos que surgem (a professora da sala de laboratório está envolvida em outra 

atividade, no dia reservado para aula de informática tem greve, dentre outros) e impedem o 

bom andamento do planejamento; o tempo reservado nas escolas é muito pouco (“A sala 

de Inclusão Digital, por atender muitas turmas, em todos os conteúdos, faz com que o 

acesso dos alunos fica um pouco restrito” (Professora P14)); a organização da aula não 

permite que seja proveitosa (“Como temos poucos computadores na escola, saem da sala 

50% dos alunos e a outra metade fica em sala, isso durante 30 minutos e, depois a troca” 

(Professora P36)). 

 A maioria das experiências compartilhadas foi desenvolvida recentemente, sendo 

relatadas experiências como uma primeira atividade realizada no ano de 2012 ou no ano 

anterior, bem como algumas atividades realizadas na própria semana do fórum. 

 Os professores comentaram ser fundamental o uso do laboratório de informática 

nas aulas de Matemática, mesmo diante de tantas dificuldades:  

 

Mesmo sendo muito pouco, acho interessante e conveniente o uso do 

laboratório. (Professora P36); Considero as atividades com o uso da sala 

de Inclusão Digital de extrema importância, uma vez que nossos alunos 

(em sua maioria) têm acesso irrestrito às mais novas tecnologias. 

(Professora P14); O laboratório de informática deve ser utilizado por todos 

os professores, principalmente pelo professor de matemática, por ser uma 

disciplina onde o aluno aprende fazendo e de forma lúdica, manipulando 

variados softwares e jogos matemáticos para o ensino do conteúdo. 

Acredito que desta forma despertaria o interesse dos alunos na disciplina, 

fugindo assim das aulas tradicionais e mecânicas. (Professora P16); Uma 

responsabilidade, sem dúvida, enorme para todos, que de uma forma ou 

de outra, estão vinculados à Educação, pois mesmo passados trinta anos 

da implantação da informática na educação brasileira, é possível constatar 

que a ponta desse processo, no caso a escola, “patina” na utilização 

adequada dessa tecnologia como recurso didático às aulas. O professor 

não pode desconhecer que, tradicionalmente, sempre coube à escola o 

papel de informar conceitos estabelecidos socialmente, portanto, exige-se 

dessa instituição, nesse momento, é que não fique a reboque destes 

avanços, e busque se posicionar no sentido de adequar essas 

potencialidades ao objetivo maior da escola que é ensinar para aprender 

(Professora P8). 
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 No entanto, poucos docentes justificaram com fundamentação o porquê de 

considerarem fundamental a aula no laboratório, como por exemplo: o aluno aprende 

fazendo, possibilita a construção do próprio conhecimento, aumenta a autonomia, torna-se 

um sujeito ativo, desperta o interesse ou predisposição em aprender (condição de 

ocorrência da aprendizagem significativa), adéqua às potencialidades das tecnologias ao 

objetivo maior da escola que é ensinar para aprender. 

 Detectamos que as atividades trabalhadas constituem um momento pontual, e não 

parte de um processo de ensino anterior e posterior à aula desenvolvida no laboratório. 

Somente o seguinte comentário ressaltou a ligação da aula no laboratório com outros 

momentos: “[…] usei o laboratório de informática várias vezes para um reforço do 

conteúdo explicado em sala de aula” (Professora P8). 

 Concluímos o fato de a aula do laboratório não fazer parte de um processo maior de 

ensino e aprendizagem, a partir da falta de registro do antes e do depois da aula, no 

compartilhamento das experiências na plataforma. Nessa atividade solicitamos a descrição 

do planejamento (objetivos, conteúdo, tempo, desenvolvimento, avaliação), da execução e 

dos resultados; tais aspectos não ficaram explícitos nos relatos. 

 Relatamos, a seguir, os comentários sobre o planejamento feito pelos professores 

nessa atividade: 

 

Peça a professora da sala de inclusão digital para bloquear sites que os 

alunos mais gostam de acessar. Tipo: msn, orkut, facebook, sites 

impróprios para idade. Ajuda muito, eles perdem a graça. (Professora P8); 

Foi planejada por mim e pela professora regente e a professora de 

laboratório de informática. (Professora P45); Os dois jogos foram 

trabalhados em parceria com as professoras da sala de Inclusão Digital 

que jogaram antes para poder auxiliar os alunos. (Professora P14); Para 

que a preparação seja eficiente e a aula alcance seu objetivo, destaco 

alguns itens que considero relevante: é necessário que haja entrosamento 

entre o professor (a) regente e o professor (a) da sala de Inclusão Digital, 

ter um conhecimento prévio do que vai ser trabalhado (pensar quais 

podem ser as dificuldades dos alunos e estar pronto para ajudá-los), 

"improvisar" torna a aula mais difícil e menos proveitosa, ter noções 

básicas de informática ajuda bastante.(Professora P14); […] peguei carona 

com uma professora que estava levando seus alunos para o laboratório de 

informática para uma aula. Felizmente, o conteúdo e o jogo trabalhados 

eram muito simples e eu pude auxiliar e orientar os alunos. Mas, uma 

aula no laboratório de informática, exige muita preparação e 

entendimento de programas. Por isso, me sinto na obrigação de me 

preparar bem antes de encarar sozinha essa responsabilidade. (Professora 

P37); Os alunos se sentaram em duplas para utilizarem o software 

"Educandus". (Professora P27); No dia anterior, fui ao laboratório e salvei 

em todos os computadores o jogo que utilizaria. No dia, tive que dividir a 

turma em duas, pois não havia espaço suficiente para todos na sala, 
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contando com a ajuda da bibliotecária da escola que ficou na sala com os 

outros alunos fazendo outra atividade. (Professora P21); Como temos 

poucos computadores na escola, saem da sala 50% dos alunos e a outra 

metade fica em sala, isso durante 30 minutos e, depois a troca. 

(Professora P36) 

 

 Com base nos comentários descritos acima sobre o planejamento, percebemos que 

se destacou o planejamento feito em parceria com a professora de inclusão digital, a 

divisão da turma – uma parte no laboratório de informática e outra na sala de aula, o 

trabalho em duplas no laboratório, o bloqueio de sites inadequados, a necessidade de 

conhecimento básico em informática, o pensar quais podem ser as dificuldades dos alunos 

e estar pronto a ajudá-los, e a preparação dos computadores no dia anterior.  

 Percebemos também que falta planejamento bem construído e objetivos claros. 

Pode-se inferir a hipótese levantada, com base nos relatos abaixo:  

 

[…] de forma lúdica, diverte e ensina. (Professor P18); […] o objetivo era 

encontrar o mesmo resultado do comando, por exemplo: o número é 6, na 

tabela abaixo aparece várias somas, com resultados iguais 6 e outros 

resultados diferentes, o aluno tem que ser rápido no cálculo mental, pois 

constantemente muda os valores, e cada vez que ele erra , começa tudo 

novamente, ao acertar tudo muda de fase até chegar a soma 12. 

(Professora P45); A intenção de trabalhar com esse jogo era fazer com que 

os alunos desenvolvessem o raciocínio e buscassem alternativas para 

alcançar o objetivo. (Professora P14) 

 

 Na maioria dos comentários, foi destacado que os alunos gostam de participar das 

aulas no laboratório de informática:  

 

Perguntaram: Quando é que vamos de novo professora? (Professora P49); 

Os alunos gostam! Chegam perguntando que dia vão voltar e que 

gostaram da atividade. (Professora P36); Eles gostaram muito, a atividade 

exigia raciocínio rápido e eles vibravam quando passava de fase. 

(Professora P45); No final da aula, muitos alunos pediram para anotar o 

site para continuar jogando em casa ou na lan-house. (Professora P14); As 

vezes que os levei foi bastante produtiva, despertando interesse e 

participação. “Ficamos tão envolvidos que sequer escutamos o sinal 

tocar. Eles gostaram tanto que pediram para voltar. (Professora P21); Foi 

muito bom e eles gostaram muito de fazer os exercícios […]. (Professora 

P27); O aluno que não havia entendido as explicações no método 

tradicional em sala de aula, quando começava a aula com a ajuda dos 

softwares eles entendiam rapidinho. […] É uma delícia ver como a 

aprendizagem vai acontecendo de forma prazerosa. (Professora P8); Eles 

se divertiam muito. (Professora P53); Os alunos disputavam quem 

alcançava maior porcentagem. (Professora P34); Percebi que a atenção dos 

alunos durante os vídeos e os exercícios foi melhor do que quando 

estamos em sala de aula. (Professora P19). 
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 Ficou nítido que existem muitos comentários sobre o prazer, o gosto, o querer, o 

interesse, o que é importante, pois indica uma das condições da aprendizagem significativa 

– a predisposição em aprender. Mas, poucos foram os comentários sobre os resultados 

alcançados em relação à aprendizagem. A aula possibilitou/facilitou a aprendizagem? 

Quais foram os resultados? Gostaram? Ótimo! Mas, aprenderam? Um único comentário foi 

feito a respeito da aprendizagem nessas aulas: “O aluno que não havia entendido as 

explicações no método tradicional em sala de aula, quando começava a aula com a ajuda 

dos softwares eles entendiam rapidinho. […] É uma delícia ver como a aprendizagem vai 

acontecendo de forma prazerosa.” (Professora P8). 

 A inserção da faceta lúdica do OA pode ser a fonte da dicotomia entre prazer e 

aprendizagem. Nascimento (2007) argumenta que essa é uma das limitações da maior parte 

dos OA's: maior influência do potencial lúdico do que da aprendizagem. Assim, delineia-se 

uma realidade em que o professor precisa de orientação quanto ao planejamento de uma 

aula no laboratório de informática, tendo como base a utilização de recursos que facilitem 

a promoção de uma aprendizagem significativa. 

 A atividade 2 diz respeito à falta de utilização do laboratório de informática e/ou 

das tecnologias da informática nas aulas de Matemática, questionando os professores: Por 

que muitos professores de Matemática ainda não utilizam o laboratório de informática ou 

as tecnologias da informática em suas aulas? O que nós pensamos sobre isso? O que 

dizem nossos colegas? Quais são as nossas razões? Onde estão as dificuldades? Dessa 

atividade, participaram os professores: P12, P19, P39, P3, P32, P49, P16, P9, P34, P30, P15, P55 e 

P1. 

 Os participantes relataram que muitos professores de Matemática ainda não 

utilizam o laboratório de informática por falta de segurança para levar seus alunos para 

desenvolver as atividades virtuais: 

 

Acredito que muitos professores não utilizam o laboratório por terem 

muita dificuldade em abrir e desenvolver os programas com os alunos, os 

mesmos muitas vezes sabem e têm mais habilidades do que nós. 

(Professora P16); Acho muito interessante levar nossos alunos para sala de 

informática, porém não tenho experiência alguma e com insegurança não 

consigo levar meus alunos. Gostaria que alguém me orientasse na melhor 

forma de começar, assim vou adquirindo segurança e terei mais 

"coragem" de levá-los. (Professora P50); Insegurança é meu maior 

inimigo. Trabalhar no laboratório é muito novo! (Professora P6); Tudo 

muito novo, a aula para ser proveitosa tem que ser muito interessante, a 

maioria dos alunos tem computador. (Professora P9); Na realidade, nós 

professores, na maioria das vezes, não estamos preparados para esse tipo 
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de aula e acabamos tendo uma insegurança que nos atrapalha, e que acaba 

sendo uma desculpa para não enfrentarmos o novo. (Professora P35); O 

novo nos deixa inseguro, né?! E é por isso que estamos buscando 

capacitação! (Professora P4).  

 

 Os professores comentaram que até conhecem alguns recursos e já participaram de 

oficinas sobre eles. Entretanto, temem usar esses conhecimentos em suas aulas. Para 

endossar essa discussão, as professoras destacaram que somente a prática é que vai dar 

segurança ao professor de executar, não bastando somente um bom conhecimento a 

respeito da atividade ou da tecnologia utilizada: “É somente a prática que dará a segurança 

para usarmos o laboratório de informática” (Professora P15). 

 Alguns justificaram a questão colocada no fórum, argumentando que também existe 

o comodismo, sendo muito mais fácil trabalhar com os alunos da maneira tradicional na 

sala de aula do que levá-los para o laboratório, o que gera muito mais trabalho:  

 

Estamos muito acomodados com o quadro e o giz, afinal, é bem mais 

prático do que ter que tirar os alunos da sala onde conseguimos dominá-

los e levá-los à sala de informática onde sabemos pouco, e enfrentá-los, 

pois a maioria dos alunos entende melhor de computador do que muitos 

professores. Isso acaba servindo de desculpa. (Professora P21). 

 

 A falta de conhecimento e de formação também foi mencionada como motivo de 

não se utilizar os recursos tecnológicos no ensino de Matemática:  

 

Pela falta de material, de informações, de OA's. (Professora P49); 

Primeiro porque alguns professores ainda não têm familiaridade com a 

internet e com computadores [...]. (Professora P19); Não estou 

acostumada, conheço poucos softwares, falta formação para os 

professores em geral e interesse de nossa parte. (Professora P6); Acredito 

que uma das maiores dificuldades para que ocorra a aula no laboratório é 

o conhecimento limitado do professor em relação a essa ferramenta. Só se 

ensina bem e com segurança aquilo que se sabe. (Professora P45); Falta 

formação com várias atividades (como a atividade interessante de 

Geometria que fizemos no encontro passado). (Professora P9). 

  

 Foi mencionada também a falta de material, como o número de computadores 

reduzido no laboratório de informática: 

Para mim a dificuldade é mais material. Na escola que trabalho ficam 3 

alunos em cada computador e isso tem deixado as aulas um pouco a 

desejar, porque o tempo necessário para que cada aluno faça a atividade, no 

final, tem que ser multiplicado por 3. Então, nos meus planejamentos, 

tenho que colocar sempre atividades que os alunos façam com pouco 

tempo. A aula não é a mesma coisa de uma em que temos um aluno por 

micro ou pelo menos duplas. (Professora P19) 
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 Apareceu mais uma vez, também nesse fórum, a justificativa da dificuldade no 

planejamento da aula no laboratório de informática, como uma das razões que impede o 

trabalho do professor de Matemática com essa ferramenta: 

 

[...] depois sabemos que a aula no laboratório requer um planejamento 

muito bem feito e esse costuma ser bem mais demorado do que um para a 

sala de aula [...], ou então a maior chance de problemas que fogem ao 

planejamento [...]. (Professora P19); É muito mais trabalhoso para o 

professor de qualquer disciplina planejar/preparar uma aula diferente, seja 

no laboratório de informática ou na própria sala. O planejamento tem que 

ser muito bem feito, de forma a prender a atenção dos alunos e não deixá-

los perder o foco da aula. Muitos professores não têm preparação 

tecnológica e didática para preparar uma aula desse tipo. Não recebemos 

cursos, formação e nem ao menos sabemos encontrar OA que facilitem 

esse planejamento. É falta de informação, de tempo para planejar, de 

habilidade para lidar com o imprevisto e estar na zona de risco. O curso 

que estamos participando tem ajudado e vai acrescentar muito mais nas 

minhas aulas. (Professora P49) 

 

 Uma questão importante levantada é a concepção que o professor de Matemática 

e/ou outros têm dessa ferramenta em relação ao ensino:  

 

Muitas vezes o professor não sabe como utilizar essa tecnologia. Isso 

pode ser por falta de formações que ajudem o professor a utilizar essa 

ferramenta nas aulas. Ou, ainda, porque o professor não acredita que essa 

tecnologia ajude a facilitar o aprendizado dos alunos. (Professora P12); 

Acredito que ainda não consideramos o laboratório de informática como 

um ambiente de efetiva aprendizagem. É um pouco complicado fazer os 

alunos enxergarem o computador como ferramenta de aprendizagem. 

Quando vamos ao laboratório, muitos acham que poderão "navegar" 

livremente, assistir vídeos de interesse particular, jogar, acessar redes 

sociais e outros. É até comum ouvir comentários do tipo: "Os alunos vão 

ao laboratório para brincar, lá tem muitos joguinhos legais" ou "Não 

quero que meu filho perca aula de matemática para ir pro computador". 

Eu até ouvi de uma colega de trabalho, na última formação no CENFOP, 

que o professor do laboratório não faz nada. Complicado, né?! Esse 

estereótipo atrapalha o bom andamento das aulas que preparamos. 

(Professora P4). 
  

  De fato, a concepção que o professor tem em relação à informática no ensino faz 

muita diferença. Ela influencia na decisão de utilizar ou não essa ferramenta, bem como na 

forma de utilizar esse recurso. Precisamos mudar essa concepção das aulas no laboratório. 

E, para isso, é preciso que nos preparemos para trabalhar de forma que as pessoas vêem 

essa prática com outros olhos e divulguemos o nosso trabalho. 
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 Outros professores destacaram que também já participaram de oficinas de uso de 

recursos tecnológicos da Informática na Educação, mas questionam-se e são questionados 

sobre o domínio do software a ser utilizado:  

 

[…] fui a um encontro do EREM e falou sobre gráficos no GeoGebra, eu 

fui toda animada para a escola querendo aplicar para meus alunos, os 

meus colegas levantaram as seguintes questões: você domina totalmente 

este programa? Ele é um programa muito difícil, imagine se o aluno te 

perguntar algo e você não souber responder, vai gerar um desinteresse e 

uma indisciplina total, eles colocaram tantos obstáculos que eu desisti de 

tentar, então com toda a conversa cheguei a conclusão de que se você não 

domina bem um programa é melhor que não arrisque tentando 

principalmente com alunos, primeiro busque aperfeiçoar no programa. 

(Professora P55) 

 

 Frente esse relato, instiguei, como pesquisadora, a seguinte reflexão no fórum: 

“Temos certeza de que todos nós pensamos assim várias vezes ao utilizar um software. 

Mas, vamos refletir: o que precisamos para dominar um programa? Ou será realmente 

necessário esse "domínio"? O que vocês pensam sobre essa questão?”.  

 Logo, as professoras responderam: 

 

Acredito que se o professor fazer uma atividade e resolvê-la primeiro e 

anotar todos os caminhos e dúvidas, e esclarecer tudo,  ir para o 

laboratório com aula bem preparada, não terá problema. Cabe ao 

professor se preparar bem para dar uma boa aula. (Professora P30); Para 

usar o laboratório é preciso testar os programas e associar com os 

planejamentos que já temos. Acredito que precisamos "usar" mais os 

laboratórios para a nossa própria prática. (Professora P15).  

 

 As professoras, então, justificaram a questão tendo como referências um bom 

planejamento associado com o treino passo a passo da atividade a ser realizada, como 

requisitos básicos para se efetivar uma boa aula no laboratório de informática. Assim, o 

foco de uma boa aula, segundo as professoras, não é o domínio do software, mas o bom 

planejamento e o treino passo a passo da atividade a se realizar.  

Tendo por base as questões levantadas pelos próprios participantes nas primeiras 

atividades e as necessidades apontadas pelo grupo – dificuldades no planejamento, na 

execução e no bom proveito da aula no laboratório –, decidimos sondar mais 

profundamente a opinião dos professores sobre esses aspectos e, assim, sugerimos, na 

quarta semana, a participação em dois fóruns. 
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O primeiro fórum apresentou primeiramente as seguintes questões: Por que será 

que encontramos dificuldades para que a aula no laboratório seja proveitosa? O que 

acontece? O que falta para que seja uma boa aula? Participaram desse fórum os seguintes 

professores: P23, P12, P35, P4, P37, P19, P45, P10, P6, P18, P39, P9, P21, P1, P32, P54, P15, P53 e P55. 

 A maioria dos professores respondeu que falta um planejamento bem elaborado 

para que a aula no laboratório seja proveitosa. Nesse aspecto, inclui-se também a “[…] 

falta de vivenciarmos mais aquilo que queremos trabalhar” (Professora P55) e “Tempo e 

conhecimento prévio do professor para que possa testar as atividades propostas” 

(Professora P54), o que representa a necessidade de um estudo aprofundado e um exercício 

constante do recurso que será utilizado. 

  Alguns professores destacaram que ao planejar o ensino de determinado conteúdo, 

devíamos incluir o laboratório como um dos recursos a serem utilizados em algumas das 

etapas do trabalho: “Precisamos desenvolver o planejamento pensando no laboratório e 

muitas das vezes esquecemos” (Professora P15); “Não compreendem que deve ser a 

extensão da sala de aula” (Professora P54).  

 Outros professores, mais uma vez citaram o Linux como um problema para se 

trabalhar no laboratório e pediram ajuda: 

 

 Não tenho intimidade com os computadores, porque o programa da rede 

não é compatível. Falta ter mais formação, ou seja, uma assistência de 

acordo com o programa Linux. (Professora P23); Por mais que o 

planejamento seja nosso, é importante a ajuda do professor do laboratório 

para auxiliar os alunos com o computador, uma vez que eles não estão 

acostumados com o Linux. O professor do laboratório de informática 

precisa ter conhecimento e habilidade dos programas e aparelhos, sem 

essa formação ao invés de auxiliar, o professor irá emperrar o trabalho do 

professor regente. (Professora P53) 

 

Mais uma vez, alguns professores responderam que a insegurança é uma das 

principais dificuldades para se enfrentar a aula no laboratório de informática: 

 

Na realidade, nós professores, na maioria das vezes, não estamos 

preparados para esse tipo de aula e acabamos tendo uma insegurança que 

nos atrapalha, e que acaba sendo uma desculpa para não enfrentarmos o 

novo […]. (Professora P35); A insegurança! Creio que essa é a barreira 

que atrapalha o professor. Mas depois que passamos pela experiência pela 

primeira vez, tudo se torna um pouco mais fácil. O que falta é coragem! 

(Professora P37) 
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 O primeiro fórum também tratou da seguinte reflexão: Qual parte da aula, com o 

uso das tecnologias da informática, seria mais trabalhosa: o planejamento ou a execução? 

Por quê? Participaram desse fórum os professores: P14, P15, P23, P34, P35, P4, P37, P45, P2, 

P19, P12, P8, P10, P6, P49, P16, P39, P18, P21, P32, P1, P54, P53 e P55.  

A maioria dos professores respondeu que a parte mais trabalhosa da aula com o uso 

das tecnologias é o planejamento, em virtude de diversos fatores. Os aspectos que 

justificaram a resposta foi a falta de conhecimento e o tempo maior que seria necessário 

dispor para a preparação da atividade:  

 

[…] é necessário conhecer os recursos tecnológicos disponíveis, 

relacionando-os com a realidade do aluno e observando quais devem ser 

as intervenções necessárias pra se alcançar o objetivo da aula. (Professora 

P14); Há professores que não têm conhecimento dos objetos de 

aprendizagem. (Professora P54); O planejamento com certeza necessitaria 

de um tempo maior. (Professora P53); […] demanda muito tempo, 

preparação e pesquisa. (Professora P21); O planejamento também é um 

dos problemas de vários professores, inclusive o meu, por não ter 

conhecimento e habilidades com a informática, mas acredito que com os 

encontros aprenderei mais […]. (Professora P16); O planejamento, porque 

leva tempo buscar ferramentas na web que condiz com o conteúdo que 

está sendo trabalhado, precisa-se também fazer uma crítica da atividade 

escolhida, para verificar se irá despertar o interesse dos alunos. Quando 

trabalhamos informática em sala, estamos entrando de cabeça no universo 

dos nossos alunos, por isso o planejamento deve se criterioso para não 

transformar a aula em uma grande frustração […] (Professora P34); [...] 

nossa tarefa não é nada fácil, né?! Uma boa aula exige de nós muita 

dedicação, estudo e planejamento, pois tudo aquilo que é trabalhado em 

sala de aula precisa ser bem preparado, avaliado e revisto. Não podemos 

competir com as redes sociais, youtube. Temos que usá-los a nosso favor! 

Mas é complicado, não é mesmo?! (Professora P4); Também acho que o 

principal nessa preparação é o planejamento. É a partir dele que corremos 

o risco mínimo de ter que improvisar. É com ele que teremos noções de 

que programa usar e em que nível de profundidade. Não basta apenas 

levar os alunos ao laboratório para brincar no computador, isso a maioria 

já faz em casa. Eles têm que ter a visão do computador como auxiliador 

no processo de aprendizagem. (Professora P19); Os professores de 

matemática precisam preocupar em planejar uma aula com coerência em 

relação ao conteúdo ministrado, não dar uma aula no laboratório sem 

nenhum motivo para aprendizado do aluno, somente para falar que está 

usando, mas incorporar novas estratégias e metodologias de ensino para 

que ocorra aprendizado dos alunos. (Professora P16) 

 

 Mais uma vez, foi destacada a necessidade de se dominar o recurso a ser utilizado, 

buscando esse domínio no planejamento: “O planejamento, pois precisamos conhecer e 

dominar muito bem a ferramenta que vamos utilizar, e a escolha tem que ser muito bem 

feita.” (Professora P35). 
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 A dificuldade no planejamento devido a falta de disponibilidade do recurso, 

também foi evidenciada: “[…] mas acontece muitos imprevistos, como, na hora de 

coordenar, os computadores estão ocupados ou a internet não funciona […]” (Professora 

P16). 

 Um problema que ocorre com muita frequência nas aulas no laboratório de 

informática, da Rede Municipal de Ensino de Ipatinga, é o fato de o planejamento e/ou 

execução da aula de Matemática com a informática ser realizado (a) pelo professor do 

laboratório. Assim, o professor de Matemática somente informa o conteúdo matemático ao 

professor do laboratório, para que esse pesquise algum recurso a ser trabalhado sobre o 

assunto. Quando o professor de Matemática escolhe o recurso da informática e planeja a 

aula, essa é realizada sob a orientação do professor do laboratório, em virtude da 

necessidade da metade da turma continuar com o professor de Matemática na sala de aula 

devido o reduzido número de computadores na sala de inclusão digital. É o que afirmam as 

professoras: 

 

Preparo as aulas, mas não vou ao laboratório. (Professora P36); [...] 

desenvolvemos atividades de matemática no laboratório, de acordo com o 

assunto trabalhado. Esse assunto é passado para a professora do 

laboratório com antecedência, onde a mesma procura atividades 

relacionadas com aquele assunto e em seguida levamos as turmas. 

(Professora P42). 

 

 Outros professores responderam que a execução seria a parte mais trabalhosa, em 

face aos imprevistos que surgem; segundo eles, uns contornáveis, outros não: 

 

 […] a partir do momento que você retira os alunos da sala de aula, cria 

uma expectativa, uma ansiedade nos alunos. Com isso, se algo ocorre 

fora da linha, um segundo se quer, é o momento que eles aproveitam para 

brincar ou até mesmo para desacreditar que o professor domina o que 

será ensinado. (Professora P55); A execução é mais trabalhosa pelos 

imprevistos que podem ocorrer. Não depende só da gente. Por mais que o 

planejamento esteja impecável, algo pode não sair da maneira planejada. 

[…] A indisponibilidade dos aparelhos também atrapalha bastante. Para 

utilizar o projetor, por exemplo, dependemos da disponibilidade da 

direção para pegar os materiais e providenciar tudo o que é necessário. E, 

com isso, perdemos boa parte da aula. (Professora P54) 

 

 Vale à pena ressaltar que os “imprevistos” fazem parte da aula do professor que 

resolveu entrar na zona de risco. A verdade é que, na maioria das vezes, eles vão acontecer. 

O importante é saber lidar com eles e tentar contorná-los da maneira mais tranquila e 
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natural possível. Pois, se prepararmos bem uma aula e pensarmos nos problemas que 

poderão surgir, a ocorrência do imprevisto já não está mais em nossas mãos, e sim o “jogo 

de cintura” de lidar com eles. 

 Há também os imprevistos que não conseguimos contorná-los, e que acabam por 

impedir a ocorrência da aula e gerando frustração no professor e nos alunos, conforme 

relata a professora P39: 

 

Quanto mais tempo nos dedicamos ao preparo, menos dificuldades 

teremos na execução. No entanto, nossas aulas no laboratório não 

dependem só de nós. Não posso prepará-las em minha casa ou em meu 

computador, mesmo que seja na escola. É totalmente diferente das aulas 

que preparamos para serem executadas nas salas de aula. Este ano já 

passei por duas frustrações ao tentar executar aulas, para as quais investi 

um longo tempo de preparação e que não puderam ser executadas porque 

os sites que consegui acessar em casa, não consegui acessar no 

laboratório ou porque a sala não estava disponível no momento exato em 

que precisava. Tornar a aula do laboratório proveitosa é fazer com que ela 

seja uma sequência da sala de aula. (Professora P39) 

 

 Na primeira wiki, por meio da reflexão sobre o vídeo assistido no primeiro 

encontro, os professores expuseram o desejo de ter uma melhor relação com seus alunos, a 

fim de facilitar a aprendizagem. Tendo em vista instigar a reflexão do professor sobre a 

importância da interação professor-aluno em um ambiente que os alunos expressam suas 

ideias e, a partir dessa reflexão, levar o grupo a elencar estratégias que poderiam auxiliar 

nessa ação docente, construímos o segundo fórum da semana.  

 Essa atividade consistia em discutir a seguinte questão, elaborada com base nas 

falas dos próprios professores nas atividades anteriores: “O professor da atualidade 

precisa estar ciente da sua surdez e abrir espaço para que o aluno possa agir ajudando-

o”. No bojo dessa ideia, gera-se a “importância da interação professor-aluno e a relação 

de afeto e confiança” que deve existir entre esses atores. Quais estratégias o professor 

deve utilizar para que o aluno seja mais autônomo nas aulas de Matemática, a ponto de 

ser sujeito da construção de seu conhecimento e se estabelecer uma verdadeira interação 

entre professor-aluno, baseada no afeto e na confiança? 

 Desse segundo fórum participaram: P23, P55, P14, P37, P12, P19, P4, P34, P24, P8, P42, 

P21, P1, P49, P16, P54 e P18. 

 Respondendo ao questionamento, os professores listaram os seguintes aspectos: 

quebrar o gelo; manter constante comunicação com os alunos; permitir que o aluno 

exponha suas ideias sem ser criticados pelos outros; solicitar sempre que algum aluno te 
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ajude com algo; criar espaços de exposição de ideias, valorizando o que é exposto; desafiar 

e estimular a busca por soluções, apoiando, interagindo e intervindo; deixar o aluno seguir 

seus próprios conceitos de resolução dos problemas, mesmo que cometa erros, pois através 

deles temos a oportunidade de expor o seu porquê, explorando os conceitos matemáticos; 

elaborar aulas de acordo com a realidade dos alunos, utilizando suas experiências 

cotidianas; fazer o aluno ver a Matemática como um conteúdo simples; orientar o aluno em 

seu crescimento interno, ou seja, fazê-lo descobrir o seu valor e potencial; preocupar-nos 

com o lado emocional e afetivo do aluno, afinal, lidamos com seres humanos; simplificar a 

linguagem matemática, aproximando-a da realidade do aluno; elaborar atividades 

investigativas e desafiadoras; transformar a sala de aula em um ambiente de debate (o 

professor fala, mas também escuta); tratar o aluno como indivíduo que pensa e que 

colabora em seu processo educativo; falar de forma carinhosa, e firme quando for 

necessário; compreender, numa relação empática, os sentimentos e os problemas de seus 

alunos; levantar a auto-estima dos alunos para que tenham confiança em si próprio em 

primeiro lugar; sempre dizer que eles são capazes de realizar suas atividades. 

 Vislumbramos, nessa atividade, uma possibilidade de contribuição para uma nova 

postura do professor por meio da adoção de algumas das estratégias desse conjunto 

importante construído pelo grupo. 

 

5.4. O segundo encontro presencial 

 

 Participaram do segundo encontro presencial 58 professores. Nossa primeira 

atividade do segundo encontro de formação continuada foi assistir ao vídeo 

“Conhecimentos prévios na aula de Matemática” 
17

, produzido pela Secretaria Municipal 

de Educação de São Paulo. O vídeo aborda a importância de se considerar os 

conhecimentos prévios dos alunos para introduzir um novo conteúdo matemático, 

mostrando a aula ministrada por um professor sobre Números Inteiros, a qual se baseou 

nessa premissa. 

 No vídeo, o professor atribui importância ao impacto das experiências anteriores na 

aprendizagem atual dos alunos, desvendando e aproveitando as ideias já existentes na 

estrutura cognitiva dos discentes sobre saldo de gols, saldo de conta bancária, 

temperaturas, e outras, a fim de introduzir o conceito de números negativos. Com base nas 

                                                 
17

 O vídeo encontra-se disponível em: http://portalsme.prefeitura.sp.gov.br/Anonimo/videos/ementas.aspx. 

Duração: 09:35. 
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ideias expostas pelos alunos e por meio da interação social estabelecida entre professor-

aluno e alunos-alunos – também responsável pela interação cognitiva –, o professor 

aproveita os saberes e os erros para direcionar os alunos no caminho da aprendizagem, 

reorganizando sua estrutura cognitiva e ampliando a dimensão dos conhecimentos 

construídos. A forma de o professor trabalhar os conhecimentos prévios dos alunos 

coaduna com a visão de Ausubel sobre essa condição de ocorrência da aprendizagem 

significativa. 

 Com o objetivo de trabalhar uma das dificuldades já apresentada pelo grupo de 

professores – não ter prática de comentar oralmente análises de situações (reflexão sobre o 

video, por ex.) – e de levá-los a refletir sobre uma das condições mais importante da 

ocorrência da aprendizagem significativa – os conhecimentos prévios –, propomos aos 

professores que, ao assistir ao vídeo, anotassem os pontos que considerassem mais 

importantes e, logo após, refletissem e discutissem em trios, com os colegas que estavam 

assentados mais próximos, as questões evidenciadas. Depois de alguns minutos de 

discussão, abrimos espaço para a exposição de ideias e debate. 

 Descrevemos, a seguir, alguns comentários sobre o vídeo no momento de reflexão 

com os professores dos períodos da manhã e da tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primeira coisa interessante que percebemos, foi a disposição em grupos. O aluno em 

grupo se mostra mais que o aluno sozinho em sua fileira. Eles, em grupo, conseguem 

ter essa discussão maior do que eles vivem. Talvez, o professor perguntando na sala, 

no modelo tradicional de carteira, o aluno não tem coragem de responder. E, quando 

está discutindo em grupo, o aluno ver que o colega tem a mesma ideia que ele tem, 

então, se solta mais pra falar. Em relação à rede de conhecimentos, é uma teia mesmo. 

Se você pensar na teia de aranha, se você colocar um tópico que vai ser unido por uma 

linha é muito mais fácil que você pensar que tem uma teia de aranha aqui, e vai 

colocar outro pontinho lá do outro lado, pra começar outra teia – que é assim que o 

tradicional pensa, em blocos separados. Ou, então, pensar, por exemplo, em uma 

roupa: você tem um botão que vai acrescentar em uma determinada roupa, a roupa já 

está pronta, você tem só um botãozinho pra acrescentar, ou começar um vestido novo 

com esse botão. É outro trabalho muito maior, que você nem sabe se o próximo 

vestido vai ficar bom. A função do professor é identificar o conhecimento prévio, 

estimular a leitura, estimular que o aluno relate suas experiências, trabalhar com 

atividades usadas no cotidiano. Principalmente a importância da leitura, por que se 

você dá uma atividade mecânica, ele consegue, se você pede pra ele estar lendo, logo 

diz: eu não sei fazer! […] O aluno não está acostumado a ler e a interpretar. Às vezes, 

é uma coisa muito simples, mas, por ele não estar sabendo ler, aí ele não consegue 

fazer. É deixar de lado um pouco aquela história do siga o exemplo. (Grupo de 

professores – P19) 
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[...] O que nós precisávamos viver mais aqui na formação é essa troca de experiências. 

Ali nós aprendemos a dar uma aula. E eu não sei dar uma aula como aquela com 

radical, por exemplo. Eu fiquei pensando como poderia introduzir radical, as 

propriedades dos radicais, buscando o conhecimento prévio do aluno. Às vezes, algum 

aluno lá na sétima série faz questionamento sobre a raiz, como: que dia nós vamos 

aprender quando põe o quatro aqui, o cinco, mas é muito raro isso. Conteúdo mais 

aplicável à realidade é mais fácil, os outros não.  Pra você preparar uma aula igual 

aquela requer um tempo muito grande. Pra você chegar àquela conclusão, pra você 

aprender a dar aquela aula, o que eu faço […]: busco, não só no livro do 6º ano o que 

eu quero, mas no do 7º, do 8º e do 9º ano, como o autor introduziu essa aula […]. 

Requer, talvez, ao invés de quatro horas de coordenação para preparar uma aula, 

talvez até oito horas para trabalhar uma aula diferenciada, bem preparada, fora do 

conceito pronto de aula que nós temos. (Grupo de professores – P36) 

É importante ressaltar a questão do conhecimento prévio, porque antigamente e até 

hoje em dia, os professores partem do pressuposto de que o aluno não sabe nada, de 

que ele é um balde vazio, e isso não é verdade. Hoje nós vivemos numa sociedade que 

tudo está informatizado, que o conhecimento chega de várias formas. E nós 

precisamos mudar, ter essa visão. Nós, enquanto educadores, formadores de 

conhecimento, nós temos de ter essa visão de que o aluno já chega com certo tipo de 

conhecimento. (Grupo de professores – P40) 

O professor tem que usar esse conhecimento prévio para fazer o planejamento de sua 

aula. O que está faltando é isso: usar o conhecimento prévio a favor da aprendizagem. 

(Grupo de professores – P49)  

O professor partiu do exercício para o conceito, e exercício que tem a ver com a sua 

realidade. E, geralmente, a gente faz o contrário. A gente parte do conceito pro 

exercício […]. (Grupo de professores – P27)  

Muitas das vezes, na correria do nosso dia-a-dia, a gente entra na sala pra dar um 

conteúdo e o aluno fica viajando. De repente, o aluno sabe o que está sendo explicado, 

tem um conhecimento que vai ajudar, que vai colocá-lo mais interessado e ajudá-lo a 

aprender. Mas, como a gente não faz essa ligação, acaba ficando um assunto muito fora 

da realidade do aluno, muito abstrato. Então, quando a gente lança um conteúdo sem 

fazer isso, os alunos pensam: “Ela deve está falando grego comigo!” E a gente está 

achando que está abafando. A gente acha que é uma coisa simples, mas ajuda eles 

terem pelo menos vontade de participar. Quando a gente vai trabalhar números 

decimais, por exemplo, eles ficam “boiando”, não conseguem nem adicionar, colocar 

vírgula debaixo de vírgula. Quando falamos: “Pensa que é dinheiro gente, três reais…”. 

Eles fazem até de cabeça! Então, a gente tem de buscar o que eles têm pra ensinar, pra 

mostrar que eles são capazes. (Grupo de professores – P2)  
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É muito interessante a didática que o professor utilizou porque com alguns conteúdos 

de matemática, a gente fica sem saber como planejar aquela aula. Ele utilizou uma 

forma bem dinâmica pra introduzir um conteúdo. Eu tenho essa dificuldade, pesquiso 

até em internet e tento achar alguma coisa, mas fica muito vago, eu não consigo. O 

professor, então, fez uma sondagem, trouxe coisas do cotidiano, como conta bancária 

[…]. Daquela forma, os alunos puderam interagir, pois eles trabalharam em grupo, 

chegaram a conclusões, e organizou-se o conhecimento que eles já tinham, para gerar a 

aprendizagem. Achei que foi válido e pretendo usar em minhas aulas. (Grupo de 

professores – P23)  

Todo mundo tem um conhecimento prévio de determinado assunto, mesmo que seja 

errado […]. (Grupo de professores – P50)  

Pesquisadora: “Aí, a gente pode construir a partir do erro. O erro vai levá-lo a construir 

o conhecimento correto”. 

Você vai explorar o erro dele para poder encaminhá-lo pra forma correta. A construção 

pelo gosto também é interessante. Por exemplo, quando faz a tabela de futebol, gols 

contra e gols a favor, chama atenção para que o menino entenda. Eu também gosto de 

trabalhar com números inteiros, relacionando com dinheiro. Eles têm mais facilidade de 

entender, como: “pensa se fosse dinheiro, você está devendo cinco pra um e devendo 

oito pra outro, pra quem você está devendo mais? […]”. Umas coisas assim ajudam a 

relacionar o conhecimento prévio também […]. A pesquisa leva os alunos a verem onde 

os números negativos são utilizados, funciona para que eles fixem a ideia, o significado. 

(Grupo de professores – P50)  

O professor do vídeo fez uma sondagem prévia do conhecimento do aluno acerca de 

números negativos e positivos […]. Nós entendemos que foi muito importante essa 

experiência para mostrar que o aluno sabe sim que existem números negativos e 

positivos. Fica então agora, para o professor, reelaborar, reorganizar justamente a ideia 

do aluno dentro do que está sendo proposto no conteúdo matemático. […] Eu tenho 

dificuldade de trabalhar em grupo. Toda vez que eu experimento isso, eu vejo muita 

desorganização […]. Existe uma resistência nossa em trabalhar em grupo porque é 

muito difícil. É o tempo que precisamos de nós e deles aprendermos a trabalhar em 

grupo. O trabalho em grupo pro aluno é bagunça. Eu vou tentar trabalhar assim, porque 

eu creio que vale a pena tentar. (Grupo de professores – P41) Professor P36: “É isso que 

nos falta: é saber dar aquela aula”. 

Todo aluno sabe alguma coisa. A função do professor é direcionar como o aluno vai 

estudar aquilo [...]. É importante dar abertura para o aluno falar […]. Quando você dá 

liberdade pra ele falar o que sabe ou perguntar, abre espaço para que a aprendizagem 

aconteça melhor, pois ele vai questionar, opinar, interessar, vai ver que tem muitos 

participando, se sentem motivados e vai se sentir à vontade pra isso […]. (Grupo de 

professores – P49)  
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Depois desse trabalho, iniciamos uma revisão da parte teórica estudada no encontro 

anterior, por meio da dinâmica de perguntas direcionadas ao grupo de professores. Essa 

ação se justifica pela percepção que tivemos, na wiki e no glossário, sobre o primeiro 

encontro, de os professores não se interessarem e nem atribuírem importância às questões 

teóricas relativas à construção do conhecimento – um dos assuntos menos comentado nas 

atividades.  

Achamos interessante a disposição que o professor fez de grupos. Hoje em dia, na sala 

de aula, pelo número de aulas que o aluno tem em um único dia, acaba que o trabalho 

em grupo atrapalha o outro professor, da outra aula. Achamos interessante também o 

professor estimular o diálogo com os alunos sobre um conteúdo que ele ainda iria 

trabalhar, fazer uma sondagem prévia do que os alunos sabem. É interessante que o 

aluno participe, com isso ele aprende. Na verdade, nossa vida é tão corrida, que não 

fazemos assim mesmo. É a realidade. Só pra você colocar uma turma em grupo e depois 

voltar à forma normal, é quase uma aula inteira. Falta o professor ter duas aulas 

seguidas pra facilitar esse tipo de trabalho. Seria melhor. (Grupo de professores – P16)  

Pesquisadora: “Foi comentada, nos dois turnos, a dificuldade que professores e alunos 

têm de trabalhar em grupo. Nós não temos o hábito, o costume de trabalhar em grupo. 

