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RESUMO 

 

Esta pesquisa de cunho qualitativo teve por objetivo investigar as interações mediante o 

uso do laptop educacional do Projeto Um Computador por Aluno – UCA, nas aulas de 

Matemática. Participaram da pesquisa os estudantes de uma turma do 9º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola municipal da cidade de Belo Horizonte – MG. A pesquisa 

de campo se desenvolveu durante os meses de setembro a novembro de 2012. A 

metodologia de pesquisa adotada para a coleta de dados foi o estudo de caso e, como 

instrumentos de registro de dados, foram usados o diário de campo do pesquisador, as 

atividades escritas desenvolvidas pelos estudantes, os arquivos das construções 

desenvolvidas no laptop e as gravações em áudio e vídeo. Os conteúdos matemáticos 

abordados nas atividades usando o laptop e os software KSpread e GeoGebra abarcaram 

a construção de tabelas e gráficos, as funções do 1º e do 2º graus, o perímetro da 

circunferência e a área do círculo. A análise dos dados a partir da observação 

participante, dos registros escritos e dos arquivos com as construções feitas nos 

software, mostrou que o uso do laptop em sala de aula pode propiciar a criação de um 

ambiente fértil para a promoção da aprendizagem de Matemática. Em algumas 

oportunidades, os estudantes interagiram com seus pares durante as atividades com o 

laptop. Os diálogos entre os estudantes durante a resolução das atividades enriqueceram 

o ambiente de aprendizagem matemática. Foi possível constatar a interação entre os 

estudantes e o professor-pesquisador; observou-se também que, em muitas situações, os 

estudantes ficavam absortos diante da tela do laptop, resolvendo as atividades 

individualmente. Por fim, são apresentados alguns desafios para a realização de 

atividades em ambientes informatizados de aprendizagem matemática. 

 
Palavras-chave: Interação. Tecnologias da Informação e Comunicação. Laptop 

Educacional. Um Computador por Aluno. Educação Matemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This qualitative study aimed to investigate the interactions through the use of 

educational laptop Projeto Um Computador por Aluno – UCA in mathematics classes. 

The participants were students in a class in the 9 th grade in a public school in the city 

of Belo Horizonte - MG. The field research was developed from September to 

November 2012. The research methodology used for data collection was the case study, 

and data recording using several instruments record data: the researcher's field diary, 

written activities developed by the students, files with the constructions made in the 

laptop and the audio recordings and video. The mathematical content in the activities 

using the laptop and software GeoGebra and KSpread ranged from the construction of 

tables and graphs, the functions of the 1st and 2nd degrees, the length of the 

circumference and area of a circle. The data analysis from participant observation, 

written records and files with the constructions made in the software, showed that the 

use of the laptop in the classroom can facilitate the creation of a fertile environment for 

promoting the learning of Mathematics. On some occasions students interacted with 

their peers during activities involving the use of laptop. The dialogues between students 

while solving the activities enriched the learning environment in mathematics. It was 

possible to observe the interaction between the students and the teacher-researcher, it 

was also observed that in many situations the students were so engaged in front of the 

laptop screen, solving activities individually. Finally, some challenges for the conduct 

of activities in computerized learning environments mathematics are presented. 

 
Keywords: Interaction. Information and Communication Technology. Educational 

laptop. One laptop per child. Mathematics Education. 
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INTRODUÇÃO 

 
Sou licenciado em Matemática pela Universidade Federal de Minas Gerais – 

UFMG e atuo como Professor de Matemática no Ensino Fundamental em duas escolas 

municipais da cidade de Belo Horizonte. Percebo sempre a necessidade de buscar 

capacitação que possa contribuir com meu desenvolvimento profissional. Diante das 

transformações de nossa sociedade, é importante buscar informações que possibilitem 

sua compreensão. 

 Em 2009, concluí na UFMG o Curso de Especialização em Docência na 

Educação Básica cuja área de concentração é a Educação Matemática e, 

particularmente, a disciplina “As Tecnologias e o Ensino da Matemática” chamou-me a 

atenção, pois percebi o potencial de se usar as Tecnologias de Informação e 

Comunicação em minha prática pedagógica.  

 Tenho procurado incorporar às aulas, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação, buscando meios para que essas ferramentas auxiliem nos processos de 

ensino e aprendizagem dos estudantes, mas a implementação dessa prática não é algo 

simples. Incorporar o uso do computador e da Internet nas aulas de Matemática, exige 

mudança na prática docente.  Como afirmam Borba e Penteado (2001), exige que se saia 

da zona de conforto, que não traz surpresas e que se encare uma zona de risco, com suas 

incertezas. 

 Em 2010, uma das escolas na qual leciono foi escolhida para participar do 

Projeto Um Computador por Aluno – UCA do Governo Federal.  Diante de vários 

questionamentos e observando a inquietação por parte dos colegas professores frente à 

novidade, fiquei a pensar no impacto que o uso do laptop causaria no cotidiano da 

escola, nas relações entre os sujeitos envolvidos e em possíveis mudanças. 

 Com esses questionamentos em mente, em 2010 ingressei no Mestrado 

Profissional em Educação Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto com o 

objetivo de pesquisar as interações entre estudante – estudante e professor – estudantes, 

mediadas pelo laptop educacional, durante as aulas de Matemática de uma turma do 9º 

ano do Ensino Fundamental. As disciplinas do Mestrado desvelaram, de forma mais 

clara, o meu papel de educador. As reflexões que fiz foram muito fecundas e geraram 

uma nova postura da minha parte em relação ao mundo escolar, principalmente em 

como garantir a inclusão digital dos estudantes. 
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 A Dissertação está estruturada da seguinte forma: no Capítulo 1 são apresentadas 

as ideias iniciais do trabalho, no Capítulo 2, busca-se tecer algumas considerações sobre 

a utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC’s. 

Na sequência, o Capítulo 3 apresenta estudos relacionados aos processos de 

interação de quando se utilizam as TIC’s em sala de aula. O foco também está na 

criação e mediação em Ambientes Informatizados de Aprendizagem. 

No Capítulo 4, é apresentado o contexto da pesquisa, incluindo um detalhamento 

da metodologia e dos instrumentos de pesquisa.  

Já no Capítulo 5, são apresentadas as atividades realizadas pelos participantes da 

pesquisa e a análise dos dados. 

Por fim, são feitas as Considerações Finais do trabalho e apresentadas algumas 

contribuições para a pesquisa vigente no campo da Educação Matemática.  
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CAPÍTULO 1 

 

SITUANDO E APRESENTANDO A PESQUISA 

 

“Com humildade, é preciso mudar posturas tradicionais, considerando 

que se vive num momento no qual o que se aprendeu hoje pode não 

ser mais válido amanhã, para tanto tem que se aprender a reaprender 

ou simplesmente a aprender a aprender.” (TIJIBOY, 2008, p. 45). 

 

  

Neste capítulo, serão abordadas, sucintamente, algumas das políticas de governo 

para a promoção e inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação nas escolas 

públicas brasileiras, com destaque para o Projeto Um Computador por Aluno – UCA, a 

modalidade 1:1 computing, o processo de aquisição e as características do laptop 

educacional do Projeto UCA, além de uma primeira apresentação da questão de 

investigação e dos objetivos da pesquisa. 

 

1.1 AS POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS DE INTRODUÇÃO DAS 

      TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

      PÚBLICA BRASILEIRA 

 

 Segundo Almeida (2008), no Brasil, as políticas governamentais para introdução 

das tecnologias nos sistemas educacionais tiveram início na década de 1970. Para a 

pesquisadora, tal iniciativa ficou mais no plano acadêmico e tinha como proposta 

favorecer o diálogo entre os educadores e os pesquisadores; estes focavam estudos em 

computadores e educação, de forma a articular pesquisa e ensino. 

 Em 1984, o governo federal lançou o EDUCOM – Computadores na Educação, 

que objetivava o envolvimento de cinco instituições de pesquisa (Universidades 

Federais de Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e a 

Universidade Estadual de Campinas), com o propósito de, segundo Almeida (2008), 

desenvolverem pesquisas com enfoque no uso do computador nos processos de ensino e 

de aprendizagem, a formação dos professores das redes públicas de ensino para uso de 

computadores na educação e a criação de programas de computador com enfoque 

pedagógico. 

 Já em 1987, o Ministério da Educação do Brasil implantou o FORMAR, projeto 

que visava à preparação de professores no uso do computador, a partir de cursos de 
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especialização. Segundo Kawasaki (2008), os cursos foram ministrados pela 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, durante os anos de 1987 e 1989, e 

tinham por objetivo que os professores certificados atuassem na implantação dos 

Centros de Informática em Educação – CIED juntamente com as Secretarias de 

Educação dos municípios onde atuavam. 

 O PRONINFE – Programa Nacional de Informática na Educação, criado pelo 

Ministério da Educação do Brasil em 1989, segundo Kawasaki (2008), tinha o propósito 

de desenvolver o uso da informática na educação bem como oferecer formação para os 

professores de todos os níveis de ensino. 

 Em 27 de maio de 1996, através do Decreto 1917, o governo federal criou a 

Secretaria de Educação a Distância – SEED que lançou, em 1997, o Programa Nacional 

de Informática na Educação – ProInfo, que tinha por objetivo a instalação de 

laboratórios de computadores nas escolas de ensino básico do Brasil.  

 Outros programas tais como Rádio Escola, DVD Escola e a Rede Interativa 

Virtual de Educação – RIVED, foram criados pelo Ministério da Educação e, conforme 

relata Almeida (2008), cada um dos programas tinha o objetivo de preparar os docentes 

para a utilização de determinada tecnologia em sala de aula. A autora afirma que esses 

programas impulsionaram no Brasil, o uso das novas tecnologias nas práticas escolares 

da escola pública. 

 Pautando-se em seus estudos, Freitas e Leite (2011) afirmam que a escola 

pública é o principal local de acesso dos estudantes oriundos das classes econômicas 

menos favorecidas ao computador e à Internet. Além das funções de democratização da 

ciência e da cultura, os pesquisadores conferem à escola, a função de fazer com que os 

estudantes possam interagir de forma autônoma, crítica e reflexiva com as Tecnologias 

de Informação e Comunicação.  

Segundo Almeida (2008), a implementação das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na educação brasileira, mediante as políticas públicas já citadas, pode dar 

a ideia equivocada de que as tecnologias irão resolver todos os problemas de ensino e de 

aprendizagem. Já Kawasaki (2008) alerta para o fato de que, como em teoria, o Governo 

já garantiu a infraestrutura, a responsabilidade pelas mudanças pode recair sobre o 

professor. Há que se ter cuidado. 

Freitas e Leite (2011) colocam como um grande desafio da educação, a 

incorporação das tecnologias aos processos de ensino e aprendizagem, ao defenderem 

uma alfabetização tecnológica para o professor como forma de garantir a capacitação 
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para atuar usando as tecnologias presentes em nossa sociedade. Para esses autores, é 

urgente a elaboração de currículos que possibilitem a incorporação das tecnologias no 

processo educativo e também garantam que a aprendizagem ocorra de forma reflexiva e 

exploratória, em um ambiente escolar inclusivo e interativo. 

No documento “Princípios Orientadores para o uso pedagógico do laptop na 

educação escolar” produzido pela SEED, há indícios de que muito ainda tem de ser feito 

para que realmente as Tecnologias de Informação e Comunicação sejam inseridas no 

sistema público de educação do Brasil, pois muitas escolas públicas brasileiras ainda 

não têm infraestrutura física adequada para acondicionar os equipamentos, nem como 

mantê-los funcionando satisfatoriamente, pois há falta de recursos como energia elétrica 

e suporte técnico especializado para a sua manutenção. 

 Almeida (2008) destaca a iniciativa do Ministério da Educação, que em 2005, 

criou o programa Mídias na Educação, para a formação continuada de professores na 

modalidade de Educação a Distância, com o objetivo de formar o professor e levá-lo a 

produzir material para ser utilizado na prática docente, nas diversas mídias, como TV, 

Internet e rádio. 

 Outras iniciativas do Governo Federal destacadas por Almeida (2008) foram os 

cursos e seminários promovidos pela SEED, que possibilitaram a interação entre 

professores e pesquisadores, favorecendo a propagação de conhecimento sobre as novas 

tecnologias, influenciando assim, as práticas pedagógicas voltadas para o trabalho com 

projetos e com a investigação, com o intuito de despertar no estudante a curiosidade, 

motivando-o a buscar novas informações. 

Em 2007, o MEC lançou o PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação que 

tinha como uma de suas metas, ampliar o acesso à tecnologia através da instalação de 

computadores em todas as escolas públicas do Brasil até o ano de 2010. Havia uma 

proposta de instalação de Internet banda larga em todas as escolas de nível médio, 

inclusive as situadas em zonas rurais. 

 Diante das iniciativas da SEED de implantação de tecnologias na escola pública, 

surge o Projeto Um Computador Por Aluno – UCA, com a proposta de difundir o uso 

pedagógico do laptop educacional, o que segundo Almeida (2008) é algo complexo, 

exigindo suporte de uma infraestrutura que se ajuste às especificidades do laptop 

educacional, sendo necessária, para o bom êxito da proposta, a atuação de diversas 

instâncias do poder público.  
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 O uso do laptop educacional no ensino se apresenta como um recurso para 

auxiliar na aprendizagem dos estudantes bem como na prática docente do professor, 

como uma ferramenta a auxiliá-lo no processo de ensino de forma a promover uma 

aprendizagem. Conforme destaca Almeida (2008), o uso de computadores portáteis 

pode ajudar os estudantes a compreenderem as transformações do seu tempo; causar 

alterações na prática pedagógica; fortalecer a escola como espaço de aprendizagem e 

formação, de maneira a promover a emancipação humana. 

Frente às investidas do poder público em ampliar o acesso às Tecnologias de 

Informação e Comunicação na escola, na tentativa de responder às imposições e 

exigências da sociedade que cobra o uso do computador e da Internet, Freitas e Leite 

(2011) afirmam que a presença de tais tecnologias nas escolas exige uma reforma 

pedagógica; caso contrário, corre-se o risco de que esses recursos tecnológicos virem 

apenas um adorno na escola. Para os pesquisadores, o uso das tecnologias na escola não 

é simplesmente uma adequação a modismos ou tendências, e sim uma necessidade de 

que a escola se adeque à sociedade a qual serve e que está em constante evolução. 

Freitas e Leite (2011) analisam o surgimento de um novo sujeito descendente de 

uma geração que vive em meio aos constantes avanços tecnológicos, aos quais muitos já 

se adaptaram. As pessoas dessa geração têm consciência de como as tecnologias podem 

ajudá-las a obter informações e a conectá-las com outras pessoas. Para os pesquisadores, 

o professor que se relaciona com os nativos digitais deve procurar conhecê-los e 

entendê-los de forma a desafiá-los pedagogicamente e se assim não o fizer, estará 

excluindo digitalmente os estudantes, negando-lhes uma alfabetização tecnológica 

necessária e que é exigida pelo mundo do trabalho: sujeitos autônomos, capazes de lidar 

com as tecnologias, com formação para a diversidade, preparados para enfrentar 

problemas novos, com capacidades para simular, fazer relações, articular, elaborar 

modelos, investigar, codificar e decodificar, comunicar-se e tomar decisões.  

Todos esses atributos são necessários para a formação dos sujeitos de hoje e não 

há como dissociar tais especificidades do uso das novas tecnologias, pois, segundo 

Franchi (2007), para exercer cidadania, é preciso ter total acesso às informações e ao 

conhecimento.  
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1.2 A MODALIDADE 1:1 COMPUTING
1
 

 

 Segundo Valente (2011), a ideia de que cada estudante tenha seu próprio 

computador portátil foi concebida originalmente em 1968, por Alan Curtis Kay, quando 

visitou Seymour Papert no Massachusetts Institute of Technology – MIT – USA, para 

conhecer o projeto da linguagem computacional LOGO, e ficou impressionado com o 

fato de os estudantes usarem o computador para resolver problemas de Matemática. 

Valente (2011) relata que Alan Kay idealizou a criação de um ambiente de 

aprendizagem no qual cada estudante tem o seu computador portátil. Nesse ambiente, 

cada estudante usa seu laptop de forma a expressar e comunicar suas ideias a partir de 

simulações, o que para Kay é fazer ciência. Ao simular fenômenos das ciências, a partir 

da construção de modelos dos fenômenos, os estudantes desenvolvem conteúdos de 

disciplinas como Biologia, Química, Física e Matemática e, dessa forma, aprenderiam 

sobre os conteúdos das disciplinas envolvidas no processo de modelagem. Nesse 

ambiente de aprendizagem, o estudante tem a oportunidade de confrontar suas certezas 

e questionamentos, sendo o laptop um instrumento que enriquece o ambiente.  

De acordo com Valente (2011), a proposta de Alan Kay começou a ser 

concretizada em 1989 na cidade de Melbourne, na Austrália, quando uma escola 

implantou o projeto de uso de um computador portátil para cada estudante. A partir de 

2001, algumas escolas americanas implantaram o uso pedagógico do computador 

portátil para cada estudante em um projeto denominado 1:1 computing ou 1:1 laptop. 

Para Almeida e Prado (2011) e Valente (2011) a introdução dos laptops na 

modalidade 1:1 representa a oportunidade de uma grande mudança na educação, mas 

para que isso aconteça é necessário investir na formação do professor. Conforme 

relatam os autores, apenas a implantação de computadores na escola e o acesso dos 

estudantes ao computador não muda a maneira como as práticas escolares se 

desenvolvem, nem impacta de forma positiva o rendimento dos estudantes. Os autores 

destacam que, para viabilizar concretamente a integração do laptop às práticas de sala 

de aula, é imprescindível investir na formação continuada dos professores, pois só assim 

ocorrerá a interação dos professores e dos estudantes com o laptop na sala de aula.  

Para Valente (2011), para que projetos na modalidade 1:1 sejam exitosos, é 

necessária uma adequação das atividades escolares que não mais podem continuar a 

                                                           
1
 No Brasil, autores como ALMEIDA e VALENTE (2011) e VALENTE (2011) também usam as 

notações 1 – 1 computing ou 1 – 1 laptop. 



26 
 

explorar somente o lápis e o papel como formas de apresentar os conhecimentos dos 

estudantes. Para o autor, a implantação de projetos na modalidade 1:1 computing só tem 

justificativa se estes promoverem o enriquecimento do ambiente de aprendizagem de 

forma a propiciar melhorias na aprendizagem de cada estudante. 

Segundo Valente (2011), as pesquisas relacionadas aos projetos envolvendo o 

uso de laptops por estudantes na modalidade 1:1 computing, mostram que os projetos 

ainda estão em sua fase inicial e que houve uma melhora em alguns aspectos tais como 

a inclusão social de estudantes de classes econômicas menos favorecidas e uma 

preparação para o mercado de trabalho.  

Em 2006, William R. Penuel publicou no Journal of Research on Technology in 

Education, um artigo intitulado Implementation and effects of one-to-one computing 

initiatives: a research synthesis, no qual aborda as contribuições da implantação da 

modalidade 1:1 computing em escolas estadunidenses e Valente (2011), tomando por 

base os estudos de Penuel, elenca algumas dessas contribuições: melhorias no 

letramento tecnológico, na inclusão digital e na preparação para o mercado de trabalho; 

maior empenho dos estudantes nos estudos por se sentirem mais interessados nos temas 

abordados nas diversas disciplinas; ampliação do acesso à informação a partir da 

colaboração e da interação com os próprios colegas e com especialistas das mais 

diversas áreas, o que favorece a construção do conhecimento; mudanças na dinâmica da 

sala de aula, na forma como os estudantes usam o computador para obter informações e 

na ampliação da interação com outros sujeitos objetivando a troca de ideias, além do 

desenvolvimento de aspectos relativos à autonomia, criatividade e criticidade dos 

estudantes. 

De acordo com Mendes e Almeida (2011) e Valente (2011), as características de 

mobilidade e conectividade
2
 do laptop educacional agregam valor aos processos de 

ensino e de aprendizagem. A conectividade pode potencializar a comunicação e a 

interação durante as aulas, permitindo aos estudantes a construção do conhecimento em 

outros espaços e viabiliza a busca instantânea de informações pela Internet, alargando o 

espaço da sala de aula e integrando-o a outros espaços de aprendizagem. Para os 

autores, o uso do laptop educacional descortina para a escola, o acesso à informação, 

uma vez que permite aos estudantes buscarem informações no seu tempo, traçando seu 

                                                           
2
 Capacidade para se conectar à Internet. 
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próprio caminho, o que favorece o exercício da autonomia e a construção do próprio 

conhecimento.  

Valente (2011) destaca também que o laptop educacional abre novas 

oportunidades e facilidades para que os estudantes desenvolvam e mostrem a 

criatividade explorando imagens e sons, navegando pelas informações de uma maneira 

que não seria possível com a informação impressa. 

 

1.3 O PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO – UCA 

 

Em 2005, durante a realização do Fórum Mundial, em Davos – Suíça, o 

presidente da organização não governamental One Laptop per Child – OLPC, Nicholas 

Negroponte anunciou a produção de um laptop de 100 dólares desenvolvido pelo 

Massachusetts Institute of Technology – MIT – USA, uma alternativa para levar 

computadores portáteis de baixo custo como recurso educacional para auxiliar as 

crianças de países em desenvolvimento.  

De acordo com o documento “Um computador por aluno: a experiência 

brasileira”, produzido pela Câmara dos Deputados (2008), os representantes da OLPC, 

Nicholas Negroponte e Seymour Papert, vieram ao Brasil propor a doação de alguns 

laptops para serem testados em escolas brasileiras. Eles se reuniram com o então 

Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que se interessou pela proposta.  

Após a apresentação da proposta, o governo brasileiro criou um grupo 

interministerial para avaliá-la. Almeida (2008) relata que a proposta era colocar à 

disposição de cada estudante, professor e gestor, da escola participante do Projeto, um 

laptop educacional, além de promover a implantação de infraestrutura necessária para 

conexão com a Internet em todas as escolas e preparar os professores para a utilização 

dessas novas tecnologias. 

 Para fazer a análise dos protótipos doados, o governo brasileiro contratou três 

centros de pesquisa em tecnologia com assessoria pedagógica de um grupo da SEED – 

MEC. Paralelamente, foi instituído por portaria do Ministério da Educação, em março 

de 2007, um grupo de pesquisadores para fazer o acompanhamento pedagógico do uso 

do laptop na educação escolar. 

Com os 1390 laptops doados, foram implantados experimentos em escolas 

públicas dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Tocantins, São Paulo e no 

Distrito Federal (CÂMARA DOS DEPUTAD0S, 2008). O projeto foi nomeado de Um 
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Computador por Aluno – UCA. Essa fase de implantação foi nomeada pré-piloto do 

projeto. 

 O processo licitatório para aquisição dos primeiros laptops pelo governo 

brasileiro ocorreu em dezembro de 2008, com o objetivo de adquirir 150.000 laptops 

educacionais para atender a 300 escolas públicas, denominada fase piloto do projeto. 

Para essa fase, o governo federal lançou, em 2007, o documento intitulado “UCA – 

Princípios orientadores para o uso pedagógico do laptop na educação escolar”. Nesse 

documento, encontram-se as propostas do uso das tecnologias nas escolas públicas 

mediante o Projeto UCA, com destaque para a melhoria na qualidade da educação, a 

inclusão digital dos estudantes, a participação da cadeia produtiva brasileira na 

produção e manutenção dos laptops. 

Nesse mesmo documento, são elencados os princípios para o uso pedagógico do 

laptop nas escolas públicas que serviram de embasamento em todas as ações do Projeto 

UCA: ampliação dos espaços escolares com o uso do laptop fora do espaço escolar; 

possibilitar a inclusão digital da comunidade escolar; potencializar a apropriação crítica 

de informações para construção de saberes; promoção da construção individual e 

coletiva do conhecimento, da aprendizagem em rede, do respeito à diversidade, da 

autonomia e autoria dos sujeitos de aprendizagem e da interação (BRASIL, 2007). 

Almeida e Prado (2011) relatam que a conectividade e a interação que o laptop 

proporciona, criam um novo cenário pedagógico que quebra o isolamento em relação às 

atividades desenvolvidas em um laboratório de informática, pois o laptop permite a 

integração com outros espaços escolares e com a comunidade. 

De acordo com as informações do site do Projeto UCA
3
, no Brasil, existem 

várias escolas públicas beneficiadas pelo projeto. Em Minas Gerais, as escolas 

selecionadas estão situadas nos municípios de Almenara, Barbacena, Belo Horizonte, 

Carmo da Cachoeira, Itabira, Ituiutaba, Monte Sião, Montes Claros, Ponte Nova, 

Timóteo, Tiradentes, Uberaba, Uberlândia e Unaí. 

 A condução do projeto em Minas Gerais está a cargo do Grupo de Pesquisa 

Tecnologias Digitais em Educação, um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – 

PUC-Minas. 

                                                           
3
 http://www.uca.gov.br/institucional/escolasBeneficiadas.jsp. Acesso em 13/07/2012. 

 

http://www.uca.gov.br/institucional/escolasBeneficiadas.jsp.%20Acesso%20em%2013/07/2012
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 Em Belo Horizonte, inicialmente duas escolas foram selecionadas para 

participarem do Projeto Um Computador por Aluno. Estudantes e professores 

receberam para uso nas aulas um laptop educacional com sistema operacional Linux 

Metasys e com conexão à Internet via Wireless.  