Nem professores, nem alunos. Faz parte de nossa cultura, que precisa ser transformada. 

Para a maior parte dos alunos, trabalho em grupo é sinônimo de colocar a fofoca em dia, 

brincar, conversar. Infelizmente, no começo dessa prática, vai acontecer isso mesmo, 

vai ser difícil pra nós trabalhar e pra eles se comportar. Mas, a partir do momento em 

que vamos tornando isso um hábito, estabelecendo regras, a prática melhora. A gente 

acredita que, com o passar do tempo, eles vão se habituando e nós também. É um 

processo de transformação para o professor e o aluno. E nós juntos podemos criar 

estratégias de como trabalhar em grupo. Qual ideia cada um de nós tem que pode ajudar 

na construção de regras e melhorar a prática do trabalho em grupo? Nós sabemos que é 

uma dificuldade nossa. Como podemos vencer essa dificuldade?” 

O legal de fazermos essa formação continuada é que trocamos experiências […]. 

Primeiro ponto: problemas que incentivem a aprendizagem. Interessante trabalhar 

situações do dia a dia do aluno. Porque, às vezes, a gente dá um problema pra eles 

resolverem, tão distante da realidade deles, que perdem até a motivação e a vontade de 

interagir. Devemos procurar fazer atividades que estejam no contexto da realidade 

deles. Outro ponto: o conhecimento só vai se completar com aquilo que o aluno traz. 

Foi super interessante a colocação do professor de fazer, antes de introduzir um 

conteúdo, o levantamento do que a turma sabe sobre aquele assunto. Às vezes, a gente 

acha que o aluno não sabe nada sobre aquele assunto. Mas, no video vimos o caso da 

menina sobre a revistinha da Turma da Mônica, ela associou o que ele já tinha visto 

nesta revista com o novo conteúdo que estava sendo estudado. […]. (Grupo de 

professores – P8) 

Professor P8: “Estou achando bacana demais o fórum, [...] porque é tão enriquecedor. 

Por exemplo, eu faço uma atividade que eu acho que deu certo e escrevo no fórum. Aí 

um professor entra e fala: “eu acho que você poderia ter feito assim…”. Às vezes, a 

gente tem vergonha de falar, a gente não tem tempo, e no fórum, você não está vendo 

ninguém, aí você escreve e até desabafa. Então eu acho que está sendo muito legal, e 

que devemos fazer, participar”. 
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Concluímos, então, que era necessário focar mais uma vez nesse tema da TAS, 

mostrando aos professores a importância desse conhecimento para analisar criticamente 

metodologias de ensino e para planejar aulas buscando uma aprendizagem significativa.  

 Fundamentamos nossa opção em Lins (1999), o qual considera a cognição humana 

como aspecto central de toda aprendizagem, a partir da produção de significados que se 

traduz na produção de conhecimento. Isso demonstra a necessidade de os professores, 

enquanto responsáveis por conduzir o processo de aprendizagem de nossos alunos, ter uma 

base teórica (TAS) consolidada, conforme argumenta Perez (1999): 

 

Uma sala de aula como a que propomos exige que o professor tenha uma 

fundamentação teórica que lhe dê condições de compreender as razões 

para a utilização de diversas metodologias […], e capacidade de usar 

efetivamente uma variedade de estratégias […]. Somente com essa base 

teórica, o compromisso de assumir esta autonomia, e muita coragem de 

enfrentar o “novo”, é que o professor conseguirá inovar e escolher a 

metodologia e os procedimentos que melhor convier (PEREZ, 1999, p. 

268). 

 

Nosso próximo passo consistiu numa sondagem a respeito da vivência que o grupo 

de professores já possuía com a plataforma Moodle, e a sua visão relativa às atividades da 

plataforma realizadas após o primeiro encontro de formação presencial. Apenas 5 dos 58 

professores presentes já tinham utilizado o Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA – 

Moodle em alguma situação, o que evidenciava a oportunidade de um novo conhecimento 

a ser adquirido pelos professores. Eles avaliaram que as atividades não estavam difíceis de 

serem realizadas; o primeiro contato com a ferramenta é realmente mais difícil, mas 

rapidamente estavam se adaptando. 

 Enquanto pesquisadora no planejamento das atividades da formação, após a análise 

que fizemos de alguns OA's disponíveis que abordam o tema Geometria para o Ensino 

Fundamental, fundamentada nas condições de ocorrência da aprendizagem significativa e 

nos recursos que podem facilitá-la, selecionamos três OA's – Geometria da cidade
18

, A 

matemática da planta das casas e dos mapas
19

, Recobrindo a sala
20

 – todos da Rede Virtual 

                                                 
18

 Endereço do OA “Geometria da cidade”:  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/9712/geometria/index.htm 

 
19

 Endereço do OA “A matemática da planta das casas e dos mapas”: 

http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/Escalas/mat_escalas.swf 

 
20

 Endereço do OA “Recobrindo a sala”: 

http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/amem/revestindo_sala/atividade2ab.htm 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/9712/geometria/index.htm
http://rived.mec.gov.br/atividades/matematica/Escalas/mat_escalas.swf
http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/amem/revestindo_sala/atividade2ab.htm
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Interativa de Educação (RIVED), para serem manipulados e analisados pelo professores 

com base na Teoria da Aprendizagem Significativa.  

 A manipulação dos OA's foi feita em duplas, sem nenhum conhecimento anterior 

dos professores sobre o recurso. A intenção foi de, primeiramente, os professores 

manipularem um OA sem nenhuma explicação anterior e, posteriormente, numa próxima 

atividade da plataforma Moodle, manipular novamente o mesmo OA após a leitura e 

análise do Guia do Professor, a fim de avaliar as contribuições desse instrumento para o 

trabalho com esses objetos. 

 Analisamos nesse encontro, de forma coletiva, o OA Geometria da Cidade, e os 

outros OA's foram analisados no decorrer do mês, por meio das atividades disponibilizadas 

na plataforma Moodle. Questionamos os professores se o OA Geometria da Cidade possuía 

atividades e/ou características que contemplavam as condições de ocorrência da 

aprendizagem significativa. 

 Sobre o conhecimento prévio, os professores comentaram que a primeira atividade 

trabalha com esse conhecimento do aluno ao solicitar que ele destaque as formas 

geométricas encontradas na cidade do OA, a qual relaciona com a realidade de seu bairro 

e/ou cidade, como a praça, os prédios e o guarda-sol. A respeito da predisposição em 

aprender, foi relatado que o OA implica motivação porque ele trabalha com questões que 

fazem parte do dia a dia do aluno. Ele associa o que está sendo estudado na sala de aula 

com o seu cotidiano; as imagens em movimento geram interesse na resolução das questões; 

o desafio colocado para separação dos poliedros de acordo com suas características 

provoca desejo para analisar e acertar. Sobre a possibilidade de ser um material 

potencialmente significativo, os professores destacaram que o OA oferece condições para a 

promoção da aprendizagem não somente de Geometria Espacial, mas inclusive de 

Geometria Plana, trabalhando ponto, reta e plano de forma mais prática, a partir dos 

sólidos geométricos, o que demonstra a característica de reutilização do OA – um mesmo 

recurso utilizado para objetivos diferentes. 

Nessa análise, evidenciamos que a atividade do OA procurou partir do exercício 

para a conceituação, do vivencial para o intelectual, na qual o aluno, primeiramente, 

analisa os poliedros, suas características, semelhanças e diferenças, para agrupá-los, e 

depois conhecer o nome deles, ou seja, conceituar. Essa atividade remete ao processo de 

reconciliação integrativa da TAS, sendo um exemplo de trabalho para o desenvolvimento 

da autonomia do aluno e de oportunidade de construção pelo aluno de seu próprio 

conhecimento; a qual é contrária à forma como estamos acostumados a trabalhar. 
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Uma questão importante levantada no momento de discussão, pela professora P57, 

foi a necessidade de se trabalhar conceitos sobre a Geometria Espacial, na sala de aula, 

antes da atividade com o OA Geometria da Cidade: 

 

Se formos para a sala de informática, sem trabalhar antes os conceitos, 

eles não vão entender nada. Então, se você já trabalhou o conteúdo, eu 

acho que é válido. Mas, você tem que trabalhar antes. Eu acho que o 

material dá condição para que o aluno relacione uma coisa que você já 

falou em sala para ele aplicar agora no laboratório. (Professora P57) 

 

Diante desse comentário, a pesquisadora sugeriu que esse OA fosse trabalhado 

também na introdução do conteúdo de Geometria Espacial, e não somente após essa. Tal 

sugestão foi colocada para análise do grupo de professores pela pesquisadora:  

 

Vocês acreditam que esta atividade pode ajudar os alunos a testar, 

comparar, classificar, e construir o seu conhecimento sobre o assunto? 

Por exemplo, o exercício 2 sobre anti-prisma, talvez você nunca ouviu 

falar ou nem lembrava o que é anti-prisma. Por meio do teste, da 

comparação e da classificação, você descobriu o que é anti-prisma, e 

ninguém te falou o que é. Foi a sua ação diante da atividade que o fez 

chegar ao conceito. No final da atividade, é que você viu que aquelas 

figuras que têm certas características são denominadas anti-prismas. 

(Pesquisadora) 

 

Após a reflexão, a professora P57, que levantou o questionamento, afirmou que:  

 

Quando a gente trabalha com esses OA's, a princípio temos de deixar o 

aluno sem nenhuma instrução, deixá-lo mexer, manipular e descobrir por 

si só. Aí ele vai visualizar e analisar. Depois, eu acho que a gente pode 

introduzir o conteúdo. Dessa forma dá pra fazer. Depois, você volta pra 

sala, e continua.  

 

 

 

A pesquisadora complementou:  

 

Se ficarmos só com o OA, a aprendizagem fica difícil de acontecer. É 

necessário o antes, o durante e o depois. Acredito que desta maneira, seria 

uma forma até mais instigante de começarmos um conteúdo. O OA pode 

ser pra revisar, exercitar, praticar, mas também pra construir o 

conhecimento.  

 

A professora P50 considerou que utilizar o OA para construir o conhecimento, 

poderia dificultar, pois o OA possui muitas figuras. Daí ela sugeriu: “Se, por exemplo, 
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você separar dois tipos de figuras, podendo ter até muitas, mas só dois tipos, ficaria mais 

fácil pra ele classificar. Pra introduzir um conteúdo, precisava ser algo mais simples, pra 

depois ir aprofundando”. Para complementar, a pesquisadora afirmou: “Pra utilizar esse 

OA, então, podíamos até trabalhar com uma atividade na sala de aula semelhante a do OA, 

mas com um número menor de tipos de sólidos”.  

A professora P8 expôs sua opinião: “Se eu fosse trabalhar com esse OA, eu levaria 

os alunos para o laboratório sem falar nada e pedia que levassem papel e lápis para anotar 

as características que eles estão vendo. Depois, voltaríamos para sala pra introduzir o 

conteúdo com base nas anotações que fizeram.”  

Esse momento de debate foi muito importante para que os professores refletissem e 

opinassem, a fim de juntos elaborarmos formas de trabalho diferenciadas e justificadas, 

com o OA analisado. 

 Também analisamos se o OA possuía os recursos facilitadores da promoção da 

aprendizagem significativa. A respeito da linguagem, destacou-se que o OA trabalha com a 

codificação dual – linguagem escrita (instrução) e visual (figuras em movimento) – 

importante para negociação e construção de significados.  A terceira atividade, como é 

uma proposta de trabalho em grupo, também evidencia o recurso da linguagem ao 

possibilitar a interação entre os envolvidos no processo de construção do conhecimento: os 

alunos, o professor e o OA. Sobre a inclusão de questões do dia a dia, os professores 

disseram ser indiscutível e já comentado na análise sobre o conhecimento prévio, pois, 

principalmente nas atividades 1 e 3, utilizam-se  imagens de cidades, o que faz uma ponte 

entre a realidade do aluno e o conhecimento científico a ser construído. Trabalha-se com 

organizador prévio, porque a atividade inicial, sobre a percepção de figuras geométricas no 

contexto da cidade, fez o aluno lembrar-se de coisas que ele já sabia, remeter aos 

conhecimentos que ele já possuía sobre Geometria Espacial, sejam eles adquiridos na 

escola ou fora dela, ajudando-o a relacionar o conhecimento que já possuía com o novo 

conhecimento a ser aprendido. 

Logo após, levantamos alguns questionamentos-chave, mais gerais, relativos às 

potencialidades do OA. Como foi a primeira análise de um OA realizada pelo grupo, 

decidimos fazê-la de forma coletiva, com todo o grupo de professores, direcionando e 

esclarecendo dúvidas.  

Na questão sobre as potencialidades do OA, os professores citaram que este possui 

contextualização (imagens da cidade), prazer, motivação e envolvimento (pois o aluno 

gosta), análise, teste (separar os poliedros por suas semelhanças e diferenças), raciocínio 
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lógico, visualização (imagens, muitas em movimento), interação (alunos, professor e OA). 

Sobre o nível de envolvimento dos alunos nas atividades propostas, os participantes 

destacaram que seria muito bom o envolvimento, dependendo, claro, do nível da turma, 

pois nas aulas realizadas no laboratório é somente uma minoria dos alunos que não se 

envolve. A respeito do melhor entendimento do conteúdo por meio do OA, foi comentado 

que, com certeza, os alunos entenderiam melhor o conteúdo se utilizado o OA, devido à 

qualidade de suas atividades, do interesse em resolvê-las, das imagens em movimento que 

facilitam a visualização, e da oportunidade do aluno pensar, testar, analisar, concluir e, 

consequentemente, construir o seu próprio conhecimento.  

As maiores dificuldades ocorridas na manipulação do OA e na realização de suas 

atividades ocorreram na atividade 2, por dois motivos: o primeiro é o fato de aparecer frase 

faltando partes, o que prejudicou o entendimento da questão, e o outro, em virtude da 

atividade exigir muito raciocínio, classificação, teste e análise, ou seja, chegarmos a uma 

conclusão, a partir do nosso próprio pensar e fazer, acaba gerando trabalho e dificuldade. 

Infelizmente, não estamos acostumados com essas ações nos processos de ensino e 

aprendizagem, pois recebemos tudo pronto e nos cabe somente a reprodução daquilo que 

nos foi transmitido.  

Foram colocadas algumas sugestões interessantes visando a real aplicação didática 

do OA, tais como: acréscimo de uma atividade semelhante a do OA, a ser realizada na sala 

de aula, antes de trabalhar o OA no laboratório; levar os alunos para a sala de informática 

sem nenhuma explicação anterior, mas solicitando que anotem as características 

observadas, a fim de, posteriormente, construir os conceitos na sala de aula baseando nos 

dados colhidos no laboratório; e entregar para os alunos uma ficha na qual ele vai 

preencher o que se pede com base nas observações e análises realizadas. 

Encerramos, assim, com um momento de reflexão para o preenchimento da 

avaliação do professor. 

 

5.5. Atividades da plataforma Moodle relativas ao segundo encontro presencial 

 

A primeira atividade da plataforma Moodle foi a construção de um texto coletivo, 

por meio da ferramenta wiki, sobre o segundo encontro presencial.  Os professores 

participantes dessa atividade foram: P30, P24, P34, P37, P32, P14, P19 e P54. 

 O texto relatou superficialmente o que foi trabalhado no segundo encontro 

presencial. Mesmo sendo um relato superficial, destacou-se o registro sobre o momento da 
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atividade com o vídeo sobre “Conhecimentos prévios”, o que aponta para a atribuição de 

importância às atividades que realmente servem para o professor aplicar em sua sala de 

aula, ou seja, uma preocupação em aprender para melhorar a sua prática: 

 

[...] O professor de Matemática, para introduzir o conteúdo Números 

Inteiros, levou para sala situações-problema relacionadas com a realidade 

dos alunos, para fazer uma sondagem do que eles já sabiam a respeito do 

assunto a ser trabalhado. [...] Foi muito produtivo, analisamos 

metodologias que podemos aplicar de forma crítica e significativa e 

contribuindo assim para uma aprendizagem significativa. (Trecho do 

texto da wiki) 

 

  Os professores demonstraram que conseguiram se colocar no lugar do professor do 

vídeo: “[…] conseguimos nos visualizar como professores” (Professor P34), além de trocar 

experiências com os colegas sobre situações com as quais já tinham trabalhado com seus 

alunos de forma semelhante àquela apresentada. A partir dessas atitudes, vislumbra-se a 

chance de o professor trabalhar com a sua turma de acordo com as ideias discutidas.  

 Alguns professores utilizaram a ferramenta “Comentários” da wiki para comentar 

sobre sua postura reflexiva nas atividades da formação e as aprendizagens alcançadas: 

“Neste encontro pudemos perceber como os alunos se sentem manipulando um objeto de 

aprendizagem. Nós, professores, nos tornamos mais uma vez alunos para percebermos o 

que se passa na cabeça de nossos alunos”. (Professor P24) 

 Os comentários registrados demonstram que os professores aprenderam durante a 

atividade de discussão sobre o vídeo assistido, a partir do que foi mostrado no vídeo e da 

troca de experiências entre os colegas do grupo e de outros grupos, durante a socialização.  

 Com base nas dificuldades e necessidades expostas pelos professores, nas 

atividades anteriores, em relação ao planejamento e à execução de uma aula utilizando OA, 

bem como com o propósito de apresentar ao grupo um material auxiliar no trabalho com os 

OA's, elaboramos a segunda atividade. Essa atividade consistiu em um fórum sobre o Guia 

do Professor do OA Geometria da Cidade, no qual levantamos os seguintes 

questionamentos: Que importância você atribui ao material Guia do Professor para a 

manipulação do OA Geometria da Cidade e para o planejamento da aula utilizando esse 

OA? Como você avalia esse material? 

 Os professores participantes foram: P37, P19, P14, P16, P1, P12, P21, P32, P8, P24, P49, P4 

e P30. Eles avaliaram que o Guia do Professor do OA Geometria da Cidade foi muito bem 
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elaborado e que auxilia o professor tanto no planejamento da aula com o OA quanto no 

desenvolvimento das atividades contidas no objeto:  

 

[...] É de grande importância para um bom planejamento e 

desenvolvimento da atividade. O material foi muito bem elaborado e dá, 

passo a passo, as orientações necessárias para termos uma aula produtiva 

com nossos alunos. (Professor P37); O guia é mais uma ferramenta em 

nossas mãos na elaboração e execução do planejamento. Mostrando, o 

que é muito importante, o que é real, concreto e vemos no cotidiano, de 

fácil assimilação do conteúdo. (Professor P49). 

 

 Os professores destacaram que o guia não é para ser seguido “à risca”, mas que 

podemos utilizá-lo fazendo adaptações de acordo com a nossa realidade e o objetivo da 

nossa aula, sendo um facilitador do trabalho:  

 

Concordo com a P37. A importância do guia é justamente a de ajudar o 

professor no planejamento, visto que o guia traz tudo bem explicado. A 

partir dele o professor pode, também, criar várias adaptações. É um 

facilitador do trabalho. (Professor P19); O guia é um recurso que facilita o 

planejamento e que podemos fazer algumas mudanças e adaptações 

coerentes e é de suma importância para tirar as dúvidas existentes e 

conseguir uma aprendizagem significativa. (Professor P32); O Guia do 

professor é super importante e necessário, mas é um "guia". É um 

norteador. Na prática, o professor tomará as decisões de acordo com o 

seu conhecimento, irá fazer as devidas intervenções se necessário for. 

(Professor P8) 

 

 Enfatizou-se, por meio de outro comentário, o aspecto de não seguir o guia “à 

risca”, argumentando a impossibilidade do guia ser um limitador; para isso, caberá ao 

professor completar as sugestões do guia acrescentando outras atividades que serão 

importantes para o processo de construção do conhecimento do e pelo aluno:  

 

Complementando a opinião da P19, o guia deve ser um facilitador do 

trabalho, e não um limitador. A partir das ideias sugeridas no guia do 

professor é possível acrescentar outras atividades. A ideia de passar o 

vídeo antes de levar os alunos para a sala de informática é bem 

interessante e pode ajudar na introdução do conteúdo. (Professor P14) 

  

 Foi citada também a questão da organização, sendo o guia um facilitador na 

organização do trabalho com o OA, o que influencia diretamente no planejamento da aula 

e irá repercutir na aprendizagem do aluno: “O guia facilita e orienta o trabalho e o 

desenvolvimento do professor com os alunos na sala de informática, organiza o trabalho 
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em grupo. A organização do trabalho é uma das etapas principais para uma boa 

aprendizagem” (Professor P16). 

Percebemos aqui uma contribuição do estudo do Guia do Professor para os 

participantes da pesquisa, pois uma das dificuldades levantadas pelos professores foi o 

planejamento da aula no laboratório de informática, tal planejamento será auxiliado com o 

Guia do Professor. 

Os professores associaram o estudo do Guia do Professor à redução de problemas 

que porventura poderiam surgir na aula no laboratório, argumentando que o guia auxilia o 

professor a se sentir mais seguro para trabalhar na zona de risco:  

 

O guia é uma ótima ferramenta para o professor, com a manipulação do 

guia, o professor, além de planejar melhor o uso do objeto de 

aprendizagem pode diminuir sua zona de risco e assim melhorar sua aula. 

(Professor P24); O guia do professor ajuda muito na execução da aula, 

além de dar segurança ao professor para desenvolver a atividade e 

funciona como agente facilitador de ensino para que a aula seja bem 

executada. (Professor P30) 

 

A atividade da terceira e quarta semanas, relativas ao segundo encontro presencial, 

consistiu na avaliação do OA “A matemática da planta das casas e dos mapas” segundo a 

TAS, utilizando para isso a ferramenta wiki da plataforma Moodle. Os professores P16, P4, 

P1, P14 e P19 foram os participantes dessa atividade.  

Para a realização da atividade, primeiramente manipulamos o OA. A seguir, com 

um olhar crítico e baseado nas condições de ocorrência da aprendizagem significativa, bem 

como em seus recursos facilitadores, analisamos esse OA, verificando seu nível de 

qualidade para a promoção da aprendizagem significativa da Matemática. Para isso, 

coletivamente, preenchemos o quadro abaixo, destacando as características do OA que 

justificam a existência das condições de ocorrência e dos recursos facilitadores da 

aprendizagem significativa. 

 

AVALIAÇÃO DE UM OA COM BASE NA TAS 

CONDIÇÕES DE OCORRÊNCIA 

CONHECIMENTO 

PRÉVIO 

 

Ideia, imagem, proposição, 

modelo, conceito, 

existente na estrutura 

cognitiva do aprendiz, e que 

esteja relacionada (o) com 

a sua experiência de vida, 

PRÉ-DISPOSIÇÃO 

EM APRENDER 

 

Não é motivação, mas implica 

motivação. É uma 

intencionalidade, um esforço, 

um foco. Não no sentido de 

gostar, mas de 

querer. 

MATERIAL 

POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVO 

 

É aquele que oferece suporte 

para que um conteúdo 

possa ser aprendido. 

 

Esse OA oferece condições 
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cultura e sociedade. 

 

Que características têm o 

OA que remetem aos 

conhecimentos prévios dos 

alunos? Quais os 

conhecimentos prévios, o 

aluno deve ter para resolver 

as atividades do OA? 

 

Que características têm o OA 

que possam implicar a 

motivação do aluno em 

aprender, "o querer" fazer as 

atividades? 

para que o conteúdo das 

atividades seja aprendido? Por 

quê? 

Comparação, aproximação, 

medidas, fração. 

 

Principalmente na opção 

arquiteta é necessário ter 

conhecimento sobre equação e 

proporção. 

 

Ter conhecimento sobre razão 

e proporção, conhecimento de 

ângulos e transformação de 

unidades de medidas. 

 

Por ser um desenho animado 

interativo e pelo uso do 

computador. Atividade que os 

alunos gostam de fazer e até se 

divertem. 

 

Chama a atenção por ser bem 

colorido. 

 

Por ser um material de uso do 

computador, colorido e com 

imagens que chamam a atenção 

incluindo profissões e o aluno. 

Sim, trabalha a introdução a 

escalas e também à conversão de 

medidas e unidades. 

 

Sim, porque apresenta como 

calcular escala com mapas e 

plantas, regras de três simples e 

conceitos de razão e proporção. 

RECURSOS FACILITADORES 

LINGUAGEM 
Envolve as diversas formas de 

linguagem, como: 

escrita, fala, imagem, som, 

etc. É um instrumento 

imprescindível para a 

interação pessoal, discussão e 

negociação de significados. A 

negociação de 

significados consiste na troca, 

diálogo ou intercâmbio 

através da interação 

entre alunos, professor e 

material educativo. 

 

Quais tipos de linguagem o 

OA utiliza em suas 

atividades? O OA favorece a 

interação entre o aluno e o 

conteúdo, entre o aluno e 

outro aluno, entre o aluno e 

o professor? Por quê? 
 

DIA-A-DIA 
Ponte entre o conhecimento 

científico e o mundo em 

que o aluno vive. Relacionar os 

conteúdos com o cotidiano do 

aluno. 

 

Que características possuem o 

OA que remetem ao dia-a-dia 

do aluno? Como o OA associa 

o conteúdo matemático à 

realidade do aluno? 

ORGANIZADOR 

PRÉVIO 

 

Os organizadores prévios são 

materiais instrucionais 

apresentados antes do 

conteúdo a ser aprendido. 

Constroem uma “ponte 

cognitiva” entre o que o aluno 

sabe e o que deveria saber 

(construir o conhecimento 

prévio que ainda não 

possui), ou ajudá-lo a relacionar 

o novo conhecimento com o seu 

conhecimento prévio já 

existente. 

 

 

O OA utiliza uma introdução 

para trabalhar os 

conhecimentos prévios dos 

alunos, necessários para rever 

os saberes básicos para a 

resolução das atividades? 

Como ela é feita? 

Se você utilizar um 

organizador prévio para esta 

atividade, como faria e quais 

conteúdos você trabalharia? 

O OA utiliza uma linguagem 

clara e objetiva. 

O OA apresenta 

características que podem 

motivar os alunos, entre elas 

pode-se citar as cores usadas 

que atraem a atenção, os 

movimentos e desenhos 

A atividade é uma imitação da 

realidade, ou seja, o aluno terá 

acesso, poderá manipular os 

objetos e relacioná-los com sua 

vida diária. 

 

A utilização de mapas faz parte 

do cotidiano do aluno. 

Conhecimento básico sobre 

medida, área, formas 

geométricas. 

 

 Sim, ajuda na correspondência 

de valores. 

 

Trabalhar com atividades de 
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apresentados. 

A interação na resolução 

também pode ser motivador. 

Desenvolve vários tipos de 

linguagem, visual, escrita e 

oral e a participação em grupo 

e apoio do professor na 

realização do OA. 

 

A atividade está relacionada no 

dia-a-dia do aluno porque 

trabalha mapas, visualização de 

prédios, cidades e capitais. 

transformação de unidades de 

medida antes da utilização do 

OA. 

 

O professor deverá trabalhar 

com mapas, plantas e conceito 

de escala e suas aplicações para 

que fique claro o 

desenvolvimento do software. 

 

A atividade da quinta semana, relativa ao segundo encontro presencial, foi uma 

continuação da avaliação do OA “A matemática da planta das casas e dos mapas”. 

Consistiu em um questionário com três perguntas. Utilizamos a ferramenta fórum, onde 

cada pergunta foi registrada em um fórum específico. Participaram da quinta atividade os 

professores: P30, P19, P50, P21, P4, P14, P24, P42, P1, P12, P16, P37 e P49. 

O primeiro fórum foi a respeito da seguinte questão: Na realização das atividades 

com o OA, onde ocorreram suas maiores dificuldades?
21

 

 Mais uma vez, ocorreu o fato de algumas frases escritas do OA não aparecerem na 

tela, sendo essa a dificuldade manifestada pelos professores na manipulação do OA, 

principalmente aqueles que utilizaram a plataforma Linux. Sugeri, então, como iniciativa 

para tentar resolver esse problema, a abertura do OA no navegador Mozilla Firefox, sendo 

esse um melhor suporte das configurações do OA. 

Alguns professores demonstraram que ainda têm dificuldades com o computador, 

enquanto outros têm habilidades. Os professores comentaram a respeito de alguns 

conhecimentos que os alunos precisam ter para a manipulação do OA: 

 

[...] acredito que alguns alunos terão dificuldades na sua manipulação, 

pois não dominam completamente a transformação das unidades de 

medida. (Professor P14); [...] Acho que é necessário haver uma abordagem 

sobre o assunto em sala de aula, com os alunos manipulando os 

instrumentos de medida e orientações sobre como medir. Também 

precisaremos falar sobre unidade de medida e transformação, antes de 

levá-los para fazer a atividade na sala de informática. (Professor P50) 

 

O segundo fórum abordou o seguinte questionamento: Você tem alguma sugestão 

de mudança ou acréscimo nas atividades ou na sua forma de realização, visando sua real 

aplicação didática? Descreva. 

                                                 
21

 Ao indagar sobre as dificuldades nas atividades com o OA, nossa intenção não foi predeterminar que todos 

os professores teriam dificuldades. Pelo contrário, se alguma dificuldade existisse, o professor a registraria no 

fórum, se não sentiu dificuldade nas atividades, explicitaria que elas não ocorreram; como assim fizeram. 
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 Muitos professores ressaltaram que as atividades atenderam aos objetivos propostos 

e que, portanto, não precisam de mudanças ou acréscimos. Sugeriu-se uma ordem de 

realização das atividades do OA para facilitação do processo de aprendizagem: “Talvez, 

nesta atividade, seria melhor pedir ao aluno que faça primeiro com o pai do Luca e depois 

com a arquiteta. Ou fazer uma discussão, após realizá-la, de como é mais fácil para eles a 

realização da atividade com o pai primeiro ou com a arquiteta” (Professor P24). 

 Destacaram também algumas falhas pedagógicas do OA que prejudicam o processo 

de aprendizagem:  

 

[...] Na segunda manipulação, coloquei alguns resultados errados, então 

eu obtive a informação que eu deveria refazer meus cálculos  e observar 

que a resposta correta é “tal”. Acredito que nesse momento não deveria 

fornecer a resposta correta, apenas a informação que o aluno deverá 

refazer os cálculos. (Professor P4) 

 

Outra professora teve um olhar diferente sobre essa ação do objeto:  

 

Gostei muito, quando o cálculo está errado obtém a informação de que eu 

deveria refazer meus cálculos  e apresenta a resposta correta. Nesse 

momento o aluno poderá procurar descobrir onde está seu erro e o porquê 

do erro, é como se levasse o aluno a pensar onde errou. (Professor P30) 

 

 Alguns professores argumentaram a necessidade de se trabalhar algumas atividades 

antes e depois da manipulação do OA, como: “Antes da utilização do OA seria 

conveniente rever/explicar as transformações de unidade de medida. Após a utilização, 

trabalhar atividades de fixação envolvendo o cotidiano do aluno (atividades com os mapas 

do livro de história ou geografia seria uma boa opção)” (Professor P14). 

O terceiro fórum questionou: Você usaria esse objeto em suas aulas? Por quê? 

 Todos os professores participantes afirmaram que usariam esse OA em suas aulas 

porque é simples de manusear, ou seja, sua interface é amigável, além de trabalhar com 

qualidade e de forma interativa unidades de medida e escala. Destacou-se, nas respostas, 

aspectos da TAS como justificativa de uso do OA nas aulas de Matemática, o que aponta 

indícios de aprendizagens: 

 

Claro que eu usaria este objeto em minhas aulas de matemática. Porque 

irá trabalhar o conhecimento prévio do aluno na questão de gráficos e 

distância, juntamente com a introdução a escala e a conversão de medida 

de unidades de uma forma didaticamente contextualizada com o cotidiano 

do aluno. E além de tudo o aluno vai ter o interesse em aprender. 
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(Professor P12); Eu usaria este objeto em minha aula, pois é um objeto 

que apresenta a aplicação da matéria no cotidiano, no dia a dia. (Professor 

P30); [...] por colocar em prática o conhecimento prévio dos alunos com 

relação aos assuntos abordados (escala, medidas...), provocando assim o 

desejo de aprender, o aprendizado será bem melhor, e mais significativo. 

(Professor P1) 

 

5.6. O terceiro encontro presencial 

 

O terceiro encontro contou com a participação de 47 professores, somando a 

presença do turno da manhã e da tarde. Nossa primeira atividade do encontro presencial foi 

a reflexão sobre “Como trabalhar com o OA”, discutindo os possíveis objetivos do trabalho 

e o processo anterior, durante e depois da atividade com o OA. Esse estudo surgiu da 

necessidade exposta pelos professores de aprender a planejar e a realizar uma aula no 

laboratório de informática, principalmente inserindo essa aula a um processo maior de 

ensino de determinado conteúdo matemático. Stahl (1997) aponta que o planejamento do 

ensino não acompanhou o desenvolvimento dos recursos tecnológicos, e que é necessário 

elaborar novos planejamentos de ensino com o objetivo de usar da melhor forma as TICE‟s 

na escola, o que explicita a importância dessa atividade. 

Sobre essa dinâmica de integração das aulas com o trabalho no laboratório de 

informática, Lopes e Souza Junior (2007) sugerem que, primeiramente, o aluno explore o 

OA, a seguir, ele elabora o seu relatório e, finalmente, o professor faz uma sistematização 

do conteúdo estudado por meio de uma discussão coletiva, tendo como norte os relatórios 

feitos pelos alunos. 

Com base nessa e em outras sugestões oriundas dos nossos estudos sobre os OA's, 

delineamos, juntamente com o grupo de professores, como poderia ser o trabalho com o 

OA nas aulas de Matemática. 

Fundamentando em Tavares (2010), iniciamos descrevendo os objetivos de 

aprendizagem de um trabalho com OA. Segundo o autor, o ambiente de aprendizagem com 

OA pode ter como intuitos: construir conhecimento de um conteúdo específico, exercitar e 

praticar a aprendizagem de certos procedimentos e conceitos, representar algum processo 

ou sistema da vida cotidiana, representar conceitos relacionados ao conteúdo de uma 

disciplina, expor uma informação de maneira organizada, e apresentar e testar dados 

emergidos de um cenário real. 

Prosseguindo, enfatizamos a necessidade das atividades no laboratório de 

informática fazerem parte de uma etapa de um trabalho maior. Portanto, elas não encerram 
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em si mesmas. Nessa perspectiva, o professor levará seus alunos no laboratório de 

informática para trabalhar um assunto que já foi trabalhado, que está trabalhando, ou que 

ainda vai trabalhar com a turma, ou seja, temas que tenham relação com os estudos na sala 

de aula. Dessa maneira, as atividades do laboratório de informática farão parte de um 

processo.    

 Relatamos os conhecimentos prévios dos professores registrados na atividade da 

plataforma Moodle sobre suas experiências vivenciadas no laboratório de informática nas 

aulas de Matemática, destacando os momentos de planejamento, execução e resultados 

relacionados a (s) essa (s) aula (s).  Nessa atividade, os professores registraram a 

importância de determinadas atitudes, como: a parceria com o (a) professor (a) da inclusão 

digital; a divisão da turma – uma parte no laboratório de informática e outra na sala de 

aula; o trabalho em duplas no laboratório; o bloqueio de sites inadequados; a necessidade 

de conhecimentos básicos de informática; o pensar quais podem ser as dificuldades dos 

alunos e estar pronto (a) a ajudá-los; e a preparação dos computadores no dia anterior. 

Partindo dos conhecimentos prévios sondados, iniciamos o estudo do planejamento 

da aula no laboratório de informática, baseando-nos nas ideias sobre planejamento 

sugeridas nos Guias do Professor, principalmente os do projeto RIVED. 

Discutindo sobre o processo “antes” da realização da aula com OA, destacamos 

como primeiro passo, a reflexão e o registro dos objetivos de aprendizagem da atividade, 

pois toda atividade deve ter um propósito, um alvo a ser almejado. Argumentamos sobre a 

descrição dos conhecimentos prévios que os alunos precisam ter para realizar a atividade e 

a verificação desses conhecimentos pelo professor. Se os alunos não possuírem 

conhecimentos prévios necessários, o professor trabalhará com organizadores prévios para 

a construção desses conhecimentos ou para resgate dos mesmos na memória dos 

estudantes.  

 Segundo o Guia do Professor, o planejamento das primeiras atividades deve exigir 

habilidades que os alunos já possuem. Depois, o professor elaborará atividades que tentem 

a aquisição de novas habilidades.  

Também caberá ao professor manipular o OA cuidadosamente, determinando o 

tempo estimado para a realização das atividades. Se a atividade com o computador exigir 

atividade (s) anterior (es) em sala de aula, sugere-se ao professor descrever detalhadamente 

como deverá ocorrer essa(s) atividade(s), por exemplo: o que será discutido em sala, o que 

será apresentado, se é melhor com o grupo todo de alunos, ou se os alunos podem ser 

divididos em grupos para discutir/trabalhar.  
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Logo, o professor decidirá a organização dos alunos no laboratório, ou seja, como 

serão formados os grupos. Nesse campo, irá refletir e decidir se é necessário todos os 

alunos do grupo usarem computador, ou um ou dois alunos usam a máquina enquanto 

outros fazem outra tarefa. O rodízio no uso das máquinas é determinado pelo número de 

alunos na classe, de máquinas e número de alunos que usarão a mesma máquina. O 

professor deve calcular o tempo que o grupo gastará para desenvolver a atividade e 

elaborar atividades sem máquina com o mesmo tempo de duração. 

Perguntamos para o grupo se é melhor o professor regente de Matemática estar no 

laboratório de informática ou na sala de aula? Os professores responderam que o ideal é 

estar nos dois lugares. Mas, como isso não é possível, o professor de Matemática deve 

estar junto com os alunos no laboratório para mediar a realização das atividades, pelo fato 

da característica de novidade e dinamicidade das atividades no laboratório de informática.  

Nesse momento de discussão, os professores ressaltaram que realmente não é 

possível levar toda a turma para o laboratório, haja vista que o número de computadores é 

bem menor que a quantidade de alunos. Enfatizaram a dificuldade em levar a metade da 

turma ao laboratório de informática e deixar a outra metade na sala de aula resolvendo 

outras atividades e, assim, realizar a troca. Se o professor de Matemática for para o 

laboratório, alguém precisará ficar com a outra metade da turma. Porém, na escola faltam 

muitos professores diariamente. E se, ao contrário, o professor do laboratório fica com a 

turma na sala de inclusão digital e o professor de Matemática na sala de aula, inviabilizarão 

as mediações na atividade com o OA.  

 Os professores comentaram também a dificuldade em fazer os alunos focarem nas 

atividades propostas no laboratório, devido o anseio dos mesmos em acessar os sites de 

relacionamentos. Discutimos as possibilidades que existem ou não de bloquear esses 

acessos e a questão da postura pedagógica do professor e da construção de regras com os 

alunos.  

Diante das colocações dos professores, concordamos com as dificuldades expostas 

por eles. Entretanto, argumentamos que é de suma importância encontrar estratégias para 

vencer essas barreiras. Sugerimos uma estratégia para solucionar o problema de estar 

presente na aula do laboratório: a parceria com o professor colaborador do Projeto de 

Acompanhamento Educacional “Todos pela Aprendizagem”.  

 Prosseguindo com o estudo sobre o planejamento da aula no laboratório de 

informática, pontuamos que, se for necessário, o professor pode elaborar questões que 



157        

 

serão discutidas com os alunos. É importante antecipar perguntas e respostas que poderão 

surgir no decorrer da aula.  

 Outros passos importantes são: descrever o material necessário (para o professor – 

projetor, quadro, pincel – e para os alunos – caneta, lápis, borracha, caderno) e buscar as 

necessidades técnicas para a atividade funcionar sem problemas, principalmente sobre a 

necessidade de plugins (flash, Director ou Java). Nessa atividade, o professor da inclusão 

digital poderá auxiliar o professor de Matemática. 

 Destacamos a construção, em conjunto com os alunos, de normas que regerão o uso 

dos computadores na escola e a importância da elaboração da Ficha de Acompanhamento 

da Aula, a ser preenchida pelo aluno durante a realização das atividades com o OA.  

 Para a realização da aula no laboratório de informática com o OA, descrever como 

ocorrerão as atividades. Definir como introduzir a atividade com o OA e as instruções que 

serão dadas aos alunos, como determinar o momento em que o professor deve interferir 

durante a atividade (fazer perguntas, comentários). Instruímos a não dar respostas prontas 

aos alunos. Caso existam dúvidas, formule uma pergunta para que o aluno mesmo possa 

investigar e esclarecer as suas dúvidas, direcionar-se no caminho para encontrar a resposta. 

Solicitar aos alunos que preencham a Ficha de Acompanhamento da Aula. Se necessário, 

pedir aos alunos que desliguem os monitores caso a atividade exija um momento de 

discussão em grupo. 

 Para finalizar, pensamos na parte do processo “depois” da aula no laboratório de 

informática. Sugerimos a elaboração de questões que poderiam ser discutidas com os 

alunos, a criação de estratégia(s) para avaliar se os objetivos foram alcançados e o 

desenvolvimento de atividades que complementarão a aula realizada no laboratório. 

 A seguir, refletimos sobre o foco de uma aula no laboratório de informática, 

baseando nossa argumentação nas respostas dadas pelos professores no questionário do 

perfil inicial e nas atividades da plataforma Moodle. Nosso intuito ao perguntar “qual seria 

o foco?” não se fundamenta em valorizar um dos aspectos em detrimento de outro, mas 

levando em consideração que ambos podem ser importantes, qual deles seria o foco, ou 

seja, nosso objetivo principal, a força que nos impulsiona a agir.  

 A maioria dos professores comentou, no questionário do perfil inicial, que uma das 

justificativas das tecnologias da informática representar suportes importantes para a 

aprendizagem de Matemática é o prazer que ela proporciona nos alunos. Então, 

questionamos: qual seria o foco – o prazer ou a aprendizagem?  Outra questão do 

questionário inicial é o objetivo de se utilizar o laboratório de informática na aula de 
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Matemática. Alguns professores responderam que já usaram o laboratório para cumprir 

horário. Com base nessa resposta, perguntamos: qual seria o foco – cumprir horário ou 

fazer parte dos processos de ensino e aprendizagem de determinado conteúdo matemático?  

  Indagamos também se o foco dessa aula seria a recepção, como acontece na maior 

parte das vezes em uma aula tradicional, ou a interação proporcionada pelos recursos 

tecnológicos a ponto de tornar o aluno sujeito da construção de seu conhecimento? 

Aproveitamos o comentário da importância da interação, para remetermos aos 

conhecimentos prévios dos professores registrados na atividade da plataforma Moodle em 

relação às estratégias que o professor deve utilizar para que o aluno seja mais autônomo 

nas aulas de Matemática e se estabelecer uma verdadeira interação entre professor-aluno, 

baseada no afeto e na confiança.  

 Continuando nossa reflexão, perguntamos se a base da aula com a informática seria 

apenas as experiências docentes e o que os alunos gostam ou os fundamentos de uma teoria 

de aprendizagem? Segundo as respostas dadas por alguns professores no questionário 

inicial, a base de suas aulas com a informática é a sua própria experiência e o que os alunos 

gostam. Direcionamos a reflexão das estratégias evidenciadas pelos fundamentos de uma 

teoria de aprendizagem destacando a importância das mesmas para facilitar o ensino de 

conteúdos escolares. 

 Na atividade da plataforma Moodle sobre o porquê muitos professores de 

Matemática ainda não utilizam o laboratório de informática, uma professora comentou a 

necessidade de se dominar primeiramente um software para depois trabalhar com ele em 

sala de aula. A partir dessa consideração, questionamos se o foco seria: o domínio ou o 

conhecimento? O saber tudo ou entrar na zona de risco? Se esperarmos atingir o domínio 

de um software ou a plenitude do conhecimento, quando vamos inserir esses recursos em 

nossa prática pedagógica? 

 Bovo (2004) argumenta que é necessário que o professor conheça as ferramentas do 

software que irá trabalhar a ponto de familiarizar com elas. No entanto, a pesquisadora 

ressalta que isso não significa dominar todos os recursos que esse software possua, pois 

isso é praticamente impossível, haja vista a velocidade do avanço das tecnologias em nossa 

sociedade.  

 A segunda atividade do encontro foi a Oficina sobre Linguagem. O objetivo dessa 

atividade foi trabalhar um dos recursos facilitadores da aprendizagem significativa – a 

linguagem, evidenciando a importância dos recursos tecnológicos na promoção de uma 

maior interação professor-aluno. 
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 Segundo Santos (2007), linguagem é a capacidade que tem o homem de usar 

qualquer sistema de sinais significativos, expressando seus pensamentos, sentimentos e 

experiências. Na Teoria da Aprendizagem Significativa, a linguagem é considerada o 

principal recurso facilitador da conceitualização, sendo imprescindível para a interação 

pessoal, discussão e negociação de significados.  

 Os sinais significativos, comentados por Santos (2007), são utilizados na TAS, 

compreendendo palavras, símbolos, gestos e seus significados num determinado contexto, 

os quais serão usados por meio da linguagem. É a interação – intercâmbio de significados –

, ocorrida pela linguagem para se alcançar uma aprendizagem significativa, que possibilita 

a comunicação e transmissão de conhecimentos, pensamentos, sentimentos e experiências, 

entre os seres e gerações. Assim, a concepção de linguagem de Santos (2007) e da TAS de 

David Ausubel coadunam entre si. 

 Dividimo-nos em três grupos para realizarmos a atividade da Oficina sobre 

Linguagem. Iniciamos a oficina refletindo sobre a seguinte frase de Moran (2007, p. 164): 

“Nós mesmos como educadores e telespectadores sentimos na pele a esquizofrenia das 

visões contraditórias de mundo e das narrativas (formas de contar) tão diferentes dos meios 

de comunicação e da escola”.  

 Após o momento de reflexão, apresentamos a atividade da oficina: utilizando 

palavras-chave e fundamentando-se no assunto do trecho do subtema de seu grupo, 

compare a educação “tradicional” com aquela que utiliza diversos recursos tecnológicos.  

Os professores registraram as palavras-chave em folha A4 e o grupo apresentou oralmente, 

para os demais colegas, a relação entre elas. Nossa intenção, de maneira alguma, era 

supervalorizar a nova educação em detrimento do ensino tradicional, mas evidenciar as 

possibilidades de facilitação da interação por meio dos recursos tecnológicos utilizados 

numa nova proposta de ensino. 

 Para fundamentar o subtema do grupo 1 – Tecnologias e diferentes formas de 

linguagem – baseamo-nos em Moran (2007) e Prado (2001). 

 

 

 

 

   

 

 

Moran (2007, p.4) afirma que as tecnologias representam um mesmo objeto de diferentes 

formas: “movimentos, cenários, sons, integrando o racional e o afetivo, o dedutivo e o 

indutivo, o espaço e o tempo, o concreto e o abstrato”. A tecnologia possui diversas 

ferramentas que funcionam como meios de representação do conhecimento. Funcionando 

assim, ela é vista como atrativa e auxiliar no envolvimento do aluno no processo de 

aprendizagem, além de desenvolver o seu pensamento cognitivo e artístico. Nesse viés, essas 

ferramentas possibilitam a “articulação com as diferentes formas de linguagem e uma 

organização lógica e espacial diferente daquela habitualmente usada sem o recurso da 

tecnologia”. Dessa maneira, “a linguagem visual e textual, a estética, a lógica hipertextual das 

informações e o dinamismo de eventos e imagens se integram na constituição de uma 

atividade de aprendizagem criativa, complexa e, ao mesmo tempo, prazerosa para o aluno” 

(PRADO, 2001). 
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 Fundamentando em Santos (2007), Moran (2007) e Schelbauer (2010), elaboramos 

o trecho da oficina do grupo 2 sobre a importância de diferentes formas de linguagem para 

a aprendizagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construímos o trecho da oficina do grupo 3 – Comunicação e as diferentes formas 

de linguagem – a partir das ideias de Santos (2007), Moreira (2003), Oliveira (2007) e dos 

PCN‟s (1997).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 As mídias, por meio do uso de diferentes linguagens, mostram o mundo de outra 

forma: “mais fácil, agradável e compacto” (MORAN, 2007). Quando se utiliza diferentes 

linguagens, “o tipo de lógica, de estilo e de organização do pensamento não é o mesmo” 

(SANTOS, 2007). Diferentes linguagens, como a música, a poesia, a charge, a imagem, o 

movimento, o som, são consideradas “elementos facilitadores na construção do raciocínio” 

(SCHELBAUER, 2010). Além disso, elas constituem uma possibilidade de contextualizar a 

tão complexa sociedade atual, por meio de diferentes modos de experimentar o mundo, por 

uma imagem, um filme, uma dramatização, um movimento, um texto, um gesto, capazes de 

estimular a construção do conhecimento sem se limitar às linguagens convencionais, por 

exemplo, de um livro didático. “Linguagem e realidade se prendem dinamicamente” 

(SANTOS, 2007).  

 Uma metodologia que oferece recursos visuais e auditivos e relaciona o conteúdo com 

o contexto do aluno, estimula o desejo do aluno de aprender e exercita sua capacidade de 

questionamento e argumentação (SCHELBAUER, 2010). Segundo Schelbauer (2010), estes 

recursos permitirão ao aluno expor sua opinião, dialogar, discutir, refletir criticamente, 

analisar, aproximar-se de sua realidade e compreendê-la melhor. A autora enfatiza que a 

aprendizagem permeada pelo prazer, pela criatividade, pela riqueza de análise, encontrados nas 

diferentes linguagens, orienta e possibilita uma análise crítica da realidade. É o uso da 

linguagem que determina, transforma o pensamento do indivíduo que, junto com a ação, 

constrói seus conceitos, crenças, sua aprendizagem. 

 As pessoas produzem conhecimento ao se relacionar com outros sujeitos, utilizando 

algum tipo de linguagem, seja pictórica, escrita, oral, corporal, informática, para construir 

representações e significações (SANTOS, 2007). Ao se relacionar, por meio da linguagem se 

comunicam. Assim, a “comunicação é a principal função da linguagem” (OLIVEIRA, 2007). 

Comunicamos por meio de símbolos, gráficos, tabelas, desenhos, figuras, gestos, ou seja, por 

diferentes recursos de linguagem. “Sem a linguagem, o desenvolvimento e a transmissão de 

significados seria praticamente impossível” (MOREIRA, 2003).  

Moreira (2003) argumenta que os alunos não são capazes de explicar ou expressar 

seus conceitos, que ficam implícitos. O professor, então, deve mediar, por meio da 

linguagem, a explicitação desse conhecimento. “Uma proposição explícita pode ser debatida, 

[...] uma proposição totalmente implícita, não” (MOREIRA, 2003). Assim, tendo a linguagem 

como instrumento básico e a interação como ação indispensável, se compartilha significados, 

constrói-se conhecimentos e aprende-se significativamente.  

De acordo com os PCN‟s (1997), no ensino de Matemática, é de suma importância a 

comunicação e esta deve ser estimulada, levando o aluno a “falar” e a “escrever” sobre 

Matemática. Segundo Santos (2007, p. 135), “em Matemática, o medo de errar torna os 

alunos mudos”. A autora argumenta que é necessário promover atividades que estimulem a 

comunicação oral e escrita, a fim de que o aluno comunique seus raciocínios, explique, 

descreva, discuta e confronte processos e resultados. 
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 Sobre o tema do trecho acima, do grupo 3, Ponte e Serrazina (2004) salientam a 

importância de se discutir sobre a comunicação nas aulas de Matemática, considerada por 

eles como um aspecto decisivo das práticas profissionais. Os pesquisadores enfatizam a 

necessidade se aperfeiçoar não a qualidade do “discurso do professor”, mas a qualidade do 

“discurso partilhado de professores e alunos”. Evidenciam também a importância do 

desenvolvimento da competência para se comunicar as ideias matemáticas de diferentes 

maneiras. 

 Após a leitura dos textos, iniciou-se, então, a discussão tendo como base os trechos 

sobre cada subtema da Oficina sobre Linguagem e, logo após, a apresentação das palavras-

chave. 

 Os grupos 1, do matutino e do vespertino, que tinham como subtema “as 

tecnologias e as diferentes formas de linguagem”, caracterizaram a escola que utiliza 

diversos recursos tecnológicos, associando os computadores, tablets, datashow, outdoor, 

softwares, painel eletrônico, imagens visuais e linguagens oral e escrita, a um perfil de 

aluno investigador, e a uma metodologia que trabalha com o concreto de forma organizada, 

criativa, atrativa e dinâmica. Para comparar, descreveram a escola tradicional que utiliza 

como tecnologias o quadro, o giz, o livro didático e o mimeógrafo, gerando, em sua 

maioria, linguagens abstratas, mecânicas, compartimentadas e impostas por um dono do 

saber a um aluno receptor. 

 Os grupos 2, do subtema “a importância das diferentes formas de linguagem para a 

aprendizagem” destacaram as formas de linguagem do ensino tradicional, como a música, 

o texto, o livro didático, a poesia e a charge, bem como as linguagens de uma escola que 

utiliza os diversos recursos tecnológicos, que são todos os outros já mencionados, além das 

mídias eletrônicas, filmes, dramatizações, simulações, animações e diferentes recursos 

visuais. Delinearam a importância dessas tecnologias para a promoção de diferentes 

linguagens que desencadeiam em diferentes formas de “aprendizagem”. Essas, no ensino 

tradicional, serão caracterizadas pela cópia, repetição, dependência, obrigatoriedade, 

mecanização e recepção do pronto e acabado. Em contrapartida, segundo o grupo, a escola 

que utiliza diversos recursos tecnológicos poderá oferecer ao aluno a oportunidade de 

realizar analogias, desenvolver-se criticamente, construir seu conhecimento com 

autonomia e discutir o porquê e o para que dos conteúdos trabalhados. 

 Os grupos 3, que relacionaram as diferentes formas de linguagem com a 

comunicação, destacaram que na escola tradicional, utiliza-se a linguagem oral e escrita, 

comunicando-se por meio de textos informativos, desenhos, gráficos, cartazes, bilhetes, 
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gestos e murais, enfatizando a condição do professor como transmissor e, nesse contexto, a 

situação do aluno com medo de falar, comunicar, responder, participar ativamente das 

aulas de Matemática. Porém, na escola que utiliza diversos recursos tecnológicos, 

comunica-se utilizando telefone celular, blogs, sites, email e vídeos. Nessa, de acordo com 

o grupo, o professor assume o papel de mediador, e o aluno tem a oportunidade de discutir, 

construir, raciocinar e aprender de forma significativa. 

 Na realização da próxima atividade, os professores se dividiram em duplas para o 

trabalho com os OA's: “Decifrando mapas, tabelas e gráficos” 
22

 do ramo da Estatística e 

produzido pelo RIVED, e “Equação do 1º grau com balança” 
23

 do ramo da Álgebra 

situado no site da NLVM. 

 Os professores receberam uma Ficha de Acompanhamento da Atividade para 

preencherem durante a manipulação do OA “Decifrando mapas, tabelas e gráficos”. Nessa 

ficha, os professores registraram cada resultado obtido e sua análise dos diversos gráficos 

gerados a partir dos dados das tabelas advindos de simulações de situações cotidianas do 

OA. Os professores posicionaram-se como alunos na manipulação do OA. Enquanto um 

professor manipulava o OA, o outro preenchia as atividades da Ficha de 

Acompanhamento, remetendo ao que aconteceria em sala de aula com seus alunos.  

 As reflexões registradas na Ficha de Acompanhamento levaram os docentes a 

perceberem a necessidade e a importância de trabalhar com um registro na aula de 

laboratório, tanto para auxiliar no processo de construção do conhecimento do aluno, como 

para possibilitar uma visão das possíveis aprendizagens, além de se ter um instrumento de 

avaliação.  

 Após a resolução das atividades do OA “Decifrando mapas, tabelas e gráficos” e 

preenchimento da Ficha de Acompanhamento, a metade dos professores presentes 

avaliaram o OA com base na TAS.  

 De acordo com as professoras P26 e P33, os conhecimentos prévios a respeito das 

atividades do OA são as regiões do Brasil, o clima, as cidades destacadas na região e o 

transporte de ônibus. Sobre as regiões do Brasil como um conhecimento prévio, as 

professoras P29 e P14 destacaram como necessários os conhecimentos que os alunos já têm 

sobre as regiões, a fim de que, baseados nesses, possam escolher a região em que viajarão. 

A professora P24 destacou os saberes a respeito de mapas e tabelas como conhecimentos 

                                                 
22

 OA disponível em: http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/principal/medio/mapas/index.html 

 
23

 OA disponível em: 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_201_g_3_t_2.html?open=instructions&from=topic_t_2.html 

http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/principal/medio/mapas/index.html
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_201_g_3_t_2.html?open=instructions&from=topic_t_2.html
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prévios necessários para a manipulação do OA. As professoras P37 e P13 pontuaram o 

conhecimento das operações fundamentais e de localização, bem como a noção de 

distância. A dupla de professoras P38 e P46 listou ainda as tabelas, os gráficos, a 

transformação de unidades de tempo, o conceito de velocidade, distância e tempo, como 

conhecimentos prévios importantes para o trabalho com o OA. A professora P48 lembrou-se 

de um conhecimento prévio importante para o trabalho com a primeira tabela do OA: 

coordenadas, que remete à localização. 

 As professoras P26 e P33, P37 e P13, destacaram, sobre a “predisposição em 

aprender”, que devido às curiosidades e à pesquisa presentes no OA, os alunos dedicarão 

esforço para aprender. A professora P24 comentou que, pelo fato do OA utilizar temas do 

dia a dia, ele implicaria a motivação do aluno para a aprendizagem. P8 e P34 justificaram 

que o OA despertaria o foco do aluno para a aprendizagem porque o recurso possui muitos 

desenhos e é extremamente dinâmico. A dupla de professoras P37 e P13 evidenciou que o 

OA trabalha desafia o aluno com suas questões, fazendo-o sentir necessidade de acertar 

para avançar, o que levará a uma intencionalidade. 

 Em oposição às ideias apresentadas no parágrafo anterior, os professores P50 e P7 

argumentaram que o material não implica motivação, pois “não há atrativos para o aluno, 

já que o movimento é pouco e há pouca orientação para concluir a atividade”.  

 As professoras P37 e P13 consideraram o OA potencialmente significativo porque 

utiliza o mapa e a tabela para trabalho com a localização, considera as variáveis como 

velocidade, distância e tempo, e constrói gráficos de funções por meio das informações das 

tabelas. P38 e P46 registraram que o material é potencialmente significativo porque não se 

limita às questões matemáticas, mas também trabalha conceitos da Física e da Geografia. 

As professoras P29 e P14 argumentaram que o OA possibilita “entender e fixar o conteúdo” 

(fala que evidencia a possibilidade de trabalho com o OA para a construção do 

conhecimento, e não somente para fixação). 

 Os professores P50 e P7 afirmaram que o material é pouco auxiliar na aprendizagem, 

pois “o aluno precisa fazer os cálculos (eles não têm motivação) e, o que eles mais gostam 

que é desenhar o gráfico, já vem pronto”. 

 Avaliamos o OA também sobre a questão dos recursos facilitadores para a 

promoção da aprendizagem significativa. Sobre a linguagem, as professoras P26 e P33 

ressaltaram que a linguagem utilizada no OA oportuniza o aluno a aprender com seus 

erros, pois o OA confere a resposta dada pelo aluno e informa se está correta ou não. A 

partir disso, o aluno analisa novamente a questão e reestrutura sua resposta.  
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 A dupla de professoras P29 e P14 destacou que o OA oferece condição para que o 

aluno possa interagir e atribuir significados para o conteúdo estudado. As professoras P37 e 

P13 ressaltaram a existência das linguagens escrita, visual (imagem, algumas em 

movimento) e a fala do agente pedagógico do OA. Complementando a diversidade das 

linguagens, as professoras P38 e P46 registraram a linguagem gráfica e em forma de tabela.

 O recurso facilitador dia a dia está inserido no OA, pois segundo a dupla de 

professoras P26 e P33, o OA trabalha o preço do combustível e toda a viagem é realizada na 

região do país escolhida pelo aluno. As professoras P37 e P13 também destacaram a viagem 

virtual como instrumento que aplica a Matemática ao dia a dia. Coadunando, os 

professores P50 e P7 ressaltaram que os alunos poderão aplicar em sua vida os cálculos 

aprendidos na escola, relacionando, por exemplo, “com o tempo que leva para chegar à 

escola ou quando vai fazer uma viagem com a família”. As professoras P24, P8 e P34 

registraram o trabalho com distância e velocidade como a ponte utilizada para ligar a 

Matemática ao mundo real. P38 e P46 ressaltaram também o cálculo com o dinheiro como 

aspecto do cotidiano. A dupla P35 e P2 evidenciou a viagem de ônibus que faz parte da vida 

dos alunos, a distância entre as cidades e o tempo gasto para percorrê-la. 

 Sobre o organizador prévio, de acordo com P26 e P33, é necessário trabalhar antes a 

relação entre velocidade e tempo e entre quantidade de combustível e quilometragem 

percorrida e, segundo P35 e P2 deve-se estudar antes a análise de gráficos. Essa é uma 

evidência do modelo tradicional de ensino, no qual primeiramente o professor explica, fala, 

transmite a informação, para depois o aluno aplicar o que recebeu. 

 Outro organizador prévio registrado por P35 e P2, foi a transformação de unidade de 

tempo, como conteúdo a ser apresentado antes da manipulação do OA. Os professores P50 

e P7 evidenciaram como conteúdos dos organizadores prévios, a leitura e a interpretação de 

gráficos e a regra de três simples. Todos os conhecimentos prévios citados nesse parágrafo 

também foram destacados pela dupla de professoras P8 e P34. Complementando o 

momento de ação e reflexão, bem como de análise crítica do OA, os mesmos professores 

responderam a um questionário sobre a manipulação do OA e sua possível utilização na 

aula de Matemática, sugerindo mudanças ou acréscimos nas atividades ou na sua forma de 

realização, visando sua real aplicação didática. 

As professoras P26 e P33 comentaram que é necessária uma melhor explicação do 

que se pede na atividade do gráfico velocidade versus tempo. Corroborando esse 

comentário, a professora P24 ressaltou que as perguntas das atividades são confusas, e os 

professores P50 e P7 afirmaram que existe pouca orientação no que é necessário fazer para 



165        

 

resolver as questões propostas no OA. Por isso, P50 e P7 delinearam a possibilidade de 

orientar os alunos a respeito do que se pede nas atividades para o preenchimento das 

tabelas, “talvez até mesmo exemplos”. 

 As duplas de professoras P8 e P34, P29 e P14, destacaram que o OA oferece condição 

para que o aluno possa interagir e atribuir significados para o conteúdo estudado. Diferente 

dos demais, ressaltaram que o programa é auto-explicativo, sugerindo apenas que se 

trabalhe “bastante com o organizador prévio antes da execução do OA”. 

 A terceira pergunta questionava o professor sobre a possibilidade de ele usar ou não 

esse OA em suas aulas. As professoras P8 e P34 argumentaram que usariam o OA porque 

ele aborda diversos conteúdos matemáticos. A dupla de professoras P26 e P33 afirmou que 

utilizaria o OA porque suas atividades instigam os alunos a pensarem e são desafiadoras. 

As professoras P37 e P13 justificaram que usariam o OA por ter atividades simples e 

estimulantes.  

 Os professores P35 e P2 ressaltaram que usariam o OA porque “aprofunda o 

conhecimento adquirido anteriormente”.  Os professores P50 e P7 coadunam com essa 

forma de uso do OA, pois argumentaram que utilizariam o OA “apenas para fechar o 

assunto, para concluirmos o conteúdo, pois existem muitos cálculos a serem feitos e o 

aluno desanima”. 

 O segundo OA vivenciado pelos professores foi “Equação do 1º grau com balança”, 

o qual trabalha a equação do 1º grau por meio do equilíbrio de uma balança, utilizando, 

além dos números positivos, também os números negativos. Já havia em nosso grupo de 

professores uma crítica a respeito do trabalho de equação do 1º grau com balança, pelo fato 

de não abranger números negativos. Como esse OA rompe essa limitação, vislumbra-se, 

nesse fato, uma contribuição importante para o professor participante da pesquisa, visto 

que esse conheceu uma possibilidade metodológica mais completa para trabalhar equação 

do 1º grau com seus alunos, o que foi ao encontro de uma necessidade do grupo. 

 Após a manipulação do OA, a outra metade do grupo de professores presentes se 

incumbiu de avaliar o OA “Equação do 1º grau com balança” com base na TAS.  A dupla 

de professoras P39 e P11 considerou que é necessário ter alguns conhecimentos prévios para 

realizar as atividades do OA, como noções de massa, de quantidade e as quatro operações. 

As professoras P9 e P45, P28 e P5 acrescentaram ainda, nesse aspecto, o saber das quatro 

operações envolvendo números inteiros, e a utilidade do tipo de balança do OA. As 

professoras P51 e P19 registraram a necessidade do trabalho sobre comparação, igualdade, 

múltiplos e divisores. Segundo os professores P16, P1 e P20, P12 e P21, para manipular o OA, 
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o aluno deve, primeiramente, ter noção de equação do 1º grau e seus membros. 

Enriquecendo essa gama de conhecimentos prévios descritos, as professoras P10 e P43 

lembraram também da ideia de igualdade, necessária para o bom andamento das atividades 

com o OA. Contribuindo com essa etapa da avaliação, as professoras P14 e P29 

acrescentaram à lista os conhecimentos prévios operação inversa, números opostos ou 

simétricos e a noção de equilíbrio por meio da igualdade.  

 Na reflexão sobre a “predisposição em aprender”, segundo as professoras P11 e P39, 

as turmas com maiores dificuldades de aprendizagem não iriam querer aprender por meio 

desse OA. A dupla P51 e P19 destacaram que os alunos teriam um esforço, um foco, para 

aprender por meio desse OA, em virtude dos desenhos, da interação, de ser um jogo, o que 

implicaria a motivação dos alunos para a aprendizagem. Complementando essa ideia, as 

professoras P9 e P45 deram ênfase também às imagens, como a balança, as caixinhas e os 

balões coloridos, que provocariam “o querer” dos alunos. P10 e P43 registraram o aspecto da 

criatividade envolvida no OA para o trabalho com equação do 1º grau, sendo esse aspecto 

responsável por implicar a motivação dos alunos em aprender. A dupla P28 e P5 destacaram 

o estímulo da curiosidade do aluno que provocaria a motivação para encontrar o resultado 

da equação. 

 As professoras P11 e P39 consideraram que o OA oferece suporte para que o 

conteúdo seja reforçado, e não aprendido. As professoras P51 e P19, P9 e P45, justificaram 

que o OA é potencialmente significativo porque, por meio da comparação e da dedução, o 

aluno analisa e compreende o processo de resolução das equações, além de construir o seu 

conceito. 

 Em relação ao recurso facilitador dia a dia, as professoras P9 e P45 ressaltaram que 

“fica fácil a compreensão e a resolução da equação” por meio do instrumento “balança”. 

As professoras P11 e P39, P12 e P21, P14 e P29, comentaram que o OA não relaciona o 

conteúdo com o dia a dia do aluno, pois a balança de pratos não faz parte do cotidiano dos 

alunos, e sim as balanças eletrônicas e digitais. A dupla P14 e P29, porém, não 

desconsiderou o uso do OA, pelo contrário, sugeriu que se levasse para a sala de aula a 

balança de equilíbrio. A dupla P51 e P19 destacaram o peso, trabalhado no OA, como um 

objeto do cotidiano dos alunos. De acordo com as professora P28 e P5, o OA relacionou 

equação com o cotidiano do aluno por meio da ideia de equilíbrio, a qual foi trabalhada 

utilizando a balança. Assim, segundo as professoras, a ponte foi feita pelo trabalho com o 

equilíbrio e não com a balança. 
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 O recurso facilitador “organizador prévio” foi comentado pela dupla P51 e P19, 

servindo o OA como organizador prévio para introduzir o conteúdo de equação do 1º grau. 

As professoras P12 e P21 destacaram que esse OA pode servir como organizador prévio para 

dar suporte ao ensino “de outra maneira de resolver” uma equação do 1º grau. P14 e P29 

registraram que é necessário utilizar um organizador prévio que trabalhe com operações 

inversas, números opostos e resolução de equações, antes de usar o OA. 

 Como anteriormente, os mesmos professores responderam a um questionário sobre 

a manipulação do OA e sua possível utilização na aula de Matemática, visando a ação e a 

reflexão docente, bem como a continuação da análise crítica do OA. 

 Em relação às dificuldades ocorridas na realização das atividades do OA, as duplas 

de professoras P11 e P39, P28 e P5, evidenciaram a linguagem inglesa utilizada pelo OA 

como uma dificuldade, pois necessitaria de uma tradução para entender os comandos e 

executá-los corretamente. A dupla P51 e P19 destacou que a dificuldade está no uso do 

recurso tecnológico – insegurança. P10 e P43 destacaram que a maior dificuldade foi a 

insegurança, por usarem pouco esse instrumento de aprendizagem. 

 Sugerindo mudança ou acréscimo nas atividades ou na sua forma de realização, 

visando sua real aplicação didática, as professoras P11 e P39 pontuaram que há a 

necessidade do aluno fazer um cálculo à parte, da resolução da equação do 1º grau, na 

atividade de criação de uma equação, visto que o programa tem uma limitação de encontrar 

somente valores inteiros para x. A dupla P28 e P5 sugeriu que se traduzisse a página do OA 

para a língua portuguesa.  

 As professoras P11 e P39 afirmaram que usariam esse OA devido ao “reforço” que 

ele proporciona da visualização de equilíbrio entre os membros da equação. Corroborando 

essa ideia, as professoras P10 e P43 disseram que usariam esse OA “depois de ter uma aula 

expositiva e resolução de atividades”.  

 Essas concepções de utilização do OA, “depois de ter uma aula expositiva e 

resolução de atividades”, evidenciam a dificuldade do professor de romper com a estrutura 

metodológica do ensino tradicional, na qual o professor explica a matéria e dá exemplo e o 

aluno exercita o conhecimento recebido, por meio das atividades. Segundo essas visões, o 

OA pode ser um instrumento somente para exercitar o conteúdo transmitido, e não para 

auxiliar o aluno na construção de seu próprio conhecimento. 

 A dupla P51 e P19 registrou que usaria o OA por ser uma maneira de aprender 

interativamente. Nesse comentário, podemos ressaltar que o aluno concebe o processo de 

resolução por meio de imagens, com modificação instantânea correspondente às ações 
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realizadas na parte algébrica. Nesse mesmo sentindo, a dupla de professoras P14 e P29 

afirmou que utilizaria o OA, pois facilita a aprendizagem e faz com que “o aluno 

visualize”, nas imagens em movimento, “o que está sendo resolvido” algebricamente. 

 Os professores P16, P1 e P20 disseram que usariam esse OA, pois instiga a 

aprendizagem dos alunos, o que também remete à condição predisposição para aprender.  

P28 e P5 ressaltaram que utilizariam o OA porque ele “ajuda o aluno compreender o 

processo aditivo e multiplicativo”, ou seja, o que acontece de fato ao resolver uma equação 

do 1º grau.  

 Vale ressaltar o comentário feito pelas professoras P12 e P21, que afirmaram que 

usariam esse OA em suas aulas e, logo após, justificaram: “[...] através dele o aluno 

adquire outra maneira de resolver. E terá motivação e interesse em resolver equações do 1º 

grau com números inteiros”. A partir dessa afirmação, questionamos: Por que outra 

maneira de resolver? Porventura existe outra? Essa outra é aquela em que o aluno “passa o 

número negativo para o segundo membro e ele fica positivo”? A afirmação “adquire outra 

maneira” pressupõe que uma primeira forma de resolver já foi trabalhada e, essa, supomos 

ser a descrita anteriormente. Será então necessário ensinar essa primeira maneira de 

resolver? Ela tem algum significado? Promoverá uma aprendizagem significativa? Essas 

questões foram trabalhadas em um dos próximos encontros. 

Como última atividade, encerramos o encontro com a avaliação do professor. 

 

5.7. Atividades da plataforma Moodle relativas ao terceiro encontro presencial 

 

 Iniciamos a descrição das atividades da plataforma Moodle relativas ao terceiro 

encontro presencial, registrando algumas observações importantes. Mesmo já passada a 

data de realização de algumas atividades, alguns professores voltaram às atividades 

anteriores, como, por exemplo, a atividade “Compartilhe experiências” de 26 de março a 

01 de abril de 2012, para relatar algumas experiências que estão sendo vivenciadas com a 

informática depois do início do curso: 

 

Este mês estamos levando nossos alunos do 8º ano no laboratório para 

assistirem vídeos explicativos sobre questões das olimpíadas de 

matemática, são vídeos super interessantes, os alunos estão aproveitando 

bastante e preparando para a prova do dia 05. (Professor P34, 28 de maio); 

Essa semana fomos com os alunos do 7º ano ao laboratório analisar 

algumas questões sobre as olimpíadas de matemática. Foi bem 

proveitoso. (Professor P33, 31 de maio); Eu estive auxiliando a professora 



169        

 

regente, com as turmas de 7º ano, com jogos de desafio Rachacuca, e 

pude perceber nos alunos quão grande o interesse em participar das 

atividades propostas. Acho muito válida a aula no laboratório de 

informática, pois além de trabalhar o raciocínio, promove a interação. 

(Professor P1, 29 de maio); Sexta estivemos no laboratório de informática 

da escola Zélia Duarte, trabalhando com os alunos o OA Geometria da 

Cidade. Creio que tivemos um bom aproveitamento por parte dos alunos. 

Ministramos uma pré-aula na lousa, e em seguida os alunos fizeram as 

tarefas nos computadores. Tivemos uma boa disciplina, interesse e 

participação. Exceto um fato de uma aluna que tivemos de retirar do 

laboratório. Parabenizo a participação da professora do laboratório de 

informática, que durante dias estivemos empenhados para esta realização. 

Aguardem mais detalhes. (Professor P41, 17 de abril); Mês passado 

durante o planejamento da aula de geometria sobre ponto, reta e plano, 

busquei alguns vídeos e exemplos de fotos na internet. Planejei toda a 

aula para ser dada na sala de informática. Levei os alunos do 7º ano até a 

sala e passei dois vídeos sobre o assunto. Em seguida vimos alguns 

exemplos em figuras e fotos. Fiz algumas perguntas e eles fizeram 

algumas anotações. Percebi que a atenção dos alunos durante os vídeos e 

os exercícios foi melhor do que quando estamos em sala de aula. Esse 

mês está na programação mais uma aula que estou terminando de 

planejar. (Professor P19, 11 de abril)  

 

 Depois da data real de realização da atividade e com base nos conhecimentos já 

adquiridos no processo de formação continuada, a professora P34 (28 maio) comentou a 

atividade do fórum sobre as possíveis estratégias do professor para que o aluno seja mais 

autônomo e se estabeleça uma a interação entre professor-aluno: “o professor deve abrir 

sempre o diálogo com os alunos, explorar seu conhecimento prévio e fazer de sua 

experiência de vida um ícone para a construção da aprendizagem”.  

 A primeira atividade da plataforma Moodle foi a construção de um texto coletivo, 

descrevendo cada etapa do trabalho realizado e a visão dos participantes sobre o encontro 

de formação. O texto foi construído pelos professores P19, P32, P21, P14, P42, P37 e P12. 

 Percebemos que nessa wiki houve apenas o registro das atividades realizadas no 

encontro, sem uma análise crítica das mesmas. Detectamos nos registros feitos na 

ferramenta “Comentários” da wiki, evidências de contribuições importantes para os 

professores, no que diz respeito aos aspectos da TAS e à utilização do computador nas 

aulas de Matemática:  
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A cada encontro percebo que ao planejar trabalhos com o computador nas 

aulas de matemática, o educador permite que os educando desde cedo 

acesse diversas manifestações da linguagem. O importante é não esquecer 

de que a tecnologia tem de ser usada para expandir conhecimentos em 

todas as áreas. (Professor P12); O encontro serviu para diminuir um pouco 

mais as dificuldades em manusear e trabalhar com os OA, a plataforma 

Moodle, o planejamento e sua avaliação. A cada encontro avançamos 

mais e diminuímos as barreiras entre nós e os computadores. (Professor 

P24) 

 

  A segunda atividade da plataforma Moodle foi a avaliação do OA “Combinações 

Cotidianas” 
24

 com base na TAS. A essência dessa atividade está em termos fundamentos 

que nos iluminarão na decisão de um OA facilitar ou não a aprendizagem significativa – 

um dos principais objetivos da nossa pesquisa. Portanto, após manipular o OA com uma 

visão crítica, os professores completaram a wiki que segue. Participaram desta atividade os 

professores: P19, P49, P16, P4, P14 e P21. 

 

 

                                                 
24

 Endereço do OA “Combinações Cotidianas”: 

http://condigital.unicsulvirtual.com.br/conteudos/CombinacoesCotidianas/CombinacoesCotidianas.html 

http://condigital.unicsulvirtual.com.br/conteudos/CombinacoesCotidianas/CombinacoesCotidianas.html
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 A próxima atividade foi a elaboração de uma sequência didática utilizando o OA 

“Combinações Cotidianas”. Essa atividade partiu da necessidade de continuar investindo 

no aprendizado dos professores relativo ao planejamento de uma aula utilizando um OA. 

Consistiu na elaboração coletiva de uma sequência didática utilizando o OA “Combinações 

Cotidianas”, e tendo como fundamentos a TAS e as questões sobre planejamento que 

pontuamos em nosso último encontro presencial (antes, durante e depois da aula no 

laboratório de informática).  

AVALIAÇÃO DE UM OA COM BASE NA TAS 

CONDIÇÕES DE OCORRÊNCIA 

CONHECIMENTO 

PRÉVIO  

PREDISPOSIÇÃO 

EM 

APRENDER 

MATERIAL 

POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVO 

Por simular uma lanchonete 

está relacionado com o 

cotidiano dos alunos. O 

aluno deve ter conhecimento 

de combinação antes de 

manipular o OA. 

Multiplicação e combinação 

O aluno deverá saber 

agrupamento 

simples,multiplicação e 

noção de combinação. 

 

 

 

Por ser interativo e 

principalmente pelo uso do 

computador. Por tratar do 

interesse do aluno na 

alimentação e estar relacionado 

a uma lanchonete. 

O OA apresenta atividades que 

possibilitam a aprendizagem dos 

alunos, porém são poucas 

atividades, sendo necessário que 

o professor formule outras 

atividades para complementar o 

OA. Sim, oferece, mas o aluno 

deve ter uma aula anterior 

preparatória para que esse seja 

um exercício reforço. O OA 

oferece suporte de aprendizagem 

, mas o aluno tem que ter 

conhecimento prévio sobre 

combinação, por ter poucas 

atividades a serem desenvolvidas 

no software. 

RECURSOS FACILITADORES 

LINGUAGEM DIA-A-DIA ORGANIZADOR 

PRÉVIO 

O OA utiliza uma linguagem 

clara e objetiva. 

Sim, o OA utiliza diversas 

formas de linguagem. 

Através da manipulação do 

OA o aluno pode interagir 

com o conteúdo, através das 

diversas combinações de 

sucos e lanches disponíveis. 

Acredito que o OA não 

favorece a interação entre 

aluno- aluno, se cada um 

estiver em um computador. 

Mas se for proposto que 

trabalhem em dupla haverá 

interação. Através da 

manipulação do software o 

aluno desenvolve a 

linguagem escrita e visual, 

para fazer suas combinações 

de lanches e sucos. 

A combinação dos lanches e 

sucos faz parte do cotidiano do 

aluno e a combinação de notas 

de dinheiro também. Todo o 

cardápio do jogo faz parte do 

cotidiano dos alunos. O próprio 

exercício de escolhas de lanches 

faz parte do cotidiano deles. Por 

se tratar de lanchonete, dinheiro 

e alimentação o OA já esta 

inserido no cotidiano do aluno. 

O OA apresenta na opção ajuda 

uma introdução do conteúdo, com 

teoria e um exemplo prático. 

Introduzir o conceito de 

combinação antes da utilização 

do OA. Formular questões de 

combinação que podem ser 

resolvidas com a manipulação do 

OA (exemplo: Escreva todas as 

possibilidades de escolha de um 

lanche com pão de forma) 

Ajuda na aprendizagem sobre 

combinação, com exercícios 

práticos e criativos para estimular 

o interesse no conteúdo estudado. 
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 Para realizar essa atividade, utilizamos a ferramenta wiki, por meio da qual 

construímos uma sequência didática que poderá ser utilizada nas aulas e que evidenciará os 

conhecimentos construídos no decorrer das formações.  Participaram dessa atividade os 

professores: P19, P1 e P19.  

 Iniciando a atividade, solicitamos aos professores que lessem atentamente e com 

um olhar crítico o guia do professor do OA "Combinações Cotidianas", e observassem se 

algumas de suas considerações poderiam auxiliar na elaboração da sequência didática, a 

qual apresentamos a seguir. 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

 

 

Objetivos 
 

 

 

- Desenvolver o raciocínio combinatório e a habilidade de propor 

estratégias próprias de resolução de problemas. 

- Possibilitar a enumeração de todos os possíveis modos de 

combinar um dado número de objetos e desenvolver formas 

sistemáticas de contagens. 

- Aprender os métodos de resolução de problemas de 

combinações. 

- Desenvolver habilidades na resolução dos problemas propostos. 

- Construir estratégias eficientes para resolver problemas de 

combinatória. 

Conteúdos 

- Multiplicação, potência. 

- Princípio fundamental da contagem. 

- Combinações. 

Tempo estimado (não foi considerado por nenhum participante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 
 

 

 

 

 

 

Etapas: 1ª etapa: Iniciar a aula apresentando um 

problema bem simples de combinatória. Propor 

que verifiquem, por exemplo, de quantas formas 

a colega "Marina" (qualquer aluna da sala) pode 

se vestir considerando que ela tenha em seu 

armário 2 tipos de blusa, 2 tipos de saia e 2 tipos 

de sandália. Pedir que façam desenhos para 

representar a situação e depois “criar” juntos o 

diagrama de árvores e fazer a relação com a 

potenciação.  

Tente utilizar o nome dos alunos e situações 

propostas que sejam familiares a eles. Peça aos 

alunos que tentem resolvê-lo. Escolha alguns 

alunos para irem até a frente explicar como 

solucionariam o problema (os alunos escolhidos 

devem ter criado soluções diferentes).  

Crie um debate, depois da apresentação dos 

alunos, sobre qual seria a melhor forma de 

solucioná-lo. Lançar outras situações problemas 

envolvendo combinações para que eles criem as 

soluções. 

2ª etapa: Propor aos alunos que, em grupos, 

criem situações envolvendo contagens. 

3ª etapa: Construir cartazes com as situações 

propostas, utilizando gravuras, desenhos e/ou o 

diagrama de árvores. 

4ª etapa: Exposição dos cartazes 

Antes 
 

Durante 
 

1ª etapa: Organizar os alunos em dupla. 

2ª etapa: Manipulação do OA. 
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Depois 
 

1ª etapa: Momento de diálogo sobre a atividade 

no laboratório. 

2ª etapa: Propor exercícios de fixação do 

conteúdo. 

3ª etapa: Correção dos exercícios. 

 

 

Avaliação 
 

O professor deve observar se os alunos desenvolveram estratégias 

próprias para resolução dos problemas propostos, e se 

compreenderam o princípio multiplicativo.  

Verificar a aprendizagem dos alunos, observando o seu 

desempenho em cada uma das etapas a serem cumpridas. 

 

5.8. O quarto encontro presencial 

  

 Após a realização do terceiro encontro presencial de formação continuada e o 

registro detalhado de todos os acontecimentos no Diário de Campo, bem com uma breve 

reflexão e análise dos dados obtidos na “Avaliação do OA com base na TAS” e no 

“Questionário sobre a utilização do OA”, percebemos, nos registros feitos pelos 

professores, uma dificuldade de romper com a estrutura metodológica de “ensino 

tradicional”, na qual primeiramente o professor explica, fala, transmite a informação, para 

depois o aluno aplicar o que recebeu. Essa questão ficou nítida nos comentários de alguns 

professores: usaríamos o OA “depois de ter uma aula expositiva e resolução de atividades”, 

o que representa “práticas que, embora tenham uma roupagem inovadora, ainda estão 

enraizadas em um paradigma tradicional” (BOVO, 2004, p. 117). 

 Valente (1997, p. 21) caracteriza essa prática como informatização do ensino 

tradicional, declarando ser essa uma “solução mercadológica, moderninha, paliativa e que 

só contribui para adiar as grandes mudanças que o atual sistema de ensino deve passar”. Na 

mesma direção, Kenski (2007, p. 88) denomina essa abordagem de “visão redutora do uso 

das tecnologias digitais”. Nesse viés, Kawasaki (2008) elucida que as diferentes maneiras 

de se utilizar o computador evidenciam as diferentes concepções de ensino de Matemática 

e vice-versa. 

 No bojo dessas concepções, Penteado (1999) salienta a necessidade de o professor 

mudar o tipo de aula que está acostumado a praticar, principalmente com a utilização de 

computadores no ensino: 

 

[…] o professor enfrenta desafios impostos pela profissão e busca 

alternativas, porém a introdução do computador na escola altera os 

padrões nos quais ele usualmente desenvolve sua prática. São alterações 

no âmbito das emoções, das relações e condições de trabalho, da 

dinâmica da aula, da reorganização do currículo, entre outras. 

(PENTEADO, 1999, p. 298) 
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 Kenski (2007, p. 46) destaca que não há dúvida de que as tecnologias podem 

transformar a realidade da aula tradicional. Entretanto, para que essas mudanças 

aconteçam, as tecnologias precisam ser “compreendidas e incorporadas pedagogicamente”, 

sabendo “usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia escolhida”. Por esse prisma, 

Henrique et. al (2010) argumentam sobre o que realmente interessa no trabalho com as 

TICE‟s: “como” o OA está sendo utilizado nos processos de ensino e aprendizagem, e a 

postura do professor e do aluno nesse contexto. Para isso, é preciso que se reflita sobre o 

ensino de forma plena. 