 Os professores e gestores das duas escolas de Belo Horizonte, nas quais o 

Projeto UCA foi implantado, receberam no mês de outubro de 2010, em uma fase 

inicial, um treinamento presencial ministrado por uma equipe do Grupo de Pesquisa da 

PUC-Minas, para se familiarizarem com os recursos e ferramentas do laptop 

educacional. A segunda fase da capacitação, em 2011, aconteceu na modalidade 

Educação a Distância Online na plataforma Moodle. 

 

1.4 O LAPTOP DO PROJETO UM COMPUTADOR POR ALUNO – UCA 

 

 Em 05/12/2008, o Ministério da Educação por meio do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE lançou o Edital de Pregão Eletrônico
4
 nº 

107/2008 com a finalidade de realizar licitação do tipo menor preço global, com o 

objetivo de contratar uma empresa especializada para o fornecimento de 150 mil laptops 

educacionais para o atendimento de 300 escolas do que foi denominada Fase Piloto do 

Projeto Um Computador por Aluno – UCA. 

 Em 23/12/2009, foi homologado o resultado do referido pregão eletrônico, sendo 

declarada vencedora do processo licitatório a empresa Digibras Indústria do Brasil S/A 

com a proposta de R$ 82.485.000,00 pelos 150.000 laptops da marca CCE – modelo 

CM52C, no valor de R$ 549,90 cada laptop
5
. 

 De acordo com informações do site da CCE
6
, o laptop CCE CM52C (Figura 1) 

tem as seguintes especificações: 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://ramec.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1136&Itemid=1. 

Acesso em 10 de julho de 2012. 
5
 http://www.comprasnet.gov.br/. Acesso em 10 de julho de 2012. 

6
 http://www.cceinfo.com.br/index.php?IdPagina=2&Tipo=SPagina&ProdutoId=170&URL=produto-

detalhe. Acesso em 10 de julho de 2012. 

 

http://ramec.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1136&Itemid=1
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.cceinfo.com.br/index.php?IdPagina=2&Tipo=SPagina&ProdutoId=170&URL=produto-detalhe
http://www.cceinfo.com.br/index.php?IdPagina=2&Tipo=SPagina&ProdutoId=170&URL=produto-detalhe
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Figura 1 – O laptop educacional CCE CM52C 

                                

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

Quadro 1 – Especificações do laptop educacional CCE CM52C 

Processador Intel® Atom™ 1.6 GHz 

Sist. Operacional Linux® Metasys 

Cache 512 L2 

Memória RAM 512 MB DDR2 

Flash Disk 4 GB 

Chip Set Intel® 945 GSE / ICH7-M 

Áudio Realtek ALC 662 (Azalia) 

Rede 10/100 Mbps 

Placa mãe Áudio, vídeo e rede on board 

Entrada USB 2 

Rede sem fio Wireless Lan 802.11 B/G 

Tela LCD 7’’ 

Teclado À prova d’água e com teclas de atalho 

Touchpad Tradicional com 2 botões 

Bateria Li-Íon 4 células 

Portas Saída para fone de ouvido; RJ-45 (rede); Entrada para microfone; 

saída de áudio 

Acessórios Sistema anti-furto TPM – Trusted Platform Module 1.2;  

Sist. de monitoramento; capa para proteção; alça para transporte 

Software  Solução Metasys: Parental Control, School Server, Monitor Server 

Garantia 1ano 

Fonte: Adaptada de http://www.cceinfo.com.br/uca/ (2012) 

 

O laptop educacional tem vários aplicativos, dentre os quais: calculadora 

científica, visualizador de imagens, câmera, capturador de telas, ferramenta de pintura, 

editor de imagens, editor de áudio, jogos envolvendo digitação para crianças e 

http://syndication.intel.com/DistributeModule.aspx?id=13229
http://www.cceinfo.com.br/uca/
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operações aritméticas, gerador de apresentações, planilha eletrônica, processador de 

textos e visualizador de arquivos PDF. 

 

1.5 APRESENTANDO A PESQUISA 
 

Mediante a implantação do Projeto Um Computador por Aluno – UCA em uma 

escola da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte, esta pesquisa intentou 

investigar as interações entre os sujeitos envolvidos nos processos de ensino e 

aprendizagem de Matemática com a utilização do laptop educacional, tomando como 

referência, os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, matriculados no turno da 

manhã, dos quais o pesquisador era o Professor de Matemática. 

 

1.5.1 Questão de investigação  
 

 De acordo com Valente (2011), o uso do laptop educacional pode contribuir nos 

processos de ensino e de aprendizagem, tanto para os estudantes quanto para os 

professores; facilitar a comunicação entre professores e estudantes, tornar as aulas 

interativas, fomentar a pesquisa para o estudante e a preparação e atualização das aulas 

pelo professor, gerar nos estudantes uma motivação ao experimentar algo novo, algo 

além de ouvir e de escrever no caderno as informações repassadas pelo professor.  

Como relata Lévy (1999), o ensino não se restringe mais às atividades passadas 

na lousa ou às informações do livro didático, o professor não é mais a única fonte de 

informação, o estudante pode investigar e selecionar as informações que são 

convenientes. Assim, o uso do laptop pode ser encarado como mais uma ferramenta nos 

processos de ensino e de aprendizagem. 

Freitas e Leite (2011) afirmam que, para que a escola atual seja democrática e 

inclusiva, é fundamental a inserção do computador conectado à Internet nos processos 

de ensino e aprendizagem, pois, segundo os autores, os estudantes já chegam às escolas 

conectados com as tecnologias e a escola tem de estar em sintonia com as práticas 

sociais dos estudantes. 

 Considerando então, a inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação 

na sala de aula, mediante a implantação do Projeto Um Computador por aluno – UCA, 

esta pesquisa teve a seguinte questão de investigação: 
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Como ocorrem as interações dos estudantes ao utilizarem  

o laptop educacional do Projeto Um Computador por Aluno  

nos processos de ensino e de aprendizagem de Matemática? 

  

Tal questão de investigação se enquadra na Linha de Pesquisa “Educação 

Matemática Superior, Informática Educacional e Modelagem Matemática”, 

desenvolvida no Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade 

Federal de Ouro Preto. 

 

1.5.2 Objetivos 

 

 A pesquisa teve como objetivo geral, investigar como ocorrem as interações 

mediante o uso do laptop educacional do Projeto um Computador por Aluno – UCA, à 

luz da aprendizagem matemática dos estudantes. 

 Os objetivos específicos foram: 

 

– Identificar software que podem ser usados no laptop educacional nas aulas de 

Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental; 

 

– Descrever como ocorreu a interação dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 

com o laptop educacional nas aulas de Matemática; 

 

– Descrever como ocorreu a interação entre os estudantes do 9º ano do Ensino 

Fundamental durante as atividades de Matemática com o laptop educacional; 

 

– Observar indícios de aprendizagem dos estudantes com o uso das tecnologias nas 

aulas de Matemática. 

 

1.5.3 Metodologia de Pesquisa 

 

 A metodologia teve como ponto de partida a realização de uma Pesquisa 

Teórico-Bibliográfica com a leitura e análise de livros, artigos publicados em 

congressos e em revistas da área de Educação Matemática, teses e dissertações do banco 

de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 
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relacionados às Tecnologias de Informação e Comunicação nos processos de ensino e 

aprendizagem de Matemática, mas também com o Projeto Um Computador por Aluno – 

UCA. 

 A metodologia também contou com a realização de uma Pesquisa de Campo de 

cunho qualitativo, ao longo do 2º semestre do ano de 2012, em uma escola municipal 

localizada na cidade de Belo Horizonte – MG, na qual já foi implantado o Projeto Um 

Computador por Aluno – UCA, para atender aos estudantes do 2º e do 3º ciclos do 

Ensino Fundamental. 

 A Pesquisa de Campo teve como participantes, os 14 estudantes de uma turma 

do 9º ano do Ensino Fundamental matriculados no turno da manhã e aconteceu no 

horário das aulas de Matemática. Os estudantes residem no entorno da escola, que está 

inserida em um aglomerado de Belo Horizonte – MG, região marcada por muita 

carência e crescente violência.  

 

1.5.4 Tarefas da Pesquisa de Campo 

 

A Pesquisa de Campo foi norteada pelo planejamento e execução das seguintes 

tarefas: 

 

– Seleção de software que possibilitem explorar diversos conteúdos de Álgebra, 

Geometria e Estatística que são ministrados no 9º ano do Ensino Fundamental. A 

seleção dos software foi feita observando-se sua adequação ao sistema operacional do 

laptop educacional. As atividades da pesquisa envolvendo os conteúdos de Álgebra e 

Geometria foram realizadas usando como ferramenta o software GeoGebra e as 

atividades envolvendo o conteúdo de Estatística foram realizadas usando como 

ferramenta o software KSpread
7
. 

 

– Elaboração de atividades exploratórias
8
 envolvendo os conteúdos de Álgebra, 

Geometria e Estatística constantes das Proposições Curriculares de Matemática  (BELO 

HORIZONTE, 2009), tendo como ferramenta os software selecionados, explorando a 

interação entre os estudantes e com o laptop educacional.  

                                                           
7
 Detalhes sobre os software e suas potencialidades são descritas na seção 4.7. 

8
 De acordo com Gravina e Santarosa (1999) nas atividades exploratórias, o estudante é convidado a 

explorar e analisar uma situação que não foi originada por suas ideias; o estudante é desafiado 

mentalmente a compreender as ideias de quem a idealizou. 
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– Desenvolvimento de 10 (dez) atividades com os estudantes, em 9 (nove) encontros 

com duração de 2 (duas) horas cada um, ao longo do 2º semestre de 2012. 

 

No capítulo seguinte são apresentadas algumas possibilidades e também os 

desafios da utilização das TIC’s nos processos de ensino e aprendizagem de 

Matemática. 
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CAPÍTULO 2 

 

DISCUTINDO AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO NOS PROCESSOS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA 

 

“Com as novas tecnologias, o lugar do saber se descentraliza e se 

expande, fazendo com que o conhecimento esteja em todo lugar e em 

nenhum lugar.” (SILVA, 2008, p. 22). 

 

 Neste capítulo, serão apresentadas algumas possibilidades e desafios da inserção 

das Tecnologias de Informação e Comunicação na Educação, relacionadas nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1998) e nas Proposições 

Curriculares de Matemática da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte – MG 

(BELO HORIZONTE, 2009). Pretende-se também estabelecer uma interlocução com a 

literatura sobre as possibilidades e os desafios da utilização de Tecnologias de 

Informação e Comunicação em sala de aula. 

 

2.1 O QUE DIZEM ALGUNS DOCUMENTOS OFICIAIS 

 

 Muito se tem discutido sobre o papel das Tecnologias de Informação e 

Comunicação – TIC’s na Educação.   Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s de 

Matemática (BRASIL, 1998) destacam que as TIC’s são recursos que podem contribuir 

nos processos de ensino e aprendizagem de Matemática, pois facilitam a realização de 

cálculos de forma simples e eficiente e possibilitam que os estudantes se interessem na 

execução de atividades que valorizam a exploração e a investigação, que são 

fundamentais no processo de aprendizagem. 

De acordo com os PCN’s de Matemática (BRASIL, 1998), o computador pode 

auxiliar no processo do desenvolvimento cognitivo do estudante, pois permite a 

produção de projetos adequados a diferentes ritmos de aprendizagem, além de 

possibilitar que o estudante aprenda ao refletir sobre os erros cometidos. 

 As Proposições Curriculares de Matemática para o 3º ciclo da Rede Municipal 

de Educação de Belo Horizonte (BELO HORIZONTE, 2009), orientam quanto ao uso 

das tecnologias na escola e, em particular, nas aulas de Matemática, pois são 

ferramentas que os estudantes podem usar para abordar e elaborar estratégias para a 
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resolução de problemas, sendo então, recomendável, que os professores incorporem as 

tecnologias nas aulas de Matemática. 

Como salientam os PCN’s de Matemática (BRASIL, 1998), o computador é uma 

ferramenta em potencial que, se bem explorada, pode render frutos; seu uso satisfatório 

durante a aula depende da escolha adequada de software e sites que possam 

efetivamente contribuir com o processo de construção do conhecimento do estudante. 

Ainda segundo os PCN’s de Matemática (BRASIL, 1998), é importante que o 

professor esteja bem preparado e atualizado, não só para manusear a máquina e os 

software por ele escolhidos, como também para enfrentar os desafios e a mudança na 

relação professor-estudante que a utilização do computador em sala de aula pode trazer. 

A ênfase que os documentos oficiais conferem às Tecnologias de Informação e 

Comunicação mostram as potencialidades de sua inserção nas práticas escolares, sendo 

função da escola propiciar condições para que ela ocorra. 

 

2.2 O QUE DIZEM ALGUNS PESQUISADORES 

 

Alguns pesquisadores abordam as TIC’s destacando determinadas características 

e argumentando sobre as potencialidades de seu uso nas práticas escolares.  

Para Belloni (2009), as tecnologias são técnicas que a escola deve incorporar 

sem, no entanto, perder de vista os objetivos educacionais, o que é um desafio, pois 

antes mesmo da escola assimilar determinada técnica, ela já é suplantada por algo mais 

inovador. De acordo com a pesquisadora, o grande destaque das Tecnologias de 

Informação e Comunicação é a informática que tem como atributo guardar e veicular 

informação em grande quantidade, velocidade e qualidade.  

Belloni (2009) considera as TIC’s um importante recurso a ser usado na 

educação, pois as tecnologias informáticas possibilitam o acesso dos estudantes à 

informação de uma forma atraente e rápida, além de potencializar o trabalho 

interdisciplinar, favorecendo a formação científica dos estudantes.  

Silva (2008) destaca que a grande quantidade de informações veiculadas 

diariamente impõe o desafio de como aprender e assimilar tanta informação. Os meios 

de comunicação possibilitam o acesso a uma gama variada de informações; é possível 

saber o que ocorre em várias partes do mundo sem a necessidade do deslocamento 

espacial. Para o autor, a partir das várias informações que são trazidas pelos meios de 
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comunicação como a TV, o rádio e a Internet, não é preciso que o sujeito se desloque 

até à informação, pois os meios de comunicação trazem a informação até o sujeito.  

 

2.2.1 As TIC’s nos processos educativos 

 

De acordo com Kenski (2007), a introdução das TIC’s nas práticas escolares é 

importante, pois tecnologias e educação são indissociáveis e a tecnologia é essencial à 

educação. Segundo a autora, é preciso que se utilize a educação para ensinar sobre as 

tecnologias e utilizar as tecnologias para ensinar as bases da educação.  

Belloni (2009) e Kenski (2007) apostam na utilização das TIC’s como forma de 

alterar positivamente comportamentos de professores e estudantes, possibilitando um 

aprofundamento nos tópicos estudados e, consequentemente, melhoria na construção do 

conhecimento por parte do estudante. Segundo as autoras, as novas tecnologias 

movimentaram a educação e provocaram novas mediações entre a forma de abordagem 

dos conteúdos por parte do professor e a forma de compreensão do estudante; são 

auxiliares no processo educativo e seu uso tem por finalidade favorecer a aprendizagem 

dos estudantes.  

 Como Belloni (2009) e Kenski (2007), o uso das TIC’s nas atividades escolares 

também é defendido por Borba e Penteado (2001). Para eles, o computador precisa estar 

inserido nas atividades escolares, pois o acesso à informática é um direito dos 

estudantes. Os autores também enfatizam que as situações imprevisíveis que são 

vivenciadas em um ambiente informatizado podem ser encaradas como situações que 

promovem o desenvolvimento dos estudantes, do professor e dos processos de ensino e 

de aprendizagem. 

 Mendes e Almeida (2011) e Prado, Borges e França (2011) também destacam as 

contribuições que o uso de tecnologias pode trazer ao processo educativo, favorecendo a 

construção do conhecimento pelo estudante e auxiliando o professor. Segundo as 

autoras, quando usadas de forma criativa, as novas tecnologias podem impulsionar a 

participação dos estudantes nas aulas, pois é natural o interesse dos jovens pelas 

tecnologias; assim, cabe ao professor canalizar tal interesse para a promoção da sala de 

aula em um espaço de aprendizagem ativa e de reflexão. 

Segundo Gravina e Santarosa (1999), as TIC’s apresentam características que as 

fazem ferramentas poderosas para o ensino e a aprendizagem da Matemática, pois 

permitem que os estudantes expressem, confrontem e refinem suas ideias. As autoras 
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destacam os software que são projetados levando em consideração o caráter pedagógico, 

como ferramentas voltadas para uma aprendizagem da Matemática, na medida em que 

auxiliam os estudantes a superarem os obstáculos que surgem durante o processo de 

aprendizagem da Matemática. 

Com a incorporação das TIC’s nas aulas, estabelece-se uma nova relação entre o 

professor e os estudantes, conforme destaca Kenski (2007). Eles entram juntos no 

processo de descoberta de forma a responder dúvidas e questões; esta proximidade pode 

facilitar que o professor compreenda as ideias dos estudantes, o que, segundo a autora, 

favorece a interação entre os atores do processo educativo. 

 

2.2.2 Os impactos provocados pelas TIC’s nas práticas escolares e no papel do  

         professor 

 

Conforme Gracias (2003), é necessário que os professores, enquanto produtores 

de conhecimento, tenham ciência de que o uso consciente da informática nas práticas 

escolares impactará o cotidiano escolar; isso acarretará em mudanças nas relações que 

ocorrem dentro da escola, como relata Belloni (2009). Para a autora, a concepção do 

que é ensinar sofrerá mudanças e impactará a cultura da escola. Não há como 

desconsiderar a necessidade de introduzir as tecnologias, pois se assim o fizer, a escola 

corre o risco de ficar à margem da história, ficando obsoleta, perdendo o contato com as 

novas gerações.  

Belloni (2009), Kenski (2007), Lévy (1999) e Lopes (2011) enfatizam as 

mudanças e os impactos que ocorrerão no espaço escolar ao se introduzir de forma 

consciente as TIC’s nas práticas escolares, pois segundo os autores, a implantação das 

novas tecnologias afeta as relações pessoais e também a organização do trabalho na 

escola, o que exige um redimensionamento do papel do professor. Segundo os autores, 

são necessários novos procedimentos pedagógicos; o professor deve procurar 

desenvolver nos estudantes a criatividade e a capacidade de analisar situações 

complexas e inesperadas que o uso do computador em sala de aula pode oferecer. 

Quando o professor decide incorporar as TIC’s à sua prática pedagógica, é 

importante que ele tenha consciência de que está assumindo riscos, pois não será o 

único detentor do saber, o que exigirá uma revisão de conceitos e busca constante pela 

ampliação do conhecimento. Ao usar as tecnologias, o professor terá modificadas 

algumas de suas funções. A tarefa de trabalhar informações não é exclusividade sua; 
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agora, ele a divide com programas em CD, vídeos, sites educativos e interativos, 

bibliotecas eletrônicas, revistas online, sites de pesquisa e ferramentas como 

calculadoras e software. Para Kenski (2007), quando o professor escolher determinada 

tecnologia para auxiliá-lo em sua prática de sala de aula, é importante que ele considere 

o número de estudantes em sala, a organização do tempo e do espaço, pois a sua escolha 

determina alterações na natureza do processo educacional e também na comunicação 

entre os participantes.  

As alterações no processo educacional e na comunicação entre professor e 

estudantes relatadas por Kenski (2007), fazem com que o professor se transforme em 

alguém que estimula a curiosidade do estudante na busca por informações. Além de 

procurar inserir e orientar os estudantes no uso das tecnologias, é função do professor 

orientar os estudantes na análise das informações pesquisadas, questionando sua 

validade e contextualizando tais informações. Para que o professor possa desempenhar 

de forma satisfatória sua função, Lopes (2011) alerta que é importante estar atento às 

inovações e tendências, fundamentando-se técnica e pedagogicamente, de forma a ter 

consciência que o uso de novas tecnologias tem como objetivo a renovação das práticas 

pedagógicas para alcançar melhorias na aprendizagem dos estudantes. 

Franchi (2007), assim como Kenski (2007) e Lopes (2011), também chama a 

atenção para a atuação do professor durante o desenvolvimento das atividades tendo 

como suporte a informática; para ela, o professor deve intermediar o processo de 

construção de conhecimento do estudante, ser questionador e provocador, de forma a 

levar os estudantes à reflexão. 

Borba e Penteado (2001) também abordam a questão da atuação do professor ao 

adotar a informática em sua prática pedagógica. Para eles, o professor pode usar o 

computador em sala de aula como mais uma mídia que deve estar em sincronia com 

outras tecnologias, pois a integração das diversas mídias possibilita a produção de 

conhecimento. Os autores abordam a informática como fenômeno cultural que adentra a 

escola e salientam a necessidade de ações que permitam a democratização do acesso a 

essa tecnologia. Para os autores, o professor é o elemento fundamental na 

implementação do uso do computador e da Internet nas escolas.  

Silva (2008) aprofunda a discussão sobre a utilização do computador e da 

Internet pelo professor em sua prática pedagógica. Para ele, há uma expansão e 

descentralização do saber, pois o conhecimento está espalhado, o que gera incertezas, 

pois a escola não detém mais o monopólio da espacialidade do saber. Silva (2008) alerta 
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para a necessidade de se repensar a educação que aí está e não ceder à tentação de 

buscar modelos baseados em promessas que não podem ser cumpridas. Segundo o 

autor, a sociedade exige que a educação se adapte a essas novas formas de difusão do 

conhecimento para as quais não está preparada nem estruturada, pois a escola não é 

atemporal e caso não se adapte às novas formas do saber, excluir-se-á, ficando fora do 

tempo, o que exige, em especial dos professores, o repensar de sua temporalidade. 

Para Silva (2008), o estudante da atualidade é um sujeito que sabe lidar com o 

volume de informações que recebe e tem capacidade para avaliar que tipo de 

informação quer receber, o que pode colocar em cheque a figura do professor, quando 

este se coloca como o detentor do monopólio da informação e autoridade no assunto. 

Silva (2008) afirma que a sociedade encara o professor como um meio de comunicação 

a mais, que perdeu o monopólio da informação para os outros meios de comunicação. 

Assim, concorrer com as tecnologias oferecendo informações usando apenas a voz e a 

lousa é uma luta inglória. 

 

2.2.3 As TIC’s a auxiliar na construção do conhecimento matemático 
 

Dullius e Haetinger (2005) coadunam com as ideias de Gravina e Santarosa 

(1999) sobre o potencial das ferramentas da informática na aprendizagem de 

Matemática. Para eles, o uso das ferramentas informáticas nos processos de ensino e 

aprendizagem tem o importante papel de promover a construção de novos 

conhecimentos de forma a possibilitar que os estudantes sejam incluídos na sociedade 

digital. Segundo os autores, as ferramentas informáticas são recursos que podem 

auxiliar o professor na tarefa de preparar e ministrar aulas, tornando-as mais dinâmicas. 

Para os autores, é fundamental que estudantes e professores se apropriem dessas 

ferramentas de forma consciente, explorando suas potencialidades e superando suas 

limitações.  

Mendes e Almeida (2011) e Prado, Borges e França (2011), enfatizam o papel 

desempenhado pelos estudantes quando do uso de tecnologias nas aulas, em especial, o 

laptop educacional do Projeto UCA. Segundo as autoras, o uso do laptop educacional 

possibilita que os estudantes fiquem no centro dos processos de ensino e aprendizagem, 

propiciando um envolvimento nas atividades, permitindo o surgimento de um 

sentimento de autoria do próprio conhecimento ao desenvolver ações que permitam o 

aprender a aprender e também a capacidade de trabalhar em grupo, partilhando ideias e 
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sugestões. Segundo as autoras, o estudante desempenha um papel proeminente na 

determinação de um ritmo do seu novo aprendizado, pois, de acordo com sua motivação 

e disposição, o estudante pode construir seu conhecimento de forma ativa e crítica e não 

pelas ideias impostas a ele pelo professor. 

 Para Borba e Penteado (2001), o computador oferece imagens que, de outra 

forma, seriam inacessíveis para os estudantes e ainda comunica experimentalmente 

novas ideias visuais, o que permite a validação da resposta dada pelo estudante a 

determinada questão proposta. O uso do computador nas aulas de Matemática 

possibilitará aos estudantes visualizações e simulações gráficas na aprendizagem de 

conceitos matemáticos. O professor pode usar a informática como mais uma ferramenta 

a propiciar que os estudantes construam o conhecimento e desenvolvam a aprendizagem 

dos conteúdos matemáticos.   

 Entretanto, como o computador não é uma máquina de ensinar, é preciso que o 

professor acompanhe o estudante, de forma a intervir quando necessário. Para Valente 

(2002), o computador é uma ferramenta para auxiliar nos processos de ensino e 

aprendizagem, sendo necessária a presença de um professor que a saiba manejar, tirando 

o maior proveito possível de suas potencialidades. De acordo com Valente (2002), com 

o computador e a Internet, o professor passa a ser o facilitador do processo de 

aprendizagem e o estudante se transforma em construtor do próprio conhecimento. 