 Como o tema de estudo dos encontros presenciais é definido pelas necessidades 

demonstradas pelos professores nos encontros presenciais e/ou nas atividades da 

plataforma Moodle realizadas durante o mês, tendo como norte nosso eixo de pesquisa, 

decidimos trabalhar nesse quarto encontro presencial a análise de uma Sequência Didática 

com o uso do OA “Equação do 1º Grau com balança” do repositório NLVM, explorado em 

nosso último encontro. Desse encontro participaram 41 professores. 

 Assim, nesse quarto encontro presencial, abordamos, fundamentados teoricamente, 

como elaborar uma sequência didática na qual uma de suas atividades é a utilização de um 

OA, baseando-nos na TAS e nos aspectos estudados sobre o planejamento, e buscando 

romper com a estrutura metodológica de “ensino tradicional” com a qual estamos 

acostumados a trabalhar, a fim de “usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia 

escolhida”. Nessa perspectiva, Bovo (2004) salienta que é importante que o professor 

reflita sobre sua prática pedagógica, a aprendizagem dos alunos e o papel do computador 

nos processos de ensino e aprendizagem – questões que abordaremos nesse encontro. 

 Os objetivos dessa atividade foram: 

 

- Apresentar uma proposta metodológica de ensino e aprendizagem de equação do 1º grau 

que vise uma aprendizagem significativa e desafie a tradição da matemática escolar. 

 

- Discutir com os professores uma proposta de trabalho sobre o estudo de equações do 1º 

grau, no 7º ano (momento do primeiro contato do aluno com a Álgebra), que tenha como 

foco a natureza cognitiva conceitual, a atribuição de significados aos processos realizados 

e a utilização de objeto de aprendizagem. 

 

- Analisar cada atividade da sequência didática com base nos fundamentos da TAS. 
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- Refletir a respeito de nossa prática pedagógica rotineira desenvolvida durante as aulas. 

 

- Comparar as possibilidades de aprendizagem, o papel do aluno e do professor, as formas 

de linguagem e de comunicação utilizadas numa proposta de “ensino tradicional” e em 

uma proposta diferenciada. 

 

- Preconizar a necessidade de o professor ser pesquisador, tanto no momento de 

planejamento como de realização de suas aulas. 

 

- Despertar o educador em nós, com responsabilidade social, a partir da ação-reflexão-

ação. 

 

- Mudar a ênfase na repetição de uma Matemática pronta para a ênfase na compreensão da 

Matemática, a partir da visão de construção do conhecimento com base na TAS. 

 

Preparando os professores para a primeira atividade, dedicamo-nos a um momento 

de reflexão, no qual lançamos os seguintes questionamentos para análise individual: O que 

temos aprendido e o que temos colocado em prática? Que mudanças essas aprendizagens 

têm trazido para a nossa prática pedagógica? Quais desafios ainda faltam ser enfrentados 

e vencidos? Após esses questionamentos, relembramos rapidamente os “nossos 

fundamentos”, cujas estacas foram fincadas em nosso primeiro encontro.  

Bovo (2004) salienta que propor mudanças nas práticas dos professores representa 

proporcionar esses momentos de repensarem sua prática em sala de aula, buscando alterar 

suas concepções e práticas sobre os processos de ensino e aprendizagem, sobre o papel do 

professor e do aluno, dentre outras questões. Essas mudanças “devem implicar em um 

caminhar das práticas tradicionais às práticas inovadoras […]” (ibid., p. 116). 

Estando o professor contextualizado, apresentamos “nossas visões”, que são alguns 

registros
25

 feitos pelos professores nas análises dos OA's realizadas no último encontro 

presencial: 

 

 

                                                 
25

 Ao apresentar esses registros nas formações, não explicitamos o nome do professor autor do comentário, a 

fim de não expô-lo ao grupo. Por isso, nesse parágrafo não colocamos a autoria dos registros, pois assim 

fizemos na formação. 
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[...] usaríamos o OA depois de ter uma aula expositiva e resolução de 

atividades; [...] usaríamos o OA porque aprofunda o conhecimento 

adquirido anteriormente; [...] utilizaríamos o OA apenas para fechar o 

assunto, para concluirmos o conteúdo, pois existem muitos cálculos a 

serem feitos e o aluno desanima. 

 

Estabelecemos um momento de reflexão, o qual descrevemos a seguir. 

 

Pesquisadora: “O que essas falas indicam? Qual relação pode-se estabelecer entre a nossa 

proposta de utilização dos OA's e as frases que acabamos de analisar?” 

 

Um dos professores respondeu: “A proposta de utilização dos OA's é para aprender 

Matemática por meio dele, e nas falas está explícito que o aluno deve aprender tudo 

primeiro do conteúdo, para depois praticar o conhecimento no OA”.  

 

Pesquisadora: “Mas, isso é errado? Não. Existem OA's que são criados para esse objetivo: 

exercitar o conteúdo que já foi aprendido. No entanto, nem todos os OA's precisam ser 

trabalhados assim.” 

 

Professor: “Aí o professor não mudou a visão, a visão é a mesma.” 

 

Pesquisadora: “Nós estamos num processo de busca, de desenvolvimento, que é devagar, é 

processual.” 

 

Daí, apresentamos aos professores o seguinte desafio: baseados nos conhecimentos 

adquiridos, romper com a estrutura metodológica do ensino tradicional. Depois, discutimos 

sobre a imagem abaixo: 
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Não é nossa intenção supervalorizar uma coisa em detrimento de outra. 

Claro que existem características do “ensino tradicional” que são 

importantes, que vale a pena serem consideradas. Mas existem outros 

aspectos que nós precisamos mudar! Reparem o desenho. A imagem 

representa a clássica educação bancária. O que é isso? É aquele modelo 

de Educação em que o professor tem muito conhecimento e deposita 

esses saberes nos alunos como se eles fossem um banco mesmo. Nesse 

contexto, só o professor fala e os alunos recebem. E é esse modelo de 

Educação que nós precisamos mudar! Em nossa proposta de sequência 

didática, que vamos discutir juntos sobre ela, existem aspectos do “ensino 

tradicional” também, que são importantes e que a sociedade exige que 

trabalhemos assim e, por diversos motivos, ainda não podem ser deixados 

de lado. Queremos enfatizar que essa proposta não é a ideal e nem é 

perfeita. É apenas uma ideia de aula para analisarmos e discutirmos 

juntos seus pontos positivos e negativos, o que pode ser ou não 

melhorado. (Pesquisadora) 

 

Exemplificando o rompimento com a estrutura metodológica do ensino tradicional, 

apresentamos e analisamos coletivamente a sequência didática sobre equação do 1º grau 

usando o OA “Equações do 1º grau com balança” do repositório NLVM. A sequência está 

disponível no apêndice M.  

A atividade foi orientada pela leitura de cada exercício da sequência e sua análise 

segundo a TAS, momento de interação entre pesquisador e professores, que será relatado 

detalhadamente a seguir.  

Apresentamos os objetivos da sequência de atividades. A primeira etapa do 

desenvolvimento das atividades é o momento antes do laboratório de informática. 

 O grupo de professores ressaltou que a atividade 1 possibilita as seguintes 

condições de ocorrência da aprendizagem significativa: conhecimento prévio (operações 

inversas, número do sapato), predisposição em aprender (os alunos ficarão motivados para 

medir o tamanho do pé e saber sua relação com o número do sapato), material 

potencialmente significativo (suporte para relembrar as operações inversas). Sobre os seus 

recursos facilitadores, os professores acreditam que a atividade trabalha com organizador 

prévio (material apresentado antes do conteúdo equação do 1º grau, a fim de relembrar as 

operações inversas que serão utilizadas na equação do 1º grau), dia a dia (relaciona o 

conteúdo matemático com o cotidiano do aluno), linguagem (interação professor-aluno, 

aluno-aluno, a linguagem tamanho do pé em cm e a linguagem número do sapato). 

 Os professores participantes destacaram as seguintes condições de ocorrência da 

aprendizagem significativa na atividade 2: predisposição em aprender (porque implicará 

motivação, os alunos gostam de assistir vídeo), material potencialmente significativo 

(oferecerá suporte para o aluno entender sobre a história da álgebra). Também 
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consideraram como recursos facilitadores possibilitados pela atividade, a linguagem (forma 

de comunicação: o vídeo utilizará imagem, som e movimento para transmitir uma 

informação, estabelecendo comunicação com os ouvintes), o dia a dia (relacionará o 

conteúdo matemático com seu contexto histórico e social), organizador prévio (o vídeo terá 

a função de trazer sentido para o conteúdo que será estudado posteriormente – equação do 

1º grau; assim, o aluno não pensará que aquele assunto surgiu do nada). 

 O grupo discutiu sobre as condições de ocorrência da aprendizagem significativa na 

atividade 3: conhecimentos prévios (aritmética, operação inversa), material potencialmente 

significativo e predisposição em aprender. Em relação aos seus recursos facilitadores, os 

professores afirmaram que a atividade aborda: linguagem (algébrica e aritmética), 

organizador prévio (o trabalho com operação inversa e generalização ajudará o aluno na 

aprendizagem de equação do 1º grau). 

 Analisando a atividade 4, os professores concluíram que ela viabiliza o material 

potencialmente significativo (dará condição para o aluno aprender a generalizar),                                                                                               

como condição de ocorrência da aprendizagem significativa. Considerando os recursos 

facilitadores da aprendizagem significativa, o grupo concluiu que são considerados: 

linguagem (imagem, linguagem matemática e linguagem corrente), organizador prévio (o 

trabalho com padrões e generalização, bem como a transformação da linguagem corrente 

para a linguagem matemática, ajudarão o aluno na aprendizagem de equação do 1º grau). 

 Acerca das condições de ocorrência da aprendizagem significativa, os professores 

destacaram que a atividade 5 é um material potencialmente significativo. Os recursos 

facilitadores comentados foram: linguagem (imagem, linguagem corrente e linguagem 

matemática), organizador prévio (auxilia no estabelecimento da relação entre aritmética e 

álgebra, distinção do significado do sinal de igualdade na aritmética e na álgebra), dia a dia 

(mesmo sendo uma situação artificializada). 

Analisando a atividade 6, os professores concordaram que, apesar da balança de 

dois pratos não fazer parte do cotidiano de nossos alunos, ela é uma estratégia 

metodológica interessante e que auxilia na aprendizagem de equação do 1º grau. O que 

podemos fazer é contextualizar esse instrumento na vida real de nossos alunos, associando 

a balança de dois pratos a outro instrumento que está próximo de sua vida. 

 A condição de ocorrência da aprendizagem significativa considerada na atividade 6 

foi o material potencialmente significativo para o objetivo pelo qual a tarefa foi proposta. 

Como a balança ainda não faz parte da vida do aluno, trabalhando com essa atividade, 

oportunizaremos a construção do conhecimento prévio sobre a balança de dois pratos. 
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Acerca dos recursos facilitadores, os professores comentaram que a atividade trabalha com 

a linguagem (linguagem corrente e matemática), dia a dia e organizador prévio. 

 As condições de ocorrência da aprendizagem significativa consideradas na 

atividade 7 foram: material potencialmente significativo (oferecerá condições para o aluno 

alcançar os objetivos propostos pela atividade, como o final: conceituar equação); 

predisposição em aprender (gerará interesse). Os professores registraram os recursos 

facilitadores da aprendizagem significativa promovidos pela atividade: linguagem 

(material concreto que se movimenta, linguagem matemática e em prosa, interação aluno-

aluno e aluno-professor); dia a dia (nessa etapa, a balança já fará parte do contexto do 

aluno, e relacionará uma situação hipotética do dia a dia com a sua representação em 

linguagem matemática); organizador prévio (a atividade prepara o aluno para diferenciar 

equação das outras sentenças e chegar a conceituá-la). 

A segunda etapa da sequência didática é o momento DURANTE o laboratório de 

informática. Nesse momento, os alunos realizarão a atividade com o OA. 

Como as atividades 8 e 9 envolvem a utilização do OA “Equação do 1º Grau” com 

exercícios semelhantes, analisamos as duas ao mesmo tempo. Em relação às condições de 

ocorrência: material potencialmente significativo e predisposição em aprender. Acerca dos 

recursos facilitadores, o grupo pontuou: linguagem (interação por meio do trabalho em 

grupo, linguagem algébrica, imagem e prosa). 

 Foi lembrado, no momento de discussão, que essa atividade não é mais um 

organizador prévio, pois chegamos ao estágio que desejávamos: o momento de resolução 

da equação. Ao contrário, as atividades anteriores eram consideradas organizadores prévios 

porque preparavam os alunos para essa atividade de resolução.   

A terceira é o momento DEPOIS do laboratório de informática. Na atividade 10 

propomos exercícios e situações-problema, inclusive aquelas dos livros didáticos que 

envolvem balança. De acordo com os professores, a atividade 10 abrangeu a seguinte 

condição de ocorrência da aprendizagem significativa: conhecimento prévio. Sobre os 

recursos facilitadores, os professores não citaram nenhum. 

Os professores ressaltaram a dificuldade de situar a atividade 10 no quadro de 

análise das questões da sequência de acordo com a TAS. Diante desse fato, destacaram que 

as atividades que seguem um modelo tradicional não facilitam a promoção da 

aprendizagem significativa. 

A etapa final do desenvolvimento das atividades, que também ocorre 

concomitantemente a todas as atividades da sequência didática, é a avaliação da 
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aprendizagem.  Nesse momento, atividade 11 sugerida é um trabalho em grupo de três 

alunos. Na análise, a atividade 11 foi considerada como utilizadora dos conhecimentos 

prévios já construídos anteriormente. Acerca dos recursos facilitadores, o grupo citou: 

linguagem (interação entre os membros do grupo e entre todos os alunos da turma), dia 

adia (a situação-problema elaborada será de uma realidade). 

Ainda nessa etapa, a atividade 12 é baseada na visão da TAS sobre a avaliação de 

um processo a fim de sondar a ocorrência da aprendizagem significativa. Nesse momento, 

enfatizamos a importância de se buscar a aprendizagem significativa durante os processos 

de ensino e aprendizagem, e não ter como meta a verificação de sua ocorrência na etapa 

final, haja vista que a aprendizagem significativa é processual e sua ocorrência é difícil de 

ser percebida num curto intervalo de tempo. 

Por meio dos comentários feitos pelos professores, após a análise da sequência, eles 

evidenciaram a dificuldade em preparar e realizar esse tipo de aula diferente do modelo 

tradicional de ensino com o qual estamos acostumados. Afirmaram que falta tempo para 

preparar uma sequência “tão boa assim”. Precisa-se pesquisar muito, e isso demora. O 

currículo é extenso, demanda-se trabalhar muitos conteúdos e não resta muito tempo a cada 

um. Essa maneira de ensinar exige muitas aulas. É preciso uma mudança no sistema em 

geral, juntamente com a mudança da prática do professor.  

Confirmando esses comentários dos professores, Bovo (2004) discute sobre a maior 

dedicação do professor e a necessidade de atuação de vários segmentos da Educação para a 

incorporação da informática na escola: 

 

Incorporar o uso da informática na prática docente é um processo que 

exige esforço individual do próprio professor para estudar, pesquisar, 

preparar atividades, etc. e, principalmente um trabalho coletivo 

envolvendo professores e pesquisadores. Além de trazer para o bojo da 

discussão todas as pessoas e os segmentos que, de forma direta ou 

indireta, atuam na escola, quais sejam, a direção, a coordenação, os pais 

(BOVO, 2004, p. 37). 

 

É difícil mudar sozinho quando todo “um universo” conspira contra você.  Mas, 

não vamos cruzar os braços, esperando que as outras mudanças necessárias aconteçam para 

que nós possamos mudar.  

Após a discussão da sequência didática, em grupo de seis componentes, os docentes 

refletiram e analisaram criticamente a sequência didática proposta, conforme as questões 

descritas a seguir, compartilhando suas ideias com os colegas. 
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A primeira questão solicita que os professores reflitam e registrem as possíveis 

características de atuação dos protagonistas dos processos de ensino e aprendizagem no 

decorrer da realização das atividades dessa sequência didática. 

 

Grupo de professores 

Características de atuação: 

Professor Aluno 
Relação professor-

aluno e aluno-aluno 

GRUPO 1: P37,  P13, 

P44, P10 e P33 

 

Mediador do 

conhecimento, 

dinâmico, pesquisador 

Questionador, ativo, 

pesquisador 

Interação e colaboração 

GRUPO 2: P12, P1, 

P24, P26 

 

Motivador, mediador 

do conhecimento, 

organizador do 

conhecimento 

Deverá estar pré-

disposto a aprender 

Troca de experiências e 

interação. 

GRUPO 3: P46, P5, 

P38, P28 

 

Motivador Pesquisador, 

descobridor. 

Companheirismo, 

interação, 

cumplicidade. 

GRUPO 4: P41, P22, 

P56, P2, P30, P48 

 

Mediador, facilitador, 

preparado para 

imprevistos, planeja 

bem 

Disciplina, interesse, 

pré-disposição em 

aprender, organização 

Companheirismo, 

monitoria, troca de 

ideias, construção do 

conhecimento, 

compreensão, 

facilitação. 

GRUPO 5: P18, P29, 

P11, P17, P14, P16 

 

Orientador, mediador, 

motivador 

Ator na construção do 

conhecimento 

Compartilhamento de 

conhecimentos e 

experiências, trocas e 

interação. 

GRUPO 6: P15, P50, 

P9, P7, P34, P8 

 

Mediador Construtor do 

conhecimento 

Aprendem juntos, 

trocam conhecimentos. 

GRUPO 7: P19, P4, 

P20, P49, P51 

 

Mediador do 

conhecimento, criador 

de estratégias, 

facilitador da 

aprendizagem 

Deixa de ser apenas 

receptor e passa a ser 

colaborador ativo na 

construção da sua 

aprendizagem. 

Professor e aluno: 

colaboração 

 

Aluno e aluno: debate, 

argumentação, troca de 

ideias e estratégias. 

 

De fato, o trabalho com o computador na aula de Matemática, baseado numa nova 

proposta de ensino, implica em muitas mudanças, como alterações no papel do aluno e do 

professor e na relação professor- aluno. Nesse momento de discussão, ficou evidente a 

visão dos professores atribuindo ao aluno o papel de ser ativo. Borba e Penteado (2001) e 

Penteado (1999) enfatizam que é fundamental que o professor tenha em sua formação 

momentos em que possa discutir essas transformações.  

Após essa atividade, os professores compararam as características listadas na 

questão anterior com as formas que normalmente os atores educacionais atuam no “ensino 

tradicional” de equação do 1º grau.  

Segundo o grupo 1, no “ensino tradicional” o perfil do aluno é passivo, enquanto 

numa nova proposta pedagógica seu papel é ativo e ele interage. O grupo 2 comentou que 
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no “ensino tradicional” o professor é apenas transmissor do conhecimento, não há 

interação entre alunos e entre professor e aluno, e o aluno é um mero receptor. O grupo 3 

ressaltou que no “ensino tradicional” o processo é mecânico, o professor transmite o 

conhecimento ao aluno e passa uma “bateria de exercícios” para fixação da 

“aprendizagem”. Na visão do grupo 4, o professor tradicional é transmissor e protagonista, 

e o aluno aprende a matéria sem significado. O grupo 5 destacou que numa nova proposta, 

a mudança na postura do professor passa de transmissor do conhecimento para motivador 

da construção da aprendizagem. O grupo 6 caracterizou o “ensino tradicional” como uma 

educação bancária, na qual o professor deposita a informação e o aluno apenas recebe, não 

havendo construção do conhecimento. O grupo 7 considerou, no “ensino tradicional”, o 

professor como único dono do saber e o aluno como receptor, evidenciando que, na 

sequência didática proposta, professor e aluno constroem juntos a aprendizagem. 

Questionamos os professores se, na visão do grupo, as atividades propostas nessa 

sequência didática possibilitariam apenas mudanças nos métodos utilizados para o ensino 

de equação do 1º grau ou uma mudança de postura pedagógica do professor.  

Os grupos responderam que as mudanças no método e na postura pedagógica do 

professor acontecem ao mesmo tempo. Destacamos que o grupo 5 comentou que quando 

há essas mudanças, o aluno construirá conhecimento, se tornando mais crítico e 

participativo, buscando uma aprendizagem significativa. O grupo 6 ressaltou que a 

mudança na postura pedagógica do professor implica na busca de subsídios para a 

aplicação de conhecimentos e exploração dos conhecimentos prévios dos alunos. O grupo 

4 registrou a necessidade de também haver uma mudança no sistema para que facilitem as 

mudanças no professor. O grupo 7 fez um comentário de suma importância: “Se o 

professor aceita trabalhar essa sequência didática ele já está aberto à mudança de postura 

pedagógica, mais do que só de método, pois o “professor tradicional” nem utilizaria essa 

sequência didática”. 

Para finalizar, indagamos se a forma e o momento de utilização do OA nos 

processos de ensino e aprendizagem do conteúdo “Equação do 1º Grau” dessa sequência 

didática, dá ênfase à função de ENSINAR equação do 1º grau ou de APRENDER equação 

do 1º grau.  

A maioria dos grupos respondeu que dá ênfase às duas funções, pois professor e 

aluno construirão o conhecimento juntos, com trocas e interações entre ambos. O grupo 6 

respondeu que “iremos direcionar (orientar) a aprendizagem da equação do 1º grau, 

consequentemente, haverá o processo de ensinar”. O grupo 4 argumentou que haverá 
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ênfase no processo de aprender equação, pois a estrutura metodológica adotada fará o 

aluno ser capaz de lembrar conceitos já construídos e de construir novos conhecimentos 

para a aprendizagem. O grupo 7 respondeu que essa forma de utilização do OA dá ênfase à 

função de aprender, “se utilizada uma sequência didática que dê base como a utilizada 

hoje”. 

Finalizamos o encontro com o momento de reflexão, preenchendo o instrumento de 

avaliação do professor. 

 

5.9. Atividades da plataforma Moodle relativas ao quarto encontro presencial 

 

A primeira atividade da plataforma Moodle foi a construção de um texto coletivo, 

por meio da ferramenta wiki, sobre o quarto encontro de formação continuada.  Os 

seguintes professores participaram dessa atividade: P19, P30, P14 e P4. Não descrevemos o 

texto aqui, por ser apenas um relato das atividades do encontro. 

 Na atividade da segunda semana, analisamos o planejamento de uma aula do Portal 

do Professor (portaldoprofessor.mec.gov.br) sobre equação do 1º grau utilizando o OA 

“Equação do 1º Grau” do NLVM. Você pode visualizar essa aula no apêndice K. Para ter 

acesso à aula, o professor acessou o seguinte endereço:  

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=254.  

 Nosso objetivo, após a leitura desse planejamento, foi analisar e avaliar a aula com 

base nos seguintes pilares: TAS; sequência didática; rompimento com a estrutura 

tradicional de ensino; atendendo, assim, as necessidades apresentadas pelos docentes. 

Para a realização desta atividade, os professores participantes – P4, P14, P49, P9 – 

registraram suas considerações a respeito da avaliação da aula em cada um dos fóruns e da 

wiki, de acordo com os pilares de nossa análise.  

 No fórum “Sequência Didática”, buscamos relacionar os conhecimentos adquiridos 

sobre o planejamento de uma aula no laboratório de informática e o planejamento da aula 

do Portal do Professor: Quais aspectos importantes sobre o planejamento, segundo as 

diretrizes de uma sequência didática e os aspectos estudados nas formações, que são 

abordados na sequência didática do Portal do Professor? E quais aspectos não foram 

considerados? Destaque esses aspectos e discorra sobre eles. 

 

 

http://www.matematicasignificativa.com.br/moodle/portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=254
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Seguindo os aspectos considerados na Sequência Didática, o 

planejamento da aula "Utilizando balanças no estudo das equações do 1º 

grau", apresenta: objetivos (o que o aluno poderá aprender com a aula); 

conteúdos trabalhados; tempo estimado, que acredito ser insuficiente para 

o desenvolvimento da atividade; desenvolvimento durante a aula no 

laboratório, citando quais conhecimentos prévios deve ser trabalhado com 

o aluno pelo professor, mas não sugere atividades para que esses 

conhecimentos sejam adquiridos. Descreve como deverá ocorrer a aula 

no laboratório e apresenta uma ficha de acompanhamento da aula (não 

fala sobre antes e depois); avaliação, propondo algumas questões. 

(Professor P4) 

 

 A Sequência Didática do Portal do Professor contempla: manipulação, 

através das situações propostas pelo professor o aluno, através do OA, 

pode elaborar hipóteses e compreender que as equações podem ser 

representas pela balança em equilíbrio e que as operações numéricas 

devem ser feitas igualmente nos dois pratos da balança para que se 

mantenha o equilíbrio; pré-disposição em aprender, por proporcionar a 

manipulação pode estimular o aluno a realizar as atividades; não 

contempla: o cotidiano do aluno, pois muitos de nossos alunos não 

conhecem a balança de equilíbrio; material potencialmente 

significativo, somente as atividades propostas na sequência didática do 

Portal do Professor não proporcionam a aprendizagem deste conteúdo; as 

atividades são poucas para que os alunos compreendam um assunto tão 

amplo; tempo, uma aula é insuficiente para a realização das atividades. 

(Professor P14) 

 

 Na wiki TAS, os professores destacaram as características da sequência didática 

que remetem às condições de ocorrência e aos recursos facilitadores da aprendizagem 

significativa. Para isso, preencheram o quadro a seguir. 
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 No fórum “Romper com a estrutura tradicional de ensino”, discutimos sobre as 

características da aula do Portal do Professor que remetem à concepção tradicional de 

ensino e as características que demonstram um rompimento com a tradição da matemática 

escolar. Transcrevemos alguns comentários dos participantes do fórum: 

 

Penso que o fato do da SD prever todas as atividades citadas e mais a 

manipulação do OA em apenas 50 minutos remete à concepção 

tradicional (resultados rápidos)... Já quanto as características que 

demonstram o rompimento com o ensino tradicional, vejo vários fatores, 

como o fato de utilizar um OA que trabalha a introdução à equação do 1º 

grau... O fato de gerar análise do processo lógico do conteúdo de 

equações através de experimentações. O próprio fato da sequência 

didática bem elaborada. O fato de tanto o OA quanto a SD conterem 

recursos facilitadores e estarem de acordo com a TAS. (Professor P19) 

 

Concordo com a P19, em relação ao tempo de 50 minutos, que além de ser 

pouco pra desenvolver a atividade proposta, remete a mecanização de 

cálculos. Uma característica que rompe com o ensino tradicional é a 

própria utilização das novas tecnologias de informação para a introdução 

do conteúdo. A utilização do computador e do OA estimula o aluno a 

AVALIAÇÃO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA COM BASE NA TAS 

CONDIÇÕES DE OCORRÊNCIA 

CONHECIMENTO PRÉVIO 
 

PREDISPOSIÇÃO EM 

APRENDER 

MATERIAL POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVO 

A SD trabalha os conhecimentos 

prévios através do OA da balança que 

relembra noções de equivalência. 

Para desenvolver as atividades os 

alunos devem ter habilidades nos 

cálculos com números inteiros e 

racionais. Os alunos também precisam 

ter conhecimento de operações 

inversas. 

A sequência gera pre-

disposição em aprender pela 

utilização do jogo com a 

abalança, que não deixa de 

ser uma diversão, por ser 

interativo. 

Os alunos podem sentir-se 

motivados pelo fato de 

utilizarem recurso digital, e 

também pelo fato de 

poderem "experimentar" 

cada situação proposta. 

Sim, a SD trabalha a introdução a equação do 

1º grau levando o aluno a analisar o processo 

lógico do conteúdo em questão, inclusive em 

relação ao propósito da igualdade entre os 

membros da equação. 

Pelo fato dos alunos desenvolverem as 

atividades fazendo experimentações, 

adicionando e/ou retirando tomates dos pratos 

da balança para que a mesma fique em 

equilíbrio, eles vão assimilando a idéia que é 

preciso adicionar quantidades iguais à cada 

um dos pratos ( membros da equação) para 

que a mesma permaneça em equilíbrio, da 

mesma forma se for necessário retirar, 

duplicar, reduzir à metade e etc. 

Possibilitando que eles compreendam os 

processos de resolução de uma equação do 1º 

grau. 

RECURSOS  FACILITADORES 

LINGUAGEM DIA A DIA ORGANIZADOR PRÉVIO 

É um recurso facilitador em relação a 

linguagem porque SD utiliza diversas 

linguagens e também por gerar 

diálogo, discussão e negociação de 

significados 

O OA utiliza linguagem escrita e 

visual (imagem com movimentos). 

A SD se torna ponte entre o 

conteúdo e o cotidiano caso 

os alunos conheçam esse 

tipo de balança ou sejam 

levados a uma analogia da 

balança com o balanço do 

parque de diversões. 

Sim, a SD  utiliza uma introdução para 

trabalhar os conhecimentos prévios dos alunos 

quando utiliza o OA da balança, ele é o 

organizador prévio. 
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interagir e elaborar suas conclusões sobre o conteúdo trabalhado, gerando 

uma aprendizagem significativa. (Professor P14) 

 

Concordo com minhas colegas! São características que rompem com o 

ensino tradicional, a utilização do OA, o fato dos alunos desenvolverem 

as atividades fazendo experimentações, possibilitando que eles 

compreendam os processos de resolução de uma equação do 1º grau e 

construam conceitos. (Professor P4) 

 

O simples fato de usar o laboratório de informática já rompe com a 

educação tradicional. Deixar o aluno explorar, manipular um OA e criar 

seu próprio conhecimento também é romper barreiras. Introduzir um 

conteúdo de forma diferente... etc. (Professor P49) 

 

A atividade da terceira semana consistiu na avaliação do Guia do Professor do OA 

“Construtora RIVED” segundo a TAS. Realizando uma leitura do guia e fazendo sua 

análise crítica com base na TAS, destacamos quais informações o guia traz que podem 

contribuir para que uma sequência didática, com a utilização desse OA, esteja coerente 

com as condições de ocorrência e com os recursos facilitadores da TAS. A partir dessa 

atividade, pretendemos promover a aprendizagem do professor de forma a usar o guia 

selecionando o que é realmente importante para a aprendizagem dos alunos. Para a 

realização dessa atividade, utilizamos a ferramenta wiki.  

Mais uma vez com foco num planejamento bem fundamentado teoricamente, a 

proposta da atividade da quarta semana foi a elaboração coletiva de uma sequência 

didática utilizando o OA “Construtora RIVED”,  baseando nos seguintes princípios: 

a TAS, as questões sobre o planejamento de uma sequência didática, o desafio de romper 

com a estrutura metodológica tradicional. Sugerimos aos professores que utilizassem 

também o guia do professor do OA “Construtora RIVED”, estudado na semana anterior, 

para auxiliar na elaboração da sequência didática. 

Porém, nessas duas atividades (terceira e quarta semanas) houve quase nenhuma 

participação, ficando a maior parte dos quadros incompleta. 

A próxima atividade da plataforma foi um fórum sobre a zona de risco, do qual 

participaram: P4, P14 e P19. Essa atividade surgiu da dificuldade exposta pelos professores 

de trabalhar com o imprevisto, num ambiente com o qual não estão habituados. Nesse 

fórum, discutimos sobre as seguintes questões que tratam da zona de risco: 
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1. Como lidar com situações inesperadas? Será possível alguém se preparar para o 

inesperado? 

 

2. Como integrar as novidades (o aluno sabe o que eu não sei) numa determinada aula 

(transformar a ameaça em enriquecimento)? 

 

3. Entrar na zona de risco gera mudança ou não na nossa postura atual de professor? 

Quais seriam essas mudanças? 

 

  Descrevemos, a seguir, os comentários feitos: 

 

Acredito que o professor precisa ter "jogo de cintura". Não somos 

detentores de todo o saber, e é muito importante deixar isso claro para 

nossos alunos. Eles sabem muitas coisas que talvez desconhecemos e 

podemos aprender uns com os outros. (Professor P4) 

 

Concordo com a P4, devemos deixar claro para os alunos que não 

sabemos tudo, mas que estamos dispostos a aprender e trocar 

experiências. Mesmo um planejamento bem elaborado, pode apresentar 

algo de inesperado e devemos estar preparados para essa situação. Não 

existe uma "fórmula mágica", mas devemos aprender a lidar com 

improvisos, pois eles podem acontecer. Nossa postura diante de tais 

situações deve ser a de um aprendiz que busca explicação e conhecimento 

sobre o que está sendo trabalhado. (Professor P14) 

 

Em toda profissão acontecem situações inesperadas, não há como fugir 

disso, porém, quanto mais nos aprimoramos e nos atualizamos, mais 

preparados ficamos para encarar desafios de última hora. (Professor P19) 

 

 Em qualquer época sempre houve alunos que sabiam coisas que não 

eram do conhecimento de seus professores, se pensarmos que cada 

pessoa, independente da idade e da época em que nasceu, tem 

experiências únicas, absorve informações de maneira singular e faz 

conexões com elas de forma diferenciada. Os profissionais da educação 

aprendem tanto no convívio com os alunos, com suas respostas e com 

suas indagações quanto na leitura de livros e artigos. O que acontece 

hoje, ou pelo menos deveria acontecer, é que levantamos o conhecimento 

prévio de nossos alunos através de perguntas e atividades. Hoje o aluno 

tem oportunidade maior de mostrar o que sabe, expressar sua experiência 

e suas dúvidas, e o professor usa essas informações como base para 

introduzir algo ou explicar algo novo. Antigamente nem se falava em 

conhecimento prévio. Outra diferença marcante dos dias atuais é o fato de 

que alguns profissionais da educação ainda têm medo do computador, 

algo que é corriqueiro na ideia e na mão dos alunos. Se eu, enquanto 

professor, sei que todos trazem consigo experiências e vivências próprias, 

indiferente da idade, esse saber da informática se torna um fator a meu 
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favor. Mas se eu ainda penso que tenho que estar à frente dos meus 

alunos em tudo e é vergonha não saber algo que eles saibam aí sim estarei 

numa zona de guerra e não de risco. (Professor P19) 

  

Acredito que esse seja um dos propósitos da formação continuada, 

tornar o professor um profissional preparado para enfrentar desafios, ser 

um profissional-pesquisador. Quem tem esse perfil não sai da “zona de 

risco”, se acostuma com essa situação e sabe lidar com ela. Está sempre 

em busca de novos conhecimentos e novas estratégias para facilitar a 

aprendizagem dos alunos e se aproximar da linguagem deles. Também 

não creio que essa postura deva ser única dos profissionais da educação, 

mas de qualquer área. No mundo atual tudo muda muito rápido e a 

tecnologia nos dá condições riquíssimas de trabalho, para tanto, os 

profissionais que querem desenvolver bem sua função devem 

constantemente se aperfeiçoar e atualizar. (Professor P19) 

 

 Na mesma semana do fórum sobre a zona de risco, lançamos outro fórum sobre o 

trabalho em grupo, do qual participaram P4, P14 e P19. Utilizar a metodologia de trabalho 

em grupo, em nossas aulas, é uma dificuldade da grande maioria dos professores, conforme 

detectamos no processo de formação continuada. Mas, juntos, podemos criar estratégias de 

como realizar esse trabalho de maneira eficaz. Assim, com o objetivo de inserir o professor 

num processo de reflexão sobre o tema e de elaboração de estratégias ou de sugestão de 

experiências bem-sucedidas, construímos as seguintes questões: Qual ideia cada um de nós 

pode sugerir para ajudar a melhorar a prática do trabalho em grupo? Como podemos 

vencer essa dificuldade? 

 

Por não fazer parte da rotina dos alunos, muitos não sabem como se 

comportar e participar das aulas com atividades em grupo. Primeiro, é 

necessário criar esse hábito e regras para que todos saibam como a 

atividade vai acontecer. 

 

Deixar que os alunos formem seus grupos pode incentivar o trabalho. 

Contudo, é necessário que a formação do grupo seja heterogênea, 

permitindo que haja troca de experiência e que os alunos com mais 

facilidade ajudem seus colegas (monitoria se possível)”. (Professor P14) 

  

Concordo P14! Os trabalhos em grupo devem ser bem planejados, bem 

orientados; os grupos devem ser heterogêneos e não devem ser muito 

grande (4 ou 5 alunos, no máximo). Toda prática diferente da usual 

desperta interesse nos alunos! (Professor P4) 

  

Para falar a verdade, eu não tenho muito problema com trabalho em 

grupo na sala de aula. Gosto muito desse tipo de atividade, e uso sempre 

que possível, até porque acho que os alunos com dificuldade, sabendo 

aproveitar esse momento, aprendem mais do que numa aula 

convencional. Também mostro aos alunos a importância de tudo que 

estão estudando e de tudo que podem aprender com determinadas SD ou 
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mesmo matérias específicas. Num dos encontros do Gestar ano passado, a 

Sandra, se não me engano, falou sobre mostrarmos a SD na sala antes de 

começarmos um trabalho, nunca havia pensado nisso antes e aí comecei 

testar essa estratégia. Esse ano, revimos isso no curso de OA, e tenho 

feito assim nas aulas de geometria, já que no restante do tempo estou com 

monitoria do projeto Todos pela Aprendizagem. Acho que estou 

conseguindo a atenção dos alunos melhor que antes, e tudo tem ficado 

mais fácil, seja na aula convencional ou com trabalhos em grupo. 

(Professor P19) 

 

5.10. O quinto encontro presencial 

 

 Nossa proposta de formação continuada vai além da simples instrumentalização dos 

OA's, disponibilizando para o professor ferramentas para a elaboração de OA's, com o 

intuito de que não sejam meros consumidores de recursos tecnológicos. 

Seguindo essa perspectiva, o objetivo desse encontro foi oferecer 

possibilidades/ferramentas para que o professor aprenda a construir applets no software 

GeoGebra (discutimos esse tema no apêndice) e incentivá-los para o uso da tecnologia. 

Além disso, pretendemos avançar no avanço de algumas limitações dos OA's, rompendo 

práticas como a construção de OA's sem uma base de estudo aprofundada sobre os 

princípios de aprendizagem e tendo como foco a aplicação de regras e não a compreensão 

e aplicação dos conhecimentos, sem instigar o aluno a fazer conjecturas e testar hipóteses. 

Disponibilizamos ao grupo algumas fontes que oferecem protocolos de construção 

e outras nas quais esses recursos estão disponíveis para serem acessados, bastando o 

professor avaliá-los, selecioná-los e adaptá-los a sua realidade educacional. 

Nosso propósito foi que, no encontro, o professor construísse alguns OA's, por 

meio de um tutorial, os quais podiam servir de material didático de apoio às aulas de 

Matemática. Mais do que isso, nosso desejo era que o professor se sentisse confiante para 

instalar o software GeoGebra  em seu computador, consultar o material disponibilizado e 

experimentar suas possibilidades em diversas situações de aprendizagem de Matemática, 

contribuindo para aprendizagens e possíveis mudanças. 

Participaram do quinto encontro 31 professores. Esses professores construíram, por 

meio de um tutorial, dois applets – Teorema de Pitágoras e Área Máxima – utilizando o 

software Geogebra. A maioria dos professores conhecia o Geogebra, mas poucos tinham 

domínio de suas ferramentas. Daí a necessidade de se ter um tutorial para guiar o professor 

no processo de construção.  O OA que selecionamos para construção segue os princípios 
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descritos na seção anterior. O tutorial para a construção dos applets está disponível no 

apêndice L. 

Após a construção dos OA's, os professores vivenciaram as atividades propostas 

para serem trabalhadas por meio dos utilitários, colocando-se como alunos no processo de 

resolução e refletindo criticamente sobre as potencialidades e limitações dos recursos e das 

atividades.  Essas atividades também se encontram no apêndice L. 

Logo, o grupo de professores envolveu-se na reflexão sobre quais aspectos da TAS 

são evidenciados no trabalho com os applets gerados no software GeoGebra. O grupo de 

professores comentou que, com base nas condições de ocorrência da aprendizagem 

significativa, os applets construídos trabalham os conhecimentos prévios dos alunos como 

cálculo de área, perímetro, as coordenadas, os triângulos; provocaria a predisposição em 

aprender; e auxiliam na aprendizagem, sendo um material potencialmente significativo. 

Em relação aos recursos facilitadores, foram mencionados os vários tipos de linguagens, 

como linguagens visual, geométrica/gráfica e algébrica, bem como a 

comunicação/interação entre os alunos, aluno-professor e aluno-utilitário. Não se trabalha 

nada a respeito do dia a dia. Sobre o organizador prévio, comentou-se que o applet sobre o 

teorema de Pitágoras poderia servir como um organizador prévio, sendo uma atividade 

introdutória, utilizada antes de se explicar o Teorema de Pitágoras; isso, dependendo do 

planejamento do professor. 

A questão da oportunidade de se atribuir significado à construção dos conceitos por 

meio da utilização dos applets também foi muito comentada, haja vista a possibilidade que 

o aluno tem de manipular, visualizar e de construir as relações, bem diferente de como se 

trabalha de maneira puramente abstrata na sala de aula, sendo resolvidos e utilizados 

mecanicamente, tanto o Teorema de Pitágoras quanto os problemas de área máxima. 

Foi sugerida uma modificação na atividade do Teorema de Pitágoras, que é a 

utilização da malha quadriculada para facilitar a construção de um triângulo retângulo, 

bem como usar medidas inteiras para os lados dos triângulos, o que facilitaria no momento 

do preenchimento da tabela para a construção das relações. Também foi sugerida 

modificação no tipo de questionamento, sendo necessário utilizar uma linguagem mais 

simples para facilitar a construção das relações pelos alunos. 

Finalizamos o encontro com a avaliação do professor e o preenchimento do perfil 

final do participante da pesquisa. 
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5.11. Atividade da plataforma Moodle: diário pessoal 

 

 A última atividade da plataforma Moodle foi um diário do professor sobre suas 

aprendizagens e mudanças ocorridas no decorrer do processo de formação. Essa atividade 

do diário visou dar liberdade ao professor para se autoanalisar já no final do processo, por 

completo, escrevendo seus avanços, dificuldades e anseios. As professoras P19 e P4 fizeram 

o seu diário, cujos registros explicitamos na análise dos dados. 

 

5.12. Encerramento do trabalho 

 

Em relação às últimas atividades da plataforma Moodle postadas, fizemos 

comentários sobre elas e direcionamos a cada um dos autores. 

Como o grupo de professores continuou se encontrando no decorrer do ano para 

outros encontros de formação continuada da rede municipal, aproveitamos um desses 

encontros para nos despedir, comentar sobre o andamento das propostas desenvolvidas e 

trocarmos ideias. 
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Capítulo 6 

 

ANALISANDO OS DADOS DA PESQUISA 

 

Não há fatos, mas interpretações.  

Nietzsche 

 

 Este capítulo tem o propósito de apresentar os fenômenos que se mostraram 

relevantes para a discussão a respeito das contribuições, relativas às aprendizagens e 

mudanças, para os professores de Matemática participantes da pesquisa, advindas do 

processo de formação continuada sobre Objetos de Aprendizagem na perspectiva da Teoria 

da Aprendizagem Significativa.  

Vale reiterar que concebemos “contribuições” para um grupo de professores de 

Matemática como quaisquer aprendizagens, conhecimentos adquiridos, crescimentos, 

avanços ou mudanças ocorridas na vida profissional do professor participante da pesquisa, 

em relação aos seus conhecimentos, práticas e ao seu próprio modo de aprender.  

Dedicaremo-nos, então, a identificar indícios de crescimento e caminhos para 

mudança, além de levantar indicadores de aprendizagens. Como argumenta Ferreira 

(2003), levantar indícios de mudança não é uma tarefa fácil, pois muitas coisas podem ter 

acontecido sem que os professores registrassem ou comentassem e sem que nós 

percebêssemos, e que, portanto, não chegaram ao nosso conhecimento. Por isso, centramo-

nos nos elementos concretos que coletamos, os quais possam apontar indícios de 

contribuições. 

 Já concluímos anteriormente que é possível retratar aprendizagens obtidas por meio 

das experiências vivenciadas e das reflexões críticas registradas. Dessa maneira, a 

discussão das contribuições será realizada a partir dos dados registrados no diário de 

campo, nos questionários de perfil inicial e final, nas atividades realizadas à distância e nos 

encontros presenciais, e na avaliação do professor, estabelecendo uma relação entre os 

dados coletados e a literatura estudada para a elaboração desse trabalho.  

 A estrutura do capítulo é composta por três partes: uma análise inicial, os grupos 

formados no decorrer do processo de formação segundo o envolvimento e a participação 

dos professores, e a análise das contribuições. Iniciaremos refletindo sobre as concepções e 

práticas dos professores e suas possíveis mudanças e aprendizagens. 
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6.1. Uma análise inicial: resistência e mudanças  

 

Iniciamos com uma análise inicial, questionando os dados e refletindo sobre eles, 

bem como buscando fundamentos teóricos para compreendê-los melhor. 

 Ponte e Serrazina (2004) fazem uma reflexão sobre as relações existentes entre as 

concepções e as práticas dos professores, relatando que a investigação realizada nas 

pesquisas não consegue elucidar completamente essa questão. Descrevem uma de suas 

pesquisas na qual os professores mudaram alguns aspectos de sua prática como resultado 

de mudanças na sua concepção. 

 Esses pesquisadores distinguem as concepções manifestadas pelos professores, 

descritas como sendo suas, e as concepções ativas, que verdadeiramente informam a sua 

prática, existindo uma distância considerável entre essas duas concepções. Segundo eles, as 

concepções manifestadas pelos professores podem ser influência de discursos e não 

representar a prática do professor, o que significa um conflito entre idealismo e experiência 

na sala de aula. Ferreira (2003) comenta que alguns professores podem alterar seu discurso 

antes que a prática mude e, outros, podem alterar a prática e, só depois, mudar sua visão.  

 Apesar de existir essas diferentes situações, somos limitados para distinguir a 

natureza das concepções docentes nas falas dos professores. Assim, nessa investigação, 

diante dos discursos dos professores, sejam eles escritos ou orais, relativos a teorias ou 

práticas, é que pretendemos identificar indícios das contribuições. 

 No processo de formação continuada, percebemos que existem deficiências nos 

conhecimentos dos professores relacionados aos assuntos que ensinam e ao modo como 

eles podem ser aprendidos, principalmente quando nos preocupamos em 

fundamentar/justificar certa ação que visa a facilitação da aprendizagem. Identificadas 

essas deficiências, procuramos trabalhá-las nas atividades propostas. 

Não identificamos nenhuma resistência profissional quanto à inserção das novas 

tecnologias na sala de aula; pelo contrário, os professores decidiram participar da formação 

em busca de aprender a utilizar esses novos recursos em suas aulas, e utilizaram. Podemos 

saber sobre o uso dos OA's nos relatos feitos na plataforma, nos encontros presenciais, por 

email e pessoalmente. Os docentes participantes perceberam que, com a chegada dos 

computadores na sociedade em geral e nas escolas, a utilização desses recursos torna-se 

irreversível.  

Porém, vislumbramos resistências em outros aspectos, como na incorporação de 

uma maneira diferente de ensinar Matemática baseando-se numa teoria de aprendizagem, 
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de conduzir suas aulas, de encarar e de estar na profissão. Mudanças nesse aspecto 

existiram, porém mais pontuais e menos profundas quando comparadas com as 

relacionadas à incorporação das novas tecnologias.  

 

Essas concepções de utilização do OA, “depois de ter uma aula 

expositiva e resolução de atividades”, evidenciam a dificuldade do 

professor de romper com a estrutura metodológica do ensino tradicional, 

na qual o professor explica a matéria e dá exemplo e o aluno exercita o 

conhecimento recebido, por meio das atividades. Segundo essas visões, o 

OA pode ser um instrumento somente para exercitar o conteúdo 

transmitido, e não para auxiliar o aluno na construção de seu próprio 

conhecimento. (cap. 5, p. 167) 

 

Assim, nesse quarto encontro presencial, abordamos, fundamentados 

teoricamente, como elaborar uma sequência didática na qual uma de suas 

atividades é a utilização de um OA, baseando-nos na TAS e nos aspectos 

estudados sobre o planejamento, e buscando romper com a estrutura 

metodológica de “ensino tradicional” com a qual estamos acostumados a 

trabalhar, a fim de “usar de forma pedagogicamente correta a tecnologia 

escolhida”. [...] Exemplificando o rompimento com a estrutura 

metodológica do ensino tradicional, apresentamos e analisamos 

coletivamente a sequência didática sobre equação do 1º grau usando o 

OA “Equações do 1º grau com balança” do repositório NLVM. (cap. 5, p. 

174) 

 

O grupo de professores que apontou indícios dessa mudança é menor em relação ao 

grupo que aderiu a utilização das TICE‟s. O fato de muitos professores ter usado OA's em 

suas aulas, mas não ter registrado o planejamento feito, a análise do OA segundo a TAS, as 

reflexões das ações realizadas, bem como socializado essa experiência – aspectos que 

direcionam para uma nova postura pedagógica –, aponta indícios da resistência docente 

nesse âmbito. 

 Kawasaki (2008, p. 11) relata que, em sua pesquisa, já com os dados coletados, 

percebeu que “ao olhar para a mudança, enxergava a resistência e, na contramão, ao olhar 

para a resistência, enxergava a mudança”. 

 Em nossa pesquisa, conjecturo que essa resistência do professor possa ser fruto da 

falta de tempo para preparar uma aula diferente da tradicional com o qual está habituado, 

pois demanda pesquisa e mais dedicação. Sobre essa hipótese, Penteado (1997) argumenta 

que o computador, na profissão docente, realmente representa uma sobrecarga de trabalho, 

o que exige uma reorganização do tempo. 

Outra possibilidade para a resistência seria, talvez, o fato de o professor trabalhar 

num contexto que possui um currículo fechado, um planejamento definido coletivamente, 



195        

 

preocupando com a grande quantidade de conteúdo a ser trabalhado num breve intervalo 

de tempo, que será cobrada dos alunos em avaliações externas, sejam municipais, estaduais 

ou federais.  

 

Por meio dos comentários feitos pelos professores, após a análise da 

sequência, eles evidenciaram a dificuldade em preparar e realizar esse 

tipo de aula diferente do modelo tradicional de ensino com o qual 

estamos acostumados. Afirmaram que falta tempo para preparar uma 

sequência “tão boa assim”. Precisa-se pesquisar muito, e isso demora. O 

currículo é extenso, demanda-se trabalhar muitos conteúdos e não resta 

muito tempo a cada um. Essa maneira de ensinar exige muitas aulas. É 

preciso uma mudança no sistema em geral, juntamente com a mudança da 

prática do professor. (cap. 5, p. 180) 

 

Em relação a essa situação, Ferreira (2003) afirma que os problemas e a diversidade 

de preocupações no contexto da sala de aula dificultam a realização de novas práticas, 

diminuindo a possibilidade de mudança. Nesse prisma, Ponte e Serrazina (2004) 

argumentam que o crescimento do professor não resulta de uma única intervenção, mas é 

um processo evolutivo lento que exige a vinculação de vários aspectos, como mudanças 

organizacionais, a relação dos professores com os conteúdos que ensinam e a indispensável 

formação. 

A realidade é que o contexto geral da escola atual não se adéqua a essa 

transformação de paradigma. Para que ocorra uma significativa mudança a ponto de 

romper completamente com a escola do ensino, é preciso que se implemente a escola da 

aprendizagem. Kenski (2007) argumenta que a escola da aprendizagem precisa de 

transformação de seus espaços ou de uma nova arquitetura, de mudanças no currículo, de 

outros tipos de temporalidades, de outra organização do grupo de alunos e professores, de 

outras propostas pedagógicas, de uma nova cultura educacional, enfim, não basta “apenas” 

a formação do professor. Para que se efetivem essas mudanças no Brasil, é necessário que 

nos espelhemos naqueles que tornaram a Educação uma prioridade: 

 

Essas novas exigências educacionais nos encaminham para definições já 

feitas pela maioria dos países que se preocupam com o futuro de seus 

cidadãos. Todos, sem distinção, transformaram a educação em prioridade 

nacional. No âmbito do governo, da sociedade de forma abrangente, de 

todas as esferas públicas, de todos os poderes, em todos os locais, foram 

criadas condições para a formação de cidadãos que estivessem em 

condições de viver plenamente os novos tempos (KENSKI, 2007, p. 127).  
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Enfim, em nosso país, existe todo um contexto que conspira contra a mudança 

docente e esse precisa de transformações além das advindas do professor, para que 

mudanças profundas e significativas aconteçam.  

Portanto, acredito que houve transformações nas práticas dos professores em 

relação ao uso de novas metodologias, mas de forma tímida aconteceram alterações nas 

suas concepções de como ensinar de uma maneira que desafie a tradição da matemática 

escolar, ficando explícitas essas últimas mudanças no grupo das cinco professoras que 

experimentaram o OA com sua turma, as quais denominamos protagonistas.  

 A seguir, discorremos sobre a participação e o envolvimento dos professores no 

processo de formação continuada, que deram origem no meio do caminho a alguns grupos, 

de acordo com as mudanças e aprendizagens vivenciadas pelos docentes. 

 

6.2. Os grupos formados 

 

Percebemos que o grupo de professores participantes se envolveu 

consideravelmente nas atividades presenciais que compreenderam os encontros mensais 

que realizamos durante cinco meses, havendo uma menor participação somente no último 

encontro, cuja data coincidiu com o fechamento do bimestre, motivo pelo qual a maioria 

dos participantes justificou sua ausência.  

No entanto, nas atividades à distância realizadas por meio da plataforma Moodle, 

percebemos uma participação ativa dos professores nos três primeiros meses e, depois, essa 

frequência foi diminuindo. Os professores justificam essa falta de participação em virtude 

do excesso de atividades nas quais estão envolvidos, o que resulta em falta de tempo para a 

realização das atividades à distância.  

Mesmo com a ausência de alguns professores na plataforma Moodle, umas 

protagonistas continuaram dedicadas, se esforçando em participar das atividades 

presenciais e à distância. São elas: P14, P4, P12 e P19.  Percebemos essas protagonistas na 

descrição que Ferreira (2003) faz dos professores que se mostram “mais propícios a 

mudanças significativas e duradouras”. Segundo a pesquisadora, esses professores são 

comprometidos com o trabalho, abertos à mudança, sentem-se desafiados, percebem certa 

contradição entre seus objetivos e práticas e o novo saber. Aos dados dessas protagonistas 

daremos uma atenção especial. 

Destacamos também a existência de um grupo de professoras que denominamos de 

casos especiais: P50, P8, P5 e P29. Esse grupo é constituído por professoras que possuíam 
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quase nenhum conhecimento das tecnologias, por uma professora que apresentou ser, no 

grupo, a que tinha um melhor domínio e maior experiência em relação às TICE‟s, e por 

uma professora que está entre os cinco participantes do grupo que realizou a tarefa de 

trabalhar com o OA em sua turma, venceu a barreira do medo e levou seus alunos para 

trabalhar no laboratório de informática. 

Assim, pretendemos realizar uma análise interpretativa do processo vivido, 

orientando-nos pela nossa questão de investigação, dialogando com a literatura apresentada 

na fundamentação teórica e observando os indícios de mudanças e aprendizagens em três 

grupos: o grupo das professoras protagonistas, o grupo de professores considerados casos 

especiais e o grupo de todos os professores participantes. Cada grupo terá sua análise de 

contribuições relativas às mudanças e aprendizagens evidenciadas com base em uma 

estratégia metodológica, como apresentamos a seguir. 

 

6.3. Analisando as contribuições do processo vivido  

 

 Como recorte de análise, optamos por analisar as possíveis contribuições do 

processo vivido para o professor de Matemática participante da pesquisa, agrupando-os, 

por entender que essas contribuições podem ser de diversos aspectos, que possuem ou não 

características similares e que, ainda assim, podem ser agrupadas segundo a proximidade 

de suas relações. 

 

6.3.1. O grupo de professores participantes 

 

 Como primeira atividade do primeiro encontro presencial, os professores 

participantes preencheram um questionário cujas questões visavam traçar o perfil inicial do 

grupo. De posse das informações, conseguimos saber que a maioria dos professores: 

 

- cursou a disciplina Informática em Educação na graduação com foco no ensino de 

Matemática ou nos conhecimentos básicos em informática;  

- tem algum conhecimento em informática e possui facilidade em lidar com as tecnologias 

da informática;  

- utiliza computador e internet diariamente, com os objetivos principais de preparar 

avaliação, pesquisar e acessar emails, redes sociais, e sites de entretenimento;  
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- acredita que somente os recursos comuns utilizados em uma aula de Matemática não são 

suficientes para se aprender de forma significativa; no entanto, não justificaram sua 

resposta;  

- não se sente preparado para utilizar as tecnologias da informática em suas aulas de 

Matemática, por diversos motivos, tais como: necessidade de preparação e de maior 

conhecimento da área, insegurança, inexperiência, falta de material e capacitação, não sabe 

aplicar os conhecimentos da informática na Educação; 

- já utilizou a sala de inclusão digital de sua escola para trabalhar com conteúdos 

matemáticos, apresentando diversos objetivos para esse trabalho, tais como: pesquisar, 

revisar, dar uma aula diferente, fixar ou treinar, aprender, cumprir horário, dentre outros. 

Sobre a frequência dessas aulas no laboratório, a maior parte respondeu que elas 

acontecem raramente; 

- não se baseia em nenhuma Teoria de Aprendizagem para trabalhar com a informática em 

suas aulas; 

- conhece algum objeto de aprendizagem e já utilizou em suas aulas; 

- acredita que as tecnologias da informática são suportes importantes para a aprendizagem 

de Matemática; 

- compartilha frequentemente suas experiências didático-pedagógicas com algum grupo de 

professores, principalmente no momento da coordenação, restringindo, portanto, essa 

troca, aos professores de sua escola e do turno no qual trabalha, compreendendo um 

número reduzido de colegas para realizar essa interação; 

- atribui muita importância a um curso de formação continuada sobre tecnologias para o 

professor de Matemática; 

- julga ser importante trabalhar nesse curso: novas maneiras/interessantes de ensinar e 

aprender e preparar o professor para o uso da tecnologia; 

- espera adquirir novos conhecimentos/metodologias para sala de aula. 

 

 Na terceira atividade da plataforma Moodle, relativa ao primeiro encontro 

presencial, pretendíamos sondar as características da aula de Matemática no laboratório de 

informática, por meio de um fórum. A partir dos comentários feitos pelos professores, 

percebemos que:  

 

- a maioria das experiências compartilhadas foi desenvolvida recentemente, indicando ser 

uma ação nova; 
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- a aula no laboratório é pontual, não faz parte de um processo maior de ensino e 

aprendizagem, e falta planejamento bem construído e objetivos claros; 

- a aula no laboratório não é uma extensão da sala de aula, pois não faz parte de uma das 

etapas do planejamento de ensino de um conteúdo; 

- existem muitos comentários sobre o interesse dos alunos em participar das aulas no 

laboratório de informática, mas poucos foram os comentários sobre os resultados 

alcançados em relação à aprendizagem;  

- falta segurança, conhecimento, formação, material, para levar os alunos para desenvolver 

atividades virtuais, além de existir o comodismo do professor; 

- a dificuldade no planejamento da aula no laboratório de informática é uma das razões que 

impede o professor de trabalhar com as TICE‟s; 

- o planejamento foi considerado a parte mais trabalhosa da aula com as tecnologias, 

devido à falta de conhecimento e por necessitar de um tempo maior para a preparação 

desse tipo de atividade; 

- mesmo diante das dificuldades, consideram fundamental o uso do laboratório de 

informática; no entanto, não justificam essa visão com fundamentação; 

- não foi colocada, nos relatos, a descrição do planejamento da aula no laboratório, mesmo 

sendo um aspecto solicitado no fórum; 

- a aula é realizada em parceira com o professor da inclusão digital, mas, na maioria das 

vezes, o professor de Matemática não participa da escolha do material e nem da realização 

da aula. 

 

Diante desses dados obtidos, as atividades desenvolvidas no processo de formação 

continuada pretendiam sanar as dificuldades apresentadas pelos professores, iniciar a 

mudança de concepções, impulsionar o desenvolvimento de novas práticas, levar os 

docentes a refletir para aprender, a fim de que pudessem experimentar uma nova realidade 

de trabalho com o uso das TICE‟s, fundamentada em uma teoria de aprendizagem e, a 

partir daí, verificar as possíveis contribuições. 

Este trabalho desenvolvido, de introdução dos computadores nas aulas de 

Matemática com um grupo de professores, buscando sempre relacionar a teoria à prática, 

contribuiu com reflexos na profissão docente, os quais vislumbramos, durante o decorrer 

do processo, nos registros e comentários feitos pelos professores, e sobre os quais 

discutimos a seguir. 
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Em relação às aprendizagens sobre as TICE‟s, o grupo adquiriu principalmente os 

seguintes conhecimentos em informática: trabalhar com os OA's e com o GeoGebra (perfil 

final). Os professores aprenderam a manipular os OA's – conhecimento demonstrado nos 

encontros presenciais, nas atividades à distância e na experiência com o OA em sua turma. 

 

Muitos professores ressaltaram que as atividades do OA atenderam aos 

objetivos propostos e que, portanto, não precisam de mudanças ou 

acréscimos. Sugeriu-se uma ordem de realização das atividades do OA 

para facilitação do processo de aprendizagem. [...] Destacaram também 

algumas falhas pedagógicas do OA que prejudicam o processo de 

aprendizagem. [...] Alguns professores argumentaram a necessidade de se 

trabalhar algumas atividades antes e depois da manipulação do OA. [...] 

Todos os professores participantes afirmaram que usariam esse OA em 

suas aulas porque é simples de manusear. (cap 5, p. 153) 

 

Os professores posicionaram-se como alunos na manipulação do OA. 

Enquanto um professor manipulava o OA, o outro preenchia as atividades 

da Ficha de Acompanhamento, remetendo ao que aconteceria em sala de 

aula com seus alunos. (cap 5, p. 162) 

 

Mesmo já passada a data de realização de algumas atividades, alguns 

professores voltaram às atividades anteriores, como, por exemplo, a 

atividade “Compartilhe experiências” de 26 de março a 01 de abril de 

2012, para relatar algumas experiências que estão sendo vivenciadas com 

a informática depois do início do curso. (cap 5, p. 168) 

 

Os docentes evidenciaram, como contribuição advinda da experiência da formação, 

a ampliação do repertório de ferramentas digitais para o uso nas aulas de Matemática, 

conhecendo os repositórios onde os OA's podem ser facilmente encontrados (AP
26

). Além 

disso, aperfeiçoaram a habilidade em lidar com as tecnologias da informática, aumentando 

a frequência no uso do computador e da internet (perfil final). 

A realização das atividades da formação contribuiu para que se sintam melhor 

preparados para utilizar as TICE‟s e os OA's em sua prática pedagógica, em virtude, 

principalmente, do aprofundamento dos conhecimentos sobre as TICE's (perfil final). 

Segundo os comentários dos professores, aqueles que não tinham muita noção das TICE‟s, 

estavam se sentindo com mais segurança quanto ao uso do computador; sentiam 

necessidade, vontade, e por vezes passaram a usar os recursos tecnológicos nas aulas, indo 

ao laboratório de informática (AP; atividades Moodle). Comentaram que sentiam mais 

                                                 
26

 AP – Avaliação do Professor. Tomamos os registros feitos nesse instrumento e selecionamos aquelas 

contribuições que constaram na maior parte dos registros dos professores. 
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firmeza/facilidade para trabalhar com as tecnologias com os alunos (AP; atividades 

Modle). 

Nesse prisma, uma das contribuições apontadas pelos professores é o aumento da 

confiança no uso do computador, vencendo o medo e tendo menos insegurança. Segundo 

Penteado (1997), a insegurança e o medo podem ser amenizados pelo prazer e o 

envolvimento emocional ao trabalhar com o computador: “O sentimento de medo em 

relação à máquina tende a se modificar à medida que se intensificam as experiências de 

sucesso no uso do computador, e uma sensação de conforto e competência pode substituir 

a insegurança e o medo” (PENTEADO, 1997, p. 77). Essas experiências foram sendo 

vivenciadas durante todo o processo de formação, tanto nos encontros presenciais, nas 

atividades da plataforma e nas aulas realizadas com a sua turma utilizando as TICE‟s. 

Assim, quando o professor vai superando os desafios de sua profissão – em nossa pesquisa 

a utilização dos OA's no ensino de Matemática –, ao mesmo tempo sua autoestima e 

confiança também vão sendo aumentadas. 

Os professores destacaram a experiência de trabalho com a ferramenta para 

atividades à distância, o ambiente virtual de aprendizagem “Plataforma Moodle”, como 

importante para a interação e construção do conhecimento, o que aponta para mais uma 

contribuição. 

No aspecto aprendizagem sobre a construção do conhecimento, evidenciou-se a 

aprendizagem sobre a TAS, especialmente da importância dos conhecimentos prévios no 

ensino de Matemática e na forma de trabalhar esse aspecto em suas aulas, sondando esses 

conhecimentos e aproveitando-os para a construção dos novos saberes. Vislumbramos essa 

aprendizagem, nos comentários dos professores durante a discussão no momento do vídeo 

sobre conhecimentos prévios – 2º encontro presencial, nas atividades realizadas na 

plataforma, no instrumento do perfil final, e na avaliação do professor. 

 

A função do professor é identificar o conhecimento prévio, estimular a 

leitura, estimular que o aluno relate suas experiências [...]. É importante 

ressaltar a questão do conhecimento prévio, porque antigamente e até 

hoje em dia, os professores partem do pressuposto de que o aluno não 

sabe nada, de que ele é um balde vazio, e isso não é verdade [...]. Nós, 

enquanto educadores, formadores de conhecimento, nós temos de ter essa 

visão de que o aluno já chega com certo tipo de conhecimento. [...] O 

professor tem que usar esse conhecimento prévio para fazer o 

planejamento de sua aula. O que está faltando é isso: usar o conhecimento 

prévio a favor da aprendizagem. [...] Todo mundo tem um conhecimento 

prévio de determinado assunto, mesmo que seja errado [...]. (cap. 5, p. 

139-140) 
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Sobre o conhecimento prévio, os professores comentaram que a primeira 

atividade trabalha com esse conhecimento do aluno ao solicitar que ele 

destaque as formas geométricas encontradas na cidade do OA, a qual 

relaciona com a realidade de seu bairro e/ou cidade, como a praça, os 

prédios e o guarda-sol. (cap. 5, p. 143) 

 

Claro que eu usaria este objeto em minhas aulas de matemática. Porque 

irá trabalhar o conhecimento prévio do aluno [...] por colocar em prática o 

conhecimento prévio dos alunos com relação aos assuntos abordados. [...] 

o professor deve abrir sempre o diálogo com os alunos, explorar seu 

conhecimento prévio e fazer de sua experiência de vida um ícone para a 

construção da aprendizagem (cap. 5, p. 153 e 168) 

 

Prosseguindo na aprendizagem sobre a TAS, os docentes acreditam que as TICE‟s, 

em especial os objetos de aprendizagem, são suportes importantes para a aprendizagem 

significativa de Matemática, principalmente porque gera predisposição em aprender (perfil 

final). 

Essa contribuição, relativa à aprendizagem da TAS, representa também uma 

transformação na concepção pedagógica adotada pelo professor, caracterizada geralmente 

por interpretações equivocadas, enorme distância da experiência dos alunos, e trabalho 

com conteúdos de forma fragmentada, isolada, exclusivamente teórica e abstrata, conforme 

descrevemos na parte teórica do trabalho. 

 Em um dos fóruns, foram elencadas estratégias para aprimorar a interação 

professor-aluno a fim de facilitar a aprendizagem. Respondendo ao questionamento, os 

professores listaram vários aspectos. Alguns deles foram: a necessidade de manter 

constante comunicação com os alunos; criar espaços de exposição de ideias, valorizando o 

que é exposto; transformar a sala de aula em um ambiente de debate (o professor fala, mas 

também escuta). Sondar os conhecimentos prévios, manter comunicação, criar espaços de 

exposição de ideias, realizar debates, exigem do professor “ouvir o aluno”. Schon (1995), 

citado por Polettini (1999), faz menção a uma característica essencial do professor, que 

evidencia seu desenvolvimento: ouvir o aluno. 

 

O professor deve aprender a ouvir mais o aluno para entender melhor os 

processos utilizados por ele […], para entender melhor as dificuldades 

dele […]. Apesar de todas as angústias geradas pelas dificuldades no seu 

trabalho, a mensagem essencial para o professor é a de que ele deveria 

estar atento ao processo de aprender a ouvir continuamente o aluno. […] 

condição essencial para mudança e desenvolvimento do professor 

(POLETTINI, 1999, p. 130). 
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No contexto desses registros dos professores, podemos vislumbrar a abertura de um 

caminho para a mudança da prática, tornando o professor “[...] ciente da sua surdez [...]” e 

abrindo espaço para que o aluno possa agir, sendo construtor do seu conhecimento. 

 Quanto ao planejamento das aulas, os professores comentaram que estão buscando 

formas diversas e novos métodos para desafiar/estimular/motivar os alunos a querer 

aprender e tornar as aulas mais criativas e atrativas (AP). Nesse contexto, a aprenderam a 

planejar uma aula utilizando o laboratório de informática, fazendo com que ela faça parte 

de um processo e não seja um momento pontual, como era anteriormente. Os fundamentos 

ou aspectos considerados agora para o planejamento e a realização de uma aula com as 

novas tecnologias são, principalmente: o conhecimento prévio e o “antes, durante e depois” 

da aula no laboratório de informática (perfil final).  

 

[...] argumentaram a necessidade de se trabalhar algumas atividades antes 

e depois da manipulação do OA. (cap 5, p. 153) 

 

As reflexões registradas na Ficha de Acompanhamento levaram os 

docentes a perceberem a necessidade e a importância de trabalhar com 

um registro na aula de laboratório, tanto para auxiliar no processo de 

construção do conhecimento do aluno, como para possibilitar uma visão 

das possíveis aprendizagens, além de se ter um instrumento de avaliação. 

(cap 5, p. 162) 

 

A próxima atividade foi a elaboração de uma sequência didática 

utilizando o OA “Combinações Cotidianas”. [...] Consistiu na elaboração 

coletiva de uma sequência didática utilizando o OA “Combinações 

Cotidianas”, e tendo como fundamentos a TAS e as questões sobre 

planejamento que pontuamos em nosso último encontro presencial (antes, 

durante e depois da aula no laboratório de informática)
27

. (cap 5, p. 171) 

 

Ressaltaram também a importância do Guia do Professor como suporte auxiliar 

nesse trabalho: 

 

Eles avaliaram que o Guia do Professor do OA Geometria da Cidade foi 

muito bem elaborado e que auxilia o professor tanto no planejamento da 

aula com o OA quanto no desenvolvimento das atividades contidas no 

objeto. [...] Os professores destacaram que o guia não é para ser seguido 

“à risca”, mas que podemos utilizá-lo fazendo adaptações de acordo com 

a nossa realidade e o objetivo da nossa aula, sendo um facilitador do 

trabalho (cap 5, p. 148)  

 

 

                                                 
27

 Ver sequência construída na página 167 
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Foi citada também a questão da organização, sendo o guia um facilitador 

na organização do trabalho com o OA, o que influencia diretamente no 

planejamento da aula e irá repercutir na aprendizagem do aluno. [...] 

Percebemos aqui uma contribuição do estudo do Guia do Professor para 

os participantes da pesquisa, pois uma das dificuldades levantadas pelos 

professores foi o planejamento da aula no laboratório de informática, tal 

planejamento será auxiliado com o Guia do Professor. [...] Os professores 

associaram o estudo do Guia do Professor à redução de problemas que 

porventura poderiam surgir na aula no laboratório, argumentando que o 

guia auxilia o professor a se sentir mais seguro para trabalhar na zona de 

risco. (cap 5, p. 149) 

 

 Os professores comentaram que uma aula com o uso de OA exige um maior tempo 

tanto no planejamento como na execução, reduzindo ainda mais o tempo para o 

desenvolvimento do trabalho com tantos conteúdos exigidos no currículo. Penteado (1997) 

argumenta que o uso do computador pode desafiar o professor a priorizar um conteúdo ao 

invés de outro, e de buscar justificativas para essa sua decisão; o que se traduz numa nova 

relação do professor com o conteúdo. Assim, ao trabalhar com o OA, o professor é 

instigado a ter novas reflexões sobre os conteúdos a serem trabalhados. 

 Como metodologia, passaram a trabalhar mais com os alunos em grupos e 

utilizando os OA's (AP). Mais uma vez, vale ressaltar que, durante o processo de 

formação, alguns professores trabalharam com OA nas aulas de Matemática, mas nem 

todos registraram sua experiência no relatório destinado para esse fim, limitando-se a 

comentar essas experiências nos encontros presenciais, nas atividades da plataforma, por 

email e pessoalmente. 

Segundo os professores, os reflexos de mudança da prática de sala de aula 

provocados pelo uso do computador se destacaram no maior prazer ou interesse do aluno 

em aprender e na inovação das aulas (perfil final).  

A respeito da avaliação/análise das metodologias, podemos destacar como 

aprendizagem dos professores: a avaliação do OA segundo a TAS; a análise crítica do OA; 

avaliação de uma Sequência Didática segundo a TAS. Essas aprendizagens podem ser 

contempladas claramente nos registros das atividades descritas no Capítulo 5. 

Fundamentamos, a seguir, essas aprendizagens, por meio de alguns trechos. 

 

Analisamos nesse encontro, de forma coletiva, o OA Geometria da 

Cidade, e os outros OA's foram analisados no decorrer do mês, por meio 

das atividades disponibilizadas na plataforma Moodle. Questionamos os 

professores se o OA Geometria da Cidade possuía atividades e/ou 

características que contemplavam as condições de ocorrência da 

aprendizagem significativa. (cap 5, p.143) 
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Destacou-se, nas respostas, aspectos da TAS como justificativa de uso do 

OA nas aulas de Matemática, o que aponta indícios de aprendizagens. 

(cap 5, p.153) 

 

Após a resolução das atividades do OA “Decifrando mapas, tabelas e 

gráficos” e preenchimento da Ficha de Acompanhamento, a metade dos 

professores presentes avaliaram o OA com base na TAS. [...] Após a 

manipulação do OA, a outra metade do grupo de professores presentes se 

incumbiu de avaliar o OA “Equação do 1º grau com balança” com base 

na TAS. (cap 5, p.162 e 165) 

 

Complementando o momento de ação e reflexão, bem como de análise 

crítica do OA, os mesmos professores responderam a um questionário 

sobre a manipulação do OA e sua possível utilização na aula de 

Matemática, sugerindo mudanças ou acréscimos nas atividades ou na sua 

forma de realização, visando sua real aplicação didática. (cap 5, p.164) 

 

Detectamos nos registros feitos na ferramenta “Comentários” da wiki, 

evidências de contribuições importantes para os professores, no que diz 

respeito aos aspectos da TAS. [...] A segunda atividade da plataforma 

Moodle foi a avaliação do OA “Combinações Cotidianas” com base na 

TAS. [...] Portanto, após manipular o OA com uma visão crítica, os 

professores completaram a wiki que segue. (cap 5, p.169) 

 

A atividade foi orientada pela leitura de cada exercício da sequência e sua 

análise segundo a TAS, momento de interação entre pesquisador e 

professores. [...] Após a discussão da sequência didática, em grupo de 

seis componentes, os docentes refletiram e analisaram criticamente a 

sequência didática proposta, [...] compartilhando suas ideias com os 

colegas. Após essa atividade, os professores compararam as 

características listadas na questão anterior com as formas que 

normalmente os atores educacionais atuam no “ensino tradicional” de 

equação do 1º grau.  (cap 5, p.177, 181 e 182) 

Na atividade da segunda semana, analisamos o planejamento de 

uma aula do Portal do Professor sobre equação do 1º grau utilizando o 

OA “Equação do 1º Grau” do NLVM. Você pode visualizar essa aula no 

anexo 11. [...] Nosso objetivo, após a leitura desse planejamento, foi 

analisar e avaliar a aula com base nos seguintes pilares: TAS; sequência 

didática; rompimento com a estrutura tradicional de ensino [...]. (cap 5, 

p.183) 

 

De acordo com Bairral (2005), essa oportunidade de reflexão crítica representa uma 

ação reconstrutiva da prática escolar, que analisa a importância de questões em relação ao 

aspecto pedagógico e às possíveis mudanças a serem efetivadas nos processos de ensino e 

aprendizagem. Corroborando essas ideias, Carneiro (2005) aponta que somente por meio 

desses conhecimentos – potencialidades e possibilidades de uso dos recursos tecnológicos 

– é que se poderá vislumbrar a inserção da informática na escola. 
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 No aspecto pensar-fazer coletivo, enfatizaram a importância de compartilhar 

experiências profissionais, considerando que o trabalho coletivo ajuda muito, pois 

proporciona experiências importantes e aproveitáveis, além de o fato de trabalhar com 

alguém que entende torna a tarefa mais fácil e o trabalho melhor (AP). Relataram também, 

em relação aos relacionamentos profissionais, sobre a interação ocorrida entre os 

professores da área de Matemática de outras escolas por meio do processo vivido 

presencial e à distância, aumentando a dimensão dos relacionamentos (AP). Segundo 

Kenski (2007), o trabalho via internet permite a alteração do relacionamento entre os 

professores, criando parcerias com professores de outras escolas e mudando a maneira de 

pensar e de trabalhar, por meio da troca de experiências do que acontece em outras escolas.  

 Nóvoa (1992) afirma que a forma como as escolas são organizadas dificulta a 

partilha de conhecimentos profissionais entre os professores. Em nossa pesquisa, o 

professor que antes coordenava sozinho ou que trocava experiência com, no máximo, dois 

professores de sua escola em seu momento de coordenação, tem agora a oportunidade de 

conhecer um número considerável de professores de Matemática da rede e partilhar saberes 

com os colegas tanto nos encontros presenciais como por meio das ferramentas disponíveis 

na plataforma Moodle, dando os primeiros passos do início de construção de uma rede 

coletiva de trabalho que poderá se consolidar de acordo com o interesse e o engajamento 

dos professores para que isso aconteça. 

 Nóvoa (1992) também delineia a importância desse diálogo entre os professores 

com vistas à consolidação de saberes oriundos de sua prática educacional. A autora destaca 

a troca de experiências como responsável por consubstanciar espaços de formação mútua, 

nos quais cada professor é formador e formando ao mesmo tempo. Todo esse quadro 

descrito por Nóvoa (1992) coaduna com o nosso processo de formação e aponta 

contribuições para o grupo participante da pesquisa. 

 As metas estabelecidas pelos professores, em sua maioria, compreendem:  

 

- Meta(s) para seus alunos: aprendizagem significativa; tornem-se motivados/sintam prazer 

em estudar Matemática; percebam a importância da Matemática (e de outros 

conhecimentos) para o cotidiano; aprendam a trabalhar "sozinhos", com a mediação do 

professor; construam o seu próprio conhecimento (AP). 

- Meta(s) para o seu desenvolvimento profissional: usar mais os OA's e outras tecnologias 

nas aulas de Matemática; sempre buscar novos conhecimentos, recursos e metodologias 

(AP). 
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 Analisando as metas estabelecidas pelos professores para os alunos e para si 

mesmos, ficam claras as contribuições obtidas em relação aos seus anseios cuja força 

motriz está concatenada com os conhecimentos adquiridos no processo de formação 

continuada. Traduzindo essas metas em práticas, podemos elencar as possíveis 

contribuições: ter uma teoria de aprendizagem – antes desconhecida e, portanto, não 

utilizada – como uma meta para os alunos; preocupar-se com a autonomia do aluno, 

retirando a centralidade do professor e o seu domínio, atribuindo novos papeis aos atores 

educacionais; buscar como alvo estratégias que facilitem a aprendizagem do aluno, 

investindo em ações que promovam a aprendizagem significativa, como a predisposição 

em aprender e a relação do conteúdo com o dia a dia dos alunos; tornar as TICE‟s uma 

metodologia que faça parte da sua prática pedagógica, buscando sempre pesquisar e 

adquirir novos conhecimentos.  

 Tais aspectos, inseridos nas metas dos professores, apontam para um caminhar 

rumo a indícios de aprendizagens e mudanças. 

 

6.3.2. As protagonistas 

 

 As protagonistas são professoras participantes da pesquisa que se esforçaram em 

participar das atividades presenciais e à distância, realizando a experiência com o OA em 

sua turma e registrando suas ações e a reflexão sobre elas. Caracterizam-se também como 

sendo as docentes que incorporaram uma maneira diferente de ensinar Matemática e de 

conduzir suas aulas, baseando-se numa teoria de aprendizagem, bem como de encarar e de 

estar na profissão. Para a análise de seus dados, inserimos trechos da transcrição e de 

registros produzidos por essas professoras. 

 Podemos perceber, nos relatos das protagonistas, que a inserção das tecnologias da 

informática nas aulas de Matemática, “[…] não se trata apenas de um novo recurso a ser 

incorporado à sala de aula, mas de uma verdadeira transformação, que transcende até 

mesmo os espaços físicos em que ocorre a educação” (KENSKI, 2007, p. 47), alterando o 

espaço das aulas, que passou a abranger também o laboratório de informática. 

 Salientamos também os problemas vivenciados pelas protagonistas ao inserirem em 

sua prática o uso dos OA's – problemas esses que são comuns a todos os docentes que 

trabalham com a informática em suas aulas, principalmente por representar a realidade de 

toda rede municipal de Ipatinga. Tais problemas são relatados nos comentários:  
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Durante as aulas tive que colocar 3 a 4 alunos por computador e por isso 

não foi possível esperar todos terminarem a atividade 3. Esse fato 

também não permitiu que eu acompanhasse os alunos de forma que 

pudesse verificar se todos manipularam sozinhos o OA. Houve também 

o problema ter apenas uma aula de informática por mês e algumas 

outras coisas que eu havia feito na SD tive que tirar, como alguns 

vídeos (geometria tem apenas uma aula semanal, por isso fica com uma 

aula mensal na informática). (Professora P19) 

 

As atividades no laboratório de informática podem ser prejudicadas 

pelo fato de não ter computadores para todos os alunos; às vezes a 

internet não funciona (é preciso ter um “plano B”, caso isso aconteça); 

alguns alunos têm dificuldades em manipular o computador; o OA não 

está inteiramente adequado ao planejamento, então é preciso fazer 

adaptações. (Professora P4) 

 

[…] É um pouco complicado fazer os alunos enxergarem o computador 

como ferramenta de aprendizagem. Quando vamos ao laboratório, muitos 

acham que poderão "navegar" livremente, assistir vídeos de interesse 

particular, jogar, acessar redes sociais e outros. É até comum ouvir 

comentários do tipo: "Os alunos vão ao laboratório para brincar, lá tem 

muitos joguinhos legais" ou "Não quero que meu filho perca aula de 

matemática para ir pro computador". Eu até ouvi de uma colega de 

trabalho, na última formação no CENFOP, que o professor do laboratório 

não faz nada. Complicado, né?! Esse estereótipo atrapalha o bom 

andamento das aulas que preparamos. (Professora P4) 

 

  Ademais dos problemas, houve reflexões sobre a possibilidade de mudança na 

próxima experiência, por meio da análise da experiência vivenciada. Ilustrando essa 

reflexão, descrevemos o comentário de uma das protagonistas: “[...] depois de ter 

concluído a sequência vejo que poderia ter dividido a turma, metade na sala de aula e 

metade na informática [...]” (Professora P19). 

 Por meio da vivência de problemas e suas análises buscando superá-los, podemos 

vislumbrar contribuições, pois o fato de os professores não passarem imunes por essa 

experiência aponta movimentos de crescimento. Percebemos um esforço na busca de 

superação das dificuldades cotidianas, que se encontravam na falta de informação (o 

professor não sabia o que era OA, onde encontrá-lo, como usar, planejar e executar), na 

infraestrutura da escola (o número de computadores é bem menor que o número de alunos, 

os horários disponíveis para a utilização do laboratório são escassos), e na gestão escolar 

(falta de apoio ou dificuldade de solicitar ajuda aos outros atores educacionais envolvidos 

no processo). Esse esforço na busca de superação é vislumbrado no rompimento de 

barreiras para utilizar o laboratório de informática, não ficando inerte frente às 

dificuldades, mas utilizando as TICE‟s em suas aulas. 
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 Realizada essa abordagem de situações comuns a todas as protagonistas, 

escolhemos dois dos casos que, a nosso ver, obtiveram um maior número de contribuições, 

os quais analisamos a seguir. 

 A partir dos dados obtidos no questionário do perfil inicial e dos primeiros registros 

da protagonista P19 nas atividades, traçamos sua situação inicial no processo de formação 

vivenciado: 

 

- Não cursou nenhuma disciplina de informática na Educação. 

- Tem conhecimento em informática e facilidade em lidar com as novas tecnologias da 

informática. 

- Utiliza o computador e a internet com frequência. 

- “Uma aula comum deixa a desejar em muitos aspectos” (perfil inicial), o que aponta um 

desejo de mudança e insatisfação com a prática atual. 

- Não conhece profundamente os OA's.  

- “Não me sinto preparada para utilizar a informática em minhas aulas, pelo menos não 

como eu gostaria […]” (perfil inicial). 

- Já utilizou a sala de inclusão digital com os alunos, para aumentar a atenção e facilitar o 

aprendizado. 

- Em relação à Teoria de aprendizagem que baseia o trabalho com a informática, respondeu 

que se baseia em sua curiosidade e no gosto por fazer algo diferente. 

- Compartilha suas experiências nos encontros de formação e por email. 

- Motivos para fazer o curso: necessidade de inovação e de novos conhecimentos e troca de 

experiências. 