 

2.2.4 TIC’s: como utilizar em sala de aula?  

 

 Diante da variedade de opções que as TIC’s oferecem, surge a questão 

relacionada a quais ferramentas utilizar, de forma a potencializar a construção do 

conhecimento pelo estudante. Para Belloni (2009), a escolha adequada está relacionada 

com a aptidão que o professor tem em usar e dominar essas ferramentas. É importante 

que o professor esteja bem preparado, não só para manuseá-las, como também para 

enfrentar os desafios que elas podem trazer para a sala de aula, além de estar disposto a 

desenvolver novas competências e habilidades que serão exigidas na lida com 

tecnologias em sala de aula. Ao preparar atividades nas quais serão usadas as TIC’s, não 

basta ao Professor de Matemática apenas preparar a aula; diante dos desafios, é 

necessário que ele se prepare para a aula.    

 Diante da possibilidade de se usar a Internet como fonte de informações nas 

práticas pedagógicas, Lévy (1999) oferece indícios de quais competências e habilidades 
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serão necessárias para a função docente. O autor afirma que a propagação dos 

conhecimentos não é mais função exclusiva do professor; este, agora, deve ser o gestor 

e o incentivador da aprendizagem de seus estudantes. 

 Kenski (2007), assim como Lévy (1999), salienta que a Internet pode ser um 

recurso a auxiliar professor e estudante nos processos de ensino de forma a estimular a 

aprendizagem e, portanto, deve ser explorada com os estudantes.  O uso da Internet nas 

aulas pode potencializar o ensino de Matemática de forma a promover uma 

aprendizagem significativa para os estudantes, principalmente com os adolescentes, 

para os quais a Internet já faz parte do cotidiano. Segundo Kenski (2007), a Internet deu 

um grande impulso à relação entre a educação e as tecnologias, ampliando os horizontes 

da sala de aula, pois permite o acesso à informação em várias partes do planeta, abrindo 

as portas da sala de aula para o restante do mundo. Segundo a autora, tão importante 

quanto inserir as tecnologias na dinâmica da aula, é saber escolher a que melhor se 

adapte ao que o professor deseja explorar com seus estudantes, de forma a tirar proveito 

pedagogicamente de tal escolha, respeitando as singularidades do ensino e do recurso 

tecnológico escolhido. Só assim as TIC’s trarão alterações positivas ao processo 

educativo. 

Independentemente de qual argumento a ser usado para a introdução das TIC’s 

nos processos educativos, é necessário que tal inserção seja feita de forma consciente e 

não por questão de modismos, pois como afirma Gracias (2003), as TIC’s não são 

neutras nem transparentes e não devem ser encaradas apenas como bijuterias na escola; 

devem ser vistas como parte integrante de um coletivo que pensa e produz 

conhecimento. 

 

2.3 ALGUNS DESAFIOS NA UTILIZAÇÃO DAS TIC’S  

  

Borba e Penteado (2001) e Kenski (2007) chamam a atenção para situações que 

dificultam o uso da informática nas práticas escolares. Os autores citam fatores 

relacionados à infraestrutura das salas de informática, falta de apoio de coordenadores e 

diretores escolares aos professores que intentam usar a informática em sua prática, 

restringindo de alguma forma o uso dos equipamentos, além da falta de equipamentos 

que possam atender a todos os estudantes de uma turma, da falta de suporte técnico para 

a manutenção dos equipamentos e de uma eventual ausência de conexão com a Internet.  

Kenski (2007) elenca outros fatores que dificultam a inserção dos computadores 
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nas práticas escolares como o currículo fragmentado, o excesso da carga horária de 

trabalho do professor e a formação deficitária no quesito de incorporação das novas 

tecnologias às práticas pedagógicas. A autora aponta alguns requisitos necessários aos 

cursos de formação: para que o professor seja preparado para usar o computador em sala 

de aula, os cursos devem oferecer disciplinas que, além de possibilitar ao professor 

conhecimento sobre informática, capacite-o a identificar a tecnologia adequada para 

abordar determinado tema, aproveitando as especificidades da ferramenta tecnológica 

para potencializar a aprendizagem dos estudantes. 

Moran (2001) destaca algumas situações que ocorrem com o uso da Internet em 

sala de aula e que são desafiadoras, tais como estudantes que diante de tantas opções, 

ficam deslumbrados com as imagens e sons que surgem do computador, o que causa 

dispersão e fazem com que os estudantes se esqueçam do conteúdo e do objetivo da 

atividade proposta pelo professor; estudantes que insistem em navegar por sites não 

programados pelo professor; estudantes que acessam vários sites ao mesmo tempo e não 

conseguem fazer uma reflexão sobre a qualidade da informação que estão absorvendo. 

Segundo Moran (2001), é necessário que o professor fique sempre atento e o mais 

próximo dos estudantes para conseguir observar tais situações e a partir daí, auxiliar os 

estudantes a não perderem o foco da atividade.  

 De acordo com Kenski (2007), para que o professor tenha sucesso na atuação em 

um mundo globalizado e conectado via Internet, é fundamental que ele esteja preparado 

para interagir e dialogar com seus estudantes; além disso, a autora destaca a necessidade 

da valorização profissional, melhoria nas condições de trabalho e na qualidade de vida 

do professor para uma atuação docente exitosa. 

Como Kenski (2007), Tijiboy (2008) destaca a necessidade de que o professor 

desenvolva a capacidade de navegar no ciberespaço que não tem limites nem fronteiras, 

de forma a levar seus estudantes a conhecer outras culturas e realidades, ultrapassando o 

ambiente da sala de aula tradicional. Segundo a autora, a atualidade apresenta uma nova 

realidade: a de comunicar e interagir virtualmente em um ciberespaço que possibilita o 

conhecimento de outras comunidades, outras culturas e povos, sem necessariamente 

partilhar o mesmo espaço físico. O conhecimento está descentralizado, é possível obter 

informações sobre praticamente tudo; navegando no ciberespaço, é importante aprender 

a sobreviver nesse novo contexto, o que exige um constante reaprender. 

Segundo Tijiboy (2008, p. 10), há um novo paradigma educacional que envolve 

a construção coletiva do mundo: “Educar é educar-se, é aprender a aprender 
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constantemente com o meio e com os outros”. Na Era Digital, praticamente toda repleta 

de informação que, de alguma forma, depende dos computadores e das redes que os 

interligam, as pessoas estão dependentes da tecnologia; quem consegue adaptar-se à 

situação imposta torna-se globalizado, cidadão do mundo; quem não consegue adaptar-

se, torna-se excluído.  

Para Silva (2008) e Tijiboy (2008), a educação não pode ficar em dissonância 

com a realidade. Há necessidade de se adequar às especificidades do tempo, o que exige 

transformação, mudança de postura na forma de conceber o conhecimento e de encarar 

a sociedade em constante movimento, em construção, o que, segundo os autores, é um 

grande desafio para a educação, que não pode ficar alheia às exigências que a sociedade 

lhe impõe, tais como capacitação e preparação dos estudantes para o mercado de 

trabalho; mas também não pode deixar de apontar novos caminhos para a formação de 

sujeitos críticos, questionadores, reflexivos, criativos e autônomos, preparando-os para 

as constantes transformações da sociedade. Para os autores, a Informática Educativa se 

apresenta como uma possibilidade frente a esses desafios da Educação. 

No entanto, há quem discorde de que o uso da informática trará contribuições 

para os processos de ensino e aprendizagem e para a formação cidadã dos estudantes, 

principalmente quando utilizada com crianças e adolescentes. Setzer (2001) argumenta 

que o estudante que se acostumar a aprender com o uso de computadores em sala de 

aula, poderá ficar obcecado por descobrir a maneira correta de executar determinada 

atividade no computador, o que pode levá-lo a se isolar do que ocorre à sua volta.  

Como os maiores avanços em novas tecnologias têm sido obtidos em países 

desenvolvidos que vendem essa tecnologia aos países menos desenvolvidos, Kopp 

(2008) levanta a questão da dupla exclusão – cultural e econômica – para alguns 

habitantes do planeta. Não é possível desconsiderar as riquezas advindas das novas 

tecnologias, mas é preciso ter consciência e sensibilidade de não potencializar ainda 

mais a exclusão de uma parcela da população que não pode incluir-se, por não ter 

condições financeiras ou, simplesmente, talvez pelo fato de querer falar não à nova 

ordem social. 

Com esse chamado à reflexão, faz-se necessário discutir agora, um pouco mais 

aprofundadamente, questões como interação e mediação em ambientes informatizados 

de aprendizagem, o que será feito no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 3 

 

RELACIONANDO A INTERAÇÃO E A MEDIAÇÃO EM 

AMBIENTES INFORMATIZADOS DE APRENDIZAGEM 

 

“Não é demais repetir que interagir não é algo que alguém faz 

sozinho, em um vácuo. Comunicar não é sinônimo de transmitir. 

Aprender não é receber. Em sentido contrário, quer-se insistir que 

interação é um processo no qual o sujeito se engaja.” (PRIMO, 2008, 

p. 71). 

 

O uso do laptop educacional do Projeto Um Computador por Aluno – UCA, na 

sala de aula de Matemática, apresenta algumas especificidades que o diferenciam do uso 

do computador no laboratório de informática, pois, conforme o documento “UCA – 

Princípios orientadores para o uso pedagógico do laptop na educação escolar”, o laptop 

fica armazenado em um armário na própria sala de aula, à disposição do professor e do 

estudante a qualquer momento, fazendo parte do contexto da sala de aula, não sendo 

necessário o deslocamento dos estudantes e do professor até outro local para usar o 

computador. Diante de tais particularidades, pretende-se discutir as interações 

interpessoais mediante o uso do laptop educacional, bem como a interação entre o 

estudante e o laptop nas aulas de Matemática.  

 Neste capítulo, procurou-se estabelecer um diálogo com a literatura sobre 

interação como uma ação entre os sujeitos presentes em um ambiente informatizado de 

aprendizagem de Matemática, a interação mediada por computador como forma de 

conduzir dialogicamente os processos de ensino e aprendizagem de Matemática e a 

atuação do professor em ambientes informatizados de aprendizagem matemática.  

 

3.1 AMBIENTES INFORMATIZADOS DE APRENDIZAGEM 

  

 Diante dos constantes avanços tecnológicos, urge uma busca constante por novas 

estratégias que possam colocar a escola em sintonia com a atualidade e, para que isso 

ocorra, os processos de ensino e aprendizagem não podem restringir-se à aula expositiva 

tradicional. Há uma demanda por novas metodologias e por novos espaços para a 

construção do conhecimento. Uma alternativa é agregar de forma crítica o potencial da 

informática ao processo educativo, de forma a criar um ambiente informatizado de 
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aprendizagem, no qual o computador é a máquina que viabiliza o uso dos software 

educativos, a Internet e suas ferramentas, recursos pedagógicos usados no processo de 

construção do conhecimento dos estudantes. 

 Segundo Baranauskas et al (1999), ambientes informatizados de aprendizagem 

são aqueles nos quais os estudantes são levados a construir o conhecimento por meio de 

atividades que permitam experimentar, modelar, simular, programar, explorar, investigar 

e descobrir. Segundo os autores, a interação ocorre entre o estudante e o ambiente de 

aprendizagem; a partir das ações do estudante, há o feedback do ambiente. 

 Para Oliveira, Costa e Moreira (2001) e Santarosa e Sloczinski (2004), 

ambientes informatizados de aprendizagem são aqueles enriquecidos com o 

computador; esse, se usado corretamente, torna-se uma ferramenta com potencial para 

favorecer a reflexão dos estudantes, a interação com seus pares e com o professor, o que 

pode promover a construção de conhecimento.  

Entretanto, de acordo com Almeida e Valente (2011), para que ocorra a 

integração das Tecnologias de Informação e Comunicação nos processos educacionais a 

partir da implantação de ambientes informatizados de aprendizagem, é fundamental que 

aconteçam mudanças estruturais nas políticas de inserção das tecnologias em educação 

e nas concepções de como usar o computador de forma a propiciar que o estudante 

construa seu conhecimento, sendo necessário grande empenho dos professores e da 

sociedade para que efetivamente tais mudanças se concretizem. 

 

3.1.1 Contribuições dos ambientes informatizados para os processos de ensino e  

        aprendizagem da Matemática 

 

Allevato (2005) afirma que o uso de computadores em ambientes de 

aprendizagem de Matemática pode conduzir os estudantes a formas de pensar e 

raciocinar construindo o conhecimento de uma forma peculiar, própria de um ambiente 

de informática; no entanto, tal forma de pensar e raciocinar pode, às vezes, favorecer a 

aprendizagem e o entendimento de conceitos matemáticos. Para a pesquisadora, o uso 

de computadores possibilita que a construção do conhecimento matemático aconteça 

com a presença de processos que envolvem a visualização, a simulação e a 

experimentação. 

Gravina e Santarosa (1999) e Miranda e Laudares (2007), chamam a atenção 

para o cuidado que se deve ter no processo de incluir o computador como recurso no 
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processo educativo para que não se reforce o modelo de escola que valoriza a 

transmissão de conteúdos. Para os autores, para que se tenha uma aprendizagem 

matemática em um ambiente informatizado, é fundamental que o estudante aja de forma 

ativa a construir seu próprio conhecimento, o que envolve dois aspectos: matemático e 

cognitivo. Em relação ao primeiro, o professor deve preparar atividades que permitam 

aos estudantes a apropriação dos conceitos matemáticos; em relação ao segundo, o 

professor deve criar atividades que estejam em harmonia com o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes. 

Segundo Gravina e Santarosa (1999), a aprendizagem matemática depende das 

ações do estudante e das reflexões sobre tais ações, e são essas ações que descrevem 

uma prática de realizar Matemática quando o estudante pode interpretar, formular 

conjecturas, fazer induções, abstrações e generalizações, podendo chegar às 

demonstrações. 

Allevato (2005) destaca que, para o uso eficiente do computador nos processos 

de ensino e aprendizagem de Matemática, tanto o professor quanto os estudantes 

precisam saber o que estão fazendo ou o que querem que o computador faça; é 

necessário que eles saibam Matemática, mas a pesquisadora ressalta que é “uma 

Matemática diferente da que era necessária quando da ausência dos computadores nos 

ambientes de ensino.” (ALLEVATO, 2005, p. 79).  

 Para Gravina e Santarosa (1999), no processo de construção da aprendizagem de 

Matemática, “são as ações, inicialmente sobre objetos concretos, que se generalizam em 

esquemas, e num estágio mais avançado são as ações sobre objetos abstratos que se 

generalizam em conceitos e teoremas.” (GRAVINA e SANTAROSA, 1999, p. 77). 

Entretanto, nem sempre é possível ter um suporte concreto para que os 

estudantes construam os conceitos mais abstratos, o que, segundo Gravina e Santarosa 

(1999), demanda dos estudantes muita ação mental, o que pode ser um obstáculo ao 

processo de aprendizagem. Um artifício para transpor tal obstáculo, são os ambientes 

informatizados, que permitem a transposição do concreto (por exemplo, a representação 

gráfica de uma função na tela do computador que permite a manipulação do objeto) para 

o abstrato (a função pode ter sido idealizada pelas construções mentais do estudante).  

 De acordo com Gravina e Santarosa (1999), os ambientes informatizados 

propiciam que os estudantes concretizem mentalmente ideias matemáticas, pois eles 

podem explorar, aprimorar as ideias e, gradativamente, construir a formalização de uma 
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teoria matemática, pois tais ambientes favorecem o processo de investigação e 

abstração.  

Tomando como referência software cujos projetos de construção assumem um 

caráter pedagógico, com ferramentas voltadas para a aprendizagem da Matemática e que 

permitem aos estudantes concretizarem as ações mentais e, consequentemente, 

superarem possíveis obstáculos que travam o processo de aprendizagem, Gravina e 

Santarosa (1999) elencam algumas características de um ambiente informatizado: deve 

ser dinâmico, permitindo a manipulação das representações que surgem na tela, o que 

favorece as concretizações mentais das ideias matemáticas dos estudantes e deve ser 

interativo, pois a cada ação do estudante há uma reação do ambiente informatizado. 

 No que concerne ao tipo de atividades matemáticas que podem ser realizadas 

nos ambientes informatizados, de acordo com as características acima, Gravina e 

Santarosa (1999) as dividem em atividades de expressão e de exploração. Nas 

atividades de expressão, os ambientes funcionam como uma ferramenta que serve para 

materializar as ações, as ideias e os pensamentos dos estudantes que, a partir do 

resultado obtido, podem refletir sobre suas concepções. Nas atividades de exploração, o 

estudante é convidado a explorar e analisar uma situação que não foi originada por suas 

ideias; o estudante é desafiado mentalmente a compreender as ideias de quem a 

idealizou o que, segundo as autoras, estimula o raciocínio do estudante e potencializa a 

elaboração de relações e conceitos matemáticos. 

Para Kampff e Cavedini (2004), o ambiente informatizado de aprendizagem 

propicia uma prática interativa, o que favorece a aprendizagem da Matemática pelos 

estudantes ao utilizarem as ferramentas dos software, fóruns de discussão, chats e sites 

da Internet, que podem contribuir no processo de construção do conhecimento 

matemático, pois facilitam a atribuição de significados pelos estudantes aos conteúdos 

matemáticos. 

Assim como Kampff e Cavedini (2004), Ponte (2002) e Zulatto (2007) destacam 

a importância da interação nos processos de ensino e aprendizagem de Matemática, 

principalmente, no processo coletivo e compartilhado entre os sujeitos que interagem ao 

trocar ideias, discutem suas dúvidas e as soluções. Os autores destacam o diálogo que se 

estabelece entre os sujeitos no processo, que deve ser incentivado e valorizado de forma 

que os interagentes expressem opiniões e compartilhem pensamentos e sentimentos, 

estabelecendo uma sintonia e confiança. Para eles, as Tecnologias de Informação e 

Comunicação são ferramentas potenciais para a criação e implementação de propostas 



49 
 

que favoreçam o diálogo e a interação no processo de construção do conhecimento 

matemático. 

Para Allevato (2005) e Gravina e Santarosa (1999), a realização de atividades 

em ambientes informatizados de aprendizagem permite a investigação e a 

experimentação. Os estudantes podem formular, reformular e rejeitar hipóteses, 

apresentar outras questões e situações, podem usar o computador para validar ou 

corrigir concepções acerca de conceitos matemáticos, o que de certa forma, pode 

contribuir com a ampliação da imagem conceitual dos estudantes em relação a esses 

conceitos. Para as pesquisadoras, as várias possibilidades de respostas que o 

computador oferece, favorecem a interação entre eles, quando comparam as respostas 

obtidas. 

Almeida e Valente (2011) afirmam que os ambientes informatizados de 

aprendizagem propiciam ao estudante novas formas de representar suas ideias, escolher 

informações, compreender e repensar a comunidade no qual se insere e, dessa forma, ir 

construindo de forma reflexiva seu conhecimento. 

 

3.1.2 O software educacional e a questão da visualização 

 

Barbosa (2009) e Borba (2010) destacam as potencialidades de software 

educacionais utilizados pelo professor nas atividades de Matemática ao interferirem na 

produção do conhecimento matemático. Para eles, os software educacionais oferecem 

possibilidades de que o estudante faça explorações, o que favorece a elaboração de 

hipóteses que podem ser validadas ou contestadas.  

Segundo Borba (2010), a postura adotada pelo professor quando da utilização de 

software nas atividades pode fazer com que os estudantes se envolvam mais com o 

conteúdo em questão, principalmente, quando as atividades explorarem a investigação 

de conceitos matemáticos, o que pode conferir sentido ao que está sendo estudado. 

Borba (2010) também ressalta a importância da Internet em diversos contextos 

quando se trata da produção de conhecimento matemático, para ele a busca que os 

estudantes fazem na Internet é também uma atividade investigativa, mas há o 

inconveniente de os estudantes buscarem apenas respostas prontas. 

Borba (2010) destaca que o professor deve ser zeloso com a escolha e a 

condução das atividades a serem executadas pelos estudantes de forma a explorar as 

potencialidades dos recursos da informática.  
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Allevato (2005), Barbosa (2009) e Borba (2010) destacam o importante papel da 

abordagem visual de conceitos matemáticos. Segundo eles, o Professor de Matemática 

deve atentar para o fato de que alguns software educacionais são constituídos de 

recursos que realçam o papel da visualização no estudo da Matemática, o que, 

dependendo das estratégias pedagógicas adotadas, pode favorecer para que o estudante 

produza o conhecimento. 

Segundo Allevato (2005), o computador possibilita a partir do recurso da 

visualização, processo privilegiado pelo ambiente computacional, um novo estilo de 

construção do conhecimento. A abordagem de conceitos matemáticos a partir da 

visualização que a tela do computador proporciona, nem sempre é natural para os 

estudantes, mas possibilita o questionamento acerca de suas concepções e um repensar 

dos conceitos de uma forma mais abrangente, favorecendo a reflexão. A pesquisadora 

alerta que podem ocorrer dificuldades quando do uso de representações múltiplas e 

imagens visuais concomitantemente e que, por isso, os professores devem ficar atentos. 

De acordo com Cifuentes (2005), a visualização está relacionada com a 

capacidade de elaboração de imagens mentais e é o princípio do processo de abstração. 

Para o autor, a visualização é um processo de exemplificação, mas que mantém a 

universalidade, por possibilitar enxergar os padrões. Assim, é um desafio tornar a 

visualização um recurso para a demonstração em Matemática, isto é, conferir à 

visualização, o status de poder mostrar o resultado matemático sem o recurso da 

demonstração formal. 

Barbosa (2009) relata que, quando o estudante não conseguir expressar a 

Matemática utilizando a linguagem algébrica, ele pode lançar mão do recurso da 

visualização. Para ela, a visualização é uma habilidade e também uma linguagem capaz 

de comunicar a Matemática. Para que o estudante possa usufruir do potencial de 

visualização que o computador oferece, e particularmente o laptop educacional, é 

fundamental que ele interaja com o laptop. 

 

3.2 INTERATIVIDADE E INTERAÇÃO 

 

 De acordo com Belloni (2009) e Santaella (2004), é possível observar o uso 

indiscriminado do termo interatividade nos meios de comunicação. Segundo Santaella 

(2004), desde a década de 1980, o termo interatividade tem sido usado de forma que 

beira a banalização.  
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 Para Belloni (2009) e Malheiros (2008), o termo interatividade está relacionado 

às potencialidades da máquina. Belloni (2009) afirma que interatividade é uma 

característica das Tecnologias de Informação e Comunicação, pois possibilitam ao 

sujeito agir sobre a máquina que, de certa forma, também age sobre o sujeito. 

 Para Belloni (2009), interação é uma ação que envolve reciprocidade entre dois 

ou mais atores, na qual há o encontro de sujeitos de forma direta ou indireta. Se for 

indireta, é necessário um veículo de comunicação para que ela ocorra, como carta, 

telefone, chat ou e-mail. 

 Thompson (1999), em seus estudos objetivando a compreensão de como o 

desenvolvimento das mídias de comunicação pode influir nos processos de interação 

social, estabeleceu que as interações podem ocorrer de três formas: interação face a 

face, na qual os participantes partilham o mesmo espaço físico, ao que o autor denomina 

co-presença e, durante a transmissão das mensagens, os participantes usam entre si 

sinais, tais como olhares, sorrisos e gestos; interação mediada, na qual há o emprego 

de um meio que possibilite a transmissão das informações e não há co-presença; e 

interação quase mediada, na qual são empregados meios de comunicação de massa, 

tais como jornais, televisão, rádio e Internet.  

Diante dessas três classificações propostas por Thompson (1999), ficam algumas 

questões: durante uma aula de Matemática usando o laptop educacional do Projeto 

UCA, enquanto executam as tarefas propostas pelo professor, se vários estudantes, entre 

uma atividade e outra, acessam a Internet e trocam mensagens por meio do Facebook, 

essa não seria uma nova forma de interação que é mediada e, também, face a face? 

Dessa forma, é possível uma interação mediada com co-presença? 

 Já Santaella (2004) lista quatro tipos de comunicação interativa: a comunicação 

face a face, a comunicação por carta, a comunicação telefônica e a comunicação 

mediada por computador que, para a autora, apresenta vários tipos de interação e uma 

variedade de aplicações. Para a pesquisadora, um tipo de interação mediada por 

computador é aquela na qual são utilizados software que permitem a interação indivíduo 

– máquina. Tais software, disponibilizados em CD-ROM, apresentam muitas 

possibilidades, até conexões com a Internet, o que dá um upgrade na interação, mas 

mesmo assim, não conseguem ir além dos limites a que foram programados, isto é, a 

interação tem um grau de previsibilidade. Outro tipo de interação mediada por 

computador, segundo a autora, é aquela que ocorre através da Internet; são síncronas 

quando ocorrem, por exemplo, em chats e assíncronas quando ocorrem em fóruns de 
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discussão ou em correio eletrônico. Segundo Santaella (2004), ao mesmo tempo em que 

a mensagem é dirigida ao internauta, ele também pode guiá-la, o que torna o processo 

dialógico.  

 

3.3 INTERAÇÃO E CONHECIMENTO 

 

 O foco desta pesquisa esteve voltado mais precisamente, para a ação entre os 

sujeitos que se relacionam, se comunicam, dialogam, se envolvem nos processos de 

ensino e aprendizagem de Matemática em um ambiente informatizado, no caso, 

professor – estudante e estudante – estudante, pois, como afirma Primo (2008), 

interação é um processo que é construído pelos sujeitos que interagem. É também 

interesse da pesquisa a ação entre estudante – laptop, pois, de acordo com Primo (2008), 

o conhecimento é construído de forma interativa entre o sujeito e o objeto, que pode ser 

outra pessoa ou uma máquina, como o computador. Assim, enquanto o sujeito age e 

também sofre a ação do objeto (laptop educacional), ele desenvolve a capacidade de 

conhecer e construir seu próprio conhecimento. 