- Espera do curso: aprender novos recursos, adquirir novas ferramentas de trabalho e trocar 

experiências com os colegas. 

- No fórum sobre laboratório de informática, a professora não compartilhou nenhuma 

experiência durante a data prevista para a atividade, somente um bom tempo depois, a 

professora fez um relato de uma experiência recente: 

 

Mês passado durante o planejamento da aula de geometria […], planejei 

toda a aula para ser dada na sala de informática. Levei os alunos do 7º 

ano até a sala e passei dois vídeos sobre o assunto […]. Percebi que a 

atenção dos alunos durante os vídeos e os exercícios foi melhor do que 

quando estamos em sala de aula. Esse mês está na programação mais uma 

aula que estou terminando de planejar. (fórum laboratório de informática; 

Professora P19) 
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Em relação à aprendizagem sobre as TICE‟s, a professora destacou que conheceu 

os OA's (AP – 4º enc.) e, como consequência dessas aprendizagens, tem utilizado em suas 

aulas “todas as ferramentas da informática possíveis e aprendidas no curso” (perfil final). 

A protagonista P19, que antes não conhecia profundamente os OA's, passou a utilizá-los em 

suas aulas, conforme relato feito na plataforma Moodle e na experiência com o OA.  

Quanto à aprendizagem sobre a construção do conhecimento, aplicou seus 

conhecimentos sobre a TAS na sequência didática elaborada para trabalhar com OA em 

uma de suas turmas. As atividades da sequência didática elaborada propiciaram a 

verificação dos conhecimentos prévios dos alunos, como uma das condições de ocorrência 

da aprendizagem significativa; a abertura de debate, remetendo ao recurso facilitador 

“linguagem”; o trabalho com registro e a linguagem escrita, procurando, por meio das 

diversas linguagens, a facilitação da aprendizagem; a discussão sobre semelhanças e 

diferenças, fazendo menção ao recurso facilitador “linguagem” e ao processo de 

reconciliação integrativa.  

 

1ª Etapa: Verificar o conhecimento prévio sobre as figuras planas e suas 

características através de perguntas, aproveitar para fazer uma revisão. 

Lançar o questionamento: “Vocês já observaram a geometria que existe 

nos objetos ao nosso redor? Já observaram a geometria que está presente 

nas construções? “Abrir um debate e acolher as respostas pertinentes 

anotando no quadro e pedindo que eles anotem no caderno.   

2ª Etapa: Após completarem os espaços, como pede a atividade, orientar 

cada aluno a anotar as características das figuras encontradas. Passando 

para a atividade 2, deixar que os alunos manipulem a atividade e pedir 

que escrevam no caderno o que eles entenderam por face, aresta e vértice. 

3ª Etapa: Na sala de aula, pedir que os alunos leiam as anotações feitas 

na sala de informática abrindo uma discussão sobre semelhanças e 

diferenças nas anotações e sintetizando em conjunto todo o conteúdo 

anotado.  

4ª Etapa: Colocar no quadro as seguintes perguntas: Qual a diferença 

entre prisma e pirâmide? O que é face? O que é aresta? O que é vértice? 

Qual a relação da figura plana que forma a base e o nome do sólido? Cada 

aluno deve responder as questões e elaborar um relatório geral das aulas 

assistidas até aqui que inclua as respostas às perguntas dadas. 

5ª Etapa: Pedir que os alunos levem para a sala, massas de modelar e 

canudo e se organizem em duplas. Orientá-los sobre como construir com 

os canudos alguns sólidos.  

6ª Etapa: Após a construção dos sólidos, pedir que as duplas, em 

particular, demonstrem nos sólidos construídos as respostas às perguntas 

feitas na etapa 4 e outras quaisquer que o professor queira. 

 

O comentário da professora – “[…] analiso o que vou passar aos alunos com base 

na TAS. Fiquei mais exigente nesse ponto” (perfil final) – aponta o reflexo da 
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aprendizagem da TAS na sua prática pedagógica, tornando-a uma docente que fundamenta 

suas escolhas e ações segundo uma teoria que tem como foco a facilitação da 

aprendizagem. A professora, que antes não possuía uma diretriz para suas aulas utilizando 

as TICE‟S e dizia se basear em sua curiosidade e no gosto por fazer algo diferente, altera 

sua concepção e prática, em relação ao trabalho com as TICE‟s, baseando-se na em uma 

teoria de aprendizagem. 

 Indica aprendizagem sobre a TAS, também ao justificar a contribuição da sequência 

didática e do OA trabalhados em sua aula para a promoção da aprendizagem significativa: 

“a SD
28

 e o OA contribuíram para uma aprendizagem significativa dos alunos, por analisar 

os conhecimentos prévios, causar predisposição em aprender, usar diferentes tipos de 

linguagens e relacionar os conteúdos com o cotidiano dos alunos” (relatório da experiência 

com OA). A docente acredita que as TICE‟s, especialmente os OA's, são suportes 

importantes para a aprendizagem significativa porque: “[…] os OA's recuperam o 

conhecimento prévio, dá ao aluno motivação e predisposição em aprender, utiliza diversas 

linguagens e é organizador prévio [...]” (perfil final). Suas argumentações possuem 

fundamentos que expressam os conhecimentos adquiridos. 

A protagonista enfatiza a importância do OA para a promoção da aprendizagem: 

“Com os OA's, os alunos formam conceitos ainda não estudados e analisam melhor os 

problemas” (relatório da experiência com OA). Por meio da experiência com OA em sua 

turma, a professora percebe, na utilização das TICE‟s, uma possibilidade de facilitar a 

aprendizagem.  

 Sobre o planejamento das aulas, a professora aprendeu a utilizar os OA's nos 

planejamentos e nas aulas (AP – 4º enc.), e a incluir no planejamento da aula de 

informática o quadro do antes, durante e depois, para destacar esses momentos (AP – 3º 

enc.): “Primeiro analiso tudo que vou usar com base na TAS. Depois, faço o planejamento 

usando o quadro antes, durante e depois” (perfil final); “Comecei a ter mais prazer em 

planejar as aulas para a sala de informática, e mais facilidade também” (relatório da 

experiência com o OA). Essa aprendizagem também foi evidenciada no relatório da 

docente de sua experiência com o OA, o qual constou seu planejamento baseando-se nas 

características citadas em seu comentário. 

 No início do processo, a professora afirmava não se sentir preparada para usar os 

OA's. Explicitando seus fundamentos e facilidade para o planejamento da aula com OA, 

                                                 
28

 Sequência Didática 
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demonstra ter adquirido conhecimento para o uso dessa metodologia e, portanto, 

preparação. 

Considera o planejamento de suma importância para o bom andamento das aulas: 

 

Também acho que o principal nessa preparação é o planejamento. É a 

partir dele que corremos o risco mínimo de ter que improvisar. […] Não 

basta apenas levar os alunos ao laboratório para brincar no computador, 

isso a maioria já faz em casa. Eles têm que ter a visão do computador 

como auxiliador no processo de aprendizagem. (fórum planejamento ou 

execução; Professora P19) 

 

Ressalta mais uma vez a importância do planejamento em seu comentário na 

reflexão da atividade realizada com OA em uma de suas turmas: “[…] uma SD bem feita 

facilita tudo, eu confesso que ficaria perdida sem minha SD, posso até dizer que nunca 

conseguiria dar essas aulas sobre sólidos sem ela, eu me perderia, não saberia onde deveria 

chegar e quais objetivos atingir. Seria um caos.” Nessa argumentação, a professora destaca 

a relação do planejamento com o sucesso da aula com as TICE‟s, demonstrando-se 

dependente da sequência didática elaborada, a qual indicará ao professor os passos a serem 

dados e os objetivos a serem alcançados. 

Além disso, ela registra sua reflexão a respeito da sua aprendizagem sobre os OA's 

e a TAS, e a utilização desses conhecimentos no planejamento e na prática de sala de aula:  

 

Tenho quase dez anos de prática em educação, sempre fiz planejamento 

das aulas por pensar que eles facilitavam muito minhas aulas, porém, 

nunca tinha parado para analisar esses planejamentos, até por não ter 

conhecimento sobre a melhor forma de fazê-los (sequência didática) ou 

como atingir melhor meus objetivos com os alunos e conseguir que eles 

tivessem interesse por determinado assunto (aprendizagem significativa). 

(diário; Professora P19) 

 

Hoje percebo melhor a importância das aulas na sala de informática, 

tenho conhecimento sobre os objetos de aprendizagem e como usá-los, e 

sei um pouco sobre aprendizagem significativa, tento, portanto, aplicar 

todo aprendizado em sala e nos planejamentos. (relatório da experiência 

com o OA; Professora P19) 

 

São muitos os docentes, que mesmo reconhecendo a importância do planejamento e 

por isso o fazem, não sabem a melhor forma de elaborá-lo. Depois de dez anos de 

profissão, a professora P19 reflete e analisa seus planejamentos segundo uma teoria de 

aprendizagem, e os elabora de uma forma sistemática, que facilita seu trabalho e a 

aprendizagem de seus alunos.  
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A docente destaca o guia do professor como auxiliar no planejamento do trabalho 

com o OA: “a importância do guia é justamente a de ajudar o professor no planejamento, 

visto que o guia traz tudo bem explicado. A partir dele o professor pode, também, criar 

várias adaptações. É um facilitador do trabalho” (fórum guia do professor). 

 No aspecto forma de trabalhar, a protagonista P19 enfatiza o avanço obtido em seu 

trabalho a partir de sua participação na formação: “[…] acho que estou conseguindo a 

atenção dos alunos melhor que antes, e tudo tem ficado mais fácil, seja na aula 

convencional ou com trabalhos em grupo” (fórum trabalho em grupo). Na sequência 

didática elaborada para trabalhar com o OA em uma de suas turmas, P19 utilizou a prática 

do trabalho em grupo e outras metodologias diferenciadas, o que engendrou uma nova 

organização do espaço físico. 

Costa (2004, p. 80) evidencia a potencialidade das tecnologias da informática em 

promover mudanças na comunicação unilateral existente nas salas de aula atualmente. As 

carteiras que antes ficavam sempre enfileiradas, agora são dispostas em duplas para a 

realização do trabalho em grupo. Essa organização leva os professores a pensarem como 

organizar as duplas a cada novo trabalho, como também influencia na forma de 

comunicação entre os alunos e entre os alunos e o professor, bem como na maneira como 

esses atores educacionais se comportam. 

Segundo Costa (2004, p. 88), um dos objetivos da Educação é ensinar os alunos a 

conviver em grupo de “maneira produtiva e cooperativa”. Em virtude desse objetivo, o 

autor considera importantes as situações nas quais os alunos aprendem “a dialogar, a 

respeitar, a ouvir o outro e ajudá-lo, a pedir ajuda, a ouvir e aceitar críticas e a explicitar 

seu ponto de vista”. 

 Relativo à avaliação/análise das metodologias, a professora destacou sua 

aprendizagem de avaliar um OA ou sequência didática com base na TAS (AP – 4º enc.): 

“Hoje, além de conhecer e manipular, sei avaliar os OA's dentro da TAS.” (perfil final); 

“Passei a analisar meus planejamentos dentro do que aprendi de sequência didática e 

aprendizagem significativa” (relatório da experiência com o OA). De fato, a professora, em 

seu relatório da experiência com o OA em sua turma, avalia o OA escolhido com base nas 

condições de ocorrência e nos recursos facilitadores da TAS. 

A protagonista P19 argumenta sobre o reflexo dessa análise na prática pedagógica e 

a consequente aprendizagem dos alunos: “a análise das sequências didáticas quanto à 

aprendizagem significativa bem como sua elaboração seguindo essa perspectiva fez com 

que a interação fosse maior e formou uma ponte de comunicação melhor entre eu e meus 
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alunos” (relatório da experiência com OA). Esse reflexo provocou uma mudança na 

dinâmica da aula, cuja comunicação deixou de ser unilateral e se tornou mais intensa, 

facilitando a negociação de significados e, consequentemente, a aprendizagem. 

 Penteado (1999) evidencia a mudança que ocorre na dinâmica da aula quando se 

tem a presença dos computadores no ensino. Segundo a pesquisadora, cria-se um novo 

cenário, que reflete na relação do professor com os alunos e no papel dos atores 

educacionais, alterando a forma como esses se comportam e se comunicam entre si. 

Penteado (1997) salienta ainda que a negociação entre o professor e seu aluno ganha força, 

fazendo com que os alunos conquistem espaços cada vez maiores. Nesse prisma, segundo 

Kenski (2007), as tecnologias transformam a sala de aula num espaço de aprendizagem 

ativa.  

 Dando continuidade à mudança na dinâmica da aula, a professora destaca a 

transformação no interesse do aluno: “maior atenção, prazer, interesse e participação dos 

alunos”, o que remete a uma das condições de ocorrência da aprendizagem significativa 

“predisposição em aprender” (perfil final). Nesse contexto, a professora comenta no 

questionário do perfil final que percebeu que o computador passou a constituir a sua 

profissão, quando teve conhecimento da TAS e do quanto as TICE‟s podem melhorar a 

atenção e aprendizagem dos alunos, principalmente porque gera predisposição em 

aprender.  

 A professora P19, que no início do processo registra sua visão que uma aula comum 

deixa a desejar, tem a oportunidade de experimentar uma aula diferenciada que traz 

consigo maior interação, desejo, comunicação e uma melhor aprendizagem, vivenciando 

outra realidade educacional. Com base nessa experiência, reitera-se um dos objetivos dos 

OA's que estejam em sintonia com a TAS: tornar a aprendizagem mais efetiva por meio 

dos recursos educacionais digitais, na forma de simulações e atividades interativas, que a 

obtida pelos meios tradicionais. 

 Sobre o papel do professor, P19 concebe que “o professor tem que ser eterno aluno 

[...] ser professor pesquisador” (AP – 5º enc.). A respeito da postura do professor diante do 

trabalho com as TICE‟s e a necessidade de adentrar na zona de risco, P19 argumenta que: 

 

[…] Se eu, enquanto professor, sei que todos trazem consigo experiências 

e vivências próprias, indiferente da idade, esse saber da informática se 

torna um fator a meu favor. Mas se eu ainda penso que tenho que estar à 

frente dos meus alunos em tudo e é vergonha não saber algo que eles 

saibam aí sim estarei numa zona de guerra e não de risco (fórum zona de 

risco; Professora P19). 
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 Nessa reflexão, P19 mostra que as experiências dos alunos favorecem a aula e, por 

isso, o professor precisa considerar os saberes dos aprendizes oriundos de sua experiência e 

aproveitá-los a favor do bom andamento da aula e da facilitação da aprendizagem. 

 Considera o pensar-fazer coletivo como fundamental para o professor, destacando 

as contribuições do trabalho em grupo por meio da formação continuada: 

 

É muito importante trabalhar em grupo; Os fóruns nos dão uma noção 

melhor de como pensam os colegas (AP – 4º enc.); Toda vez que estamos 

em grupo, como aconteceu no Gestar e agora no curso de OA's (ou 

qualquer curso que façamos) as ideias individuais acabam se tornando 

ideias coletivas e geralmente são ampliadas e reestruturadas a níveis 

melhores (diário). 

 

 A professora P19 destaca o aumento das possibilidades de compartilhamento por 

meio da formação continuada, presencial e à distância (perfil final). Também relata as 

aprendizagens e mudanças oriundas da troca de experiências, de compartilhar ideias e 

práticas desenvolvidas: “trocar ideias resulta em soma de conhecimentos e estratégias” (AP 

– 4º e 5º enc.); “Quando trocamos ideias, discutimos erros e acertos, somamos os nossos 

momentos com os dos colegas. As experiências passam a ser de todos. Todo trabalho em 

equipe, para mim, tem maior chance de dar bons resultados” (perfil final). 

 

Compartilhar essas ideias ajuda e dá coragem para que comecem algum 

trabalho desse tipo, que ousem um pouco na sala de informática. […] 

percebo que nem todos os professores fazem um planejamento como 

deveriam, […] e vendo esse tipo de trabalho totalmente dentro de um 

planejamento de uma sequência didática, creio que alguns colegas 

possam repensar sua posição quanto a isso. (relatório da experiência com 

o OA; Professora P19) 

 

 Nesse último comentário, a professora P19 comenta sobre a influência que o 

compartilhamento de uma experiência pode trazer na prática do professor, cujas ideias 

podem auxiliar outros docentes a repensar suas ações e transformá-las. 

 A protagonista P19 atribui grande importância à formação continuada para a 

bagagem de conhecimentos e práticas do professor: “[…] quanto mais eu participo, melhor 

entendo e aprofundo nos assuntos do curso” (AP – 5º enc.); “Cada curso de formação tem 

sempre a acrescentar no conhecimento e na prática do professor” (AP – 4º enc.). Seguindo 

essa perspectiva, a professora tem como meta: “estar sempre capacitando e procurando 

novos recursos” (AP – 3º enc). 
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Nóvoa (1992) argumenta que a formação propicia um investimento pessoal do 

professor, com o objetivo de construção de uma identidade, que é pessoal e profissional, 

além de atribuir sentido às suas histórias de vida. No bojo dessas ideias, destacamos um 

indício de desenvolvimento pessoal da professora P19, que pode ser percebido em seu 

comentário: 

 

Sei que devemos nos capacitar e aprimorar sempre por uma necessidade 

de acompanhar o mundo e a tecnologia, mas, para mim, não se trata 

apenas disso, “é algo muito pessoal até”. Participar de cursos de 

capacitação profissional, ou mesmo oficinas mais curtas, não significa 

apenas uma ambição de sucesso, significa principalmente a 

“possibilidade de desenvolver melhor, de aprender novidades, de 

produzir, ser útil, e isso gera em mim um enorme prazer como pessoa”. 

Não é simplesmente por ser importante para o currículo. (Professor P19) 

 

 Comparando a situação inicial da professora P19 com a discussão da análise dos 

seus dados, a qual emergiu aprendizagens e mudanças, são nítidas as contribuições da 

formação continuada para a docente protagonista. Ademais, a professora também destaca 

seu desejo de pesquisar sobre as TICE‟s e de utilizar em suas aulas os conhecimentos 

adquiridos no processo de formação continuada: “Essas atividades me impulsionaram 

ainda mais a pesquisar as novas tecnologias para a educação” (perfil final); “[…] hoje 

tenho usado, e muito, meu aprendizado sobre os OA's e sobre aprendizagem significativa” 

(relatório da experiência com o OA). Finalizamos, assim, a análise dos dados da 

protagonista P19. 

 Outra protagonista, cujos dados analisaremos, é a professora P4. A protagonista P4 é 

professora de Matemática que atualmente trabalha no laboratório de informática de sua 

escola. Começou esse trabalho no início do ano letivo de 2012, no mês de fevereiro, o que 

indica que no começo da formação a professora tinha cerca de um mês de experiência 

nessa função. 

 Pelo fato de a professora não ter preenchido o questionário do perfil inicial, temos 

poucas informações a respeito da sua situação no início do processo. Portanto, tentamos 

elencar alguns dados a partir dos registros feitos nas atividades, para obtermos uma visão 

sobre seu perfil inicial.  

 A professora comentou, em uma das primeiras atividades, sobre o medo e a 

insegurança que são gerados no início do trabalho com as TICE‟s: 
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No início do ano estava um pouco apreensiva quanto a trabalhar com as 

tecnologias da informação, normalmente temos "medo" do que é novo, de 

mudar as práticas que estamos habituados […] (relatório da experiência 

com OA); O novo nos deixa inseguro, né?! E é por isso que estamos 

buscando capacitação! (fórum uso do laboratório de informática). 

(Professora P4) 

 

 Nesse comentário, a professora relaciona o novo com a mudança da prática 

pedagógica, destacando a insegurança que essas novidades podem engendrar e a 

necessidade de formação para esse trabalho. A partir desse relato, pensamos, então, que 

talvez a professora estivesse passando por essa situação e necessitando de adquirir 

conhecimentos que a auxiliasse na nova atividade assumida. 

 Analisando os dados da professora no decorrer do processo, destacaram-se as 

seguintes aprendizagens sobre as TICE‟s: “novos OA's” (AP – 4º enc.); “aprendi a 

trabalhar com os OA's” (perfil final) e “adquiri novas técnicas para trabalhar com o 

GeoGebra” (perfil final). Fica claro que a professora conhecia alguns OA's e também o 

software GeoGebra; no entanto, seus conhecimentos sobre essas ferramentas foram 

ampliados, adquirindo novas técnicas, conhecendo novos OA's e sabendo trabalhar com 

eles; não bastando, para isso, o conhecimento anterior de apenas conhecê-los.  

 Enfim, a protagonista P4 considera que: “[…] aprendi bastante sobre novas 

metodologias”, e agora possui “maior conhecimento, maior segurança” (perfil final). Nesse 

último comentário, percebe-se que o medo e a insegurança, que declarou ter no início do 

ano, estavam sendo vencidos adquirindo maior segurança no seu trabalho por meio dos 

conhecimentos adquiridos. 

 A professora apontou indícios de sua aprendizagem sobre a TAS, ao elaborar suas 

aulas com OA tendo como referência os seus conhecimentos adquiridos. Assim, a 

professora traçou como objetivo principal da sequência didática promover a aprendizagem 

significativa dos alunos; trabalhou questões que visavam a sondagem e o resgate dos 

conhecimentos prévios dos alunos; incentivou a identificação de semelhanças e diferenças, 

que remetem ao processo de reconciliação integrativa; estabeleceu relação entre o 

conhecimento matemático e o cotidiano do aluno, fazendo referência ao recurso facilitador 

dia a dia; utilizou a metodologia de trabalho em grupo, de trabalho com a linguagem 

escrita em forma de prosa, e a prática de socialização da conclusões, enfatizando o recurso 

facilitador “linguagem” da aprendizagem significativa.  
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OBJETIVOS: Sondar e resgatar os conhecimentos prévios dos 

alunos. 

ATIVIDADE 1: A geometria está em todo lugar? Solicitar aos alunos que 

observem a sala de aula e verifiquem os elementos geométricos. 

ATIVIDADE 2: Colorir um desenho com formas geométricas. Nesta 

atividade o professor deve indicar que os triângulos devem ser coloridos 

de amarelo, os retângulos de azul e assim por diante, para verificar e os 

alunos conhecem cada figura pelo seu respectivo nome. 

OBJETIVOS: Reconhecer e descrever objetos do mundo físico 

utilizando termos geométricos. 

ATIVIDADE 3:  Citar exemplos de objetos que possuam a forma de 

sólidos geométricos. 

ATIVIDADE 4:  Analisar as imagens do vídeo e identificar as formas   

geométricas. http://www.youtube.com/watch?v=8azgdSzGLdI 

OBJETIVOS: Reconhecer na cidade a geometria espacial. Identificar 

faces, vértices e arestas nos poliedros. Identificar propriedades 

comuns e diferenças entre poliedros e corpos        redondos. 

ATIVIDADE 7: Os alunos em dupla devem manipular o OA “Geometria 

na cidade”, atividade 1 e preencher a ficha de acompanhamento.      

OBJETIVOS: Reconhecer as características dos poliedros quanto a 

sua regularidade. Classificar os tipos de poliedros, por análise e 

síntese das características gerais quanto a sua regularidade e 

nomenclatura específica. 

ATIVIDADE 9: Os alunos em grupo devem observar o ambiente        

escolar, identificando figuras geométricas e fotografando-as.  

- Selecionar fotos e imagens de Ipatinga e identificar as formas 

geométricas. 

- Socialização das conclusões. 

 

 A professora P4 estabeleceu como meta para os seus alunos a aprendizagem 

significativa dos conteúdos (AP – 4º enc.), e como meta para o seu desenvolvimento 

profissional “aprender e aperfeiçoar métodos que conduzam o aluno a uma aprendizagem 

significativa” (AP – 4º enc.). Registra ainda a necessidade de continuar buscando 

conhecimento nessa área: “preciso buscar e aprender sempre mais caminhos que conduzam 

o aluno no processo de construção do conhecimento” (AP – 5º enc.).  

 Como essa professora P4 trabalha no laboratório de informática, descreveu à 

pesquisadora como eram realizados os planejamentos dessas aulas. Segundo a professora 

P4, o professor de Matemática lhe informava o conteúdo que os alunos estavam estudando, 

e ela, sem nenhuma conexão mais próxima com a realidade do processo de aprendizagem 

vivenciado pela turma, escolhia a ferramenta a ser trabalhada nessa aula de informática. No 

dia de aula reservado à turma, simplesmente os alunos se dirigiam ao laboratório para a 

realização da atividade escolhida por ela, professora do laboratório de informática. Depois, 

os alunos retornavam à sala de aula para continuar os outros trabalhos. Não existia, 

portanto, um processo interligado entre a sala de aula e o laboratório de informática. 
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 No planejamento e realização da aula de experiência com o OA para ser 

apresentada no final do curso de formação continuada, a professora sentiu necessidade de 

mudar as práticas com as quais os docentes de Matemática da escola estavam habituados e 

experimentou uma nova maneira de trabalhar com as TICE‟s, a qual se consolidou e 

continuou a caracterizar a sua prática. 

 Diante dessa realidade, o planejamento das aulas da professora passou por 

mudanças. Demonstra, em seu relatório, que adquiriu “habilidades de como elaborar um 

planejamento e como adequar os OA's às aulas” (perfil final), e agora considera como 

fundamentos para o planejamento e a realização de uma aula com tecnologias “os pré-

requisitos/conhecimentos prévios; as atividades a serem trabalhadas antes, durante e depois 

da aula no laboratório; a ficha de acompanhamento para o aluno”. Considera o “planejar 

considerando aspectos da TAS” (perfil final) como um dos principais conhecimentos 

adquiridos. 

 A aula de Matemática no laboratório de informática, que só possuía a etapa 

“durante”, passa a ter uma ligação direta com as atividades da sala de aula e o processo de 

aprendizagem dos alunos, existindo o “antes” e o “depois” da aula no laboratório de 

informática, concatenando as diferentes etapas. O planejamento da aula no laboratório 

incorporou-se ao planejamento da sala de aula e vice-versa, tornando-se um planejamento 

único, no qual todos os docentes envolvidos tinham responsabilidades divididas e acesso a 

todas as fases. 

 Em relação à forma de trabalhar, em seu relatório da experiência com o OA em sua 

turma, a professora registra que utilizou diferentes metodologias, além do recurso digital. 

Ressalta a importância do trabalho em grupo em sua prática, pois argumenta que essa 

forma de trabalhar “possibilita a comunicação e a interação entre os alunos”, evidenciando 

o recurso facilitador “linguagem”. 

 A professora P4 enfatiza a mudança que sofreu na sua forma de trabalhar 

determinados conteúdos com as TICE‟s. Apesar de ter alguma experiência com aulas 

utilizando as TICE‟s, a forma de utilizá-las se modificou, havendo uma mudança de 

postura: “o uso do computador mudou a metodologia, a forma de trabalhar determinados 

conteúdos” (perfil final). Por meio desse comentário, a professora registra que, além da 

mudança de suporte metodológico, alterou também sua prática. Essa transformação 

coaduna com a visão de Behrens (2000, p. 88) sobre uma nova ação docente, o qual 

considera que “não se trata apenas de uma mudança de método, mas de uma postura 
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pedagógica”, sendo essa ação um reflexo de uma concepção pedagógica de trabalho com 

as TICE‟s. 

 Em sua experiência com o OA, a professora pôde vivenciar os novos papeis do 

professor e do aluno. Considerou seu papel de mediadora e o do aluno de ator principal da 

construção de seu conhecimento: “[…] fui auxiliando-os para que chegassem às suas 

próprias conclusões”. Kenski (2007, p. 103) descreve essa prática da seguinte forma: 

“professor e alunos formam equipes de trabalho e passam a ser parceiros num mesmo 

processo de construção do conhecimento”. Essas novas atitudes do professor, segundo 

Masetto (2000), caracterizam o seu “papel de mediação pedagógica”. 

 A professora P4 reitera esses papeis ao comentar, em um fórum, sobre a postura do 

professor ao trabalhar com as TICE‟s na zona de risco: “Acredito que o professor precisa 

ter "jogo de cintura". Não somos detentores de todo o saber, e é muito importante deixar 

isso claro para nossos alunos. Eles sabem muitas coisas que talvez desconhecemos e 

podemos aprender uns com os outros” (fórum zona de risco). Nessa afirmação, a 

professora explicita sua iniciativa de sair da zona de conforto e entrar na zona de risco, 

demonstra coragem de enfrentar novas situações e de agir como parceira no processo de 

aprendizagem de seus alunos, no qual considera que professor e alunos podem aprender 

juntos, sem ter o professor como centro dessa construção. 

Relativo à mudança na dinâmica da aula, a professora comentou que na atividade 

vivenciada com o OA, “a maior parte dos alunos participou da aula com entusiasmo e 

motivação”, o que caracteriza a condição de ocorrência “predisposição em aprender” da 

aprendizagem significativa. Kenski (2007) afirma que a imagem, o som e o movimento 

oferecem informações do conteúdo ensinado mais condizentes à realidade dos estudantes, 

o que provoca mudança no comportamento do professor e dos alunos, possibilitando um 

melhor conhecimento.  

 Para realizar a experiência com OA em sua turma, a professora P4 desenvolveu o 

projeto “Geometria no cotidiano”, em parceira com as professoras regentes de 

Matemática e a professora intérprete de libras. Dessa forma, rompeu a maneira como o 

trabalho da informática era realizado, tendo a responsabilidade direcionada somente ao 

professor da inclusão digital. Tal foi o envolvimento dos professores nesse trabalho, que 

não se limitaram ao planejamento de uma única aula, mas dedicaram-se a desenvolver um 

projeto como resultado da parceria estabelecida entre os vários professores da turma, 

responsáveis pela aprendizagem matemática desses alunos: professora regente de 

Matemática, professora intérprete de libras e professora da informática. 
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 No âmbito dos relacionamentos profissionais, a professora salientou essa parceria 

desenvolvida entre vários profissionais da escola para a elaboração e implementação do 

trabalho de experiência com o OA, destacando a mudança ocorrida: “a aula no 

laboratório de informática favorece também a comunicação e a interação entre os 

professores, por meio da parceria realizada no planejamento e na execução das 

atividades”. 

 De acordo com Kenski (2007), além das TICE‟s alterarem a interação do professor 

com o aluno, elas também criam novas formas de relações do professor com a organização 

da escola e com outros professores, pois abrange uma ação partilhada, que não depende 

mais de um único professor, de uma ação isolada, mas provoca o movimento de vários 

atores dentro da escola. 

 A professora P4 argumenta sobre a importância do trabalho em grupo e da troca de 

experiências ocorridas no processo de formação continuada: “a troca de experiências é 

fundamental para o crescimento e desenvolvimento profissional” (perfil final); “ao 

compartilhar com os colegas, novas ideias podem surgir e a atividade pode ser 

aperfeiçoada” (relatório da experiência com OA). Comenta sobre a ampliação da rede de 

troca de conhecimentos por meio da formação continuada: maior possibilidade de 

compartilhamento de experiências, presencial e à distância (perfil final). 

 A professora P4 atribui importância à formação continuada, pois acredita que “[...] 

somente através de estudos e capacitações vamos aperfeiçoar nossas práticas, tornando 

nossas aulas interessantes, dinâmicas  e possibilitando que os alunos tenham uma 

aprendizagem significativa” (relatório da experiência com OA). 

 Concatenando a situação inicial da professora P4 com a discussão da análise dos 

seus dados, a qual explicitou aprendizagens e mudanças, notamos as diversas contribuições 

da formação continuada para essa docente. 

 

6.3.3. Os casos especiais 

 

O grupo dos casos especiais é constituído por professoras que possuíam quase 

nenhum conhecimento das tecnologias, por uma professora que apresentou ser a que tinha 

um melhor domínio e maior experiência em relação às TICE‟s em todo o grupo de 

participantes, e por uma professora que está entre as cinco professoras que realizaram a 

tarefa de trabalhar com o OA em sua turma, venceu a barreira do medo e levou seus alunos 
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para trabalhar no laboratório de informática. Assim, denominamos de casos especiais as 

professoras: P50, P8, P5 e P29.  

Analisamos os dados de todos os casos especiais e focamos na descrição da análise 

do caso da docente P50. A seguir, inserimos trechos da transcrição e de registros produzido 

por ela. 

 A partir dos dados obtidos no questionário do perfil inicial e dos primeiros registros 

do caso especial P50 nas atividades, podemos traçar sua situação inicial no processo vivido: 

 

- Não cursou nenhuma disciplina de informática na Educação. 

- Tem conhecimento em informática e não possui facilidade em lidar com as novas 

tecnologias da informática. 

- Utiliza o computador e a internet com frequência. 

- “Não me sinto preparada para utilizar as tecnologias da informática em minhas aulas, 

pois não tenho conhecimento nem formação adequados” (perfil inicial). 

- Já utilizou a sala de inclusão digital com os alunos, em uma média de 4 vezes ao ano. 

- Normalmente não utiliza nenhuma tecnologia da informática em suas aulas. 

- Não se baseia em nenhuma Teoria de Aprendizagem para desenvolver o trabalho com a 

informática. Justifica: “[…], pois não as conheço.” (perfil inicial) 

- Conhece alguns jogos. 

- Compartilha suas experiências por meio de conversas informais. 

- Motivos para fazer o curso: conhecer novas tecnologias e provocar interesse nos alunos 

pelas aulas. 

- Espera do curso: atualização, inovação, aprendizagem, conhecimentos, diversificação na 

forma de ensinar Matemática. 

- No fórum sobre o uso do laboratório de informática, comentou sobre sua inexperiência e 

insegurança, e expõe seu desejo de aprender, pedindo orientação:  

 

Acho muito interessante levar nossos alunos para sala de informática, 

porém não tenho experiência alguma e com insegurança não consigo 

levar meus alunos. Gostaria que alguém me orientasse na melhor forma 

de começar, assim vou adquirindo segurança e terei mais "coragem" de 

levá-los. (Professora P50) 

 

 De posse dos dados da professora P50, pudemos elencar alguns conhecimentos 

adquiridos em relação às TICE‟s. A professora comentou, no meio do processo, que está 

“conhecendo novos instrumentos de aprendizagem” (AP – 3º enc.) – os OA's, ampliando o 
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repertório de ferramentas digitais para o uso nas aulas de Matemática. A falta de 

conhecimento foi relacionada pela professora com o fato de não se sentir preparada para 

usar as TICE‟s. Como reflexo desse conhecimento adquirido, argumenta: “comecei a não 

ter receio de utilizar o computador na sala de aula” (AP – 3º enc.). 

 Esse avanço da professora em relação à segurança no uso das TICE‟s desencadeou 

em uma primeira experiência de aula de Matemática com o uso de um OA, representando 

um rompimento da falta de segurança. Pode-se afirmar que ela se dispôs a experimentar e 

implementar novas ideias, com coragem, atitude e entusiasmo. 

 No planejamento dessa aula, a professora considerou os aspectos da TAS, o que 

indica aprendizagem sobre a construção do conhecimento. Em sua sequência didática, as 

primeiras atividades planejadas e trabalhadas com os alunos visavam sondar e resgatar os 

conhecimentos prévios dos alunos, o que remete à condição de ocorrência “conhecimentos 

prévios” e à ação do professor de “ouvir o aluno”.  

 

ANTES: Sondar o conhecimento dos alunos quanto à utilização dos 

instrumentos de medidas para medir comprimentos e distâncias.  

DEPOIS: Analisar os resultados encontrados e retirar as dúvidas que 

porventura existirem, dando oportunidade para que todas as duplas 

exponham sua opinião, tanto em relação ao conhecimento construído, 

quanto à dinâmica da sala, anotando as informações. 
 

Antes da introdução do conteúdo, utilizou instrumentos de medidas e explicou a 

transformação de unidades de medidas, fazendo uso do recurso facilitador “organizador 

prévio” da aprendizagem significativa.  

Trabalhou com os alunos em grupo, oportunizando a interação e a troca de ideias, o 

que caracteriza o uso do recurso facilitador “linguagem”. Além disso, a professora 

preocupou-se em escolher um OA cujo conteúdo faz parte do dia a dia do aluno – 

“Matemática da planta das casas e dos mapas” –, trabalhando com outro recurso facilitador 

da aprendizagem significativa.  

 A professora P50 que, no primeiro encontro, comentou que não conhecia nenhuma 

teoria de aprendizagem e, por isso, não utilizava em suas aulas, planeja e realiza um aula 

com base na TAS, procurando trabalhar os aspectos aprendidos. 

 O relato das atividades acima aponta também o alcance dos objetivos da professora 

P50, traçados no princípio da formação, de conhecer novas tecnologias, provocar interesse 

nos alunos pelas aulas e diversificar a forma de ensinar Matemática. Ademais, indica o 



224        

 

conhecimento da professora sobre o planejamento de uma aula com base na TAS, bem 

como a avaliação do OA com base no mesmo saber.  

Fundamentando essa aprendizagem, Valente (1999) destaca que a formação deve 

possibilitar ao professor compreender o porquê e como integrar o computador em sua 

prática pedagógica, recontextualizando o processo de aprendizagem. 

 A professora P50, no começo do curso, comentou que normalmente não utilizava as 

TICE‟s em suas aulas. Com o passar do tempo, fomos percebendo um avanço da 

professora nesse aspecto, por meio da experiência vivenciada com OA em sua turma e, 

após a finalização do curso, a professora nos procurou solicitando ajuda na escolha de 

OA's que utilizaria em suas aulas no laboratório de informática; o que demonstra o início 

de uma prática de uso dessas novas metodologias. 

 Comparando a situação inicial da professora P50 com a discussão da análise dos 

seus dados, a qual explicitou aprendizagens e mudanças, finalizamos, assim, a descrição 

das contribuições da formação continuada para essa docente. 

  

6.4. Caminhando para as considerações finais 

 

Finalizando esse capítulo, concluímos que os participantes da pesquisa não 

passaram imunes pela experiência da formação continuada vivenciada, havendo grandes e 

pequenas mudanças, aprendizagens amplas e restritas; mas, podemos afirmar que 

ocorreram contribuições para esses professores, sendo elas de diferentes naturezas e de 

forma particular em cada indivíduo. Portanto, como afirma Ferreira (2003, p. 41), se o 

professor se apropria de um novo saber, acredita em seu potencial para a facilitação da 

aprendizagem, adapta-o a sua realidade, e “o avalia, analisa, repensa e refaz”, podemos 

considerar que ocorreram mudanças. 

Tornaram-se realidade, em nosso processo de formação continuada, as palavras de 

Guérios (2005), pois os momentos de formação continuada converteram-se em prática do 

professor e na inovação de seus fazeres, bem como os conhecimentos adquiridos nos 

momentos formais interagiram com a vida do professor, em relação aos aspectos 

profissionais e pessoais. Enfim, os conhecimentos profissionais dos professores foram 

construídos por meio da reflexão, investigação e das ações de criticidade, iniciando um 

processo de transformação que, com seriedade e interesse, poderá ser consolidado 

posteriormente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Acredito que esse seja um dos propósitos da formação continuada, 

tornar o professor um profissional preparado para enfrentar desafios, ser 

um profissional-pesquisador. Quem tem esse perfil não sai da “zona de 

risco”, se acostuma com essa situação e sabe lidar com ela. Está sempre 

em busca de novos conhecimentos e novas estratégias para facilitar a 

aprendizagem dos alunos e se aproximar da linguagem deles. Também 

não creio que essa postura deva ser única dos profissionais da educação, 

mas de qualquer área. No mundo atual tudo muda muito rápido e a 

tecnologia nos dá condições riquíssimas de trabalho, para tanto, os 

profissionais que querem desenvolver bem sua função devem 

constantemente se aperfeiçoar e atualizar”. (Professor P19) 

 

 Esta pesquisa investigou os indícios de mudanças e aprendizagens, considerados 

como contribuições para o professor de Matemática, no campo das concepções e das 

práticas dos professores de Matemática da Rede Municipal de Ensino de Ipatinga – MG, 

que se envolveram no processo de formação continuada sobre os Objetos de Aprendizagem 

na perspectiva da aprendizagem significativa.  

Levamos em consideração, principalmente, o envolvimento desses docentes em um 

processo de busca, aprendizagem, mudança, planejamento, ação, trabalho em grupo, 

reflexão, análise e investigação, envolvendo o uso dos OA's com base na TAS nas aulas de 

Matemática, de forma crítica e com novas posturas. 

 Desde o início da pesquisa, dedicamo-nos aos estudos do referencial teórico que 

fundamentou nossa investigação, os quais foram essenciais para encaminhar o trabalho e 

consolidar a proposta. Durante um período de cinco meses, focamos na concretização da 

pesquisa de campo, verificando as contribuições relativas às mudanças e aprendizagens 

para o professor de Matemática. Podemos afirmar que atingimos o nosso alvo. 

 Ao longo da investigação, procuramos responder à questão de investigação, norte 

dessa pesquisa: Como a participação em um curso de formação continuada focado na 

utilização de Objetos de Aprendizagem, na perspectiva da Teoria da Aprendizagem 

Significativa, contribui para formação de professores de Matemática? 

 Para alcançar o nosso objetivo, o cenário foi propício. Iniciamos nosso trabalho 

como Assessora Pedagógica de Matemática no início do ano de 2010. Deparamo-nos com 

uma realidade na qual os professores não atribuíam importância à formação continuada e, 

portanto, não participavam dos encontros. Enfrentamos o desafio de conquistar esses 

professores a ponto de se sentirem motivados a participar das formações, de perceberem a 
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importância desses encontros para o seu aprendizado e de utilizarem em suas aulas as 

novas metodologias propostas, aprendidas, discutidas e avaliadas na formação.  

 Para isso, tomamos iniciativas como o envio de convite pessoal aos professores 

para os encontros, de recebê-los com um cartão de boas vindas, mantermos contato 

constante com eles por meio de emails, colocarmo-nos à disposição para auxiliá-los em 

suas necessidades; enfim, refletir a importância do professor como pesquisador na sala de 

aula e como participante de cursos de formação, com vistas ao aperfeiçoamento de sua 

prática pedagógica.  

 Perez (2009) argumenta que é de suma importância o professor de Matemática ter 

consciência de que sua prática é importante e merece uma reflexão coletiva. Com esse 

objetivo e a partir das ações desencadeadas, conseguimos a frequência da maioria dos 

professores de Matemática da rede nos encontros de formação continuada. 

Para a formação continuada da pesquisa, decidimos utilizar uma dinâmica. Fizemos 

um banner com a imagem de uma árvore em cuja raiz estava indicado “Formação 

Continuada”.  Como a raiz é o meio pelo qual a árvore se alimenta, delineamos a analogia 

de que a formação continuada é um dos meios pelo qual buscaríamos contribuições, como 

aprendizagens e mudanças, para o professor de Matemática. Assim, em cada miolo de flor 

escrevemos o nome de um participante e, estando este presente nos momentos de 

formação, recebia uma pétala a ser acrescentada em sua flor, o que indicava que a 

formação continuada estava contribuindo para o crescimento daquele participante.  