 Silva (2008) relata que as Tecnologias de Informação e Comunicação, 

principalmente com a massificação do computador, estabelecem novas formas de 

interação entre o sujeito e a máquina, pois produzem alterações nas formas de buscar e 

de transmitir informações. 

Valente (1999) relaciona conhecimento com interação. Para ele, ocorre 

aprendizagem de duas formas: quando o sujeito busca informações e as memoriza ou 

quando elas são processadas pelos esquemas mentais. Na segunda forma, o 

conhecimento é construído pelo sujeito, pois estará incorporado aos seus esquemas 

mentais, disponível para futuras aplicações, tais como na resolução de questões 

desafiadoras. Caso ainda não tenha conhecimento suficiente acumulado para resolver a 

questão, o sujeito irá buscar mais informações que serão processadas e se juntarão aos 

conhecimentos que ele já possui, configurando um crescente processo de acúmulo de 

novos conhecimentos. Para o pesquisador, o computador é uma ferramenta que pode 

tanto repassar a informação para que o sujeito a memorize, quanto propiciar o processo 

de construção do conhecimento, mas para que se entenda como se dá a construção do 

conhecimento, é necessário observar a interação entre o sujeito e o computador. 

Segundo Valente (2002), durante a interação com o computador para a resolução 

de um problema, o erro pode propiciar que o estudante repasse todas as etapas de 
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resolução do problema, pois pode ir analisando, refletindo e depurando os resultados 

que o computador está gerando. O estudante pode buscar outros conceitos interagindo 

com seus colegas de turma, trocando ideias e informações que lhe permitam traçar 

novas estratégias para resolver os problemas e até mesmo extrair do meio no qual está 

inserido, outras situações-problema a serem resolvidas com o uso do computador; 

assim, o estudante pode construir e acumular conhecimento.  

 

3.4 O COMPUTADOR COMO INSTRUMENTO DE MEDIAÇÃO  

 

 Para Belloni (2009), a educação é um processo complexo, que usa como suporte, 

a mediação de algum meio de comunicação a complementar a prática do professor no 

processo de interação pessoal com o estudante. Segundo a autora, com o avanço das 

tecnologias e com o aparecimento das mídias que objetivam alcançar grande número de 

pessoas, os processos de mediação passam a usar como suporte as Tecnologias de 

Informação e Comunicação. 

 Segundo Morais (2000), a comunicação mediada por computador é uma 

estratégia nos processos de ensino e aprendizagem, pois favorece a interação entre o 

estudante e seus pares; assim, essa interação favorece a construção do conhecimento, 

pois considera a experiência própria do estudante e também sua atitude em procurar 

entender o conhecimento do professor e dos outros estudantes.  

 Pelo potencial e por serem tão atuais, pois fazem parte do cotidiano dos 

estudantes, Morais (2000) defende o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

como meio a auxiliar e a promover a comunicação e a interação entre os estudantes, no 

ambiente de sala de aula, de forma a potencializar o ensino e a aprendizagem de 

Matemática. Segundo ele, as TIC’s aceleram as atividades humanas e quando o 

professor adota a comunicação mediada por computador como recurso de ensino e 

aprendizagem enriquece o ambiente de aprendizagem. 

 Bairral, Civardi e Araújo (2003), assim como Morais (2000), defendem que o 

computador seja usado nos processos de ensino e aprendizagem de Matemática como 

um recurso para mediar a comunicação e a interação entre os estudantes e entre estes e o 

professor, de forma a favorecer a realização de atividades propiciando um ensino que 

promova a aprendizagem matemática e que, além disso, contribua para a integração dos 

estudantes na sociedade. 
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 Borba, Malheiros e Zulatto (2008) e Morais (2000) abordam o computador como 

instrumento de mediação entre os estudantes e o conhecimento matemático, na medida 

em que seja usado como ferramenta a propiciar que estudantes tenham acesso a um 

número diversificado de novas fontes de conhecimento. Tal ação possibilita que os 

estudantes situem a sala de aula de Matemática e, por conseguinte, a escola e a 

comunidade na qual se situam, em um contexto global. 

Poletto, Camana e Fiorio (2006) consideram que a interação que se estabelece na 

convivência entre os sujeitos é o lugar momento da mediação que faz com que o 

conhecimento seja erigido. O computador pode ser considerado, segundo os autores, o 

instrumento de mediação, uma espécie de conector didático, que possibilita uma 

aproximação entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e destes com o 

conhecimento. 

 

3.5 INTERAÇÕES MÚTUA E REATIVA  

 

Primo (2008) propõe uma abordagem do conceito de interação mediada por 

computador que considere o que se passa entre os participantes da interação, tendo por 

referência a interação e a comunicação entre os interagentes nas situações em que um 

humano dialoga com outro humano (usando, por exemplo, ferramentas do tipo chat, e-

mail, blog, Facebook, Instagran, etc.), um humano interage com o computador (usando, 

por exemplo, software e sites matemáticos) e um computador interage com outro 

computador (sistemas de monitoramento). 

 Nas interações entre humanos, não há como prever o comportamento e a ação 

dos interagentes, ao que Primo (2008) classifica como interações altamente flexíveis e 

imprevisíveis, pois os interagentes podem se adequar a situações novas, conflituosas, 

imprevisíveis. Já as interações entre humano e computador têm certo grau de 

previsibilidade devido às limitações de configuração do computador, impostas por quem 

o projetou; cabe ao humano adaptar-se a tais limites.  

Para Primo (2008), a interação entre humano e computador acontece obedecendo 

à lógica de programação do computador; assim, o defeito em um chip ou o travamento 

de um software pode ser a causa do rompimento de uma interação, pois o computador 

por si só não pode imaginar rumos para contornar a situação e reatar a interação. 

Segundo o autor, nas interações entre humano e computador, é possível que o primeiro 

se adapte às condições do segundo, mas o inverso não é possível, a menos que haja a 
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intervenção de um sujeito externo à interação. O travamento de um sistema operacional 

pode inviabilizar a ação de um operador; a interação poderá ser reatada a partir da 

interferência de um técnico em eletrônica ou de um programador. 

 Primo (2008) propõe que o estudo dos processos das interações mediadas por 

computador seja feito a partir da caracterização do que é interação mútua – aquela que 

se caracteriza pela recursividade, pelas relações interdependentes e pelos processos de 

negociação entre os interagentes que se engajam na interação – e do que é interação 

reativa – que se caracteriza pela linearidade, pelas relações estímulo e resposta, 

impostas por um dos envolvidos na interação. 

 

3.5.1 O processo de interação mútua mediada por computador 

 

 No processo de interação mútua, o foco da observação está no relacionamento 

entre os interagentes e não em um dos interagentes especificamente, isto é, a ênfase está 

na observação das ações globais, no contexto em que elas ocorrem, nos impactos que 

provocam, como afetam os participantes, como eles reagem a estas ações e como tais 

ações os transformam. Primo (2008) confere às interações um caráter recursivo, de 

interconexão e de interdependência, pois, para ele, em cada interação em que há um 

engajamento, os participantes sofrem transformações, as ações retornam sobre a relação 

movimentando e transformando o relacionamento e os interagentes. 

Segundo Primo (2008), as modificações sofridas pelos interagentes nas 

interações mútuas mediadas por computador não podem ser apagadas, pois deixam 

marcas que podem refletir em outros contextos, em outras interações, em outros 

ambientes e em outras pessoas, pois discussões que se iniciaram online podem ser 

levadas para outros espaços e, a partir daí, envolverem outras pessoas que podem ou 

não, sentirem-se motivadas a participarem da discussão.   

 Conforme relata Primo (2008), nas interações mútuas que ocorrem em fóruns de 

discussão, em chats ou em programas de mensagens instantâneas que reúnem pessoas 

que necessariamente não se conhecem pessoalmente e se encontram no ciberespaço, não 

há como prever qual curso tomará a interação; nas discussões nem sempre há consenso; 

o conflito, as relações de poder e o embate de ideias entre os interagentes envolve um 

constante processo de negociação que pode ser muito produtivo e rico para a discussão, 

mas não há como saber se a interação irá evoluir. O autor afirma que, para que o embate 
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de ideias aconteça, os interagentes devem assumir uma posição ativa, debatendo ideias e 

opiniões, se engajando no processo interativo. 

 

3.5.2 O processo de interação reativa  

 

 Para Primo (2008), as interações entre o sujeito e o computador são chamadas 

interações reativas. Em tais processos de interação, predomina a linearidade; uma ação 

provoca automaticamente uma reação. São interações que ocorrem e de certa forma 

sugerem um resultado já esperado (clicar em “Gravar” no software GeoGebra, por 

exemplo). Tão logo a solicitação feita ao clicar seja aceita, as interações seguintes 

podem acontecer sem necessariamente sofrer qualquer tipo de influência das interações 

anteriores.    

 As interações reativas são determinadas por condições iniciais relacionadas ao 

código de programação gravado em algum tipo de dispositivo de armazenamento, e que 

foi gravado antes de a interação ocorrer. Caso ocorra algum problema com as linhas de 

código do programa a interação entre os interagentes ficará travada. Caso o 

programador contatado, localize o erro na programação, ele poderá consertá-lo. 

Eliminado o problema, as interações poderão fluir normalmente. 

 Em algumas situações, as interações reativas podem apresentar os mesmos 

resultados, desde que sejam fornecidos os mesmos valores para as variáveis. Como 

exemplo, tomemos a situação na qual qualquer interagente, independente de seu estado 

de espírito, ao digitar no campo “Entrada” do GeoGebra a função y = x e teclar “enter”, 

o computador apresentará consistentemente o mesmo resultado, que só pode ser aquele 

e não outro, o gráfico da função linear, ao que Primo (2008, p. 195) caracteriza como 

“par estímulo-resposta (input-output)”. 

De acordo com Primo (2008), ao interagir com o computador, o sujeito terá de 

adequar-se às condições previamente determinadas e exteriores à interação, tais como a 

configuração do computador e a velocidade de processamento das informações. Os 

relacionamentos são estáticos; não há choques de ideias, contestações, nem discussões e 

sim a repetição do que foi programado, não há recursividade, pois os caminhos já estão 

traçados e limitados, não importando com quem irá interagir, o computador seguirá 

sempre reagindo da forma como foi inicialmente programado. Quando, por algum 

motivo, a interação é bloqueada, é possível retornar às condições iniciais (um disco de 

recuperação do sistema, por exemplo). 
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Se, por um lado, as interações mútuas mediadas por computador são marcadas 

pela constante negociação entre os interagentes durante as relações, as interações 

reativas são marcadas pela automatização e previsibilidade das relações. 

De acordo com Primo (2008), os sistemas informáticos não conseguem 

contextualizar as informações de forma a analisar e interpretar as relações em uma 

perspectiva temporal e espacial, o que impede que computadores estabeleçam com 

humanos uma interação mútua e faz com que as interações entre pessoas e 

computadores sejam estáticas e limitadas. 

Entretanto Primo (2008) adverte para o fato de que esses dois processos de 

interação não são excludentes; é possível estabelecer-se relações mútuas e reativas ao 

mesmo tempo. Ao entrar em um fórum de discussão de assuntos de Matemática, é 

possível interagir com outra pessoa e também com a interface de um software e com os 

acessórios do computador. 

 

3.6 AS ATIVIDADES SÍNCRONAS 

 

 As atividades matemáticas mediadas pelo computador devem de alguma forma 

fazer alusão ao meio no qual o estudante está inserido, o que permite que ele estabeleça 

conexões com seu conhecimento prévio e suas experiências anteriores e interaja com 

seus pares. Morais (2000) enaltece a presença física dos estudantes na sala de aula como 

situação ideal para propiciar a colaboração entre eles na realização das atividades de 

Matemática, mas mesmo em situações que não seja possível a presença física dos 

estudantes, a comunicação pode ser estabelecida ao se usar o computador como suporte 

da comunicação entre os estudantes, na participação em fóruns, correio eletrônico e 

chats. De acordo com o autor, a comunicação via chat, por permitir uma interação 

síncrona, pode ser mais representativa para os estudantes do que as outras formas de 

mediação.  

 Morais (2000) relata que, quando usada em tempo real na sala de aula, a 

comunicação por chat propicia a interação entre os sujeitos envolvidos, pois os 

estudantes podem trocar sugestões na realização de atividades, podem tirar dúvidas com 

os colegas e com o professor; este, por sua vez, pode interagir com os estudantes 

orientando-os sempre que solicitado, incentivando-os a ampliarem as fronteiras da sala 

de aula, pois ele não será o único ponto de referência. As atividades necessariamente 

não se encerram durante a aula; caso a atividade seja significativa para os estudantes, 
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estes poderão continuar a discuti-la com seus pares, com o professor e também com 

outros professores, em outros espaços.  

 Borba, Malheiros e Zulatto (2008), assim como Morais (2000), salientam que os 

recursos de comunicação síncrona mediada por computador, chat e videoconferência, 

apresentam como diferencial, a possibilidade de os sujeitos compartilharem ideias e 

trocarem sugestões em tempo real, sem estarem necessariamente no mesmo espaço 

físico. Para os pesquisadores, a intensidade e a qualidade da interação estabelecida entre 

os interagentes, estudantes e professor, nos processos de comunicação síncrona mediada 

por computador, é que pode conferir qualidade à aprendizagem dos estudantes. 

  

3.7 O PAPEL DO PROFESSOR DE MATEMÁTICA EM UM AMBIENTE 

     INFORMATIZADO DE APRENDIZAGEM 

 

Para Masetto (2000), quando o professor adota como técnicas as Tecnologias da 

Informação e Comunicação, como, por exemplo, o computador, a Internet, 

teleconferência, videoconferência, chats, listas de discussão, ou correio eletrônico, elas 

podem favorecer a aprendizagem, pois incentivam a participação dos estudantes, 

favorecem a visualização de situações-problema e permitem ao estudante, debater com 

seus colegas a solução e analisar o processo.  

Masetto (2000) atribui ao professor o papel de mediador pedagógico. Segundo 

ele, para que as técnicas e ferramentas de mediação usadas durante os processos de 

ensino e aprendizagem obtenham êxito é necessário que o professor atue como o 

mediador pedagógico da aprendizagem e considere que o estudante é o foco, elemento 

central do processo de aprendizagem; caso contrário, as técnicas de mediação não 

surtirão efeito.  

Belloni (2009), Mendes e Almeida (2011) assim como Masetto (2000), destacam 

que o uso de tecnologias em sala de aula trará vantagem aos processos de ensino e 

aprendizagem se ocorrer com a mediação do professor, pois ele poderá interagir com 

esse estudante, de forma que ele tenha segurança em discutir os erros, as dúvidas, as 

incertezas e os sucessos e, assim, auxiliar os estudantes a organizar e a sistematizar as 

informações, o que enriquece o processo de construção do conhecimento. 

Morais (2000) sugere ao professor estabelecer com seus pares uma parceria no 

planejamento das atividades, nos processos avaliativos, priorizar estratégias que 

promovam uma aprendizagem de cooperação e colaboração entre os estudantes, 
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dominar muito bem sua área de atuação, buscando sempre ficar conectado com as novas 

experiências, refletindo sobre sua prática e buscando novas alternativas metodológicas, 

além de ser criativo e preparado para as situações de sala de aula ao empregar as 

tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. 

Allevato (2005) relata que a simples inserção do computador na sala de aula não 

garante mudanças de qualidade no ensino de Matemática. Para a autora, a concepção de 

ensino do professor é decisiva para a maneira como ele irá implementar a utilização do 

computador e, consequentemente, de software na aula; assim, ele deverá fazer uma 

avaliação minuciosa de seus objetivos para planejar como e quais recursos da 

informática irá usar. 

Para Almeida e Valente (2011), Dullius e Haetinger (2005) e Miranda e 

Laudares (2007), os ambientes informatizados de aprendizagem são ambientes 

inteligentes de aprendizagem. Eles defendem novas posturas do Professor de 

Matemática e da escola no uso de tais ambientes; para eles, o professor deve ser o 

mediador do processo de interação das tecnologias e a aprendizagem dos estudantes, o 

que pode favorecer a constituição de um espaço fértil para que o estudante construa seu 

conhecimento. Para eles, a escola deve proporcionar aos estudantes o acesso às 

tecnologias e o Professor de Matemática deve prepará-los com atividades que os levem 

a interrogar, conjecturar, descobrir, argumentar, raciocinar sobre objetos abstratos e 

relacioná-los com a realidade física e social, de maneira a propiciar que eles 

estabeleçam interações entre os fatos de sua comunidade, o mundo globalizado e a sala 

de aula. Como afirma Lévy (1999), o professor deve desenvolver a competência de 

estimular a aprendizagem e o pensamento de seus estudantes. 

Allevato (2005) alerta aos professores para o fato de que o uso do computador 

em ambientes de aprendizagem de Matemática permite que os estudantes lidem melhor 

com o erro, pois o computador torna possível a correção ilimitada dos mesmos, o que, 

segundo a autora, alivia as sensações de frustração e ansiedade dos estudantes pelo fato 

de errarem na execução das atividades ou pelo fato de as deixarem incompletas; isso 

serve de motivação aos estudantes para formular e testar suas conjecturas e também 

para refutá-las, através de um processo de investigação, construindo assim, o 

conhecimento matemático.  

De acordo com Allevato (2005), esse processo faz gerar em ambientes 

informatizados, a imprevisibilidade, pois em muitas situações as conjecturas dos 

estudantes levam a caminhos inesperados, às vezes nem imaginados pelo professor, 
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rompendo a linearidade característica das atividades de ensino. A autora também 

ressalta que, em tais situações, o professor deve agir de forma profissional e responsável 

e decidir pelo melhor encaminhamento à situação. 

Outra situação levantada pela pesquisadora é a dificuldade na elaboração de 

atividades que engajem os estudantes e também contemplem os objetivos que o 

professor pretende alcançar em relação aos conteúdos e conceitos matemáticos, de 

forma a usufruir dos recursos e possibilidades que o computador oferece. 

Gravina e Santarosa (1999) alertam para o fato de que não basta apenas colocar 

o estudante em contato com o ambiente informatizado; é necessário que o professor atue 

de forma a orientá-lo, preparando atividades que não limitem suas ações, explorações e 

investigações. Para as autoras, o uso de ambientes informatizados para a construção do 

conhecimento matemático é um desafio que envolve a formação adequada dos 

professores, que necessitam de tempo para dominar e compreender as tecnologias. Elas 

também destacam a importância de novas propostas curriculares que integrem as 

Tecnologias de Informação e Comunicação e a própria implantação de ambientes 

informatizados. 

Como afirmam Borba e Penteado (2001), quando o professor decide incorporar 

o uso do computador em suas aulas, ele sai da zona de conforto, que não traz surpresas, 

e encara a zona de risco, com suas incertezas. 

No próximo capítulo, será apresentado o detalhamento da metodologia de 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 4 

 

DESCREVENDO A METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

“Interessa, por isso, clarificar o que significa pesquisar. Na minha 

perspectiva, trata-se de um processo fundamental de construção do 

conhecimento que começa com a identificação de um problema 

relevante – teórico ou prático – para o qual se procura, de forma 

metódica, uma resposta convincente que se tenta validar e divulgar.” 

(PONTE, 2004, p. 5). 

 

 Diante da importância da questão metodológica na validação dos resultados, 

neste capítulo, é apresentado de forma detalhada, o procedimento metodológico 

escolhido para coletar, analisar e interpretar os dados da investigação. Para tal, 

novamente serão retomados a questão de investigação e os objetivos. 

 O trabalho foi iniciado com uma Pesquisa Teórico-Bibliográfica analisando 

livros, artigos publicados em congressos e em revistas da área de Educação Matemática, 

além de teses e dissertações do banco de dados da CAPES, relacionados às Tecnologias 

de Informação e Comunicação no processo de ensino e aprendizagem de Matemática, 

mas também relacionados com o Projeto Um Computador por Aluno – UCA. 

 No dia 14 de julho de 2011, foi realizada uma consulta ao Banco de Teses da 

CAPES para saber como o trabalho se situa no campo das pesquisas brasileiras. 

Inicialmente, a consulta foi feita com as seguintes expressões/palavras “laptop 

educacional Matemática”, “UCA Matemática” e “Projeto UCA Matemática”, não sendo 

encontradas pesquisas. Ao retirar a palavra “Matemática”, o sistema retornou cinco 

dissertações, sendo duas relacionadas com projetos de Engenharia e as demais 

relacionadas com Educação. Foram encontradas outras quatro dissertações, em sites de 

Universidades Federais e no Portal Domínio Público do Ministério da Educação. No 

entanto, nenhuma das dissertações aborda o ensino de Matemática mediante a utilização 

do laptop educacional do Projeto Um Computador por Aluno. 

 O Projeto Um Computador por Aluno em nosso país é recente; portanto há 

possibilidades de realizar uma investigação sobre como os estudantes interagem com o 

laptop educacional nas aulas de Matemática. Como não foi encontrada nenhuma 

pesquisa que envolva o Projeto UCA e a Matemática, pretendeu-se desenvolver uma 

pesquisa abordando o que acontece com a introdução dessa tecnologia nas aulas de 

Matemática e as possíveis contribuições aos processos de ensino e aprendizagem. 
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 A Pesquisa de Campo foi realizada no segundo semestre de 2012, em uma 

Escola Municipal da cidade de Belo Horizonte – MG, na qual o pesquisador atuava 

como professor e o Projeto Um Computador por Aluno foi implantado para atender aos 

estudantes do 2º e do 3º ciclos do Ensino Fundamental. 

 A Pesquisa de Campo teve como participantes os estudantes do 9º ano do Ensino 

Fundamental matriculados no turno da manhã e aconteceu no horário das aulas de 

Matemática. 

 A participação dos sujeitos ocorreu de forma voluntária, com o consentimento 

dos responsáveis. Todos foram informados de como seriam desenvolvidas as atividades 

e de que poderiam deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, sem prejuízo 

algum. 

 A identificação dos sujeitos de pesquisa foi feita por uma numeração aleatória, 

de forma a garantir total sigilo sobre a identidade dos participantes, bem como dos 

dados coletados; estes foram armazenados em CD’s e ficarão guardados sob a 

responsabilidade do pesquisador e do orientador da pesquisa, sendo incinerados após a 

entrega da versão final da Dissertação ao Programa de Pós-Graduação em Educação 

Matemática da Universidade Federal de Ouro Preto. 

 Na pesquisa, o foco foi direcionado para a relação dos estudantes com o laptop 

educacional do Projeto Um Computador por Aluno – UCA, usado como ferramenta nos 

processos de ensino e aprendizagem de Matemática, bem como para a maneira como os 

estudantes se relacionaram com seus pares e com o professor durante as atividades de 

Matemática realizadas com o laptop. 

 

4.1 SOBRE A PESQUISA QUALITATIVA 

   

Borba (2004) concebe a pesquisa qualitativa como aquela que possibilita 

conhecer o mundo usando como recursos procedimentos qualitativos; para ele, “o 

conhecimento não é isento de valores, de intenção e da história de vida do pesquisador, 

e muito menos das condições sócio-políticas do momento.” (BORBA, 2004, p. 3).  

De acordo com Strauss e Corbin (2008, p. 23) “pesquisa qualitativa é qualquer 

tipo de pesquisa que produza resultados não alcançados através de procedimentos 

estatísticos ou de outros meios de quantificação”. De acordo com Strauss e Corbin 

(2008) a pesquisa qualitativa permite ao pesquisador obter subsídios sobre os processos 

de pensamentos, sentimentos e emoções dos sujeitos pesquisados, o que métodos 
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convencionais de pesquisa quantitativa não permitem obter. No entanto, de acordo com 

Borba (2004), dados quantitativos também podem ser usados em uma pesquisa 

qualitativa. 

A metodologia de pesquisa qualitativa adotada foi o estudo de caso de 

observação. Segundo Bogdan e Biklen (1994) a técnica de coleta de dados mais 

indicada para o estudo de caso de observação é a observação participante e o foco do 

estudo pode ser, por exemplo, a sala de aula, um grupo de estudantes ou uma atividade 

que se passa na escola. Para os autores, o grupo no qual o estudo é focado, é constituído 

por pessoas que interagem e que podem ter características comuns que as identificam 

umas com as outras. 

Portanto, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), tal metodologia é eficiente 

para descrever e analisar as interações que ocorrem entre os estudantes, com o laptop 

educacional e com o Professor de Matemática, durante as atividades planejadas para as 

aulas de Matemática, logo o lócus da pesquisa é a sala de aula, cenário no qual foi 

realizada a coleta dos dados. 

 

4.2 SOBRE OS INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA COLETA E REGISTRO DOS 

     DADOS 

 

De acordo com Alves-Mazzotti (2001), as pesquisas qualitativas são 

multimetodológicas, pois podem empregar uma diversidade de procedimentos e 

instrumentos de coletas de dados. Araújo e Borba (2004) enaltecem o emprego de 

múltiplos procedimentos de coleta de dados como forma de garantir a confiabilidade da 

pesquisa. 

Os instrumentos de registro de dados usados foram o diário de campo, atividades 

escritas pelos estudantes, arquivos com as atividades realizadas pelos mesmos, gravados 

na memória do laptop e em pendrive, fotografias, além de gravações em áudio e vídeo 

(ALVES-MAZZOTTI, 2001; ARAÚJO; BORBA 2004).  

Os dados foram coletados no período de setembro a novembro de 2012. Foram 

utilizados os instrumentos de registro de dados descritos a seguir. 

 

4.2.1 A coleta de dados a partir da observação participante 

 

Segundo Sabino (1992) a principal vantagem desse viés metodológico de coleta 

de dados é o fato de que os eventos são percebidos sem intermediário. Para Alves-
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Mazzotti (2001), a técnica da observação participante tem como vantagem, ser 

independente do nível de conhecimento ou da capacidade verbal dos sujeitos; permite 

checar, na prática, a sinceridade de certas respostas que, às vezes, são dadas apenas para 

causar boa impressão; permite também identificar comportamentos não intencionais ou 

inconscientes e explorar tópicos que os informantes não se sentem à vontade para 

discutir; permite, ainda, o registro do comportamento em seu contexto temporal-

espacial. 

Ao testemunhar os fatos, o observador participante pode perceber o 

comportamento dos sujeitos, seus sentimentos, atitudes e valores envolvidos no 

fenômeno em estudo. Sabino (1992) diz que na observação participante, há uma 

dimensão emocional, pois a carga de sentimentos vividos diretamente pelo observador 

resulta em um enriquecimento dos dados obtidos, permitindo a coleta de um conjunto 

de informações variado e completo, de extrema importância para estudos qualitativos. 

Sabino (1992) destaca a necessidade de um trabalho extenso e cuidadoso na 

observação participante; para ele, o pesquisador tem dupla tarefa, pois além de exercer 

um papel dentro do grupo de estudo, como um de seus membros, tem de exercer a 

atitude de observação e coletar os dados necessários para a investigação. 

O tipo de observação participante mais usado em estudos qualitativos é a 

assistemática ou não estruturada. Segundo Alves-Mazzotti (2001, p.166), “é a forma, 

por excelência, da observação participante, uma das técnicas mais utilizadas pelos 

pesquisadores qualitativos.” Na observação participante assistemática, ocorre uma 

valorização do instrumental humano, pois o pesquisador usa a si mesmo como o 

principal instrumento para observar, selecionar, coordenar e interpretar o contexto da 

investigação.  

 Alves-Mazzotti (2001) destacam algumas habilidades que são exigidas do 

observador participante: deve ser capaz de estabelecer uma relação de confiança com os 

sujeitos; ter sensibilidade no trato com as pessoas; ser bom ouvinte; formular boas 

questões; ter familiaridade com as questões investigadas; ter flexibilidade para se 

adaptar a situações inesperadas (em particular, no caso desta pesquisa, em que o bom 

funcionamento do laptop educacional é condição necessária); não ter pressa de 

identificar padrões ou atribuir significados aos fenômenos observados. 
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4.2.2 O diário de campo 

 

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), o registro escrito e detalhado do que o 

pesquisador vê, ouve, experimenta, pensa e reflete durante o processo de coleta de 

dados de uma pesquisa qualitativa constitui o diário de campo.  

Como o pesquisador era requisitado pelos grupos, a todo instante, durante a 

realização das atividades, o processo de tomar notas durante a realização das atividades 

foi dificultado. Entretanto, para contornar essa situação foi usado um aparelho MP3 que 

foi fixado na gola da camisa do pesquisador com o intuito de gravar as observações que 

eram ditadas. Algumas vezes, os estudantes estranhavam o procedimento e perguntavam 

se o professor estava falando sozinho.  

Assim que terminava o horário das aulas em que eram realizadas as atividades, 

após recolher os laptops dos estudantes e organizar o Diário de Classe, o pesquisador, 

no silêncio da sala de aula, num esforço de se lembrar de tudo o que acabara de 

presenciar, digitava as observações que ainda estavam mais acessíveis na memória; 

depois, em outro momento, ouvindo a gravação no MP3, complementava as notas que 

já haviam sido digitadas. 

 

4.2.3 Registros escritos e arquivos das atividades no laptop 

 

Segundo Alves-Mazzotti (2001), qualquer tipo de registro escrito é um 

documento, e, em Educação, é muito comum utilizar-se de trabalhos realizados pelos 

estudantes como subsídios para a compreensão do processo que o pesquisador está a 

observar.    

Em cada uma das atividades de campo, foram elaboradas atividades com 

conteúdos de Matemática abarcando a construção e interpretação de tabelas e gráficos, 

funções do 1º e 2º graus e Geometria. Ao realizar as atividades propostas usando como 

ferramentas aplicativos instalados no laptop, os estudantes recebiam as atividades 

impressas. Em cada atividade, havia instruções de qual aplicativo seria usado; 

questionamentos eram feitos com instrução de que registrassem suas respostas na folha 

de atividade que era recolhida pelo professor ao final da aula. Como as atividades foram 

gravadas no laptop, ao final da aula, o pesquisador transferia os arquivos para um 

pendrive.  
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4.2.4 Fotografias 

 

Bogdan e Biklen (1994) destacam o uso da fotografia, juntamente com a 

observação participante, como uma técnica de registro de dados eficaz para estudar e 

analisar detalhes que, de outra forma, não poderiam ser inspecionados. 

Durante a coleta de dados, a fotografia foi usada inicialmente para registrar as 

produções dos estudantes; com o passar do tempo e durante a realização das atividades, 

a fotografia foi usada para registrar o espaço da sala de aula, captar a interação dos 

estudantes com o laptop e com seus pares, durante a realização das atividades. Os 

estudantes sempre foram informados do objetivo de se registrar a partir da imagem, suas 

produções e o momento do trabalho com o laptop. 

No início do uso da câmera como instrumento de registro de dados, alguns 

estudantes ficavam um pouco tímidos; o pesquisador evitava então, que a imagem do 

rosto dos estudantes aparecesse na fotografia e procurava registrar apenas as telas dos 

laptops com as produções. Depois, mostrava para os estudantes a fotografia como forma 

de conquistar a confiança deles, pois o desejo de não ter o rosto fotografado fora 

respeitado.  

Aos poucos, os estudantes mais tímidos foram se acostumando e já não se 

importavam mais em aparecer nas fotografias; em algumas situações até pediam para 

serem fotografados com outro colega, sendo necessário esclarecer em quais situações a 

câmera era usada. 

Cabe ressaltar que os estudantes e seus responsáveis autorizaram o uso da 

imagem mediante assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

4.2.5 Gravações em áudio e vídeo 

 

Sabino (1992) afirma que o uso de equipamentos de áudio e vídeo com o 

objetivo de registrar dados nas pesquisas qualitativas, é importante para o pesquisador 

apreender o comportamento humano, devido à precisão e amplitude dos registros 

captados; para o autor, tais instrumentos de coleta de dados são de grande valia, pois 

não perturbam o cenário observado; no entanto, podem inibir os sujeitos participantes. 

Borba (2004, p. 8) também enfatiza a filmagem em vídeo como procedimento 

metodológico a possibilitar o registro do que o autor chama de “movimento corporal de 

cunho matemático” durante a realização de experimentos de ensino; segundo o autor, 
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em tais situações, gravação em áudio e notas de campo não são capazes de descrever o 

que acontece em certos experimentos de ensino, no que concerne a limitações e a 

possibilidades. 

Para a realização das atividades de pesquisa, antes de seu início, o pesquisador 

orientava os estudantes para que formassem duplas e, em algumas situações, trios para o 

desenvolvimento das atividades. Em cada dupla ou trio, a partir do consentimento dos 

integrantes, foi colocado na gola da camisa de um deles um aparelho MP3, com o 

objetivo de gravar os diálogos durante a realização das atividades. Em todas as 

atividades, foram usados entre 5 e 6 aparelhos MP3. O pesquisador sempre informou 

aos estudantes que o uso do gravador tinha por finalidade analisar apenas o diálogo 

estabelecido entre eles, estritamente relacionado à execução da atividade proposta.   

As filmagens em vídeo foram feitas utilizando a câmera do próprio laptop. 

Como a autonomia de gravação do dispositivo gira em torno de 20 minutos, foi 

necessário que o pesquisador gravasse inicialmente o arquivo das filmagens na própria 

máquina e depois transferisse o arquivo para o pendrive, de forma a liberar espaço na 

memória do laptop para dar prosseguimento às filmagens. 

 

4.3 RETOMANDO A QUESTÃO DE INVESTIGAÇÃO E OS OBJETIVOS 

 

Com relação à questão de pesquisa, Strauss e Corbin (2008, p. 52) afirmam que 

“começa como uma questão aberta e ampla, mas não tão aberta, evidentemente, para 

permitir todo um universo de possibilidades. Por outro lado, não é tão estreita e focada 

que exclua a descoberta”. Os autores relatam que a questão de pesquisa em 

investigações qualitativas deve identificar o que será estudado e deve ter a qualidade de 

mostrar aos leitores o que o pesquisador intenta investigar. 

Tendo como referência as leituras e reflexões sobre Tecnologias de Informação e 

Comunicação, os processos de interação, mediação pedagógica, ambientes 

informatizados de aprendizagem e a implantação do Projeto Um Computador por Aluno 

– UCA na escola na qual o pesquisador lecionava, esta pesquisa teve a seguinte questão 

de investigação: 

 

Como ocorrem as interações dos estudantes ao utilizarem  

o laptop educacional do Projeto Um Computador por Aluno  

nos processos de ensino e de aprendizagem de Matemática? 
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A pesquisa teve como objetivo geral, investigar como ocorrem as interações 

mediante o uso do laptop educacional do Projeto um Computador por Aluno – UCA, à 

luz da aprendizagem matemática dos estudantes. 

Como objetivos específicos a pesquisa intenta: 

 

– Identificar software que podem ser usados no laptop educacional nas aulas de 

Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental; 

 

– Descrever como ocorreu a interação dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 

com o laptop educacional nas aulas de Matemática; 

 

– Descrever como ocorreu a interação entre os estudantes do 9º ano do Ensino 

Fundamental durante as atividades de Matemática com o laptop educacional; 

 

– Observar indícios de aprendizagem dos estudantes com o uso das tecnologias nas 

aulas de Matemática. 

 

4.4 O LÓCUS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 Inicialmente, apenas duas escolas da cidade de Belo Horizonte – MG foram 

escolhidas para participar do Projeto um Computador por Aluno – UCA, sendo uma 

delas, a escola na qual o pesquisador era Professor de Matemática. Os critérios de 

escolha que constam no site do Projeto UCA
9
 são:  

 Número de estudantes e professores: em torno de 500; 

 Estrutura da Escola: com energia elétrica e armários específicos para armazenar 

os laptops; 

 Localização: escolas próximas a Núcleos de Tecnologias Educacionais – NTE 

ou similares, Instituições de Educação Superior públicas ou Escolas Técnicas 

Federais. Pelo menos uma das escolas deverá estar localizada na capital do 

estado e uma na zona rural; 

 Assinatura do Termo de Adesão: a Secretaria de Educação Estadual ou 

Municipal deve assinar o Termo mediante envio de ofício ao MEC; 

 O corpo docente da escola deve aprovar a participação da escola no projeto. 

                                                           
9
 http://www.uca.gov.br/institucional/criteriosEscolha.jsp. Acesso em 14/07/11. 

http://www.uca.gov.br/institucional/criteriosEscolha.jsp
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4.4.1 A escola participante da pesquisa e a sala de aula 

 

A escola pertence à Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte e está 

localizada em um aglomerado da cidade; atende a crianças, adolescentes e adultos, com 

turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental e também da Educação de Jovens e 

Adultos. No ano de 2012 funcionou em três turnos: pela manhã com 10 turmas do 5º ao 

9º ano, à tarde com 10 turmas do 1º ao 4º ano e à noite com 5 turmas de Educação de 

Jovens e Adultos. A direção era composta por um diretor e duas vice-diretoras, sendo 

que uma delas gerenciava a Unidade Municipal de Educação Infantil, que funcionava 

em outro endereço, atendendo a crianças de 0 a 5 anos. 

A escola tinha no laboratório de informática 12 computadores com Sistema 

Operacional Linux; todos os computadores com acesso à Internet. No turno da manhã e 

no turno da tarde, o laboratório ficava à disposição dos estudantes que integravam o 

Programa Escola Integrada; os estudantes ficavam no laboratório sob a orientação dos 

monitores do Programa. No turno da noite, havia um monitor para atender aos 

estudantes da Educação de Jovens e Adultos. 

A escola, por meio da Caixa Escolar, contratou uma agente de informática, 

funcionária responsável pela disponibilização dos laptops para uso em sala de aula. Ela 

também exercia atividades no laboratório de informática com os estudantes que 

participavam do Programa Escola Integrada, programa que atendia no 1º turno, os 

estudantes do 2º turno com atividades no Laboratório de Informática e em outros 

espaços da comunidade, nas proximidades da escola. Devido ao horário de trabalho da 

agente de informática que iniciava às 08 h, não se usava o laptop educacional no 1º 

horário de aula, pois as chaves dos armários onde estão armazenados os laptops ficavam 

com ela. 
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Figura 2 – Armário de armazenamento dos laptops 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

Por um problema de logística, os laptops usados pelos estudantes do 9º ano se 

encontravam no armário localizado em outra sala, o que gerava certo transtorno, pois, 

para que os estudantes do 9º ano usassem o laptop, a agente de informática tinha de 

interromper a aula dos estudantes do 7º ano para pegar os laptops. O professor que 

quisesse usá-los devia solicitar à agente de informática que os levasse até a sala; como 

não havia um controle para agendar o uso dos laptops, ocorriam imprevistos: às vezes a 

agente de informática estava atendendo a outro professor, ou por algum motivo, estava 

ausente da escola, o que inviabilizava o uso dos laptops.  

Em algumas oportunidades, o professor planejava as atividades para usar o 

laptop, mas, por problemas diversos, ele não estava acessível ou não chegava até a sala 

de aula, o que exigia do professor dinamismo para contornar os imprevistos, pois, em 

teoria, a máquina estava à disposição, mas dentro de um armário trancado. 

  

4.5 OS PARTICIPANTES DA PESQUISA: OS ESTUDANTES DA TURMA DO 9º  

     ANO 
 

 Da pesquisa, participaram os 14 estudantes da turma do 9º ano do Ensino 

Fundamental matriculados no turno da manhã; sendo 8 do sexo feminino e 6 do sexo 

masculino. As idades variavam de 14 a 18 anos, para preservar a identidade dos 

estudantes participantes foi usada uma numeração aleatória.  

 Os estudantes do 9º ano tinham aulas de Língua Portuguesa, Geografia, História, 

Matemática, Língua Inglesa, Educação Física e Artes. Eles tinham quatro aulas de 
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Matemática por semana, sendo duas aulas às terças-feiras: 1º e 2º horários e duas aulas 

às quintas-feiras: 3º e 4º horários.  

Uma estudante com paralisia cerebral apresentava dificuldade em compreender e 

realizar as atividades de forma autônoma, também não conseguia memorizar as 

informações; era atendida durante o turno, em um projeto chamado Projeto de 

Intervenção Pedagógica, destinado a atender aos estudantes com dificuldades de 

aprendizagem em conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática.  

Os estudantes eram muito falantes e usavam um tom de voz elevado, o que 

exigia muita paciência por parte do professor; eles tinham dificuldade em ouvir e prestar 

atenção ao que o professor falava e às dúvidas apresentadas pelos colegas. Reclamavam 

das aulas geminadas de Matemática; às vezes não se respeitavam, eram agressivos uns 

com os outros, principalmente na forma verbal; às vezes se esqueciam de que estavam 

em sala de aula e começavam a narrar os fatos ocorridos na comunidade. Gostavam de 

usar o celular durante as aulas, insistiam em querer ouvir música através do fone de 

ouvido durante as aulas, principalmente os estilos Funk e Pagode. 

Percebia-se que alguns estudantes apresentavam certa dificuldade com relação à 

leitura, escrita e realização das operações básicas. Não demonstravam autonomia na 

execução das atividades; alguns não conseguiam acompanhar nem entender os 

comandos das atividades. Outros, porém, apresentavam capacidade de acompanhar e 

compreender o que estava sendo proposto de forma satisfatória. Alguns eram 

desinteressados e descompromissados com a aprendizagem; outros alternavam 

momentos de participação e apatia; na maioria das situações, se envolviam pouco nas 

atividades escolares. 

Os conteúdos estavam de acordo com as Proposições Curriculares de 

Matemática (BELO HORIZONTE, 2009) e foram trabalhados de forma a estabelecer 

uma relação entre o que estava proposto e os saberes dos estudantes, com o objetivo de 

que eles compreendessem a realidade, cada vez mais dinâmica e complexa, e que se 

sentissem capazes de contribuir para a construção de uma sociedade justa e solidária. 

O livro didático usado foi “Matemática – 9º ano” dos autores Imenes & Lellis. 

Os estudantes reclamavam das atividades do livro, pois as achavam muito difíceis e 

necessitavam da constante intervenção do professor para estímulo e resolução das 

mesmas. Muitos se esqueciam de levar para a aula o material de Matemática, livro 

didático e caderno, além do material necessário de uso diário como lápis, borracha e 

caneta.  
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Nas aulas das terças-feiras, no 1º horário, o pesquisador observou que alguns 

estudantes se apresentavam com muito sono e passavam parte da aula com a cabeça 

debruçada sobre a carteira, colocavam o gorro da blusa sobre a cabeça e dormiam. 

Quando eram questionados do motivo de tal comportamento, adotavam uma atitude de 

indiferença, ou alegavam que ficaram assistindo televisão até a madrugada.  

Alguns estudantes não entendiam os limites e insistiam em transgredir as normas 

de convivência acordadas; não conseguiam discernir o momento de parar de conversar e 

brincar para prestar atenção às explicações do professor e realizar as atividades 

propostas; às vezes eram agressivos e não se importavam com os pedidos do professor 

para que mudassem de atitude e comportamento. 

 No ano de 2012, foi autorizada uma reforma e ampliação da escola, mas como 

não havia outro espaço para a realização das aulas, funcionários e estudantes 

conviveram em um espaço que era escolar e que também era um canteiro de obras. 

Além de muita poeira, havia também o barulho das máquinas e dos equipamentos 

usados pelos funcionários da obra. O barulho constante produzido pelos operários e a 

poeira incomodavam bastante o ambiente escolar. O barulho aumentava a agitação dos 

estudantes, além de exigir que o professor elevasse o tom de voz.  

 

4.6 PROCEDIMENTOS 

 

 Em novembro de 2011, o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP
10

 concedeu 

parecer favorável para a realização da pesquisa; efetuou-se um contato com a direção da 

escola, que assinou o Termo de Autorização para a realização da pesquisa, ficando 

acertado o início das atividades de pesquisa para o 2º semestre do ano de 2012, com o 

objetivo de explorar a construção e a interpretação de gráficos de barras, colunas, setor e 

de segmentos, estudo de funções, comprimento da circunferência e área do círculo. De 

acordo com as Proposições Curriculares (BELO HORIZONTE, 2009), tais conteúdos 

pertencem respectivamente aos blocos Tratamento da Informação, Números e 

Operações, Álgebra e Funções, Grandezas e Medidas. Levando em consideração o 

planejamento dos conteúdos, estes só poderiam ser abordados no 2º semestre de 2012. 

 Em virtude da necessidade de contratação de outro agente de informática, pois o 

que trabalhou na escola no ano de 2011 pediu demissão, o uso do laptop em sala de aula 

só foi possível a partir do mês de abril de 2012, os estudantes desenvolveram atividades 

                                                           
10

 Ofício CEP Nº 099/2011 de 18 de novembro de 2011 com registro CAAE: 0041.0.238.000-11.  
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sobre o Teorema de Pitágoras usando o GeoGebra online
11

. A partir daí, criou-se o 

hábito de usar o laptop nas aulas de Matemática das quintas-feiras.  

Transcorrido o 1º semestre letivo de 2012, após o recesso escolar do mês de 

Julho, iniciou-se o 2º semestre letivo em agosto. Na aula do dia 07 de agosto, os 

estudantes foram informados sobre a realização da pesquisa e que os conteúdos que 

seriam explorados eram integrantes das Proposições Curriculares de Matemática (BELO 

HORIZONTE, 2009), sendo assim, exigidos no cumprimento do Programa de 

Matemática da escola para os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental.  

Foi entregue a cada estudante uma Carta / Convite (APÊNDICE A) e depois da 

sua leitura, procurou-se salientar o objetivo da pesquisa em estimular a aprendizagem da 

Matemática, o caráter voluntário da participação e a possibilidade de desistência sem 

prejuízo para o estudante, a necessidade de gravações em áudio e vídeo, bem como da 

garantia de sigilo em relação à imagem e aos nomes. Nenhum estudante manifestou 

dúvidas em relação ao que foi lido e explicado. Alguns manifestaram imediatamente a 

vontade de participar. Foi entregue então, a cada estudante, uma Carta / Convite de 

Esclarecimentos aos Pais/Responsáveis (APÊNDICE B). Eles foram orientados para 

que a entregassem aos pais ou responsáveis e que, se necessário, entrassem em contato 

com o pesquisador para esclarecer quaisquer dúvidas.  

Na aula do dia 09 de agosto, foi retomado com os estudantes o assunto da 

pesquisa. Novamente foi explicada a importância do consentimento dos pais, sendo 

então, entregue a cada um, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para o 

estudante (APÊNDICE C). Após a leitura do mesmo, foi solicitado que o trouxessem 

assinado na aula seguinte. Depois foi entregue o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido dos Pais / Responsável Legal (APÊNDICE D). O pesquisador se colocou à 

disposição para esclarecer quaisquer dúvidas dos responsáveis. 

No dia 30 de agosto, todos os estudantes já haviam entregado os Termos de 

Consentimento devidamente assinados, foram iniciadas então, as atividades da pesquisa. 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.html. 

http://www.geogebra.org/webstart/geogebra.html
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4.7 A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 As atividades da pesquisa de campo foram iniciadas com a distribuição aos 

estudantes de uma pesquisa intitulada “A inclusão digital dos estudantes do 9º ano” 

(APÊNDICE E) para ser entregue na aula do dia 04 de setembro, com o propósito de 

que, na aula do dia 06 de setembro, usando o software KSpread eles executassem, de 

posse das frequências apuradas, a construção de tabelas e gráficos de colunas e de setor.  

O KSpread é um editor de planilha eletrônica de cálculo que permite organizar 

dados na forma de tabelas. A opção por este software para a execução das atividades se 

deu por dois motivos. O primeiro foi o fato de o mesmo já estar instalado na máquina, o 

segundo foi que a conexão com a Internet via laptop não estava funcionando, o que 

impossibilitou a escolha de um software livre para baixar nos laptops ou mesmo que 

fosse executado online. Há que se ressaltar que o software KSpread apresenta poucos 

recursos no que diz respeito à construção e apresentação dos gráficos de barras, colunas, 

setor e linhas; ele também deixa a desejar na apresentação da legenda que nem sempre 

aparece com os nomes que foram digitados. Após digitar os títulos e dados na planilha, 

mesmo seguindo corretamente todos os comandos, às vezes o gráfico não aparece na 

tela nem há distinção de cores entre as barras/colunas ou entre os setores. 

As atividades foram planejadas de forma a fomentar o diálogo entre os 

participantes e o professor. O olhar do pesquisador estava voltado para as interações que 

ocorriam durante a realização das atividades que foram executadas em duplas ou trios. 

Inicialmente, os estudantes ficaram livres para se agruparem, mas durante a realização 

das atividades, devido a alguns comportamentos inadequados, o pesquisador teve de 

sugerir outras formações para duplas e trios, de forma a garantir o bom andamento dos 

trabalhos. 

Devido à organização interna da escola, a estudante que participava do Projeto 

de Intervenção Pedagógica era atendida sempre às quintas-feiras após o recreio, assim, 

sempre se retirava da sala antes do início das atividades, retornando após as 10:20 h. 

Observou-se que ela tinha certo entrosamento com uma das duplas, então, sempre após 

o retorno, ela se juntava a essa dupla, mas se limitava a copiar as atividades que as 

integrantes da dupla já haviam feito. 

No quadro seguinte, é apresentado o cronograma das atividades realizadas 

envolvendo o Tratamento da Informação: 

 



75 
 

Quadro 2 – Cronograma das atividades sobre Tratamento da Informação 

Atividade Conteúdo Grupos Estudantes Data 

Presentes Ausentes 

1 – Pesquisa: A 

inclusão digital dos 

estudantes do 9º ano 

(APÊNDICE E) 

Tratamento da 

Informação – Tabelas 

e gráficos de colunas, 

barras e setor circular. 

2 duplas  

e 

2 trios 

10 04 06/09/12 

2 – Questionário 

sobre a pesquisa A 

inclusão digital dos 

estudantes do 9º ano 

(APÊNDICE F) 

Questionário com 

questões sobre os 

gráficos construídos 

na atividade 1. 

Individual 

 
12 02 13/09/12 

3 – Pesquisa: 

Conhecendo as 

famílias dos 

estudantes do 9º ano 

(APÊNDICE G) 

Tratamento da 

Informação – Tabelas 

e gráficos de colunas, 

barras e setor circular. 

6 duplas 

 
12 02 13/09/12 

4 – Pesquisa 

Eleitoral 

(APÊNDICE H) 

Tratamento da 

Informação – Tabelas/ 

gráficos de segmentos. 