Com esse trabalho, acreditamos ter auxiliado na construção da consciência do 

professor de que sua prática é importante e merece momentos de reflexão, criando um 

cenário de motivação do professor para a participação do processo de formação. Do grupo 

inicial de 55 professores, tivemos uma variação no número de participantes que oscilou 

entre 57% e 100%. Assim, para alcançar o nosso objetivo, o incentivo à participação na 

formação influenciou na presença e o envolvimento dos professores foi primordial. 

Além dessa iniciativa, o cenário criado teve como diretrizes as crenças, concepções, 

saberes da experiência e os valores do professor. O ponto de partida e de chegada sempre 

foi a prática cotidiana docente. Preocupamo-nos em criar um suporte para o trabalho do 

professor e um espaço de comunicação que propiciasse a interação entre os participantes, 

nos momentos presenciais e à distância, praticando a metodologia do trabalho em grupo na 

perspectiva da cooperação e do pensar-fazer coletivo.  

Para alcançar o nosso objetivo, a natureza das atividades influenciou as 

aprendizagens e mudanças. Stahl (1997) ressalta que a resistência dos professores e a sua 
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inércia ainda são grandes para o uso das tecnologias da informática. Porém, alguns fatores 

podem influenciar positivamente a aceitação dos professores e diminuir essa resistência, 

tais como: a percepção da facilidade de uso, da vantagem de sua utilização em relação às 

outras mídias, da compatibilidade com o ambiente e da possibilidade de experimentar e 

comprovar sua eficácia.  

A natureza das atividades que foram propostas buscou levar os professores a 

perceberem a facilidade do uso do computador aprimorando suas habilidades; as 

potencialidades das novas mídias frente aos métodos tradicionais de ensino; a relação 

estreita que existe entre os nossos alunos e as tecnologias; e, além disso, terem, por meio 

dos conhecimentos construídos e do suporte recebido, a oportunidade de experimentar uma 

aula com um OA, o que corresponde a novas experiências didáticas com inovações 

metodológicas, cuja ação poderia desencadear em outras práticas semelhantes. 

O processo de formação continuada visava envolver o professor nas seguintes 

atividades: em um processo de recursividade, possibilitando-o agir e refletir sobre suas 

ações, aprendizagens e mudanças; na investigação sobre sua prática e a realidade 

educacional; na avaliação e análise crítica das metodologias utilizadas, como os OA's, suas 

potencialidades e seus limites; na relação entre teoria e prática; na aprendizagem de novos 

referenciais teóricos, como uma teoria de aprendizagem, a qual, por meio da influência da 

estrutura cognitiva, determina estratégias que podem facilitar a aprendizagem matemática 

dos alunos. Todos esses elementos, segundo Guérios (2005), são fundamentais para a 

formação do professor. 

O fato de elaborarmos uma proposta de formação que atendesse às necessidades 

atuais dos professores foi decisivo. Segundo Costa (2004), a formação do professor de 

Matemática está em evidência e, na sociedade da informação, a inserção dos recursos 

tecnológicos exige que os atores educacionais redefinam os seus papeis e aprendam a lidar 

com novos recursos. A temática da formação é, portanto, emergente no paradigma atual. 

Tal é a necessidade do professor de se adequar às características da nova realidade e de 

adquirir aprendizagens, que todos os participantes, em seus registros e comentários iniciais, 

explicitaram o desejo de aprender a lidar melhor com as tecnologias na Educação.  

Além da temática geral da formação corresponder a uma necessidade atual, todos 

os temas trabalhados também seguiram essa mesma perspectiva. Ao longo do processo de 

formação, nada foi previamente definido, inclusive os temas a serem estudados e as 

atividades a serem desenvolvidas. Esses foram sendo elaborados segundo as necessidades 

mostradas pelos professores nos comentários feitos, nas atividades realizadas e nas 
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concepções explicitadas. O conteúdo da formação foi se constituindo na ação, de posse dos 

dados coletados nos encontros presenciais e nas atividades à distância.  

Todos esses elementos nos auxiliaram na busca por respostas à questão de 

investigação, no alcance do objetivo da nossa pesquisa e, portanto, nos resultados obtidos.  

Influenciados por esses aspectos descritos, os resultados da pesquisa mostraram, em 

linhas gerais, que o grupo de professores participantes, as protagonistas e os casos 

especiais: aprenderam a trabalhar com os OA's; ampliaram seu repertório de ferramentas 

digitais para o uso nas aulas de Matemática; aperfeiçoaram sua habilidade em lidar com as 

tecnologias da informática, aumentando a frequência ao uso do computador e da internet; 

se consideram melhor preparados e com mais segurança e facilidade para utilizar as 

TICE‟s e os OA's em sua prática pedagógica; aprenderam a trabalhar na “Plataforma 

Moodle”; aprenderam aspectos sobre a TAS; acreditam que os OA's são suportes 

importantes para a aprendizagem significativa de Matemática; passaram a inserir a 

informática no planejamento; aprenderam a planejar uma aula utilizando o laboratório de 

informática; destacaram um maior prazer do aluno em aprender por meio de aulas 

inovadoras; aprenderam a avaliar um OA e uma Sequência Didática segundo a TAS; 

enfatizaram a importância do pensar-fazer coletivo e da troca de experiências; aumentaram 

a dimensão de seus relacionamentos; estabeleceram metas para seus alunos e para seu 

próprio desenvolvimento profissional. 

 A pesquisa mostra que o trabalho entrelaçado entre professores e pesquisador, 

envolvidos em um movimento de refletir a própria prática pedagógica e aliado à utilização 

dos OA's na perspectiva da TAS, pode contribuir para a vida profissional do professor. 

Ademais, todos os grupos analisados avaliaram e concluíram que o trabalho com os OA's 

oferece suporte para a promoção da aprendizagem significativa. 

Esses dados elucidam que o uso das TICE‟s na prática pedagógica pode engendrar 

transformações na cultura profissional do professor. Porém, é necessário que outros 

elementos do contexto educacional também concentrem esforços na busca por essa 

transformação. 

Em virtude dessa realidade, além das contribuições, os dados também apontaram 

que pesquisas nessas áreas passam por problemas, dificuldades e limitações. Um dos 

problemas que vivenciamos foi a diminuição da participação dos professores nas 

atividades à distância da plataforma Moodle, justificada pela falta de tempo devido ao 

excesso de atividades. Se o envolvimento dos professores fosse maior nessas atividades, as 

contribuições obtidas também teriam sua dimensão ampliada. Outro problema, é que nem 
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sempre o professor tem as TICE‟s disponíveis nas escolas de forma adequada à sua 

realidade, o que dificulta sua incorporação em novas práticas.  

Nem todas as propostas foram implementadas como esperávamos. Na atividade de 

experiência com o OA, o professor precisaria escolher um OA sobre um conteúdo estudado 

ou a estudar, analisá-lo segundo a TAS, elaborar uma sequência didática para a realização 

do trabalho com esse OA, implementar a proposta e, depois, refletir sobre suas ações e os 

resultados obtidos, registrando suas percepções num relatório. Destacando a importância 

dessa atividade, Penteado (2009) faz menção a uma das principais recomendações das 

pesquisas sobre a formação de professores para o uso das TICE‟s: a existência de ações no 

local de trabalho.   

Mesmo diante de sua importância, somente cinco professoras, do grupo total de 

participantes, realizaram a atividade dessa forma descrita. Alguns professores até 

experimentaram o OA em sua aula; porém, não sistematizaram sua experiência segundo as 

diretrizes propostas para a realização da atividade, o que não nos permitiu tomar posse de 

sua visão global sobre a aula. Se o professor participante que não realizou a atividade 

conforme prescrito, assim o tivesse feito, relataríamos tantas outras contribuições, 

possivelmente relevantes para a sua vida profissional. 

Identificamos resistências na incorporação de uma maneira diferente de ensinar 

Matemática baseando-se numa teoria de aprendizagem, de conduzir suas aulas, de encarar 

e de estar na profissão. Mudanças nesse aspecto existiram, porém mais pontuais e menos 

profundas quando comparadas com as relacionadas à incorporação das tecnologias. Esse 

fato demonstra a limitação da formação continuada que, sozinha, não consegue romper 

com certos paradigmas, necessitando do envolvimento de outros elementos de todo um 

contexto.  

Identificar mudanças não é uma tarefa fácil. Bairral (2005) destaca que não é fácil 

identificarmos as mudanças no perfil dos professores durante cursos de curta duração, pois 

o pensamento crítico é um processo no qual se analisa em longo prazo. Assim, a mudança 

é lenta e processual. Fundamentando essa realidade, fazemos menção ao relato da 

professora P19: “Como já disse anteriormente não foi essa SD ou esse OA em si que me 

levou a mudar algumas visões e atitudes; isso vem ocorrendo desde o curso do Gestar II e 

foi se aprimorando no curso de OA”. Por conseguinte, talvez algumas mudanças possam 

ter ocorrido sem que fossem percebidas, e outras poderão acontecer posteriormente, sem 

que saibamos. 
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Frente aos problemas encontrados e às contribuições obtidas, alcançamos, para um 

grupo de professores, o patamar que desejávamos: os desafios propostos pelo paradigma 

emergente foram superados, pois ao refletirem sobre a ação docente, iniciaram um trabalho 

com seus alunos adotando uma postura diferenciada, ultrapassando barreiras antes 

consideradas intransponíveis, utilizando boas metodologias tecnológicas, oferecendo aos 

educandos aprendizagens para toda a vida e atendendo às demandas da sociedade da 

informação; potencializou-se a atividade desse professor de Matemática com o uso das 

TICE‟s; os caminhos desse profissional foi transformado e refeito, e eventuais concepções 

pedagógicas retrógadas, rompidas; as práticas de sala de aula foram reavaliadas e moldadas 

como parte integrante de suas novas identidades pessoais de professores; agora se vêem 

como novos sujeitos, únicos e singulares, modificados, como caracteriza Bairral (2005, p. 

51): “[…] agentes potencialmente ativos e comprometidos em mudar situações […]”.   

Como formadora responsável pelo projeto, aprendi com essa experiência. Aprendi 

as estratégias que podem ser utilizadas, conforme a TAS, para facilitar a aprendizagem 

matemática de nossos alunos. Mesmo tendo um conhecimento dessa teoria, anterior a esse 

processo de estudo, conhecê-la mais profundamente me fez repensar melhor a minha 

prática e o meu modo de ensinar Matemática. Aprendi que a leitura nos faz enveredar por 

um caminho de conhecimento, cuja dimensão de crescimento é impossível de mensurar. 

Aprendi na prática, além das argumentações das leituras feitas, que a formação continuada 

é um dos caminhos para possíveis aprendizagens e mudanças na vida profissional do 

professor. Aprendi que trabalhar com um grupo de professores representa uma tarefa de 

grande recompensa quando vislumbramos os avanços, as mudanças, os crescimentos e as 

aprendizagens.  

Vale ressaltar que os caminhos percorridos em nossa pesquisa, para que 

conhecimentos fossem adquiridos pelos professores e mudanças fossem experimentadas, 

não constituem uma receita pronta e acabada a ser seguida. Pelo contrário, não existe uma 

receita, pois trabalhar a inserção da informática na prática docente com base numa teoria 

de aprendizagem não é uma tarefa fácil, em virtude dos obstáculos a serem enfrentados, 

das barreiras a serem vencidas, dos paradigmas a serem quebrados, da lentidão de um 

processo de transformação. Ademais, “essas mudanças vão requerer certo tempo para 

serem assimiladas nas práticas profissionais” (PONTE, 2009, p. 6). 

Esperamos ainda, que outras contribuições para esse professor de Matemática 

sejam vislumbradas, oriundas das experiências vivenciadas na formação continuada sobre 

os OA's com base na TAS, e de tantas outras que porventura possam experimentar.  Nosso 
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desejo é que também outros professores compartilhem das ideias aqui apresentadas e que 

haja um engajamento de muitos para que as aulas de Matemática se transformem num 

ambiente que promova a aprendizagem significativa com suporte das novas tecnologias. 

Que o professor de Matemática busque intensivamente a transformação da sua prática e 

sua formação continuada!  

Entretanto, nosso trabalho não termina por aqui. A Educação precisa ser sempre 

questionada e reelaborada, visto que o exercício de adaptar às formas de ensinar e de 

aprender e às inovações é contínuo e nunca terá fim. Nesse viés, o professor precisa se 

enveredar continuamente em processos de formação continuada, a fim de discernir as 

contribuições dessas transformações para a sua formação e prática pedagógica, tendo como 

base aspectos teóricos e metodológicos. Portanto, novas pesquisas com frequência 

surgirão, com o escopo de equacionar a Educação às exigências da sociedade de um novo 

dia. 

Chegada a hora de concluir, sentimos que ao encontrarmos o que procurávamos 

atingir como alvo, ansiamos mais do que nunca continuar. Assim, terminamos essa etapa 

com a consciência de que os OA's na perspectiva da TAS abrem possibilidades para todos 

nós, educadores matemáticos, desenvolvermo-nos profissionalmente. 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A 

PERFIL INICIAL DO PROFESSOR PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

Nome (opcional): 

Sexo: Idade: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA 

Graduação: Ano de conclusão: 

Especialização:    Ano de conclusão: 

Especialização:    Ano de conclusão: 

Já cursou alguma disciplina de Informática na Educação? 
Qual era o foco deste trabalho? 
 
 
 

  Na graduação ou na especialização?   
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

Tempo de regência no ensino 
fundamental: 

Tempo de regência no ensino 
médio: 
 

Tempo total de regência: 

HABILIDADES COM A INFORMÁTICA 

Técnicas  

Você tem algum conhecimento em informática? 

Tem facilidade de lidar com as novas tecnologias da informática? 

Utiliza o computador? Com que frequência? 
 

Com qual objetivo? 
 
 
 

Utiliza a internet?      Com que frequência? 
 

Com qual objetivo? 
 
 
 

Pedagógicas 

Você acredita que somente os recursos comuns utilizados em uma aula de Matemática são suficientes para se 
aprender de forma significativa? Você se sente preparado para utilizar as tecnologias da informática em suas 
aulas de Matemática? Por quê? 
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Já utilizou a sala de inclusão digital de sua 
escola para trabalhar com conteúdos 
matemáticos? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com qual objetivo? Com que frequência?Há quanto tempo?
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quais ferramentas da informática você utiliza em suas aulas? 
 

Em qual Teoria de Aprendizagem você se 
baseia para trabalhar com a informática 
em suas aulas? Por quê? 
 
 
 
 
 

Você conhece algum objeto de aprendizagem? 
 
 

Já utilizou algum objeto de aprendizagem 
em suas aulas? Qual(is)? 
 
 
 
 
 

Você acredita que as tecnologias da informática são suportes importantes para a aprendizagem de 
Matemática? Por quê? 
 
 
 
 
 

Você compartilha frequentemente suas experiências didático-pedagógicas com algum grupo de professores? 
Como isso acontece? Comente. 
 
 
 
 

SEU INTERESSE 

Que importância você atribui a um curso de formação continuada sobre tecnologias para o desenvolvimento 
profissional do professor de Matemática? O que você julga ser importante trabalhar nesse curso? 
 
 
 

 Qual (is) o (s) motivo (s) que o levou a fazer esse curso? 
 
 
 

O que espera desse curso? 
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APÊNDICE B 

 

AVALIAÇÃO DE UM OA COM BASE NA TAS 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE UM OA COM BASE NA TAS 

CONDIÇÕES DE OCORRÊNCIA 

CONHECIMENTO PRÉVIO   

Ideia, imagem, proposição, modelo, 

conceito, existente na estrutura cognitiva 

do aprendiz, e que esteja relacionada(o) 

com a sua experiência de vida, cultura e 

sociedade. 

 

Que características têm o OA que 

remetem aos conhecimentos prévios dos 

alunos?  

 

Quais os conhecimentos prévios, o aluno 

deve ter para resolver as atividades do 

OA? 

PREDISPOSIÇÃO EM 

APRENDER 

Não é motivação, mas implica 

motivação. É uma intencionalidade, 

um esforço, um foco. Não no 

sentido de gostar, mas de querer. 

 

 

Que características têm o OA que 

possam implicar a motivação do 

aluno em aprender, "o querer" 

fazer as atividades? 

MATERIAL POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVO 

É aquele que oferece suporte para que um 

conteúdo possa ser aprendido. 

 

Esse OA oferece condições para que o 

conteúdo das atividades seja aprendido? 

Por quê? 

 

 

 

  

RECURSOS FACILITADORES 

LINGUAGEM 

Envolve as diversas formas de linguagem, 

como: escrita, fala, imagem, som, etc. É 

um instrumento imprescindível para a 

interação pessoal, discussão e negociação 

de significados. A negociação de 

significados consiste na troca, diálogo ou 

intercâmbio através da interação entre 

alunos, professor e material educativo. 

 

Quais tipos de linguagem o OA utiliza 

em suas atividades?  

 

O OA favorece a interação entre o aluno 

e o conteúdo, entre o aluno e outro 

aluno, entre o aluno e o professor? Por 

quê? 
 

DIA A DIA 

Ponte entre o conhecimento 

científico e o mundo em que o 

aluno vive. Relacionar os 

conteúdos com o cotidiano do 

aluno. 

 

 

Que características possuem o 

OA que remetem ao dia a dia do 

aluno? Como o OA associa o 

conteúdo matemático à realidade 

do aluno? 

ORGANIZADOR PRÉVIO 

Os organizadores prévios são materiais 

instrucionais apresentados antes do 

conteúdo a ser aprendido. Constroem uma 

“ponte cognitiva” entre o que o aluno sabe 

e o que deveria saber (construir o 

conhecimento prévio que ainda não 

possui), ou ajudá-lo a relacionar o novo 

conhecimento com o seu conhecimento 

prévio já existente. 

O OA utiliza uma introdução para 

trabalhar os conhecimentos prévios dos 

alunos, necessários para rever os saberes 

básicos para a resolução das atividades? 

Como ela é feita? 

 

Se você utilizar um organizador prévio 

para esta atividade, como faria e quais 

conteúdos você trabalharia? 
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APÊNDICE C 

 

QUESTIONÁRIO DE ANÁLISE DOS OA's TRABALHADOS 

 

Dupla:________________________________________________________________ 

 

Por favor, responda as questões abaixo de acordo com a sua visão em relação ao OA que 

você experimentou nesse encontro.  

 

1 - Na realização das atividades do OA, onde ocorreram suas maiores dificuldades? 

Explique. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2 - Você tem alguma sugestão de mudança ou acréscimo nas atividades ou na sua forma de 

realização, visando sua real aplicação didática? Descreva. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3 - Você usaria esses objetos em suas aulas? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

RELATÓRIO DA EXPERIÊNCIA COM O OA EM MINHA TURMA 

 

Professor:_______________________Escola Municipal:_______________________ 

Ano/Série: _______ OA escolhido: ________________________________________ 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Objetivos 

 

 

 

 

Conteúdos 

 

 

 

Tempo estimado  

 

 

 

 

 

Desenvolvimento 

 

 

 

 

 

Etapas:  

 

 

 

 

 

Antes 

 

Durante 

 

 

 

 

Depois 

 

 

 

 

Avaliação 
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AVALIAÇÃO DE UM OA COM BASE NA TAS 

CONDIÇÕES DE OCORRÊNCIA 

CONHECIMENTO PRÉVIO   

Ideia, imagem, proposição, modelo, 

conceito, existente na estrutura cognitiva 

do aprendiz, e que esteja relacionada(o) 

com a sua experiência de vida, cultura e 

sociedade. 

 

Que características têm o OA que 

remetam aos conhecimentos prévios dos 

alunos?  

 

Quais os conhecimentos prévios, o aluno 

deve ter para resolver as atividades do 

OA? 

PREDISPOSIÇÃO EM 

APRENDER 

Não é motivação, mas implica 

motivação. É uma intencionalidade, 

um esforço, um foco. Não no 

sentido de gostar, mas de querer. 

 

 

Que características têm o OA que 

possam implicar a motivação do 

aluno em aprender, "o querer" 

fazer as atividades? 

MATERIAL POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVO 

É aquele que oferece suporte para que um 

conteúdo possa ser aprendido. 

 

Esse OA oferece condições para que o 

conteúdo das atividades seja aprendido? 

Por quê? 

 

 

 

 

 

 

  

RECURSOS FACILITADORES 

LINGUAGEM 

Envolve as diversas formas de linguagem, 

como: escrita, fala, imagem, som, etc. É 

um instrumento imprescindível para a 

interação pessoal, discussão e negociação 

de significados. A negociação de 

significados consiste na troca, diálogo ou 

intercâmbio através da interação entre 

alunos, professor e material educativo. 

 

Quais tipos de linguagem o OA utiliza 

em suas atividades?  

 

O OA favorece a interação entre o aluno 

e o conteúdo, entre o aluno e outro 

aluno, entre o aluno e o professor? Por 

quê? 
 

DIA A DIA 

Ponte entre o conhecimento 

científico e o mundo em que o 

aluno vive. Relacionar os 

conteúdos com o cotidiano do 

aluno. 

 

 

Que características possuem o 

OA que remetem ao dia a dia do 

aluno? Como o OA associa o 

conteúdo matemático à realidade 

do aluno? 

ORGANIZADOR PRÉVIO 

Os organizadores prévios são materiais 

instrucionais apresentados antes do 

conteúdo a ser aprendido. Constroem uma 

“ponte cognitiva” entre o que o aluno sabe 

e o que deveria saber (construir o 

conhecimento prévio que ainda não 

possui), ou ajudá-lo a relacionar o novo 

conhecimento com o seu conhecimento 

prévio já existente. 

O OA utiliza uma introdução para 

trabalhar os conhecimentos prévios dos 

alunos, necessários para rever os saberes 

básicos para a resolução das atividades? 

Como ela é feita? 

 

Se você utilizar um organizador prévio 

para esta atividade, como faria e quais 

conteúdos você trabalharia? 
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1) Qual foi o nível de envolvimento dos alunos nas atividades propostas? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

2) Você acredita que a realização de atividades com a utilização destes objetos pode 

promover um melhor entendimento, por parte dos alunos, da Matemática envolvida? Por 

quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3) Em sua opinião, a realização das atividades pode contribuir para uma aprendizagem 

significativa dos conhecimentos por parte de seus alunos? Por quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4) Na realização da atividade exploratória, onde ocorreram suas maiores dificuldades? 

Explique. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5) Você tem alguma sugestão de mudança ou acréscimo nas atividades ou na sua forma de 

realização, visando uma melhor aplicação didática? Descreva. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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6) O que essa experiência pode trazer para o seu desenvolvimento profissional em relação 

à inovação de ideias, conhecimentos, prática na sala de aula, visão profissional e ao 

pensar-fazer coletivo? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7) Quais mudanças você observou em seu papel como professor e no papel do aluno?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

8) Qual a modificação ocorrida nos modos de trabalho, na capacidade de interação e de 

comunicação entre professor-aluno e aluno-aluno? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9) Qual importância você atribui em compartilhar com os seus colegas essa sua 

experiência? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10) Reflita sobre sua prática usual na sala de aula e essa nova experiência vivenciada. Faça 

comparações, cite características e relate sua conclusão. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E 

 

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO 

 

 

 

 

 

4º Encontro de Formação Continuada – 2012  

Disciplina: Matemática       Data: 04/06/2012 

 

       Aspectos Avaliados Ótimo Bom Regular 

Organização e Planejamento    

Contribuição das informações para a 

prática 

   

Clareza e objetividade na exposição    

Considerações/Sugestões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Departamento Pedagógico – Seção de Ensino Formal 

CENTRO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA - CENFOP 
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APÊNDICE F 

                                        AVALIAÇÃO DO PROFESSOR: __________________________________________________________ 
 

  

Por favor, responda as questões abaixo de acordo com a sua visão sobre si mesmo em relação às aprendizagens e mudanças ocorridas em 

sua vida profissional, até esse encontro, por meio das experiências vivenciadas nessa proposta de formação. Fique à vontade para responder as 

questões.  

 

Mudanças ocorridas em relação à (ao): 
Descreva (o que e como) 

Até o 3º Encontro A partir do 4º Encontro A partir do 5º Encontro 

(    ) 

 

 

 

 

 

Aprendizagem sobre tecnologia em 

educação e em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(    ) 

 

 

 

 

 

Aprendizagem sobre construção do 

conhecimento. 
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(    ) 

 

 

 

 

 

Novas metodologias (uso e 

avaliação/análise). 

 

 

 

 

 

 

  

(    ) 

 

 

 

 

 

Sua postura e papel como professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(    ) 

 

 

 

 

Visão da postura e do papel do 

aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(    ) 

 

 

 

Habilidades adquiridas. 
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(    ) 

 

 

 

 

Planejamento das aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(    ) 

 

 

 

 

 

Forma de trabalhar/práticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(    ) 

 

 

 

 

 

Reflexão sobre e na ação. 
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(    ) 

 

 

 

 

 

Pensar-fazer coletivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(    ) 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionamentos profissionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(    ) 

 

 

 

 

 

 

Sua participação nos encontros 

presenciais de formação. 
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(    ) 

 

 

 

Sua participação nas atividades à 

distância de formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(    ) 

 

 

 

 

 

 

Meta(s) para seus alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(    ) 

 

 

 

 

 

Meta(s) para o seu desenvolvimento 

profissional. 
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APÊNDICE G     

                                     

PERFIL FINAL DO PROFESSOR PARTICIPANTE DA PESQUISA 

 
Finalizado nosso curso de formação continuada, vamos verificar AS CONTRIBUIÇÕES alcançadas.  
Fique à vontade para responder as questões. Sua identidade será preservada. 
 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

Nome: 

HABILIDADES COM A INFORMÁTICA 

Técnicas  

Você adquiriu algum conhecimento em informática? Qual (is)? 
 
 
 

Você aperfeiçoou sua habilidade em lidar com as novas tecnologias da informática? Descreva. 
 
 
 
 
 

Houve alguma mudança na forma e na frequência de você utilizar o computador? Qual (is)? 
 
 
 
 
 

Houve alguma mudança na forma e na frequência de você utilizar a internet? Qual (is)? 
 
 
 
 
 
 

Pedagógicas 

Você tem utilizado a sala de 
inclusão digital de sua escola 
para trabalhar com conteúdos 
matemáticos? 
 
 
 
 
 

Quais ferramentas da 
informática você tem 
utilizado em suas aulas? 
 

Durante sua participação no curso houve alguma 
alteração na frequência da utilização do 
laboratório de informática? Descreva. 
 

O recurso computador passou a constituir a sua profissão no que tange a sua utilização para a facilitação da 
aprendizagem significativa de seus alunos? Justifique. 
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Quais os reflexos de mudança na sua prática de sala de aula, o uso do computador provocou? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quais são seus fundamentos ou quais aspectos você considera agora para o planejamento e a realização de uma 
aula com as novas tecnologias? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em quais aspectos, a realização das atividades dessa formação contribuiu para que você se sinta melhor preparado 
para utilizar as TICE’s e os OA em sua prática pedagógica?     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você acredita que as TICE’s, em especial os objetos de aprendizagem, são suportes importantes para a 
aprendizagem significativa de Matemática? Por quê? 
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CONTRIBUIÇÕES 

Que importância você atribui a esse curso de formação continuada sobre tecnologias para o desenvolvimento 
profissional do professor de Matemática? Justifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que essa experiência trouxe para o seu desenvolvimento profissional em relação à inovação de ideias, de 
conhecimentos, de prática na sala de aula? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como o pensar-fazer coletivo, por meio do ambiente virtual e presencial, contribuiu para o seu 
desenvolvimento profissional? Pretende continuar essa interação com os colegas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste os principais conhecimentos adquiridos por você nesse curso. 
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APÊNDICE H     

                                     

TUTORIAL MOODLE 1 

 

INSTRUÇÕES PARA USO DA PLATAFORMA MOODLE (1) 

 www.matematicasignificativa.com.br/moodle  

 
1. ACESSANDO O CURSO OA & TAS NA PLATAFORMA MOODLE: 

Siga o passo a passo clicando onde indica a seta. 
 

a) Escreva seu nome de usuário e sua senha e clique em acesso: 

 
 

b) Clique no link do curso “Contribuições dos OA....” 

 

 

http://www.matematicasignificativa.com.br/moodle
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2. VISUALIZANDO AS DATAS DAS FORMAÇÕES: 

Clique em Fórum de Notícias 

 
 

3. ESCREVENDO NA WIKI: 

a) Clique em “Nosso primeiro encontro” 
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Obs.: Clicando nos links abaixo do wiki, como slides e vídeo você tem acesso aos materiais 
utilizados em nosso primeiro encontro. 

 
b) Após acessar a wiki, clique em editar: 

 

 
c) Digite o seu trecho e clique em salvar: 
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4. CONFIGURANDO SEU PERFIL: 

a) Clique em MINHAS CONFIGURAÇÕES DE PERFIL (à esquerda da página do curso OA & 

TAS): 

 

b) Clique em modificar perfil: 
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c) Escreva em DESCRIÇÃO informações que considera importantes sobre sua vida profissional, 

uma imagem ou frase que você gosta muito. Enfim, use a sua criatividade para descrever a si 

mesmo!!! 

 

Logo após, clique em ESCOLHA UM ARQUIVO para anexar uma foto que você gostaria de 

colocar em seu perfil. 
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d) Para finalizar, clique em Atualizar perfil 
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APÊNDICE I     

                                    

TUTORIAL MOODLE 2 

 

INSTRUÇÕES PARA USO DA PLATAFORMA MOODLE (2) 

 www.matematicasignificativa.com.br/moodle  

 
1. ACESSANDO O CURSO OA & TAS NA PLATAFORMA MOODLE: 

Siga o passo a passo clicando onde indica a seta. 
 
a) Escreva seu nome de usuário e sua senha e clique em acesso: 

 
 

b) Clique no link do curso “Contribuições dos OA....” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.matematicasignificativa.com.br/moodle
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2. ESCREVENDO NO FÓRUM: 

a) Clique em ATIVIDADE 1 - COMPARTILHE EXPERIÊNCIAS!!! (Se você já utilizou 

tecnologias da informática e/ou o laboratório de informática com seus alunos nas 

aulas de MATEMÁTICA) 

OU... 

Clique em ATIVIDADE 2 - POR QUÊ? (Se você ainda não utilizou tecnologias da 

informática e/ou o laboratório de informática com seus alunos nas aulas de 

MATEMÁTICA) 

 

 

b)  Leia as informações no topo da página e, logo após, clique em EXPERIÊNCIA DE AULA DE 

MATEMÁTICA COM USO DE TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA (ATIVIDADE 1) OU USO DO 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E/OU DAS TECNOLOGIAS DA INFORMÁTICA NAS AULAS DE 

MATEMÁTICA (ATIVIDADE 2). 
 

http://www.matematicasignificativa.com.br/moodle/mod/forum/view.php?id=17
http://www.matematicasignificativa.com.br/moodle/mod/forum/view.php?id=32
http://www.matematicasignificativa.com.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=1
http://www.matematicasignificativa.com.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=1
http://www.matematicasignificativa.com.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=2
http://www.matematicasignificativa.com.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=2
http://www.matematicasignificativa.com.br/moodle/mod/forum/discuss.php?d=2
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c) Clique em RESPONDER. 
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d) Escreva sua mensagem. Se desejar incluir anexos, vá em ANEXO – ADICIONAR. Depois, 

clique em ENVIAR MENSAGEM AO FÓRUM. 
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APÊNDICE J     

                                    

MATERIAL DE APOIO PARA O ENVIO DA ATIVIDADE: 

"Experiência com OA em minha turma"  
 

Envie seu Relatório da experiência com OA em minha turma pela plataforma Moodle, 
anexando o arquivo da seguinte forma (lembre-se de que o documento do relatório deve estar 
salvo em seu computador ou pendrive): 
 
a) Clique sobre a Tarefa “Relatório da Experiência com OA em minha turma” 

 
b) Logo, clique em ENVIAR UM ARQUIVO 
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c) Para anexar o documento, clique em ESCOLHA UM ARQUIVO. 

 

d) Depois, clique em ENVIAR UM ARQUIVO. 

 

e) Vá agora em PROCURAR para localizar seu arquivo no computador ou pendrive, e clique em 

PROCURAR. 
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f) Para finalizar, clique em ENVIAR ESTE ARQUIVO. 
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APÊNDICE K 

 

ATIVIDADE: AULA DO PORTAL DO PROFESSSOR 

 

Equações do 1º grau com uma incógnita 

Autor e Co-autor(es) 

Autor: Claudia Renata Pauleto do Prado 

BRASILIA - DF COL MADRE CARMEN SALLES 

Co-autor(es): Maria Terezinha Gaspar 

Estrutura Curricular 

Modalidade / Nível de Ensino Componente Curricular Tema 

Ensino Fundamental/ Final Matemática Equações 

 

O que o aluno poderá aprender com esta aula: Escrever equações equivalentes 

usando o processo aditivo ou multiplicativo; Encontrar a solução de uma equação do 1º 

grau usando o processo aditivo ou multiplicativo. 

Duração das atividades: Três aulas de 50 minutos 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno: Operações com 

números inteiros 

 

Sala de aula!  

Professor, para realizar essa atividade é necessário que os alunos já tenham 

conhecimento sobre o que são equações. Para isso, você pode introduzir o assunto com 

alguns problemas, por exemplo, “Um número somado 12 é igual a 25. Que número é 

esse?” “Que número que multiplicado por 6 dá 126?”, questione-lhes quais seriam 

esses números, e como eles resolveram. 

Peça aos alunos que escrevam os problemas propostos usando apenas números, 

o sinal da operação, o sinal de igual e símbolo para representar o número desconhecido. 

Escreva no quadro as diferentes representações dos alunos e negocie um único símbolo, 

de preferência o "x" para que possam usar no recurso que será sugerido a seguir. 

Depois diga-lhes que isso pode ser escrito de uma forma matemática, que são as 

equações e como traduzir esse problemas em equações: “x+12=25” “6x=126”. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/perfil.html?id=6
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Depois de resolverem alguns problemas desse tipo, converse também a respeito 

de uma balança de dois pratos, como funciona, o que acontece, caso ela esteja 

equilibrada, se você retirar ou colocar algo em apenas um dos pratos. O que é necessário 

fazer para que ela continue em equilíbrio. 

Caso os alunos não conheçam uma balança de dois pratos, seria interessante 

levar uma para a sala de aula. Para isso você pode construir uma com potinhos, barbante 

e um pedaço de arame ou madeira. 

  

 

 

 

 

 

 

Relacione, então, as equações com uma balança de dois pratos, onde o sinal de 

igual seria o equilíbrio; e o primeiro e o segundo membro da equação são os pratos 

respectivamente. 

 

Laboratório de informática! 

Leve os alunos para o laboratório de informática e solicite que abram o site: 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_201_g_4_t_2.html, onde encontrarão uma 

equação apenas com valores positivos, que deve ser montada na balança com os 

elementos apresentados. 

Peça aos alunos que representem a expressão do lado esquerdo da igualdade na 

balança. “O que aconteceu?” Agora eles devem representar o lado direito da equação 

no segundo prato. “O que acontece?” Aqui você estará levando-os a observar o 

equilíbrio da balança. 

 Depois os alunos deverão clicar em “New problem” e representar as equações 

na balança. Peça para que anotem em uma folha as equações que representaram. 

 Após montarem a equação na balança, deverão clicar no botão continue, será 

solicitado, então, que o aluno escolha uma das quatro operações e um valor e ao clicar 

em “Go!” ou “Enter” será escrito uma nova equação equivalente. Dessa forma, o aluno 

deverá usar o processo aditivo ou multiplicativo para resolver a equação. 
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Peça que aos alunos que anotem todo o procedimento realizado para encontrar a 

solução das equações, que você poderá utilizar para avaliar a atividade. 

Aqui você pode sugerir que eles resolvam um certo número de equações que o próprio 

programa apresenta ou ainda pedir para que criem uma equação. 

Depois, peça-lhes que cliquem em “Create Problem” e escrevam, por exemplo a 

equação: x+3=0x+7 e cliquem em “Begin”. Questione sobre qual a equação que ficou 

representada? Em seguida, peça para que representem na balança e encontrem o valor 

de x. 

 

Importante:  

Vale ressaltar que o programa não permite colocar mais de 10 cubinhos em um 

prato da balança, por isso, para resolver a equação, os alunos deverão usar outros 

procedimentos, por exemplo, dividir a equação toda por um mesmo divisor. 

Após terminarem essa atividade, solicite que entre em outro site: 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_324_g_4_t_2.html onde encontrarão outra 

balança, porém com elementos negativos. 

Seguindo os mesmos procedimentos da atividade anterior, deverão encontrar a 

solução da equação. Novamente peça para que anotem todos os procedimentos e 

determine um número mínimo de equações que deverão resolver. 

 

Dicas e Sugestões: 

Professor, é importante ressaltar que as equações que o programa apresenta não 

são iguais, sendo assim, os alunos terão resolvidos equações diferentes. Mesmo que 

tenham resolvidos a mesma equação, eles poderão utilizar processos diferentes, o que 

não impede uma resposta correta. Assim, incentive os alunos a utilizar e a anotar todos 

os procedimentos que são necessários para resolver uma equação. 

  

Avaliação: 

Você pode usar como avaliação a participação nas atividades, as contribuições 

dadas, os procedimentos utilizados para a resolução e as folhas com as equações 

resolvidas com todo o procedimento. Valorize os procedimentos corretos mesmo que 

errem o resultado final. 
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APÊNDICE L 

 

ATIVIDADE: CONSTRUÇÃO DE APPLET COM O GEOGEBRA 

 

 Disponibilizamos um protocolo de construções no qual além de mostrar passo a 

passo a construção do OA, pretendia também instigar os professores a entender o 

processo. Os professores seguiram o seguinte tutorial para a construção do applet do 

Teorema de Pitágoras: 

 

1. Verifique se na tela de seu arquivo do Geogebra estão disponíveis os eixos, a malha e 

a janela de álgebra. Retirá-los da tela desmarcando no menu Exibir: Eixo, malha e 

janela de álgebra. 

2. Construir um triângulo – ferramenta polígono. 

3. Construir quadrados de forma que um de seus lados esteja sobre um lado do 

triângulo – ferramenta polígono regular. 

 Clicar sobre os dois pontos extremos dos lados. Abrirá uma janela na qual você 

escreverá o número de vértices da figura a ser construída: 4 (quadrado). Clicar em 

OK. 

4. Determinar a medida dos ângulos internos do triângulo – ferramenta ângulo. Clicar 

sobre os vértices, de três em três, no sentido horário. 

5. Colorir internamente as figuras, a fim de diferenciar entre elas as suas áreas. 

  Clicar com o botão direito na parte interna do polígono – clicar em propriedades. 

Clique em Cor, escolha a cor e clique em fechar. Realize esse mesmo procedimento 

para os 4 polígonos. 

6. Calcular a área dos polígonos – ferramenta área. Clicar na parte interna de cada 

polígono. 

7. Modificar a cor da medida da área de cada polígono, adequando-a a cor da parte 

interna do polígono. 

8. Organize as medidas das áreas na parte externa da figura criada. Use a ferramenta 

mover. 

9. Salvar a atividade em formato .html (applet). 

a) Arquivo – Exportar – Planilha Dinâmica como página da WEB (html).  

b) Na janela que abriu, escreva: Título (da atividade), Autor, Texto acima da 

construção (como manipular o applet), Texto abaixo da construção (atividades 
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sobre o applet). Clique em Exportar. Será aberta uma página do navegador com o 

applet construído. 

 

 

 

A seguir, responderam as seguintes questões e analisaram-nas, observando as 

possibilidades que o uso desse OA oferece ao tema matemático em questão. 

1. Clique sobre um dos pontos dos vértices do triângulo ABC e arraste. Observe o que 

acontece e anote. 

2. Utilizando a ferramenta anterior, forme um triângulo acutângulo. Anote na tabela a 

área do triângulo ABC e a área de cada quadrado. 

3. Utilizando a ferramenta anterior, forme um triângulo obtusângulo. Anote na tabela a 

área do triângulo ABC e a área de cada quadrado. 

4. Utilizando a ferramenta anterior, forme um triângulo retângulo. Anote na tabela a 

área do triângulo ABC e a área de cada quadrado. 
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5. Observe, em cada linha da tabela, as áreas do triângulo e dos quadrados. Estabeleça 

uma relação entre essas áreas em cada caso. 

6. No caso do triângulo retângulo, qual o significado dessa relação? 

 

 

Tipo do 

triângulo 

ABC 

Área do 

triângulo 

ABC 

Área 

quadrado 

__________ 

Área 

quadrado 

__________ 

Área 

quadrado 

__________ 

Relação 

entre as 

áreas 

 

 

Acutângulo 

  

     

 

Obtusângulo 

  

     

 

Retângulo 

 

     

 

 O applet “Área Máxima” foi criado para analisar e resolver o seguinte problema: 

Dado um retângulo com perímetro 10 unidades, encontrar a dimensão do retângulo que 

pode ser formado, que tem a maior área. 

 Disponibilizamos um protocolo de construções no qual além de mostrar passo a 

passo a construção do OA, pretendia também instigar os professores a entender o 

processo. Os professores seguiram o seguinte tutorial para a construção do applet Área 

Máxima: 

 

1. Verifique se na tela de seu arquivo do Geogebra estão disponíveis os eixos, a malha e 

a janela de álgebra. Deixo-os visíveis - Menu Exibir: Clique em Eixos, em Malha e em 

Janela de Álgebra. 

2. Primeiro vamos fazer a nossa largura máxima 5. Clique na ferramenta Segmento 

definido por dois pontos. 

3. Clique na origem (0,0), gerando o ponto A, e clique no ponto (5,0), gerando o ponto 

B. 

4. Renomeie o ponto B: Clique com o botão direito em B, Renomear, escreva L, OK. 
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5. Crie um ponto sobre o segmento AL: Clique em Novo Ponto, clique sobre AB. 

6.  Renomeie o ponto criado, chamando-o de D. O ponto D será (w,0). 

7. Mova o ponto D sobre AL – ferramenta mover. Observe a janela de álgebra. AD será 

um dos lados do retângulo. 

8. Vamos agora determinar a altura e a largura do nosso retângulo, estabelecendo 

relação entre elas. O comprimento de AD será o valor de x na coordenada do ponto D. 

Para obter o x de D, escreveremos no campo de entrada: w=x(D). Pressione a tecla 

ENTER. Isso significa que o valor de w será o valor de x do ponto D. Veja w 

adicionado na janela de álgebra. 

9. Mova o ponto D sobre AL – ferramenta mover. Observe a janela de álgebra. 

10. Como 2p = 10, então 2h + 2w = 10. Para determinar a altura h do nosso retângulo 

com base na largura, escreveremos no campo de entrada: h=(10-2*w)/2. Veja h 

adicionado na janela de álgebra. 

11. Criar o ponto B com coordenadas B(0,h). No campo de entrada, escreva B=(0,h) e 

pressione ENTER. 

12. Mova o ponto D e observe a relação entre a altura e a largura do nosso retângulo. 

13. Determinar o terceiro vértice do retângulo. Clique na ferramenta Reta Perpendicular, 

clique no ponto B e, em seguida, no eixo y. 