4 duplas 

e 

1 trio 

11 03 20/09/12 

Fonte: O autor (2012) 

 

 A proposta era de que os estudantes, após o levantamento dos dados pudessem 

divulgar e socializar os resultados mandando uma mensagem para os colegas via e-mail 

ou usando o Facebook ou ainda postando em um blog, mas infelizmente durante os 

meses de agosto e de setembro, por um problema técnico
12

, a Internet sem fio dos 

laptops não funcionou. Os estudantes perguntavam sobre o funcionamento da Internet 

nos laptops. Diante da resposta negativa, era possível perceber uma frustração nos 

estudantes. 

 Após a realização das atividades, usando os gráficos feitos pelos estudantes, o 

pesquisador compilou os gráficos em uma apresentação usando o software KPresenter
13

 

instalado no laptop e, no dia 13 de setembro, no início da aula, apresentou a todos os 

estudantes os resultados da pesquisa usando o Datashow. Os estudantes demonstraram 

satisfação ao verem a exibição de suas produções. O pesquisador providenciou a 

impressão dos gráficos e como forma de socializar os resultados para toda a escola, os 

estudantes confeccionaram um cartaz e o afixaram em um mural da escola. 

                                                           
12

 Durante o segundo semestre de 2012, devido a um problema no servidor do Projeto UCA instalado na 

escola, não foi possível acessar a Internet usando o dispositivo wireless dos laptops. A direção da escola 

se empenhou em solucionar o problema, mas até o dia 14/12/12 os laptops continuavam sem a conexão 

com a Internet via wireless. 
13

 Software para construir slides que podem ser apresentados usando o Datashow. 
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 Para a continuidade da pesquisa, a ausência da Internet sem fio incomodava, 

pois o pesquisador não sabia como os estudantes iriam desenvolver as atividades 

elaboradas sobre Funções e Geometria usando o laptop e o software GeoGebra, pois no 

1º semestre de 2012, as atividades no GeoGebra foram feitas utilizando a versão online. 

 O GeoGebra é um software livre de Geometria Dinâmica criado por Markus 

Hohenwarter que pode ser executado em vários sistemas operacionais; possui versões 

online e portable; também pode ser instalado na própria máquina através de um Applet 

ou na versão Webstart. Nesta pesquisa, foi usado o GeoGebra 4. 

A opção pelo uso do software GeoGebra para a realização das atividades sobre 

Funções e Geometria se deu pelos seguintes motivos: é um software livre, os estudantes 

já o conheciam, pois já haviam realizado atividades usando o software durante o 1º 

semestre de 2012; ele apresenta uma interface bastante funcional, possibilita trabalhar 

conjuntamente as representações algébrica e geométrica, favorece a visualização através 

das Janelas de Álgebra e de Visualização, permite a alteração na Janela de Álgebra das 

propriedades dos objetos que foram construídos e inserir funções através do campo 

Entrada. 

Após diversas pesquisas na Internet sobre como instalar o software GeoGebra no 

sistema operacional Metasys, o pesquisador encontrou uma referência sobre a instalação 

do software em um site
14

 uruguaio (rede de apoio ao chamado Plan Ceibal
15

) que 

direcionava a outro site
16

 com os procedimentos de instalação. 

Para instalar o GeoGebra nos laptops, eles foram levados para a sala dos 

professores, local onde fica instalado o servidor do Projeto UCA. O cabo da Internet foi 

desconectado do servidor e inserido em cada laptop, o que possibilitou baixar o 

arquivo
17

 do GeoGebra Webstart em cada uma das máquinas dos estudantes do 9º ano.  

A seguir, o cronograma das atividades que foram realizadas envolvendo Funções 

do 1º e do 2º graus usando o software GeoGebra: 

 

 

 

                                                           
14

 http://rapceibal.ning.com/profiles/blogs/guia-para-instalar-geogebra-en. Acesso em 20/09/12. 
15

 Programa de conectividade básica do computador Educacional para Aprendizagem Online (Plano 

Ceibal). Disponível em 

http://www.ceibal.org.uy/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=

54. Acesso em 20/09/12. 
16

 https://skydrive.live.com/?cid=85acf42bc577d15c&id=85ACF42BC577D15C%21158&sc=documents. 

Acesso em 20/09/12. 
17

 www.geogebra.org/webstart/geogebra.jnlp. Acesso em 20/09/12. 

http://rapceibal.ning.com/profiles/blogs/guia-para-instalar-geogebra-en
http://www.ceibal.org.uy/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=54
http://www.ceibal.org.uy/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=54
https://skydrive.live.com/?cid=85acf42bc577d15c&id=85ACF42BC577D15C%21158&sc=documents
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Quadro 3 – Cronograma das atividades sobre Funções 

Atividade Conteúdo Grupos Estudantes Data 

Presentes Ausentes 

5 – O Plano 

Cartesiano – 

Funções do 1º grau 

(APÊNDICE I) 

Funções do 1º grau – 

Pares ordenados, 

pontos, Lei de 

formação da função. 

5 duplas 

e 

1 trio 

13 01 27/09/12 

6 – O gráfico da 

Função do 1º grau 

(APÊNDICE J) 

Funções do 1º grau – 

Lei de formação, 

gráfico da função, 

função crescente e 

função decrescente.  

5 duplas 

e 

1 trio 

 

13 01 04/10/12 

7 – A raiz da Função 

do 1º grau 

(APÊNDICE K) 

Funções do 1º grau – a 

raiz da Função do 1º 

grau. 

1 dupla 

e 

3 trios 

11 03 18/10/12 

8 – A Função do 2º 

grau  

(APÊNDICE L) 

O gráfico da Função do 

2º grau, a concavidade 

da parábola, raízes da 

função. 

5 duplas 10 04 25/10/12 

Fonte: O autor (2012) 

  

Para a realização das atividades envolvendo a Geometria, também foi usado o 

software GeoGebra. Devido ao calendário escolar com as datas das provas trimestrais, 

avaliações externas (Avalia BH e Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública – 

SIMAVE) e avaliações de recuperação, no mês de novembro foi possível realizar duas 

atividades envolvendo o conteúdo de Geometria, conforme cronograma a seguir: 

 

Quadro 4 – Cronograma das atividades sobre Geometria 

Atividade Conteúdo Grupos Estudantes Data 

Presentes Ausentes 

9 – A Circunferência 

(APÊNDICE M) 

O comprimento da 

circunferência. 

3 duplas 

e 

1 trio 

09 05 01/11/12 

10 – O Círculo 

(APÊNDICE N) 

A área do círculo. 
6 duplas 12 02 08/11/12 

Fonte: O autor (2012) 

 

No próximo capítulo, será apresentado o processo vivido durante a realização 

das atividades de pesquisa, os dados e sua análise. 
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CAPÍTULO 5 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

“Para o espírito científico, todo conhecimento é resposta a uma 

pergunta. Se não há pergunta, não pode haver conhecimento 

científico. Nada é evidente. Nada é gratuito. Tudo é construído.” 

(BACHELARD, 1996, p. 18). 

 

 Neste capítulo, serão apresentadas as atividades, o relato dos acontecimentos no 

ambiente de sala de aula, os dados coletados e a análise das interações ocorridas entre os 

estudantes, entre os estudantes e o laptop e entre os estudantes e o pesquisador. A 

análise se fundamentou nos dados que foram registrados no diário de campo, nas 

atividades realizadas pelos estudantes e que foram registradas por escrito ou gravadas 

no laptop e, posteriormente, transferidas para um pendrive, e nas gravações em áudio e 

vídeo realizadas pelo pesquisador durante a realização das atividades de pesquisa. 

 Pretendeu-se estabelecer uma conexão entre a teoria apresentada nos Capítulos 

1, 2 e 3 com os dados que foram coletados durante a pesquisa de campo, tendo por 

referência os instrumentos metodológicos. 

Diante da grande quantidade de dados coletados, serão apresentados e analisados 

os que se mostraram mais relevantes, considerando os objetivos que foram 

determinados. De cada uma das 10 atividades exploratórias realizadas, foram 

selecionados alguns trechos das transcrições de áudio e vídeo que forneceram indícios 

para responder à questão de pesquisa anteriormente apresentada. 

Doravante, os sujeitos da pesquisa serão identificados por uma numeração 

aleatória e o pesquisador será identificado apenas por professor. 

 

5.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA ATIVIDADE 1 – PESQUISA:  

     A INCLUSÃO DIGITAL DOS ESTUDANTES DO 9º ANO (APÊNDICE E) –  

     REALIZADA EM 06/09/2012  

 

5.1.1 Objetivos 

 

A atividade teve como objetivos usar os aplicativos KCalc e KSpread do laptop 

educacional, sendo o primeiro utilizado para calcular porcentagens e o segundo, para a 

construção de gráficos de colunas e de setores. 
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5.1.2 Desenvolvimento 

 

 Os estudantes começaram a entrar em sala e aos poucos, cada um ocupou o seu 

lugar. Havia, em sala, 10 estudantes. Assim que diminuiu a agitação, o professor 

explicou a proposta de atividade para a aula, que era calcular a porcentagem referente à 

frequência de cada uma das respostas do questionário sobre a inclusão digital dos 

estudantes da sala e depois, construir tabelas e gráficos para a apresentação dos dados 

apurados pelos estudantes, usando aplicativos do laptop educacional. Ao final da 

explicação, uma estudante perguntou se para a atividade seria usado o UCA e se a 

Internet já estava acessível. 

A pergunta com relação à Internet referia-se ao fato de que, por um problema no 

servidor que atende ao Projeto Um Computador por Aluno, a Internet sem fio nos 

laptops não estava funcionando. Um funcionário da Gerência e Planejamento e 

Informação da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte afirmou que o HD 

do servidor do UCA estava corrompido e como o período de garantia do fabricante já 

havia expirado, era necessário aguardar até que fosse contratada uma empresa para fazer 

o reparo no servidor. O que não ocorreu. 

O professor, então, respondeu à estudante que para a realização da atividade 

seria utilizado o laptop educacional, no entanto pelos motivos relatados acima, não seria 

possível o uso da Internet. Depois, solicitou aos estudantes que se agrupassem em 

duplas ou trios. 

Após a agitação e o arrastar de cadeiras e carteiras, os estudantes formaram duas 

duplas e dois trios. O pesquisador começou então, a distribuir os laptops
18

 pedindo para 

que os estudantes os ligassem. A média de tempo para a inicialização do laptop é de 2 

min 36 s.  

 O pesquisador distribuiu de forma aleatória os levantamentos da frequência 

absoluta de cada uma das questões da pesquisa, que os estudantes já haviam efetuado na 

aula do dia 30/08, quando retornaram com os questionários preenchidos. Foram 

retornados 13 questionários. Como o questionário era composto de 8 itens, e eram 4 

grupos, cada grupo ficou com o levantamento de 2 questões.  Como o aplicativo de 

Planilha Eletrônica do UCA não exibe os gráficos com a opção de frequência relativa 

(%) automaticamente, foi solicitado que cada estudante usasse o aplicativo KCalc que é 

a calculadora do UCA para calcular a frequência relativa de cada resposta.  

                                                           
18

 Em cada laptop havia uma etiqueta com o nome do estudante. 
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Figura 3 – Aplicativo KCalc na tela do laptop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

O professor observou que todas as máquinas já estavam com o sistema 

operacional inicializado; então, orientou os estudantes a calcularem a frequência relativa 

de cada uma das questões. Ao perguntar se os estudantes se lembravam de qual o 

procedimento para exibição da calculadora do laptop, a estudante E1 falou que sabia; o 

professor se aproximou da sua mesa e observou o que ela estava fazendo. Ela falava e 

executava as ações: 

 

E1: — Metasys... Aplicativos... Acessórios... Utilitários... 

Calculadora. 

Professor: — É isso aí. 

  

Quando o professor passou por entre os grupos para verificar se todos os 

estudantes já haviam conseguido acessar o aplicativo, o estudante E4 relatou um 

problema: 

 

E4: — A minha calculadora estava nessa parte e não está mais (aponta 

para a tela do laptop). 

Professor: — É... também aconteceu comigo, o sistema não está 

fixando os aplicativos na área de trabalho. Você terá de fazer o 

caminho novamente. 

E4: — Mas vai demorar, o laptop está muito lento. 

 

A colega de dupla de E4, E12, começou a mostrar para ele onde clicar 

apontando para a tela do laptop. O estudante E7 chamou o professor alegando que o seu 
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laptop estava estragado. O professor se aproximou da mesa de E7 e verificou que o 

laptop estava travado, nenhum comando funcionava; então o desligou e ligou 

novamente. Passados alguns instantes, o estudante fez o caminho até deixar o aplicativo 

KCalc pronto para uso.  

 Nos momentos iniciais da realização da atividade, enquanto os estudantes 

ligavam as máquinas e acessavam o aplicativo KCalc observou-se que eles, às vezes, 

ficavam muito centrados na tela do seu laptop; alguns mostravam desenvoltura e agiam 

de forma autônoma; outros eram dependentes, necessitando da ajuda dos colegas ou do 

professor. Uma situação comum era a de laptops que não carregavam o sistema 

operacional ou travavam durante o processo, o que irritava os estudantes. Eles 

reclamavam, alegando que a máquina era muito lenta. Em algumas situações, mesmo 

depois de desligar a máquina e iniciar novamente o processo de inicialização do sistema 

operacional, o mesmo não funcionava, o que exigiu de alguns estudantes trabalharem 

compartilhando o mesmo laptop. 

 A dupla de estudantes E10 e E2 ficou encarregada de analisar a seguinte 

questão: 

 

Figura 4 – Questão 3 da Atividade 1 

3) Onde você usa o computador?  

     EM CASA 

     NA ESCOLA            

     EM LAN HOUSE  

     OUTRO LUGAR          ONDE? _____________________ 

Fonte: O autor (2012) 

  

Durante a realização da atividade, para calcular a porcentagem referente ao local 

em que os estudantes usavam o computador, E2 perguntou ao colega E10 como era para 

fazer a atividade:  

 

E2: — Como é que eu vou achar a porcentagem? 

E10: — Divide a quantidade em cada quadradinho por 13.  

E2: — Só isso? 

E10: — É. 

E2: — Onde é que divide? Não tem botão de divisão. 

E10: — É na barra. 

E2: — Não está dando certo. Não tem resultado. 
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E10: — Tem de clicar no igual. 

E2: — Agora deu certo. 

 

No diálogo travado entre E10 e E2, foi possível perceber a interação face a face 

entre eles mediada pelo laptop (SANTAELLA, 2004; THOMPSON, 1999) e também o 

espírito de colaboração. Durante a realização da atividade, E10 teve uma dúvida com 

relação à escrita do resultado da divisão na forma de porcentagem e chamou o 

professor: 

 

E10: — Professor! Teve um aqui que deu zero vírgula e um tanto de 

número, e aí? 

Professor: — Deixe-me ver... você pode arredondar. 

E10: — Então eu vou escrever zero vírgula seis mil cento e cinquenta 

e três? Pode deixar? 

Professor: — Mas qual é a porcentagem? 

E10: — É...  Sessenta e um por cento. 

Professor: — Legal. Mas deixa com aproximação de uma casa 

decimal. E então? 

E10: — Sessenta e um vírgula cinco por cento? 

Professor: — Isso, agora calcule as outras.  

 

No diálogo entre o professor e o estudante E10, percebeu-se que o professor 

atuou como mediador do processo interagindo com o estudante, permitindo a ele 

discutir suas dúvidas e incertezas, auxiliando-o na sistematização das informações, o 

que vai ao encontro das ideias de Almeida e Valente (2011), Belloni (2009), Dullius e 

Haetinger (2005), Masetto (2000), Mendes e Almeida (2011) e Miranda e Laudares 

(2007) sobre o papel do professor ao utilizar as TIC’s em sala de aula.  

Após o levantamento das porcentagens, o resultado da atividade de E2 e de E10, 

com porcentagens calculadas
19

 em função de um total fixo de 13 estudantes que 

responderam à pesquisa, ficou assim: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Ao responder à questão, o estudante podia indicar mais de um local de uso do computador. 
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Figura 5 – Resultado apresentado pela dupla de estudantes E10 e E2 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Dos 10 estudantes que estavam presentes durante a realização das atividades,     

um estudante não participou da atividade de uso do aplicativo KCalc, pois alegou que 

estava cansado e desanimado, e limitou-se a usar os aplicativos de câmera wxCam e de 

jogos, sem se importar com os colegas do grupo. Os demais estudantes concluíram a 

atividade de forma satisfatória. À medida que iam finalizando a atividade de cálculo de 

porcentagens, os estudantes começaram a explorar outros aplicativos do laptop, como a 

câmera wxCam, o visualizador de imagens Gwenview, a ferramenta de pintura 

KolourPaint e o editor de imagens e pintura Krita.  

O professor então deu instruções para que, com os dados apurados, os estudantes 

construíssem gráficos usando o aplicativo KSpread. Como alguns estudantes não se 

lembravam do caminho até o aplicativo, começaram a chamar o professor, o que gerou 

um princípio de tumulto. O professor então pediu calma e, simultaneamente, foi falando 

e escrevendo na lousa, o caminho para acessar o aplicativo. Após alguns instantes, os 

estudantes já haviam localizado o aplicativo. A seguir, será descrito o processo vivido 

pela dupla E2 e E10 durante a atividade: 

 

E2: — Você sabe fazer? 

E10: — Sei. 

E2: — É para digitar os números aqui (aponta para a tela do laptop)? 

E10: — Não, é na linha de baixo, aí você vai colocar “em casa”, “na 

escola”. 

E2: — Faz para eu ver como é. 

E10: — Tá. Na linha de cima é para escrever: “em casa”, “na 

escola”,... Nossa! Como esse laptop tá lento... Tá molenga! 

E2: — Onde é que eu vou escrever?  

E10: — Aqui você vai ter que escrever “em casa” (aponta para a tela 

do laptop de E2). 

E2: — Ô E10 me ajuda aqui. Deixa ver aí... O meu tá diferente. Você 

sabe fazer isso? ... 
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E10: — Já falei escreve aí “casa”... Calma, isso, muito bem. Aí eu 

venho aqui pra escrever “ca – sa”. 

 

A estudante E13, que fazia parte de outro grupo, observando a ansiedade de E2 e 

ouvindo as perguntas que ela fez a E10, começou a conversar com a dupla: 

 

E13: — O E10 não compartilha. 

E10: — Como é que é? E menina olha o seu aí, ó. 

E13: — É em dupla E10, ajuda ela. 

 

E10 estava concentrado na realização da atividade e, aparentemente, não se 

importou com os questionamentos de E2 nem com a opinião de E13. E2 continuou a 

insistir: 

 

E2: — Tem que colocar em outro lugar não? Aqui? E10? E10? É para 

fazer isso? 

E10: — Oi? É. Digita aí “ca – sa”... agora do lado “8”. Pronto! Muito 

certo! 

E2: — E o outro? É em outro lugar não? E10? 

E10: — Oi? Aí você clica na outra linha e digita “na escola” e do lado 

o número (ele observa o que E2 está fazendo). Muito bom, certo! 

 

 O diálogo entre os estudantes, discutindo dúvidas e trocando ideias, interagindo, 

é importante no processo de ensino e aprendizagem de Matemática (KAMPFF; 

CAVEDINI, 2004; PONTE, 2002; ZULATTO, 2007). No entanto, em situações como a 

relatada acima, na qual o estudante E10 estava muito concentrado em operar seu laptop, 

a modalidade 1:1 computing pode diminuir as possibilidades da interação interpessoal. 

Assim que E2 terminou de digitar os dados, E10 chamou o professor, pois estava 

com dúvida sobre como construir o gráfico. 

 

E10: — Professor, já terminei de digitar os números; agora eu quero 

fazer o gráfico de barras e o de setor, mas não lembro como. 

Professor: — E você E2? Lembra como é que faz? 

E2: — Não. 

Professor: — Então vamos lá! Selecione a tabela com os dados que 

você digitou, dê um clique em “inserir”, agora em “gráfico”, você vai 

selecionar a área para exibição do gráfico. 

E10: — Já lembrei, agora é só seguir os passos. 

Professor: — Ótimo, não se esqueça de dar um título ao gráfico. E 

você E2?  

E2: — Entendi. 
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 Depois que o professor se afastou, a dupla começou a conversar sobre a 

atividade. E2 não estava muito segura sobre o que deveria selecionar nas caixas de 

diálogo do aplicativo, pois E10 havia digitado os dados em coluna e ela em linha: 

 

E2: — E10 o que eu devo marcar “dados em linha” ou “dados em 

coluna”? 

E10: — Já está marcado em “dados em coluna” eu deixei assim. Mas 

você digitou em linha. 

E2: — Tá. E que tipo de gráfico você escolheu? 

E10: — Os mesmos da outra aula. 

E2: — Estes aqui (aponta para a tela do laptop de E10)? Qual você vai 

fazer primeiro? 

E10: — O de “barras”.  

 

 O aplicativo KSpread oferece algumas possiblidades para a construção de 

gráficos. Em atividades anteriores, os estudantes já haviam trabalhado os gráficos de 

colunas e o de setores, que na tela do aplicativo aparecem como “Barras” e “Torta”: 

 

Figura 6 – Tela do aplicativo KSpread com os tipos de gráficos 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

Algum tempo depois, E10 chamou o professor e disse que já havia terminado: 

 

Professor: — Ah! Você fez um gráfico de barras, mas não deu um 

título ao gráfico. Vamos dar um título para esse gráfico? Ficou bom. 

Então, para dar título tem uns passos anteriores. Pelo jeito você foi só 

clicando em próximo não é? Dê um clique duplo dentro da área do 

gráfico para selecioná-lo.  

E10: — Assim? 
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Professor: — Isso. Agora com o botão direito, olha lá “gráfico”, 

“tipo”, “cabeçalho”, “legenda”, “cabeçalho e rodapé”, vamos ver o 

que tá aí, olha lá, você pode colocar um título para o gráfico, e um 

nome para cada eixo. Que título você vai dar? 

E10: — Esse aqui (aponta para a pergunta). Onde você usa o 

computador? 

Professor: — Legal, justamente, a pergunta. E os eixos?  

E10: — Vou ver.  

 

 E2 que estava observando o diálogo entre E10 e o professor esperou o professor 

se afastar e começou a fazer perguntas a E10, pois estava com dúvidas: 

 

E2: — E10?  Olha aqui. É isso? 

E10: — Não E2, tá errado, espera aí, volta ali, volta, aí, é só você 

colocar o número, embaixo, clica duas vezes em baixo, clica duas 

vezes, duas vezes, aí, espera aí (E10 pressiona algumas teclas no 

laptop de E2). 

E2: — O que eu vou fazer agora?  

E10: — Me dá o UCA aí, deixa eu fazer (E10 assume o laptop de E2 e 

ele mesmo executa os passos). 

  

Alguns estudantes chamaram o professor para falar sobre a legenda do gráfico 

que, segundo eles, estava em Inglês. Entretanto, ao verificar o que estava acontecendo, o 

professor constatou que, em alguns laptops, o aplicativo KSpread não apresentava 

corretamente a legenda.  

Assim que os estudantes terminaram a construção dos gráficos, o professor 

orientou para que gravassem o arquivo no laptop. Depois, o professor percorreu as 

carteiras copiando os arquivos em um pendrive. Abaixo, as construções realizadas por 

E2 e E10: 
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Figura 7 – Construção realizada pela estudante E2 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Figura 8 – Construção realizada pelo estudante E10 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Observando a imagem da tela com os gráficos construídos pelos estudantes, é 

possível perceber o problema com a legenda relatado por alguns estudantes, pois na 

legenda não apareceu o nome do item digitado em coluna ou em linha.  

O engajamento de alguns estudantes empenhando-se em desenvolver as 

atividades, bem como a interação com seus pares e também uma aproximação com o 

professor, propiciou um enriquecimento do processo de construção do conhecimento 

(BELONI 2009; MENDES; ALMEIDA, 2011). Na interação dos estudantes com a 

máquina, observou-se por parte de alguns estudantes, certa desenvoltura no manuseio 

do laptop e críticas quanto à velocidade de processamento. 
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Figura 9 – Estudantes durante a atividade de construção de gráficos 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

Figura 10 – Gráficos construídos pelos estudantes 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

  

A outra questão que coube à dupla formada por E2 e E10 foi a seguinte: 
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Figura 11 – Questão 7 da Atividade 1 

7) Qual meio você usa para acessar a Internet? 

      COMPUTADOR DA SUA CASA  

      COMPUTADOR DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA 

      LAPTOP EDUCACIONAL (UCA)        

      COMPUTADOR DA CASA DE ALGUM CONHECIDO OU LAN HOUSE 

      TELEFONE CELULAR 

Fonte: O autor (2012) 

 

Durante a realização da atividade de cálculo de porcentagem com o uso da 

calculadora do UCA, E10 solicitou permissão para ir à biblioteca; então, E2 começou a 

fazer a atividade individualmente. Como estava com dificuldade, chamou o professor, 

pois não se lembrava de como acessar o aplicativo da calculadora. Depois que o 

professor a orientou sobre como acessar o aplicativo, ela começou a calcular a 

porcentagem. Algum tempo depois, E2 chamou novamente o professor para mostrar o 

resultado da porcentagem que havia calculado. Como ela apenas copiou os algarismos 

do resultado apresentado pela calculadora, foi orientada a escrever na forma de 

porcentagem.  