14. Determinar o quarto vértice do retângulo. Clique na ferramenta Reta Perpendicular, 

clique no ponto D e, em seguida, no eixo x. 

15. Ferramenta Novo Ponto – Clique na interseção das duas retas construídas. 

16. Se necessário renomeie o ponto gerado, denominando-o C. 

17. Construção do retângulo ABCD: Ferramenta polígono. Clique nos vértices do 

polígono na seguinte ordem: A, B, C, D e A. 

18. Esconder as duas retas: Clique sobre a reta com o botão direito do mouse, exibir 

objeto. 

19. Determinar a área do polígono: Ferramenta área. Clique no interior do polígono. 

20. Mova o ponto D e observe. 

21. Criar o ponto P. Escreva no campo de entrada: P=(w, polígono1). Pressione ENTER. 

Observe na janela de álgebra que w é a medida da base do retângulo e “polígono 1” é 

o nome dado à área do retângulo. 

22. Habilitar rastreamento: clique com o botão direito do mouse sobre o ponto P, 

habilitar rastro. 

23. Mova o ponto D e observe. 
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24. Salvar a atividade em formato .html (applet). 

a) Arquivo – Exportar – Planilha Dinâmica como página da WEB (html).  

b) Na janela que abriu, escreva: Título (da atividade), Autor, Texto acima da 

construção (como manipular o applet), Texto abaixo da construção (atividades 

sobre o applet). Clique em Exportar. Será aberta uma página do navegador com o 

applet construído. 

 

 

 

 

A seguir, responderam as seguintes questões e analisaram-nas, observando as 

possibilidades que o uso desse OA oferece ao tema em questão. 

1. Mova o ponto D. O que você observa? Registre todas as suas observações. 

2. O que você pode dizer sobre a curva formada sobre os traços do ponto P? 

3. Qual a relação entre a curva formada e a área do retângulo? 

4. Qual é a maior área possível do retângulo? 

5. Quando o retângulo está com sua maior área, qual a posição do ponto P na curva? 

Justifique. 

6. Qual comprimento de AD dá o retângulo de maior área? 
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7. Qual é a característica do polígono formado quando o retângulo está com sua área 

máxima? 

8. Escreva o perímetro do retângulo utilizando as variáveis h e w e os dados do 

problema. 

9. Utilizando apenas a variável w, escreva a sentença matemática que expressa a área do 

retângulo. 

10. Transforme essa sentença em uma equação e determine w para que a área do 

retângulo seja máxima. 

11. Qual a relação entre a solução do problema encontrada no exercício anterior e o 

ponto P na curva? 
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APÊNDICE M  

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE EQUAÇÃO DO 1º GRAU USANDO O OA 

“EQUAÇÕES DO 1º GRAU COM BALANÇA” DO NLVM. 

 

Objetivos 

- Conhecer o ramo da Álgebra como parte da Matemática e seu o 

desenvolvimento. 

- Relacionar aritmética e álgebra. 

- Formar habilidades algébricas. 

- Compreender significativamente o processo de resolução de equação 

do 1º grau.  

Conteúdos 
- Introdução à Álgebra. 

- Equação do 1º grau. 

Tempo 15 aulas 

 

 

 

 

 

Desenvolvim

ento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas: Atividade 1:  

 

Objetivos: Sondar e resgatar os conhecimentos prévios 

dos alunos. 

 

- Atividade sobre o número dos sapatos N = (5C+28)/4 

- Retomar os conhecimentos sobre operações inversas 

e números opostos ou simétricos. 

 

Atividade 2:  

 

Objetivo: Conhecer aspectos da origem e do 

desenvolvimento da álgebra. Perceber a utilidade do 

desenvolvimento deste ramo da Matemática para a 

resolução de problemas enfrentados pela sociedade. 

 

- Vídeo História da Álgebra 

 

Atividade 3: Adaptação de Teles (2004) 

 

Objetivos: Relacionar aritmética e álgebra. Construir 

habilidades algébricas (generalização e operações 

inversas). 

Máquina de calcular: 
 

Máquina: 

Entrada  Saída 

  

  

  

  

  
 

1) Máquina que soma “n”.  

2) Máquina que subtrai “n”.  

3) Máquina que multiplica por “n”. 

4) Máquina que divide por “n”.  
 

 

 

 

Antes 
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Dar a entrada e pedir a saída (raciocínio aritmético) e 

vice-versa (raciocínio com operações inversas). 

 

 

Atividade 4:  
 

Objetivos: Construir habilidades algébricas 

(generalização). 

 

Observando as sequências, encontre uma regularidade 

e represente o padrão em linguagem corrente e em 

linguagem matemática.  

 

a) Em cada quadrado, relacione o número de pontos 

em cada lado com o número de pontos no total. 

 

 
 

b) Em cada conjunto de mesas enfileiradas, relacione o 

número de lugares com o número de mesas de cada 

conjunto. 

 

 
 

Atividade 5: Adaptação de Melara e Souza (2008 ) 

 

Objetivos: Construir habilidades algébricas. Distinguir 

o significado de igualdade em aritmética e em álgebra.  

 

a) Neste exercício você está vendo uma linha de sete 

pontos. 

 
As outras linhas estão escondidas, cada uma com sete 

pontos. Como eu poderia escrever o número total de 

pontos se não sei o número exato de linhas? 

 

b) Este segmento está dividido em várias partes. Você 

só pode ver uma delas. Como você representaria o 

comprimento dele? 

 
c) Este retângulo está parcialmente encoberto e 

dividido em partes iguais. Represente a área dele, 

usando letras. 
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d) Temos duas caixas de lápis de cor, de mesma 

capacidade: P1 e P2. As duas possuem uma quantidade 

indefinida de lápis, X e Y, respectivamente. Sabemos 

que para completar P1 faltam 6 lápis e, para completar 

P2, faltam 10 lápis.  

 

A partir dessa situação, estimular os alunos, depois de 

alguns exemplos do professor, a fazer afirmações a 

respeito do assunto e justificá-las. 

 

- Exemplos do professor: 

 

a) Temos duas caixas de lápis de cor, de mesma 

capacidade: P1 e P2: P1 = P2  

b) Para completar P1 faltam seis lápis e, para 

completar P2, faltam dez lápis: P1 = x + 6 p e P2 = y 

+10 p, então: x + 6 p = y +10 p. 

c) Se retirar um lápis de uma caixa, a igualdade x + 5 p 

= y + 10 p fica verdadeira? Como ela deveria ficar para 

ser considerada verdadeira nesse caso? 

 

- Escrever novas igualdades e justificá-las. 

- Escrever uma igualdade e pedir a um colega pra 

justificá-la.  

  

Atividade 6: 

 

Objetivo: Conhecer e situar a balança de dois pratos no 

contexto histórico. Pesquisar os instrumentos 

utilizados para se medir a massa dos objetos em 

diferentes épocas. Aprender a manipular a balança de 

dois pratos.  

 

Associar a ideia de funcionamento da balança de dois 

pratos ao brinquedo gangorra de um parque de 

diversões. 

 

Atividade 7: Adaptação de Barboza (2010) 

 

 

Objetivos:  

Fazer uma analogia entre o equilíbrio da balança de 

dois pratos e a igualdade de uma equação. 
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Diferenciar sentença aberta de sentença fechada, 

conhecer termo, membro, grau, igualdade (na 

aritmética e na álgebra), desigualdade e incógnita. 

Construir o conceito de equação. 

Construir uma balança de braço com um cabide e duas 

sacolas (trabalho em dupla). 

 

- Comparar pesos de alguns objetos. 

- A partir das situações colocadas pelo professor, 

construir sentenças matemáticas de igualdade e 

desigualdade, abertas e fechadas, utilizando linguagem 

em prosa e linguagem matemática. 

- Retirar e colocar pesos na balança. Concluir o que se 

deve fazer para que a balança continue em equilíbrio.  

- Representar, nas sentenças matemáticas, as ações 

realizadas na balança. 

- Separar as expressões em grupos de acordo com suas 

características (igualdade, desigualdade, com ou sem 

incógnita). 

- Determinar sentenças aberta e fechada, termo, 

membro, grau, igualdade e incógnita.  

- Conceituar equação. 

- Propor uma situação na balança e pedir ao colega que 

a registre seguindo os mesmos passos anteriores. 

- Resolver os problemas propostos seguindo os 

mesmos passos anteriores. 
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 Durante 

Atividade 8:  

Objetivo: Resolver equações do 1º grau, envolvendo 

números positivos, usando diferentes linguagens: 

algébrica, simbólica e em prosa. 

 

a) Ir para o laboratório de informática explorar o OA 

“Equação do 1º Grau” (somente com números 

positivos). 

Na Ficha de Acompanhamento do aluno, descrever, 

detalhadamente, as estratégias utilizadas para a 

resolução da equação, de forma algébrica, simbólica e 

em prosa, justificando cada ação. Enquanto um colega 

manipula o OA e ambos discutem os passos a serem 

dados, o outro aluno registra as informações 

solicitadas na Ficha de Acompanhamento. 

b) Trocar as funções dos alunos. 

c) Usar a ferramenta do OA de construir equações. 

Um colega constrói uma equação para que o outro a 

resolva. Anotar na Ficha de Acompanhamento o aluno 

que elaborou a equação, o aluno que a resolveu, a 

equação construída e o resultado encontrado 

d) Trocar as funções dos alunos. 

e) Desligar os monitores. 

f) Cada dupla deverá socializar, com o restante da 

turma, as estratégias utilizadas para a resolução e o 

que achou da atividade realizada. 

 

Atividade 9:  

Objetivo: Resolver equações do 1º grau, envolvendo 

números positivos e negativos, usando diferentes 

linguagens: algébrica, simbólica e em prosa. 

 

a) Ir para o laboratório de informática explorar o OA 

“Equação do 1º Grau” (com números positivos e 

negativos). 

b) Discutir com os alunos, a fim de levantar hipóteses, 

como poderiam ser representados os números 

negativos no OA. O professor deverá mediar a 

discussão e elucidar a representação dos números 

negativos no OA. 

c) Explorar o OA. Na Ficha de Acompanhamento do 

aluno, descrever, detalhadamente, as estratégias 

utilizadas para a resolução da equação, de forma 

algébrica, simbólica e em prosa, justificando cada 

ação. Enquanto um colega manipula o OA e ambos 

discutem os passos a serem dados, o outro aluno 

registra as informações solicitadas na Ficha de 

Acompanhamento. 
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Um colega constrói uma equação para que o outro a 

resolva. Anotar na Ficha de Acompanhamento o aluno 

que elaborou a equação, o aluno que a resolveu, a 

equação construída e o resultado encontrado 

d) Trocar as funções dos alunos. 

e) Desligar os monitores. 

f) Cada dupla deverá socializar, com o restante da 

turma, as estratégias utilizadas para a resolução e o 

que achou da atividade realizada. 

 

D
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Depois 

Atividade 10:  

 

Objetivos: 

- Encontrar a raiz das equações dadas. 

- Verificar se um número é ou não raiz de uma 

equação. 

- Resolução de equações incluindo conjunto verdade e 

conjunto universo. 

- Resolução de equações cujos resultados são números 

fracionários e de equações com coeficientes 

fracionários. 

 

Resolver exercícios e situações-problema de equação 

do 1º grau envolvendo os objetivos acima.  

Utilizar exercícios do tipo “Resolva” e “Situações-

problema”, inclusive aquelas dos livros didáticos que 

envolvem balança de dois pratos.  

 

A
v
a
li

a
çã

o
 

Atividade 11:  

 

- Trabalho em grupo (três): Criar uma situação-problema do cotidiano 

que necessite de conhecimentos de equação do 1º grau para resolvê-la. 

Com criatividade, apresentar a situação aos grupos de alunos da turma, 

solicitando que resolvam o problema. Cada grupo apresentará a sua 

solução, justificando as estratégias utilizadas. Para concluir, o grupo 

apresentador deverá apresentar a solução escolhida por eles. 

 

Atividade 12:  
 

- Propor exercícios com questões novas, com contexto e enunciados 

diferentes daqueles que foram utilizados no material de ensino, exigindo 

a máxima transformação do conhecimento; solucionar problemas; 

propor atividades seqüenciadas, que necessitam do conhecimento claro 

da anterior para a solução da seguinte; solicitar a diferenciação de ideias 

relacionadas e não idênticas; relacionar elementos aos seus conceitos. 
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APÊNDICE N 

 

Um breve histórico da Informática Educativa no Brasil 

 

Foram muitas as tecnologias que ao longo dos séculos estavam disponíveis para 

serem usadas nas salas de aula brasileiras, de acordo com a realidade de cada escola, e 

prometeram mudar o ensino. Como exemplos, podemos citar a cartilha de osso em 

1500, a lousa e o lápis em 1900, o projetor de slides em 1950, o mimeógrafo em 1960, o 

retroprojetor em 1980, o data show e o computador em 1990, o laptop em 2005 e os 

iPads e tablets em 2011. 

Apesar de a informática ser um fenômeno cultural da segunda metade do século 

XX, tardiamente ela passou a fazer parte das mídias utilizadas nas escolas. Havia uma 

grande preocupação das máquinas dominarem os seres humanos, limitar a sua 

inteligência e substituir o professor. No entanto, foi impossível impedí-la de adentrar a 

escola. “[...] A crescente e irreversível presença do computador, dos recursos da 

informática em geral, nos mais corriqueiros atos da vida das pessoas, tornou 

indispensável, como ação do governo, a informatização da escola pública” (BRASIL, 

1997, p. 3).  

Os sistemas computacionais com fins educacionais acompanham a própria 

história e a evolução tecnológica. Essa história do computador na educação começa no 

Brasil na mesma época, com apenas poucos anos de diferença, dos países mais ricos, e 

existindo pontos convergentes entre suas propostas.  

Na década de 1950, quando os primeiros computadores com capacidade de 

programação e armazenamento de informação passaram a ser comercializados, surgiram 

os primeiros computadores na educação, tendo início com algumas experiências em 

universidades. A partir dos anos 1970, iniciou-se a informática na educação pública 

brasileira e, talvez pelas limitações técnicas, este início pouco repercutiu na cultura 

escolar que continua praticamente imutável em muitas escolas. Já na década de 1980, o 

governo adotou políticas e iniciou programas de informatização das escolas brasileiras. 

Uma das primeiras ações governamentais para a implementação da informática 

na educação brasileira foi o I Seminário Nacional de Informática Educativa, realizado 

em 1981 e relacionado à necessidade de formação de recursos humanos e à efetivação 

de centros pilotos de informática. Esse seminário abriu as portas para o surgimento do 

EDUCOM, FORMAR E PRONINFE.  
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O EDUCOM (Educação por computadores), iniciado em 1984, foi uma 

iniciativa pioneira do governo brasileiro na área da informática educativa, que tinha 

como objetivo criar centros pilotos em universidades brasileiras para pesquisar sobre o 

uso do computador na educação, a formação de professores da rede pública de ensino e 

a criação de softwares. Esse projeto foi implantado a partir de influências de 

experiências vivenciadas nos Estados Unidos e na França.  

O FORMAR, lançado em 1987, surgiu como um projeto do EDUCOM, a fim de 

formar trabalhadores com cursos de especialização, para trabalhar a informática na 

educação. Esses atuariam, em suas localidades, como multiplicadores do conhecimento 

adquirido, numa dinâmica em que “professor forma professor”. Nesses cursos aprendia-

se o domínio da tecnologia, as teorias educacionais e as propostas de disseminação do 

uso da tecnologia. A partir dessa ação, surgiram os CIEDs (Centro de Informática 

Educacional) em 17 estados brasileiros.  

O PRONINFE (Programa Nacional de Informática na Educação) surgiu em 1989 

para criar laboratórios e centros para a formação de professores, sendo o primeiro 

programa nacional de informática educativa no país. Esse programa se baseava nas 

ideias construcionistas de Papert e na concepção de educação transformadora de Paulo 

Freire. Conforme Almeida (2008), o intuito era romper a abordagem educacional 

fundamentada na transmissão de informações. 

Em 1996, o MEC criou a Secretaria de educação à Distância – SEED e o 

Programa TV Escola, tendo em vista incorporar as tecnologias na educação e atuar no 

desenvolvimento da educação a distância. 

Esses projetos descritos deram suporte para a criação do PROINFO (Programa 

Nacional de Informática na Educação), em 1997, cujo objetivo foi estimular e auxiliar a 

democratização e o emprego do computador nas escolas públicas de ensino fundamental 

e médio em todo o país. Esse programa equipou escolas e formou professores e técnicos 

nos NTE (Núcleos de Tecnologia Educacional). O PROINFO se destacou na abertura da 

possibilidade de elaboração de uma nova ecologia cognitiva, na construção de 

ambientes de aprendizagem semelhantes à vida e compostos por homens, máquinas e 

suas interrelações.  

Em 1999, iniciou-se no Brasil, e em outros países do mundo, a elaboração do 

Programa Sociedade da Informação. A partir desse programa, construiu-se o Livro 

Verde, no qual se definem aspectos fundamentais da relação do povo com as 

tecnologias da informação e comunicação. O capítulo 4 do livro aborda especialmente a 
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educação na sociedade da informação. Esse livro contempla um conjunto de ações a fim 

de impulsionar a Sociedade da Informação no Brasil em todos os seus aspectos: 

ampliação do acesso, meios de conectividade, formação de recursos humanos, incentivo 

à pesquisa e desenvolvimento, comércio eletrônico e desenvolvimento de novas 

aplicações (TAKAHASHI et. al, 2000).  

Logo após, outros programas foram criados, como a Rádio Escola, DVD Escola 

e a Rede Interativa Virtual de Educação – RIVED, destinados à implementação de 

tecnologias na educação e à preparação de professores para o seu uso. Como 

consequência, cada um deles, no seu tempo, hora, lugar e estrutura específica, fomentou 

as práticas pedagógicas com o uso das novas tecnologias (ALMEIDA, 2008). 

Em 2005, o MEC, em parceria com a SEED, criou o programa Mídias na 

Educação, que visava realizar a formação continuada de professores por meio da 

Educação à Distância. Segundo Almeida (2008), essa proposta possibilitou a invenção 

de novos usos das tecnologias de diferentes mídias na sala de aula. 

Um dos últimos projetos lançado pelo governo é o Projeto Um Computador por 

Aluno – UCA, que se desenvolve desde 2007 e se baseia na dimensão política da 

Educação delineada na pedagogia crítica de Paulo Freire. Ele tem como objetivo 

disponibilizar, nas escolas participantes do projeto, um computador (laptop educacional) 

para cada aluno, professor e gestor da escola básica, oferecer acesso à internet e 

preparar os docentes para o uso dessas tecnologias, a fim de imergir os atores 

educacionais no mundo digital, seja na sala de aula ou em qualquer outro lugar, além de 

criar uma nova cultura. Almeida (2008) relata que a inovação desse projeto está na 

concepção de interface, nas características de conectividade, interoperabilidade, 

mobilidade, interação e imersão, e que o encorajador desse desafio está no aprender 

com o outro.  

Como Kawasaki (2008, p. 40), percebemos que “transformação e mudança na 

Educação foram as palavras de ordem de todos esses projetos”. Assim, concluímos esse 

histórico com uma análise de Almeida (2008, p. 124): “No Brasil, a integração entre 

formação, investigação e prática pedagógica com o uso das TIC marca toda a sua 

história. O maior desafio ainda é a universalização das TIC e o amplo desenvolvimento 

de experiências exitosas.” 

 

 

 



291        

 

 

APÊNDICE O 

 

Panorama atual dos Objetos de Aprendizagem 

 

Para descrever o panorama atual dos OA's, façamos um breve percurso entre os 

repositórios de OA's disponíveis na web. É a partir deles que teremos uma noção da 

produção e do uso dos OA's em nosso contexto, além de poder perceber como a 

Matemática tem sido privilegiada em relação às diversas tecnologias existentes para a 

prática pedagógica. 

O Banco internacional de Objetos Educacionais
29

- BIOE foi criado em 2008 

pelo Ministério da Educação em parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Conta com a colaboração da Secretaria de Educação a Distância, do Departamento de 

Produção e Capacitação de Programas em EaD e está integrado ao Portal do Professor, 

também do Ministério da Educação. É um repositório que possui objetos educacionais 

de acesso público, em vários formatos e para todos os níveis de ensino, com uso 

estritamente educacional e licença por parte dos titulares dos direitos autorais para 

visualização, cópia, distribuição ou tradução. Atualmente possui 15.525 objetos 

publicados (sendo a maioria animações e simulações), 2.695 sendo avaliados ou 

aguardando autorização dos autores para a publicação e um total de 2.585.221 visitas de 

169 países. A área de Matemática é a que possui a maior quantidade de OA's, seguida 

da Física. Tem o objetivo de manter e compartilhar recursos educacionais digitais 

(áudio, vídeo, animação, simulação, software educacional, imagem, mapa, hipertexto). 

Espera-se, com esses objetos, estimular e apoiar experiências individuais dos diversos 

países. Dessa maneira, os países que já avançaram significativamente em relação ao uso 

das tecnologias na educação poderão auxiliar outros a se aprimorarem, e professores de 

todo o mundo podem acessar os recursos em sua própria língua, traduzir os que estão 

em outra língua, bem como publicar as suas produções em um processo de colaboração. 

Participam deste projeto a UNESP, UFSCAR e a UFRJ. 

O Grupo de Pesquisa e Produção de Ambientes Interativos e Objetos de 

Aprendizagem
30

 – PROATIVA teve início em 2001 sob a coordenação do professor Dr. 

                                                 
29

 Endereço: objetoseducacionais2.mec.gov.br (local onde foram obtidas as informações sobre o 

repositório). 

 
30

 Endereço: www.proativa.vdl.ufc.br (local onde foram obtidas as informações sobre o repositório). 
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José Aires de Castro Filho. Atualmente, o grupo conta com a participação de alunos de 

diversas áreas. Tem o objetivo de produzir objetos de aprendizagem (atividades 

multimídia, interativas, animações, simulações) nas áreas de biologia, ciências, 

matemática, química, linguagem e física; formar professores para a utilização de OA no 

ensino; e realizar pesquisas sobre a utilização desses objetos na escola, como forma de 

melhorar o aprendizado dos conteúdos escolares. Dedica-se à pesquisa e produção de 

OA's, os quais permitem que professores e alunos explorem conceitos específicos em 

diversas áreas de conhecimento, voltados para o ensino médio e fundamental. Conta 

com a parceria do GREat UFC, da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, da 

Secretaria Estadual de Educação do Paraná, da UNICAMP, da Utah State University e 

da University of Georgia. 

         O Laboratório Didático Virtual
31

 - LABVIRT é uma iniciativa da Escola do 

Futuro da Universidade de São Paulo (USP). É um projeto cooperativo entre a USP com 

a coordenação da Escola do Futuro, a Faculdade de Educação, a Escola Politécnica e a 

Escola de Comunicação e Artes. O LABVIRT tem como principal objetivo construir 

uma infra-estrutura pedagógica e tecnológica, denominada comunidade de 

aprendizagem, a qual facilite o desenvolvimento de projetos de física e química nas 

escolas, e incentive no aluno o pensamento crítico, o uso do método científico, o gosto 

pela ciência e principalmente a reflexão e compreensão do mundo que o cerca. Por meio 

de publicações, discussões, comentários, consultas e utilização por todos os 

participantes do projeto, obtém-se como resultado um centro de interação, troca e 

comunicação de informações, ideias e experiências. O projeto recebe apoio da Vitae, da 

Fundação Telefônica e da Secretaria de Estado da Educação.  

Os Serviços e Recursos Educacionais de Matemática
32

 - Mais surgiram a partir 

da experiência de dois profissionais da área de ensino e aprendizagem de Matemática, 

que adquiriram, em um convênio entre MEC e UNICAMP, o projeto M³ - Matemática 

Multimídia. A Mais é uma empresa fundada em 2010 por ex-alunos da UNICAMP que 

acreditam que ainda há muito a se fazer pelo ensino e aprendizagem de Matemática em 

nosso país.  

O objetivo desse projeto é desenvolver recursos educacionais multimídia na 

forma de vídeos, softwares, experimentos e áudios para o ensino de Matemática. A 

                                                 
31

 Endereço: www.labvirt.futuro.usp.br (local onde foram obtidas as informações sobre o repositório). 

 
32

 Endereço: www.mais.mat.br (local onde foram obtidas as informações sobre o repositório). 

http://www.m3.mat.br/
http://www.m3.mat.br/
http://www.unicamp.br/
http://www.labvirt.futuro.usp.br/
http://www.mais.mat.br/
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Mais mantém um repositório de objetos de aprendizagem livres para uso de estudantes e 

professores de Matemática, com mais de 150 recursos educacionais de diversas fontes e 

em diversas mídias (softwares, experimentos, áudios, vídeos e textos), organizados por 

conteúdo e sobre tópicos que abrangem desde o Ensino Fundamental até o Ensino 

Médio. Atualmente, oferece serviços para professores, estudantes e instituições de 

ensino que desejam atualizar as suas práticas educativas por meio de recursos 

multimídia e abordagens didáticas modernas, como cursos on-line para professores de 

Matemática, oficinas pedagógicas para professores e estudantes de todos os níveis de 

ensino, e desenvolvimento de objetos de aprendizagem.  

O Laboratório Virtual de Matemática da Unijuí
 33

 utiliza a informática no ensino 

de Matemática. Todo o conteúdo é elaborado na Unijuí em parceria com o NTE de Ijuí 

e RIVED/SEE/MEC com participação de alunos de Matemática, Física, Informática, 

Design e professores da rede Estadual e Municipal de municípios ligados à 36ª 

CRE/Ijuí. O Laboratório Virtual de Matemática contém material didático virtual e 

interativo para o ensino da Matemática na Educação Básica e no Ensino Superior, como 

modelos matemáticos, programas livres, links para sites relacionados com a 

Matemática, apostilas que envolvem conteúdos de Matemática, conteúdos de 

informática aplicados à Matemática, e informações quanto ao projeto de extensão “O 

Uso da Informática no Ensino da Matemática na Educação Básica”. 

O Portal Dia a Dia Educação
34

 da Secretaria do Paraná possui diversos recursos 

didáticos multimídia, como objetos de aprendizagem em forma de simuladores, 

animações, vídeos e áudios, todos acompanhados com manual de uso pedagógico para o 

professor. Tem como objetivo instrumentalizar os educadores da Rede Estadual de 

Educação do Paraná em sua prática pedagógica. Possui uma página denominada 

CONDIGITAL
35

, que integra diferentes mídias para o ensino dos conteúdos de 

Geometria e Medidas, Álgebra, Números e Funções. Esses conteúdos foram produzidos 

no Paraná em uma parceria entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior do Paraná (SETI) – Secretaria de Estado da Educação do Paraná 

                                                 
33

 Endereço: http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/ (local onde foram obtidas as informações 

sobre o repositório). 

 
34

 Endereço: www.matematica.seed.pr.gov.br (local onde foram obtidas as informações sobre o 

repositório). 

 
35

 Endereço: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=614  

http://www.projetos.unijui.edu.br/matematica/
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=614
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(SEED), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Estadual de Londrina 

(UEL) e Instituto de Tecnologia para o Desenvolvimento (LACTEC).  

A Coletânea de Entidades de Suporte ao uso de Tecnologia na Aprendizagem
36

 - 

CESTA foi idealizada pelo Centro Interdisciplinar de Novas Tecnologias na Educação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Por meio dasttecnologias de informática 

e comunicação, sua equipe cria material didático usando multimídia com interatividade 

que tornam mais efetivos os ambientes de ensino-aprendizagem apoiados na tecnologia 

de informação e comunicação.  

O projeto iniciou com o objetivo de sistematizar e organizar o registro dos 

objetos educacionais que vinham sendo desenvolvidos pela equipe da Pós-Graduação 

em Informática na Educação e do CINTED – Centro Interdisciplinar de Novas 

Tecnologias na Educação da UFRGS, para cursos de capacitação em Gerência de 

Redes, Videoconferência e no Pós-Graduação Lato-sensu Informática na Educação, 

todos em modalidade a distância e necessitando de considerável quantidade de material 

didático para apoiar as atividades de aprendizagem. Posteriormente, foram construídos 

por pesquisadores e alunos do PGIE/UFRGS diversos outros recursos de suporte à 

aprendizagem apoiada pela tecnologia da informação e comunicação. A fim de 

possibilitar a reutilização de tais recursos, foi projetado e implementado um serviço de 

diretórios para permitir o registro de objetos educacionais.  

O Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou 

o site EDUMATEC
37

 – Educação Matemática e Tecnologia Informática, que tem como 

objetivo a apresentação de material que trate do potencial da tecnologia informática no 

âmbito da educação matemática escolar. Possui ênfase nos softwares, especialmente 

naqueles que se caracterizam como ambientes de expressão e exploração, o que 

significa a oportunidade de viabilizar práticas pedagógicas que coloquem os alunos no 

papel de ativos aprendizes. Apresenta atividades que podem servir como apoio para o 

trabalho em sala de aula, assim como artigos e links. Os materiais produzidos não 

podem ser utilizados com finalidades comerciais; em cada novo uso ou distribuição do 

material, deve-se deixar claro os termos da licença de uso. Outro objetivo do site é 

oferecer suporte a cursos de extensão para professores de Matemática de escolas, na 

                                                 
36

 Endereço: www.cinted.ufrgs.br/CESTA (local onde foram obtidas as informações sobre o repositório). 

 
37

 Endereço: http://www.edumatec.mat.ufrgs.br/ (local onde foram obtidas as informações sobre o 

repositório). 

http://www.cinted.ufrgs.br/CESTA
http://www.edumatec.mat.ufrgs.br/
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modalidade a distância, com recursos de fórum e de chat, e também com facilidades 

para publicação de trabalhos em webfolios. 

A Rede Interativa Virtual de Educação – RIVED é um programa da Secretaria 

de Educação a Distância – SEED, criado em 2004, que tem por objetivo a produção de 

objetos de aprendizagem. Os conteúdos dos OA's são destinados ao ensino de Biologia, 

Química, Física e Matemática, visando estimular o raciocínio e o pensamento crítico 

dos estudantes e associar o potencial da informática às novas abordagens pedagógicas. 

O objetivo do RIVED é melhorar a aprendizagem das disciplinas da Educação 

Básica e a formação cidadã do aluno, além de realizar capacitações sobre a metodologia 

para produzir e utilizar os objetos de aprendizagem nas instituições de ensino superior e 

na rede pública de ensino. Os conteúdos produzidos pelo RIVED são públicos e são, 

gradativamente, licenciados pelo Creative Commons, garantindo os direitos autorais dos 

conteúdos publicados e possibilitando a outros copiar e distribuir o material.  

O Projeto RIVED/Fábrica Virtual tem como propósitos intensificar e transferir o 

processo de desenvolvimento de objetos de aprendizagem da SEED para as Instituições 

de Ensino Superior, e inserir novas abordagens pedagógicas que utilizem a informática 

nas licenciaturas das nossas universidades, a fim de gerar uma cultura de produção e uso 

de objetos de aprendizagem nas universidades, envolvendo os futuros licenciados e 

bacharéis. Esse projeto possui etapas específicas para o desenvolvimento de um OA, 

que são: desenvolvimento do design pedagógico, desenvolvimento do roteiro do objeto, 

desenvolvimento do guia do professor e desenvolvimento do padrão visual. O RIVED 

possui várias equipes parceiras na produção e uso dos OA's, que são as seguintes 

instituições: UFF, UFRG, UFRJ, UENF, USP, UFU, UNESP, UFOP, UFC, UFPB, 

UFMA, UFSM, UEMA, UFAL, UnB, UNIJUI e CEFET-GO. Segundo Bernardi et. al 

(2007), essa rede pode ser considerada uma das iniciativas mais relevantes de 

desenvolvimento de OA's por meio de normas e procedimentos.  

Entretanto, apesar do RIVED ser a principal iniciativa governamental para o 

desenvolvimento de OA's, essa rede enfrenta muitos problemas que a distanciam de um 

bom repositório, tais como: em sua ferramenta de busca, muitos OA's não são 

localizados e, portanto, existem, mas não aparecem no resultado; nem todos os 

interessados podem disponibilizar recursos nesse repositório; a maioria de seus OA's 

são construídos por meio da ferramenta Flash, o que dificulta a adaptação do OA aos 

objetivos das pessoas que irão utilizá-lo. Nesse contexto, é de suma importância, 
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conforme argumentam Araújo et. al (2010), identificar e propor melhorias para o 

RIVED a fim de que a educação pública seja beneficiada com os materiais produzidos. 

O National Library of Virtual Manipulatives – NLVM
38

, ou seja, a Biblioteca 

Nacional de Manipulativos Virtuais é um projeto que começou em 1999 para 

desenvolver uma biblioteca de materiais digitais manipulativos para o ensino de 

Matemática. A equipe de profissionais do NLVM pertence à Utah State University, que 

visa criar novas abordagens para o ensino de Matemática interativa. Os materiais 

disponíveis também são importantes para os professores de Matemática em serviço e 

pré-serviço. 

O Projeto Condigital
39

 – Produção de Conteúdos Educacionais Digitais 

Multimídia para Matemática – é um projeto da Universidade Cruzeiro do Sul – SP, que 

tem como um de seus objetivos disponibilizar aos alunos e professores objetos de 

aprendizagem variados, como áudio, vídeo, simulações e jogos, preocupando-se com a 

usabilidade e a acessibilidade destas mídias. Tem como alvo oferecer condições para a 

aprendizagem contextualizada e interdisciplinar visando transformar a educação escolar. 

O repositório Conteúdos Digitais para o ensino de Matemática e Estatística – 

CMDE
40

 é uma iniciativa da Universidade Federal Fluminense – UFF. No ano de 2007, 

professores do Instituto de Matemática e Estatística foram contemplados com recursos 

do MEC e MCT para o desenvolvimento de recursos digitais para o ensino da 

Matemática e Estatística. Nessa oportunidade, foram desenvolvidos vários softwares, 

experimentos educacionais e áudios, a maioria deles disponíveis para download a fim de 

possibilitar a utilização do OA offline. 

O Núcleo de Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem Significativa – 

NOAS
41

 é um núcleo de computação aplicada, destinado ao desenvolvimento de objetos 

de aprendizagem significativa, estruturados em simulações computacionais de 

fenômenos. É uma iniciativa do Colégio Cenecista Dr. José Ferreira da cidade de 

Uberaba – MG. O NOAS possui uma equipe de educadores, especialistas em softwares, 

                                                 
38

 Endereço: http://nlvm.usu.edu/en/nav/siteinfo.html (local onde foram obtidas as informações sobre o 

repositório). 

 
39

 Endereço: http://condigital.unicsulvirtual.com.br/info.jsp (local onde foram obtidas as informações 

sobre o repositório). 

 
40

 Endereço: http://www.uff.br/cdme/ (local onde foram obtidas as informações sobre o repositório: 

http://www.professores.uff.br/anafarias/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=3

2 
41

 Endereço: http://www.noas.com.br (local onde foram obtidas as informações sobre o repositório)  

 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/siteinfo.html
http://condigital.unicsulvirtual.com.br/info.jsp
http://www.uff.br/cdme/
http://www.professores.uff.br/anafarias/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=32
http://www.professores.uff.br/anafarias/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=32
http://www.noas.com.br/
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engenheiros, os quais, por meio da tecnologia digital, criam ferramentas para 

potencializar os processos de ensino e aprendizagem. 

O Núcleo de Educação Corporativa – NEC
42

 pertence à Universidade Estadual 

Paulista – UNESP. Seu foco é desenvolver pesquisas na área de Educação, uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação e Aprendizagem Organizacional, 

oferecendo e buscando soluções para os problemas de formação profissional.  

O núcleo desenvolve projetos nas áreas de Gestão do Conhecimento nas empresas, 

Cursos de Educação a Distância e criação de Objetos de Aprendizagem, por meio do 

ambiente virtual gratuito TeleEduc. 

O grupo RIVED – UNIFRA
43

 do Centro Universitário Franciscano, em Santa 

Maria – RS, desenvolve ações de transferência da metodologia RIVED para produção 

de conteúdos, desenvolvimento de conteúdos educacionais digitais para a Educação 

Básica e áreas do conhecimento, apoio à formação de professores para a utilização e 

gestão dos conteúdos educacionais digitais nas áreas de Biologia, Ciências, Filosofia, 

Física, Geografia, História, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática e Química. 

Apesar da existência de uma diversidade de OA's e repositórios, na visão de 

Nunes (2004), os OA's estão sendo utilizados ainda sem usufruir todo o seu potencial 

disponível de maneira plenamente funcional. Gallotta (2004) destaca que é necessário 

ter mais objetos à disposição e a criação de uma massa crítica desses objetos, a fim de 

aumentar a sua utilização no contexto da sala de aula. Segundo esses autores, uma 

grande parte das iniciativas para a produção de OA's é comercial, o que torna essa 

ferramenta distante do ensino das escolas públicas. Mesmo assim, a nível mundial, o 

Brasil pode ser considerado um dos países que possui as melhores práticas na produção 

e pesquisa de OA's de caráter público. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 Endereço: http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED (local onde foram obtidas as informações sobre o 

repositório)  

 
43

 Endereço: http://sites.unifra.br/default.aspx?alias=sites.unifra.br/rived (local onde foram obtidas as 

informações sobre o repositório) 

http://www.nec.fct.unesp.br/NEC/RIVED
http://sites.unifra.br/default.aspx?alias=sites.unifra.br/rived
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APÊNDICE P 

 

Sobre o GeoGebra e os applets 

 

 O GeoGebra é um software de Geometria Dinâmica para trabalhar 

principalmente a Geometria Euclidiana. Foi desenvolvido por Markus Hohenwarter e 

uma equipe internacional de programadores que atualizam o software constantemente, 

com foco em auxiliar no ensino e na aprendizagem de Matemática nas escolas. É de 

domínio púbico, está disponível em www.geogebra.org e pode ser instalado em 

computadores com grande facilidade.  

O GeoGebra é uma ferramenta que oferece régua e compasso virtuais, 

permitindo a construção de figuras geométricas por meio de suas propriedades e 

mediante o uso de menus que usam linguagem geométrica. É um ambiente que 

possibilita a concretização da Geometria de forma diferente da que obtemos com lápis e 

papel, pois pode-se movimentar as construções feitas. 

 Em virtude de seu recurso “estabilidade sob ação do movimento”, realizada uma 

construção, pode-se movimentar a figura por meio de seus pontos, transformando seu 

tamanho e sua posição, mas permanecendo inalteráveis as suas propriedades 

geométricas, o que caracteriza a Geometria Dinâmica. Possui também o recurso de 

trabalhar as figuras analisando-as geometricamente e algebricamente por meio da janela 

de álgebra. 

Para Barros et. al (2012),o GeoGebra pode ser utilizado como organizador 

prévio nas aulas de Matemática, permitindo visualizar melhor o significado dos 

conceitos a serem trabalhados, a utilizar e aprimorar os conhecimentos existentes em 

sua estrutura cognitiva, o que auxilia no processo de aprendizagem significativa de 

novos conceitos. Nesse sentido, as atividades com o GeoGebra podem fazer uma 

ligação entre o que o aluno já sabe e o que ele precisa saber para aprender  de maneira 

significativa o novo conteúdo, ou deixar clara a relação entre o novo conhecimento e o 

conhecimento prévio que ele já possui. 

 Os recursos disponíveis no GeoGebra permitem a construção de applets, que são 

programas desenvolvidos em linguagem de programação Java
44

 e com extensão .html. 

Para abri-lo não precisa estar conectado à internet e pode ser visualizado em 

                                                 
44

 É necessário ter o programa Java instalado no computador para a geração e visualização dos applets. 
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computadores nos quais o GeoGebra não está instalado, precisando apenas de um 

navegador web.  

Os alunos podem manipulá-los e realizar a tarefa sem ter conhecimento prévio 

sobre o software. Podem ser criados pelo professor de maneira simples, apenas com 

conhecimentos básicos de informática e conhecimento matemático sobre o conteúdo 

abordado.  

 Sobre a criação de OA's, Henrique et. al (2010) ressaltam que o OA deve ser 

bem elaborado, não bastando, para isso, que seja atraente e de qualidade, mas que, 

sobretudo, proponha uma lógica diferente de uma Educação tradicional. Nesse 

pressuposto, Togni (2010) salienta que é preciso priorizar a elaboração de recursos que 

permitam ao aluno interagir com o material realizando simulações e experimentos, 

verificando possibilidades e tomando decisões. A autora argumenta ainda sobre os 

quesitos necessários para construir um OA, como: a necessidade de o professor possuir 

competências necessárias para a execução dessa tarefa e de fazer parte de uma equipe 

multidisciplinar para trocar idéias, além de ter disponíveis softwares adequados. 

Complementando, Togni (2010) afirma que para começar a construção de um OA, o 

professor deve considerar o nível de ensino para o qual se destina a atividade, o 

conteúdo a ser estudado, onde será utilizado o OA e os objetivos a serem alcançados.  

Para além das potencialidades da construção de OA's para os processos de 

ensino e aprendizagem, se encontram os benefícios de aumento da bagagem de 

conhecimentos do professor e a sua profissionalização, advindas da reflexão crítica 

sobre a prática de produção desses recursos (LOPES e SOUZA JUNIOR, 2007). A 

construção de applets pelo próprio professor também é importante porque promove a 

sua autonomia e possibilita atender às peculiaridades de sua realidade educacional, o 

que é essencial para os processos de ensino e aprendizagem de Matemática 

(BARCELOS et. al, 2010).  

Os applets permitem investigar, interagir, levantar hipóteses, testar conjecturas, 

estabelecer relações, construir o processo dedutivo, enfim, realizar diversas ações e, ao 

fechá-lo, retorna ao seu estado original, não sendo possível alterá-lo. Essas ações 

possibilitadas pelos applets, segundo Barcelos et. al (2010, p. 5), “permitem práticas 

docentes mais coerentes com o perfil dos alunos da sociedade atual”. 

Borba e Penteado (2007) defendem a utilização de softwares de Geometria 

Dinâmica porque estimulam a experimentação e permitem uma inversão na ordem 

tradicional de ensino. Esses softwares promovem também a investigação, a 
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interatividade e a criação de ambientes ricos para a aprendizagem (LIEBAN e 

MÜLLER, 2012). 

Tendo como objetivo estimular práticas pedagógicas que possibilitem aos alunos 

aprendizagens significativas, Lieban e Müller (2012) construíram um site no qual 

disponibilizam arquivos que podem auxiliar professores do Ensino Básico e Superior 

nos processos de ensino e aprendizagem da Matemática. O site 

https://sites.google.com/site/geogebrando/ possui seções de construções de applets 

sugeridas para Educação Básica e Ensino Superior e uma seção com trabalhos de 

alunos. 

Segundo Lieban e Müller (2012), os applets construídos em nossa formação são 

categorizados como arquivos de exploração direcionada. Esses arquivos sugerem 

orientações para os usuários, em forma de questionamentos ou dicas, a fim de os 

conduzirem ao resultado desejado e reforçar a interação entre o usuário e o utilitário 

(LIEBAN e MÜLLER, 2012). 

 

 

 

 

 

 