A estudante E2 raramente se manifestava em sala de aula, não expunha suas 

dúvidas, limitava-se a copiar as atividades propostas. Na atividade com o uso do laptop 

e do software, ela interagiu com o professor (SANTAELLA, 2004; THOMPSON, 

1999), expôs suas dúvidas e conseguiu concluir a questão proposta. De certa forma, as 

TIC’s favoreceram o diálogo e a interação no processo de construção do conhecimento 

da estudante (KAMPFF; CAVEDINI, 2002; ZULATTO; 2007). A atividade que ela 

realizou ficou assim: 
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Figura 12 – Resultado apresentado pela estudante E2 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Como E10 ainda não havia retornado, E2 começou a fazer individualmente a 

construção do gráfico. Sem saber como iniciar outro arquivo no KSpread ela chamou o 

professor e pediu orientações; enquanto o professor orientava E2 sobre como deveria 

abrir outro arquivo, o colega de dupla E10 retornou. Depois que o professor se afastou a 

dupla começou a falar sobre a atividade, E2 informou a E10 o que era para fazer e os 

dois então começaram a discutir sobre a atividade: 

 

E2: — É, esse é grande, tem muitas palavras, “computador da sua 

casa”, acho que não vai caber aqui não. 

E10: — Então abrevia, coloca “sua casa”, “laboratório”, “laptop”, 

“lan house”, “telefone”. 

E2: — “Laboratório” ou “informática”? 

E10: — “Laboratório”... “lan house” vou colocar “celular” tá bom.  

E2: — E10 como que coloca título no gráfico mesmo? 

E10: — Espera um pouco.   

E2: — “Configuração”? Me ensina E10! 

E10: — Espera aí! Calma (E10 puxa o laptop de E2 mais para 

próximo de sua carteira e começa a executar os comandos)! Você 

clica duas vezes aqui, “cabeçalho e rodapé”, agora continua aí, escreve 

a pergunta e tecla “Enter” (ele empurra o laptop em direção à carteira 

de E2). 

E2: — Não apareceu nada. 

E10: — Você clicou em “aplicar”?  

E2: — Tem de fazer a mesma coisa? 

E10: — É só clicar em “próximo”. 

 

 O diálogo que a dupla travou durante o processo de construção dos gráficos 

propiciou que os estudantes trocassem ideias e partilhassem informações, pois E10 de 

certa forma ajudou a colega no uso de alguns comandos.  

A realização das atividades usando o laptop educacional propiciou que os 

estudantes observassem e visualizassem o que o colega de dupla estava fazendo: 



91 
 

E2: — Acho que terminei, deixa eu ver o seu gráfico (E10 vira o 

laptop para E2)? Ficou legal. Olha o meu (ela vira o laptop para E10). 

E10: — As barras do seu gráfico estão muito pequenas, quase não dá 

para ver a diferença entre elas. Aumenta para ficar melhor. 

E2: — É só esticar este pontinho? 

E10: — É.  

E2: — E agora? 

E10: — Melhorou. Tá parecido com o meu. 

 

 Os estudantes compararam as construções, avaliaram o que haviam feito e 

buscaram melhorar o resultado. Algum tempo depois, os estudantes chamaram o 

professor e perguntaram se já podiam salvar a atividade. O professor orientou para que 

construíssem também o gráfico de setores. E10 argumentou: 

 

E10: — Eu prefiro o gráfico de barras. 

Professor: — Por quê? 

E10: — Acho mais fácil para ver a diferença entre as quantidades. No 

outro fica tudo muito parecido. 

Professor: — E você E2? Prefere qual tipo de gráfico? 

E2: — No gráfico “redondo” não aparece nenhum número. Este pelo 

menos tem a linha com os números. 

Professor: — Linha? 

E2: — Esta aqui (aponta pra o eixo vertical). 

Professor: — O eixo vertical? 

E2: — É. 

 

 A atividade de construção dos gráficos no laptop possibilitou que os estudantes 

se posicionassem em relação à preferência por um tipo de gráfico para apresentar os 

dados, justificando a escolha, o que contribuiu com o seu processo de construção do 

conhecimento (BRASIL, 1998). Após a conclusão da atividade, os estudantes gravaram 

os arquivos no laptop; depois, o professor copiou os arquivos em pendrive. Gráficos 

construídos pela dupla E10 e E2: 
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Figura 13 – Construção de gráficos apresentada pelo estudante E10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Figura 14 – Construção de gráficos apresentada pela estudante E2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Dos dez estudantes que iniciaram a atividade, dois estudantes não concluíram as 

atividades com o uso do KSpread, um estudante ficou usando outros aplicativos do 

laptop e outro debruçou a cabeça sobre a carteira e, aparentemente, dormiu. Os demais 

estudantes que se engajaram, estabelecendo uma interação mútua (PRIMO, 2008), 

concluíram as atividades de construção de gráficos com o KSpread de forma 

satisfatória.     
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5.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DAS ATIVIDADES 2 –  

      QUESTIONÁRIO SOBRE A PESQUISA A INCLUSÃO DIGITAL DOS  

      ESTUDANTES DO 9º ANO – (APÊNDICE F) E 3 – PESQUISA:   

      CONHECENDO AS FAMÍLIAS DOS ESTUDANTES DO 9º ANO –  

      (APÊNDICE G) – REALIZADAS EM 13/09/2012 

 

5.2.1 Objetivos 

 

A atividade teve como objetivos apresentar os gráficos construídos pelos 

estudantes na aula do dia 06/09/12, responder a um questionário sobre a experiência de 

usar o laptop educacional nas aulas de Matemática, usar os aplicativos KCalc e 

KSpread do laptop educacional, sendo o primeiro utilizado para calcular porcentagens e 

o segundo para a construção de gráficos de colunas e de setor. 

 

5.2.2 Desenvolvimento 

 

Para a realização das atividades do dia 13/09/12, o professor preparou uma 

apresentação usando o aplicativo KPresenter do laptop educacional com uma sequência 

de slides contendo as tabelas e os gráficos que os estudantes construíram na aula do dia 

06/09/12, a serem apresentados usando o Datashow. 

Assim que todos os estudantes ocuparam seus lugares em sala, o professor 

explicou o objetivo da atividade. Alguns estudantes estranharam a instalação do 

equipamento e perguntaram se iriam assistir a algum filme. Havia 13 estudantes em 

sala. A estudante E8 observou que os laptops já estavam na sala e perguntou se haveria 

alguma atividade usando a Internet. O professor explicou que ainda não havia conexão 

do UCA com a Internet, pois o problema ainda não havia sido solucionado. Os 

estudantes reclamaram da demora em solucionar o problema.  

O professor pediu que os estudantes posicionassem as carteiras e cadeiras em 

direção ao fundo da sala, e orientou para que prestassem atenção, pois iriam responder a 

algumas questões referentes aos dados apresentados. Pediu então a um estudante que o 

ajudasse a distribuir a folha com as atividades (APÊNDICE F) e começou a 

apresentação dos gráficos que os estudantes haviam construído.  
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Figura 15 – Estudantes durante a apresentação dos dados da Atividade 2 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

Durante a apresentação dos gráficos referentes à pergunta “Onde você usa o 

computador?”, o professor comentou com os estudantes que, de acordo com as 

respostas apresentadas, apenas alguns estudantes relataram usar o computador na escola. 

Uma estudante relatou a importância de saber usar o computador:  

 

Professor: — O próximo slide mostra os gráficos feitos pela dupla E2 

e E10 e referem-se ao local de uso do computador. O UCA é um 

computador? 

E8: — É, mas o lá de casa é mais completo. 

Professor: — Todos aqui já usaram várias vezes o laptop. Se levarmos 

em conta somente as aulas de Matemática, praticamente em todas as 

semanas usamos o UCA, mas apenas alguns responderam que usam o 

computador na escola, o que vocês acham? 

E8: — Todo mundo usa o computador aqui ou em casa. 

Professor: — E isso é bom? 

E8: — Claro que é. Se a gente não souber usar o computador e a 

Internet a gente não consegue nada. 

Professor: — Conseguir o quê? 

E8: — Saber das coisas, conseguir um trabalho, ver as novidades, 

teclar com os colegas. 

Professor: — Teclar? 

E8: — É. Bater papo, usar o Facebook, mandar E-mail. 

  

 

 As respostas da estudante mostraram a importância dada ao uso do computador e 

da Internet como ferramentas a propiciar o diálogo entre as pessoas, como fonte de 

informações e como requisito para conseguir um trabalho, o que remete às ideias de 

Silva (2008) e Tijiboy (2008) que alertam para o fato de que se a escola não quiser ficar 
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em dissonância com a realidade, ela tem de se adequar de forma a ir de encontro aos 

anseios de sua clientela. 

 Durante a apresentação dos dados referente à pergunta “Qual meio você usa para 

acessar a Internet?”, uma estudante relatou que no gráfico de setores não estava fácil ver 

as diferenças entre as respostas, pois os setores aparentemente tinham a mesma área e as 

cores pareciam iguais. O professor sugeriu a ela que observasse então o gráfico de 

colunas que apresentava os mesmos dados. Ela então afirmou que, pela altura das 

colunas, ficou mais fácil de visualizar a diferença entre os dados. A resposta da 

estudante evidencia a potencialidade do recurso da visualização que o computador 

propicia (ALLEVATO, 2005; BORBA, 2010), favorecendo o processo de 

aprendizagem. 

Após a exibição e discussão dos dados, o professor orientou os estudantes para 

que respondessem às questões da folha de atividades (APÊNDICE F). Os estudantes 

conversaram sobre as questões.  

A seguir serão apresentadas algumas das respostas registradas pelos estudantes. 

 

Figura 16 – Resposta do estudante E11 à questão 4 da Atividade 2 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Figura 17 – Resposta da estudante E8 à questão 4 da Atividade 2 

 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 

A questão 4 da Atividade 2 tratou da comparação entre as atividades de 

construção de gráficos realizadas no caderno e as realizadas usando o aplicativo 

KSpread do laptop. Os estudantes E11 e E8 relataram a preferência em realizar as 

atividades no caderno. O estudante E11 alegou que as atividades de construção de 

gráficos realizados no caderno foram mais fáceis. A estudante E8 alegou que achou as 

atividades realizadas com o software KSpread ótimas, mas preferia realizá-las no 

caderno, desenhando e medindo. Durante a realização das atividades, os estudantes E11 

e E8 não apresentaram dificuldades na utilização do laptop, as respostas apresentadas 

podem estar relacionadas a uma questão de preferência. Abaixo, são apresentados 

outros registros: 

 

Figura 18 – Resposta da estudante E12 à questão 4 da Atividade 2 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Figura 19 – Resposta do estudante E10 à questão 4 da Atividade 2 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Figura 20 – Resposta do estudante E4 à questão 4 da Atividade 2 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Os estudantes E12, E10 e E4 ressaltaram a praticidade de realizar as atividades 

no laptop, pois acharam mais fácil realizar as atividades usando o KSpread do que 

construir os gráficos no caderno. A estudante E12 relatou como vantagem o fato de que, 

para ela, as atividades ficaram mais claras com o uso do laptop. Quando o professor 

questionou os estudantes sobre a razão de acharem as atividades realizadas no laptop 

mais fáceis, alegaram que era muito prático e rápido construir os gráficos, ficava mais 

fácil ver as diferenças entre as barras e também entre os setores dos gráficos, pois os 

gráficos no laptop ficaram mais coloridos. As vantagens relatadas pelos estudantes 

podem ser indícios de que o software é constituído de recursos que realçam o papel da 

visualização no estudo do conteúdo matemático (ALLEVAT0, 2005; BARBOSA, 2009; 

BORBA, 2010). 

Analisando as respostas apresentadas pelos estudantes, percebe-se que alguns 

gostaram mais de realizar as atividades no caderno e outros gostaram mais de realizar as 

atividades no laptop, o que demonstra que o uso de TIC’s em sala de aula não deve ser a 

única estratégia adotada pelo professor, nos processos de ensino e aprendizagem de 
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Matemática. O laptop é mais uma mídia que deve estar em sincronia com as outras 

tecnologias de forma a possibilitar a construção do conhecimento (BORBA e 

PENTEADO, 2001). 

 A seguir são apresentadas algumas das respostas registradas pelos estudantes 

para a questão 6 da Atividade 2: 

 

Figura 21 – Resposta da estudante E1 à questão 6 da Atividade 2 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Figura 22 – Resposta da estudante E12 à questão 6 da Atividade 2 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Figura 23 – Resposta do estudante E10 à questão 6 da Atividade 2 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Figura 24 – Resposta da estudante E8 à questão 6 da Atividade 2 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Analisando as respostas registradas, constata-se que os estudantes gostaram da 

experiência; houve aprendizagem, desenvolvimento, envolvimento e participação dos 

colegas de turma, o que remete ao papel desempenhado pelos estudantes destacado por 

Mendes e Almeida (2011) e Prado, Borges e França (2011) quando do uso do laptop 

educacional. Os estudantes também salientaram a praticidade e a rapidez ao construir 

gráficos usando o aplicativo KSpread, o que remete a Belloni (2009), ao afirmar que o 

uso de TIC’s em sala de aula possibilita que os estudantes acessem as informações de 

uma forma atraente e rápida, o que favorece sua formação científica. 

Após recolher as atividades, o professor distribuiu os laptops, pediu aos 

estudantes que formassem duplas e ligassem os aparelhos. Ele comentou sobre a 

pesquisa “Conhecendo as famílias dos estudantes do 9º ano” e explicou que o objetivo 
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era a construção das tabelas de frequências e os gráficos com os resultados apurados 

usando o aplicativo KSpread.  

O professor já havia separado as questões em blocos e distribuiu aleatoriamente 

os blocos para as duplas. Como um estudante se ausentou da sala, foram formadas 6 

duplas: E2 e E10, E1 e E9, E3 e E12, E8 e E7, E5 e E4, E13 e E11. Duas duplas se 

mostraram apáticas e sonolentas durante a realização das atividades; mesmo diante da 

insistência do professor para que reagissem positivamente, não demonstraram interesse 

e não contribuíram para a conclusão das atividades. A seguir, será descrita a atividade 

realizada por E10 e E2; a dupla ficou encarregada das questões referentes ao número de 

moradores em casa, quantos trabalham e recebem salário e quantos trabalham com 

carteira assinada. 

Figura 25 – Questões da Atividade 3 

 

5) Qual é o número de moradores de sua casa? _______________________ 

6) Quantos trabalham e recebem salário? ____________________________ 

7) Quantos trabalham de carteira assinada? __________________________ 

Fonte: O autor (2012) 

  

Assim que receberam o bloco com as questões, E2 e E10 começaram a observar 

as respostas apresentadas pelos colegas de turma e ficaram espantados com uma das 

respostas que apresentava 12 moradores em uma casa. Inicialmente, os estudantes 

ficaram indecisos sobre como iriam apresentar os resultados, pois não sabiam se teriam 

de somar o número de moradores ou se deveriam apresentar o resultado da questão 

individualmente; então, resolveram perguntar ao professor. 

 

E10: — Professor, devemos somar o número de todos os moradores 

das casas? 

Professor: — Mas aí como é que você vai distinguir o número de 

moradores em cada residência? Como alguém que observar o gráfico 

saberá qual é o número de moradores em cada moradia? 

E2: — É mesmo, vai ficar tudo embaralhado. 

Professor: — Quantas pessoas responderam ao questionário? 

E10: — Dez. 

Professor: — E então, o que vocês farão? 

E10: — Já sei! Vamos construir o gráfico de barras. 

Professor: — Será que é o melhor? 

E10: — É, pois cada barra representará o número de moradores de 

uma casa. 
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E2: — E o gráfico redondo (a estudante se referiu ao gráfico de 

setores)? 

E10: — Ele não mostra as quantidades. Acho o de barras melhor. 

Pode ser o de barras, professor? 

Professor: — Ok! 

  

 Diante da necessidade de optar por um determinado gráfico a ser construído, foi 

possível observar que os estudantes e o professor estabeleceram um diálogo; os 

estudantes se posicionaram e argumentaram diante dos questionamentos do professor; 

com o uso do laptop para resolver a atividade exercitaram a criatividade e analisaram a 

situação (BELLONI, 2009; KENSKI, 2007; LOPES, 2011). 

 Durante o processo para acessar o aplicativo KSpread, como E2 não se lembrava 

exatamente dos passos a serem seguidos, E10 puxou o laptop de E2 e acessou o 

aplicativo para a colega. A estudante E13 observava o que E10 estava fazendo e pediu 

ajuda para acessar o KSpread; ele pediu para ela aguardar, depois se levantou, foi até a 

carteira de E13 e mostrou a ela como fazer. 

 Durante a execução da atividade, E2 pediu ajuda a E10 para concluir a atividade. 

Ela queria mudar as cores das barras, pois estavam todas com a mesma cor. E10 

novamente puxou o laptop de E2 e fez as alterações. E11, que estava em dupla com 

E13, pediu ajuda a E10 sobre como fazer o gráfico. E10 novamente se levantou e foi até 

a carteira de E11 e começou a apontar para a tela do laptop de E11. Durante a conclusão 

da atividade, E2 e E10 compararam os gráficos que haviam feito; E2 observou que seu 

gráfico estava pequeno; E10 então, ao verificar o gráfico de E2 sugeriu à colega que 

ampliasse o gráfico. O ambiente enriquecido com o computador (laptop) favoreceu a 

interação entre os estudantes (SANTAELLA, 2004; THOMPSON, 1999) e favoreceu o 

processo de aprendizagem (OLIVEIRA; COSTA; MOREIRA, 2001; SANTAROSA; 

SLOCZINSKI, 2004).  

Os estudantes relataram o fato de que as legendas não correspondiam às palavras 

digitadas. Durante o processo de ampliação do gráfico, o laptop de E2 travou, ela então 

solicitou a presença do professor, que desligou o laptop e o reiniciou.  

 Enquanto realizava a construção do gráfico sobre a questão 6, “Quantos 

trabalham e recebem um salário?”, E10 se levantou e foi até a dupla de E11 e E13 para 

ajudá-los na conclusão da atividade. Eles estavam fazendo o gráfico referente ao grau de 

estudos dos pais dos estudantes: 
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E11: — E10 é dessa maneira mesmo que eu fiz? 

E10: — Não E11, você fez alguma coisa errada. Pode “deletar” e fazer 

de novo. Sabe o que você tinha de fazer E11? Deveria ter colocado as 

palavras na linha de cima e os números em baixo. 

E13: — E10 é assim? 

E10: — Qual é a pergunta? 

E13: — O grau de estudos do pai. 

E10: — Faz como eu disse pro E11. Presta atenção! 

 

 Após algum tempo, E10 chamou o professor e falou que já havia terminado a 

atividade; o professor perguntou se o trabalho já estava gravado no laptop; então, E10 

mencionou o fato de levar o laptop para casa, o que está previsto nos princípios 

orientadores para uso pedagógico do laptop educacional como proposta de ampliação 

do espaço escolar e inclusão digital da comunidade (BRASIL, 2007), no entanto, nem 

ele nem E2 conseguiram justificar como o laptop poderia ajudar em casa: 

 

Professor: — Já salvou o arquivo? 

E10: — Tem de salvar, né? A gente podia levar ele para casa. 

Professor: — Levar o quê? 

E10: — O UCA. Eles falaram que a gente ia poder levar. 

Professor: — E o que você ia fazer com o UCA na sua casa? 

E10: — Sei lá! Brincar, navegar... 

E2: — Eu não quero levar não, meu computador é melhor. 

E10: — É mesmo, o notebook do meu irmão também é muito melhor.  

Professor: — Se pudessem levar o UCA para casa, vocês acham que 

iria ajudar nos estudos? 

E2: — Para fazer “para casa”? 

Professor: — Sim. 

E2: — Eu acho que não, não gosto de fazer “para casa”. 

Professor: — E você E10, o que pensa? 

E10: — O UCA é muito devagar, acho que não ia mudar nada. 

 

As atividades da dupla de estudantes E10 e E2 ficaram muito parecidas. As 

legendas não permitem identificar o que está sendo representado. Ao questionar a dupla 

de como saber sobre ao que se referia cada barra, E10 disse que bastava olhar a altura de 

cada coluna, pois sabendo da quantidade era possível saber o que a coluna representava. 

Abaixo, segue a atividade apresentada por E10: 
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Figura 26 – Gráficos construídos pelo estudante E10 durante a Atividade 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 Durante a realização das atividades, o laptop de uma estudante travou e não foi 

possível fazer a reinicialização do sistema. A estudante então acompanhou a atividade 

realizada pela colega de dupla e depois finalizou a sua atividade usando o laptop da 

colega. Duas duplas não concluíram de forma satisfatória as atividades; as outras quatro 

duplas, cujos participantes se envolveram, obtiveram êxito na realização das atividades. 

Como não havia na escola uma pessoa capacitada para fazer a manutenção dos 

laptops que apresentavam defeito, o problema foi relatado à agente de informática para 

que a mesma providenciasse a troca do aparelho. Ela substituiu os laptops defeituosos 

por aparelhos de estudantes que não mais estudavam na escola. Não havia na escola, 

suporte de uma infraestrutura que se ajustasse às especificidades do uso desta tecnologia 

e que garantisse a manutenção e o reparo das máquinas defeituosas (ALMEIDA, 2008). 

 

5.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA ATIVIDADE 4 – PESQUISA  

      ELEITORAL (APÊNDICE H) – REALIZADA EM 20/09/2012  

 

5.3.1 Objetivos 

 

A atividade teve como objetivos a construção do gráfico de linhas usando o 

aplicativo KSpread do laptop educacional, a partir dos dados apresentados em um texto 

sobre uma pesquisa eleitoral e o cálculo de porcentagem.  
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5.3.2 Desenvolvimento 

 

Às 9 h 20 min, quando soou o sinal anunciando o final do recreio, o professor já 

estava aguardando os estudantes próximos à porta da sala de aula. Como a sala fica no 

final do corredor, é possível ver os estudantes saindo da escada e caminhando em 

direção às salas. Os primeiros estudantes que chegaram foram E7 e E1; eles vieram 

correndo para ver quem chegava à sala primeiro. E1 toda esbaforida informou que E14 

não estava presente, pois ficara em casa tomando conta de uma irmã mais nova. Assim 

que todos entraram e ocuparam seus lugares, havia 12 estudantes presentes; além de 

E14, a estudante E9 estava ausente.  

Assim que a aula foi iniciada, o coordenador de turno chegou até a porta da sala 

de aula e pediu para conversar com o estudante E7.  E7 retornou rapidamente e falou 

que iria embora, pois seu irmão, estudante do 6º ano, havia caído na quadra e ele iria 

acompanhá-lo até o posto de saúde. A atividade foi iniciada então com 11 estudantes.  

Assim que o professor distribuiu os laptops, os estudantes já começaram a se 

agrupar; foram formadas 4 duplas e 1 trio. O professor aguardou o término da agitação e 

distribuiu a folha de atividades (APÊNDICE H); orientou para que os estudantes 

construíssem um gráfico de linhas com as informações da atividade. Um estudante 

perguntou se seria usada a Internet do UCA; o professor então informou que o acesso à 

Internet sem fio do laptop ainda não estava funcionando, pois o problema não havia 

sido resolvido. Um estudante falou que, provavelmente, alguém havia bloqueado o 

acesso dos estudantes, pois alguns colegas haviam acessado “sites proibidos”. Houve 

um início de tumulto: alguns colegas concordaram e outros discordaram.  Novamente, o 

professor reafirmou o motivo pelo qual a Internet sem fio ainda não estava acessível nos 

laptops. 

Como o laptop de um estudante não ligou, ele então usou o laptop de um 

estudante ausente para realizar as atividades. 

O professor solicitou aos estudantes a leitura das atividades. O estudante E6 

iniciou e outros estudantes continuaram a leitura. Após a leitura, o professor comentou 

com os estudantes sobre a relação da atividade com o momento político da cidade, pois 

se aproximava a data da eleição para prefeito e vereadores de Belo Horizonte. Alguns 

estudantes se manifestaram em favor de uma ou outra candidatura; o professor então 

alertou para o fato de que a situação da atividade era hipotética e que não havia, 

necessariamente, relação direta com a eleição municipal em Belo Horizonte. Uma 
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estudante afirmou que já tinha idade para votar, mas como ainda para ela o voto não era 

obrigatório, ela não votaria. Outros estudantes manifestaram sua insatisfação com os 

políticos de uma forma geral. Após a discussão, o professor solicitou que os estudantes 

acessassem o aplicativo KSpread no laptop e perguntou se todos sabiam como acessar. 

A estudante E8 falou que todos já sabiam quais eram os passos para acessar o 

aplicativo.   

Será descrita a atividade realizada pelo trio E2, E10 e E8. Os integrantes do trio 

posicionaram suas carteiras uma ao lado da outra, sendo que E2 ficou entre E10 e E8. 

E10 rapidamente iniciou a realização da atividade, e foi seguido pelas outras duas 

colegas. E8 perguntou se os nomes dos candidatos deveriam ser digitados na 1ª linha ou 

na 1ª coluna; E2 falou que não sabia e pediu a opinião de E10. Ele falou que iria digitar 

os nomes dos candidatos no início de cada coluna, e abaixo colocaria as porcentagens 

que representavam a preferência dos eleitores. E8 então perguntou como ele iria colocar 

as datas da pesquisa. E10 rapidamente informou que não era preciso digitar as datas das 

pesquisas, só os dados referentes aos candidatos. O diálogo entre os estudantes 

vislumbra que, o uso do laptop na execução de atividades planejadas para serem 

realizadas em duplas ou trios, pode conduzir o estudante a pensar e a raciocinar, o que 

pode favorecer o entendimento de conceitos (ALLEVATO, 2005).  

Algum tempo depois, E10 chamou a atenção das colegas para mostrar o que 

havia aparecido na tela de seu laptop. Ele virou o laptop em direção às colegas e falou 

que o gráfico não havia dado certo, pois nada apareceu. E8, então, sugeriu que 

chamassem o professor: 

 

E10: — Professor, meu gráfico não deu certo, apareceu um tanto de 

bandeirinhas. 

Professor: — Deixe-me ver. Você selecionou “dados em linha” ou 

“dados em coluna”? 

E10: — Acho que em colunas. 

Professor: — Mas você digitou os dados em linhas. Pode ser por isso 

que o gráfico não apareceu. E vocês duas, conseguiram fazer o 

gráfico? 

E8: — O meu ficou como o do E10. 

E2: — Eu ainda não terminei. 

Professor: — E10, selecione o gráfico, delete e faça novamente. 

E10: — Não precisou “deletar”, eu consegui mudar para dados em 

linhas. Olha! Agora deu certo! 

Professor: — Como você fez? 

E10: — Eu dei um clique duplo no gráfico e depois com o botão 

vermelho do laptop selecionei o “formato dos dados” e mudei para 

“dados em linhas”.  



106 
 

Professor: — Legal! Eu iria fazer o gráfico de novo... Agora mostra 

para a E8 e para a E2 como foi que você fez.  

E8: — Já entendi. Vou selecionar “dados em linhas”. 

E2: — No meu só aparecem as barras. Não aparece nenhuma linha. 

E8: — É por que você não está selecionando o gráfico de linhas, não 

está clicando em “próximo” e sim finalizando. Você está fazendo 

errado, tem de clicar em “próximo”. 

E2: — Ah! Entendi.  

Professor: — Ótimo. Depois que os três terminarem a construção do 

gráfico, respondam às questões da folha de atividades. 

 

 Outros estudantes também cometeram o erro de lançar os dados em linhas e 

selecionaram “Dados em colunas” durante o processo de confecção do gráfico. Foi 

possível observar que os estudantes se engajaram na execução da atividade, o que 

movimentou e transformou o relacionamento entre os estudantes (PRIMO, 2008); eles 

colaboraram uns com os outros, deram sugestões, apresentaram propostas para a 

execução da atividade, interagiram com os colegas, com o professor (SANTAELLA, 

2004; THOMPSON, 1999) e com a máquina (BELLONI, 2009; MORAIS, 2000). 

 Os gráficos apresentados pelos estudantes que concluíram a atividade ficaram 

muito parecidos. Abaixo, segue o gráfico construído pela estudante E8: 

 

Figura 27. Gráfico da estudante E8 referente à Atividade 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 O trio começou a resolver às questões da atividade. E10 e E8 se alternavam na 

leitura das questões. E2 limitou-se a copiar as respostas que eles apresentavam. 

Inicialmente, eles procuraram chegar a um acordo sobre a cor da linha que representava 

cada candidato; depois, começaram a responder as questões. E10 e E8 discordaram 
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sobre qual fonte de consulta observar: E10 queria observar a tabela e E8 queria observar 

o gráfico; depois, concluíram que poderiam usar os dois. A interação entre os estudantes 

a partir do uso de um aparato tecnológico propiciou o processo de aprendizagem 

(BORBA; MALHEIROS; ZULATTO, 2008; VALENTE, 1999) e a negociação entre os 

interagentes é característica da interação mútua relatada por Primo (2008). 

 E8 leu em voz alta a questão 1: “Em qual mês o candidato Pedro ultrapassou o 

candidato José?” e começou a dialogar com E10: 

 

E8: — Pedro tem linha verde e José Azul. 

E10: — No último mês. 

E8: — Pedro não ultrapassou José. 

E10: — Ultrapassou sim, olha aqui a linha verde acima da linha azul 

(E10 aponta para a tela de seu laptop e vira a tela em direção à E2 e 

E8). 

E8: — Ah! Em novembro. 

E10: — Que novembro que nada! A última pesquisa foi em setembro. 

E8: — É mesmo, foi em setembro. 

 

 E10 fez a leitura da questão 2: “No período de julho a agosto qual candidato 

apresentou queda na preferência do eleitorado?”. O trio ficou alguns instantes em 

silêncio; depois os estudantes começaram a dialogar: 

 

E2: — Acho que foi Maria. 

E10: — Não, olha a linha vermelha, está só subindo. 

E8: — Foi o José. 

E10: — José? 

E8: — Olha para você ver: começou com trinta e seis por cento e 

depois ficou com vinte e cinco por cento. 

E10: — Onde você tá vendo isso? 

E8: — Na tabela. 

E10: — É. No gráfico a linha azul é a única que está descendo. Então 

a resposta é “José”. 

 

 E10 leu em voz alta a questão 3: “É correto afirmar que José caiu na preferência 

do eleitorado em todas as pesquisas?” e o trio novamente começou a discutir: 

 

E10: — Não. 

E8: — Por que não? Espera aí (E8 faz a leitura novamente da questão 

em voz baixa). 

E10: — Porque de agosto para setembro a linha azul começou a subir, 

olha aqui (E10 aponta para a tela do laptop). 

E2: — É, subiu um por cento, de vinte e cinco por cento para vinte e 

seis por cento. 

E8: — Então ele reagiu e a resposta é “Não”! 
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 E8 leu, rapidamente, em voz alta a questão 4: “Algum candidato apresentou 

crescimento na preferência do eleitorado em todas as pesquisas? Qual/Quais?”. E2 não 

participou das discussões e apenas seguiu a orientação de E8 para copiar a resposta: 

 

E10: — Maria. 

E8: — É. Maria aumentou em todas as pesquisas. Mas a linha verde 

também está subindo. 

E10: — Verde é a linha de Pedro. Então é Maria e Pedro. 

E8: — E2 escreve aí os nomes. 

 

 Para a execução da questão 6: “De acordo com o site do TRE há nesta cidade 

1.860.000 eleitores. Segundo a pesquisa em 31/09, aproximadamente quantos destes 

eleitores preferem o candidato Pedro?”, E10, E8 e E2 ficaram em dúvida sobre como 

apresentar a resposta, se em porcentagem ou em número de eleitores. Após 

esclarecerem a dúvida com o professor, começaram a discutir como calcular a 

porcentagem. Como E8 falou que não sabia acessar a calculadora, disse que iria fazer os 

cálculos na folha. E10 e E2 preferiram usar a calculadora: 

 

E8: — Como a gente vai calcular? 

E10: — Com a calculadora. 

E2: — Eu não sei fazer a conta. 

E8: — Use a calculadora. 

E2: — Onde fica a calculadora? 

E10: (E10 se aproxima de E2 e começa a apontar para a tela do laptop 

e fala o que E2 deve fazer) — Clique em “Aplicativos”, “Acessórios”, 

“Utilitários”, “Calculadora Científica”. 

E2: — E agora? 

E10: — Você vai dividir vinte e oito por cem e vai multiplicar por... 

este número aí (ele teve dificuldade em falar corretamente o número 

1860000). 

E2: — Dividir? 

E10: — Use a barra. Dá zero ponto vinte e oito vezes este número aí 

(1860000). 

E2: — A minha conta deu quinhentos e vinte e oitocentos (520800). 

E10: — A minha também. Pronto acabei! 

E2: — E8 você vai escrever tudo na folha? Ela tá fazendo as contas na 

folha, E10. 

E8: — Não, estou só mostrando as operações. 

 

 Durante a execução da atividade no laptop, os estudantes estabeleceram uma 

interação mútua (PRIMO, 2008) e trocaram ideias. A interação propiciada pela 

realização da atividade em trio juntamente com o uso do laptop, enriqueceu o ambiente 

de aprendizagem (OLIVEIRA; COSTA; MOREIRA, 2001; SANTAROSA; 
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SLOCZINSKI, 2004). Os estudantes conseguiram superar a dificuldade no cálculo da 

porcentagem usando uma ferramenta do laptop, a calculadora, o que pode, de alguma 

forma, contribuir no processo de construção do conhecimento dos estudantes e facilitar 

na atribuição de significados aos conteúdos estudados (KAMPFF; CAVEDINI, 2004). 

As respostas apresentadas pelos integrantes do trio ficaram muito parecidas. Abaixo, 

seguem as respostas apresentadas pela estudante E8: 

 

Figura 28 – Resposta da estudante E8 às questões de 1 a 4 da Atividade 4 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 Diferentemente dos outros colegas de trio, a estudante E8 não se limitou a 

escrever o resultado da questão 6; ela indicou o processo para obter o resultado, como é 

possível verificar na figura: 
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Figura 29 – Resposta da estudante E8 à questão 6 da Atividade 4 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

  

Figura 30 – Produção do estudante E10 na Atividade 4 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

Figura 31 – Estudante realizando a Atividade 4 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 
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No desenvolvimento da atividade, o laptop de uma estudante ficou sem carga de 

bateria; ela então passou a usar o laptop de uma colega ausente. Uma dupla não 

concluiu a atividade. Mesmo diante dos questionamentos do professor, preferiram ficar 

brincando com o aplicativo KolourPaint. Os demais estudantes finalizaram a atividade 

de construção do gráfico de forma satisfatória e conseguiram responder às questões 

propostas. 

No decorrer da realização da atividade com uso do laptop educacional, os 

estudantes formaram os grupos de trabalho sem a necessidade de orientação do 

professor, compartilharam informações, trocaram ideias sobre a atividade de 

Matemática e, nesse processo de interação, foi possível esclarecer as dúvidas; assim, os 

estudantes tiveram de enfrentar as críticas e sugestões dos colegas, houve um estímulo 

ao debate com os questionamentos que foram levantados (KANPFF; CAVEDINI, 2004; 

PONTE, 2002; ZULATTO, 2007). 

 

5.4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA ATIVIDADE 5 – O PLANO  

      CARTESIANO – FUNÇÕES DO 1º GRAU (APÊNDICE I) – REALIZADA EM  

      27/09/2012  

 

5.4.1 Objetivos 

 

A atividade teve como objetivos calcular os pares ordenados de uma função do 

1º grau e investigar como se dá a distribuição desses no plano cartesiano, usando o 

software GeoGebra. 

 

5.4.2 Desenvolvimento 

  

Para a realização das atividades sobre funções com o uso do laptop na aula do 

dia 27/09/2012, inicialmente na aula do dia 25/09/2012, o professor abordou com os 

estudantes a definição de função do 1º grau com exemplos de funções e sua lei de 

formação. 

O software escolhido para o trabalho com funções foi o GeoGebra, pois os 

estudantes já haviam utilizado a versão online do software durante o primeiro semestre 

de 2012, em atividades envolvendo conteúdos de Geometria. Mas, durante o segundo 

semestre de 2012, a Internet sem fio dos laptops não funcionou. Foi necessário pensar 

em alternativas para a execução das atividades usando os laptops. Inicialmente, tentou-
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se a versão portable do GeoGebra em pendrive, mas por um problema de configuração, 

o laptop não executava o software. Durante o mês de agosto de 2012 e parte do mês de 

setembro de 2012, buscaram-se alternativas para executar o GeoGebra no laptop 

educacional.  

 O professor, então, entrou em contato via E-mail, com a Gerência de 

Planejamento e Informação da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Belo 

Horizonte – órgão encarregado pela manutenção dos laboratórios de informática das 

escolas municipais – para buscar uma solução para o problema, mas os funcionários não 

forneceram informações suficientes para a execução do GeoGebra na versão portable 

no laptop.  

 Por telefone, o professor entrou em contato com o suporte da empresa Metasys, 

mas também não obteve solução para o problema. 

 Também houve contato via E-mail, com os responsáveis pela condução do 

Projeto UCA em Minas Gerais, o Grupo de Pesquisa Tecnologias Digitais em Educação 

da PUC – Minas. Os técnicos apresentaram uma sugestão que envolvia alterações nas 

linhas do código de programação, mas após as alterações, a versão portable do 

GeoGebra continuava não sendo executada no laptop. 

 Paralelamente aos contatos que foram realizados, o professor buscou na Internet 

maneiras de como executar o GeoGebra no laptop sem a necessidade da conexão 

wireless. Foi assim então que conseguiu uma sugestão para instalar a versão Webstart 

do GeoGebra no site uruguaio da Rede de Apoio ao Plano Ceibal. Nessa versão do 

GeoGebra, todos os arquivos necessários para a execução são baixados e ficam 

disponíveis no laptop e, assim, a conexão com a Internet é necessária inicialmente para 

baixar os arquivos e, posteriormente, para baixar as atualizações do software. 

 Após obter as informações de todos os passos para instalar a versão Webstart do 

GeoGebra, o professor fez o teste da instalação em um laptop. Desconectou o cabo de 

Internet do servidor do Projeto UCA e o conectou no laptop; após seguir os passos 

recomendados baixou e executou o GeoGebra 4 no laptop. Usando o mesmo 

procedimento, durante a manhã do dia 18/09/12 o professor instalou a versão Webstart 

do GeoGebra 4 em todos os 14 laptops dos estudantes do 9º ano, deixando-os prontos 

para a execução da atividade do dia 27/09/12. 

Como de costume, assim que soou o sinal de início do 3º horário, o professor já 

estava aguardando os estudantes em sala. Eles foram chegando e aos poucos, ocupando 

seus lugares e organizando a disposição das carteiras, que estavam bem espalhadas. Os 
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estudantes E4 e E6 estavam muito agitados e por diversas vezes o professor solicitou a 

colaboração dos mesmos. Os laptops já estavam em sala, pois o professor já havia feito 

seu transporte durante o horário do recreio.  

O professor explicou para os estudantes a proposta de realização da atividade 

para a aula. Falou que seria usado o software GeoGebra. Então o estudante E10 

perguntou se era o mesmo que havia sido usado nas atividades envolvendo o Teorema 

de Pitágoras; o professor respondeu que sim e se mostrou surpreso pelo fato do 

estudante ter se lembrado. Assim que o professor começou a distribuir os laptops, a 

estudante E12 perguntou se seria necessário usar a Internet; ao ser questionada sobre o 

porquê da pergunta, ela falou que, quando usou o GeoGebra anteriormente, foi 

necessária a conexão com a Internet. O professor então explicou que a conexão dos 

laptops com a Internet ainda não havia sido restabelecida, mas que desta vez seria usada 

uma versão do GeoGebra que já estava instalada nas máquinas; ele então explicou o que 

havia feito para baixar o GeoGebra nos laptops.   

Foram distribuídas as folhas de atividades e, sem que o professor pedisse, os 

estudantes se agruparam para a execução das atividades. Havia 13 estudantes presentes 

e foram formadas 5 duplas e 1 trio. Mesmo ficando em grupos distintos, os estudantes 

E13 e E6 não contribuíram para a execução das atividades: E13 passou boa parte da 

aula dormindo e E6 abandonou a sala de aula durante a realização da Atividade 5.  O 

professor deu orientações sobre a atividade e pediu que os estudantes lessem com 

atenção o enunciado das questões e trocassem ideias com o colega de dupla. 

A atividade tinha por objetivo obter pares ordenados a partir da lei de formação 

da função do 1º grau. O professor observou que alguns estudantes estavam com dúvidas 

na obtenção do sinal do produto entre dois fatores; ele então efetuou uma revisão sobre 

o sinal do produto entre dois fatores. O professor foi até as duplas e verificou o 

andamento da atividade: 
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Figura 32 – Questão 1 da Atividade 5 

1) De acordo com a função y = 2.x – 3, complete a tabela de forma a determinar os 

pares ordenados, depois confira seus resultados com os de seu colega de dupla: 

Valores de x Operações Par ordenado (x,y) 

(–3) y =  

(–2.5)   

(–2)   

(–1.5)   

(–0.5)   

0   

1.5   

2   

3.5   

 

Fonte: O autor (2012) 

 

Durante a substituição dos valores de x na função, o professor constatou que 

alguns estudantes não observaram que havia sido usado o ponto e não a vírgula na 

escrita dos números decimais, mas a estudante E3 observou o fato e questionou o 

professor. Ele então respondeu que o ponto havia sido usado para adequação ao 

software GeoGebra, pois para entrar com números decimais no GeoGebra, o software 

só reconhecia número decimal escrito com o ponto, mas que para a realização dos 

cálculos para o preenchimento da tabela, ela poderia usar a escrita de número decimal 

com a vírgula. 

Apenas 2 duplas concluíram de forma satisfatória a atividade de descoberta dos 

pares ordenados. Devido às divergências de valores para os pares ordenados 

encontrados pelas demais duplas, o professor solicitou a ajuda dos componentes das 2 

duplas que realizaram corretamente os cálculos e efetuou a correção da atividade na 

lousa. Os estudantes E1, E3, E5 e E8 foram muito participativos durante a correção da 

atividade e falavam as repostas das operações e do par ordenado correspondente. A 

tabela da estudante E3 ficou assim: 
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Figura 33 – Resolução da estudante E3 para a questão 1 da Atividade 5 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Após o preenchimento da tabela da questão 1, o professor pediu então que os 

estudantes acessassem o GeoGebra; ele então falou dos comandos a serem executados 

para acessar o software: 

 

Professor: — Cliquem em Arquivos Pessoais. 

E8: — Já fiz. 

Professor: — Agora cliquem em Documentos. 

E8: — Pronto. 

Professor: — Agora cliquem em Arquivos do Desktop. 

E1: — Achei! GeoGebra. 

E3: — Professor! O meu tem um ponto e quatro letras. 

Professor: — Quais letras? 

E3: — jnlp. 

Professor: — É a extensão do arquivo, não se preocupe. Agora 

cliquem no arquivo do GeoGebra. 

E5: — Apareceu “Java” e “Loading”. 

E8: — No meu também. 

Professor: — É isso mesmo, agora é só aguardar um pouquinho. 

E3: — Professor, por favor! Apareceu aqui uma janela com um aviso. 

Professor: — Deixe-me ver (foi até a carteira da estudante e observou 

a tela do laptop). É uma solicitação de permissão para que o 

GeoGebra seja executado, basta dar um clique em “Run”. 

E8: — No meu apareceu GeoGebra 4. 

Professor: — É isso mesmo. Todos conseguiram acessar? 

E7: — No meu não apareceu. 

E13: — No meu também não. 

 

 Dois laptops ficaram travados durante a inicialização da Plataforma Java, 

necessária para executar o GeoGebra Webstart. Como havia alguns estudantes ausentes, 

o professor substituiu as máquinas para que os estudantes pudessem realizar as 

atividades. 
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A seguir, serão descritos e analisados os itens a, b e c da Atividade 1 realizada 

pela dupla de estudantes E3 e E8.  

 

Figura 34 – Itens da questão 1 da Atividade 5 

 

a) No campo “Entrada” digite cada um dos pares ordenados, teclando “Enter” após 

cada par ordenado digitado. Observe que cada par ordenado é representado por uma 

letra maiúscula. 

b) O que surgiu na “Janela de Visualização”? ________________________________ 

c) Clique na setinha da ferramenta  “Mover Janela de Visualização” e selecione 

 “Reduzir”. Agora na “Janela de Visualização” vá reduzindo de forma a que 

os pontos fiquem próximos. Os pontos estão espalhados por toda “Janela de 

Visualização” ou ficaram mais concentrados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Fonte: O autor (2012) 

  

 No início da atividade, a dupla não conseguiu visualizar o ponto referente ao par 

ordenado (– 3,– 9), pois estavam digitando os valores sem os parênteses; então, o 

software retornava uma mensagem de erro: “Entrada inválida”. A estudante E3 falou 

para a colega E8 que provavelmente o software estava com defeito, pois não aparecia 

nada na tela do laptop; então E8 sugeriu que falassem com o professor. Chamaram 

então o professor, que esclareceu o motivo do erro. A partir daí, a dupla iniciou a 

digitação dos pares ordenados: 

 

E8: — Como eu faço para digitar os parênteses? 

E3: — Faz do mesmo jeito que para letra maiúscula.  

E8: — Agora deu certo. Eles aparecem de cor vermelha. E já 

aparecem os dois. 

E3: — É mesmo. É só digitar os números. 

E8: — Agora não tem mensagem de erro, mas ainda não aparece nada 

na tela. 

E3: — Eu também ainda não vi nada e já digitei quatro pares 

ordenados, olha aqui (virou a tela do laptop para a colega). 

E8: — Vamos chamar o professor novamente. 

E3: — Professor! 

E8: — Professor, até agora não apareceu nada na tela. 

Professor: — Olhem aqui (E3 se aproximou para observar a tela do 

laptop de E8). Os pares ordenados que vocês digitarem aparecem aqui 

(apontou para a “Janela de Álgebra” do software.). 

E8: — Então é só isso? Uma letra e o par ordenado? 
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Professor: — Continue digitando os pares ordenados e depois faça o 

que está indicado no item b. 

E8: — Então tá. 

E3: — Apareceu uma letra e um ponto no meu. 

E8: — Deixa-me ver (ela se aproximou da tela do laptop de E3). Vou 

continuar fazendo então. 

E3: — Apareceu outro ponto e outra letra. 

 

 Depois que digitaram todos os pares ordenados, as estudantes começaram a 

discutir sobre os itens b e c:  

 

E3: — O que você vai responder na letra b? 

E8: — Eu acho que são vários pontos. Mas tem um que está bem 

longe dos outros. 

E3: — Os meus parecem que estão em uma linha. 

E8: — Deixa-me ver (E8 se aproxima da tela do laptop de E3). 

E3: — Mostra para o professor. 

E8: — Professor! 

E8: — Professor, na tela tem um ponto que está distante dos outros. 

Professor: — Mostre-me. Compare os pares ordenados que você 

digitou que estão na “Janela de Álgebra” com os de sua tabela (ela 

então começou a conferir os valores digitados com os valores 

escritos). 

E8: — Já sei troquei os valores de “x” e de “y” neste aqui (apontou 

para a tabela na folha de atividades. Ela havia digitado (– 7, – 2) 

quando o correto era (– 2, – 7)).  

Professor: — Muito bem! 

E8: — Agora os pontos estão todos próximos e parecem que formam 

uma barra, ou traço sei lá! 

E3: — Parece até uma reta só que não tem uma linha. Quanto mais eu 

clico em reduzir mais juntos eles ficam, parece um pedaço de reta. 

 

 Ao investigar como estava a distribuição dos pontos, usando o software, os 

estudantes foram desafiados mentalmente, o que estimulou o raciocínio e potencializou 

a elaboração de relações e conceitos matemáticos (GRAVINA; SANTAROSA, 1999). 

Houve também uma interação entre eles (THOMPSON, 1999) que foi mediada pelo 

laptop (SANTAELLA, 2004). Abaixo, segue uma imagem da tela do laptop da 

estudante E3 referente à conclusão da questão 1: 
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Figura 35 – Resolução da estudante E3 para a questão 1 da Atividade 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Com relação à parte escrita: 

 

Figura 36 – Respostas da estudante E3 para os itens b e c da questão 1 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

  

Figura 37 – Respostas da estudante E8 para os itens b e c da questão 1  

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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A estudante E3 registrou que na área de trabalho surgiu uma linha imaginária, 

formada pelos pares ordenados que ficaram concentrados e a estudante E8 escreveu que 

na área de trabalho surgiu um traço parecido com uma barra e os pares ordenados 

ficaram concentrados. 

As respostas apresentadas pelas estudantes após a manipulação do software 

ressaltaram a potencialidade do uso de ferramentas informáticas em atividades 

investigativas (BORBA, 2010). 

 

Figura 38 – Estudantes durante o desenvolvimento da Atividade 5 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

 As estudantes E3 e E8 concluíram a questão 2 de forma rápida e interagiram 

mais com a máquina, em um processo de interação reativa
20

 (PRIMO, 2008); os 

diálogos travados foram sobre o preenchimento da tabela da questão 2, quando as 

estudantes compararam dois pares ordenados, e sobre assuntos alheios à aula de 

Matemática. Como os itens b e c da questão 2 eram idênticos aos da questão 1, elas 

escreveram as mesmas respostas. 

 Durante a resolução da questão 3, a dupla dialogou um pouco mais do que na 

questão 2. Inicialmente E3 não entendeu o que estava sendo perguntado. 

 

 

 

                                                           
20

 Segundo Primo (2008), interação reativa ocorre entre o sujeito e o computador e se caracteriza pela 

linearidade, pelas relações estímulo e resposta impostas por um dos envolvidos na interação. 
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Figura 39 – Questão 3 da Atividade 5 

3) Considere agora qualquer função da forma y = a.x + b  onde a e b são números reais, 

o que você acredita que vai acontecer com a distribuição dos pontos desta função? 

Ficarão distribuídos seguindo a tendência dos pontos das funções das questões 1 e 2? 

Discuta com seu colega de dupla e justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Fonte: O autor (2012) 

 

A estudante E8 então falou para a colega o que ela havia entendido, mas não 

chegaram a um acordo sobre o que responder na questão 3: 

  

E8: — Lembra quando ele falou sobre a formação da função? Eu acho 

que ele quer saber é se a gente trocar a letra “a” e a letra “b” por 

qualquer número vai acontecer a mesma coisa que nos outros 

exercícios. 

E3: — Não pode. Cada uma dá uma coisa diferente. 

E8: — Na 1 e na 2 a minha parecia uma barra, um traço sei lá, com 

vários pontos. 

E3: — Mas estava diferente, na 1 a barra ficou assim (ela fez um gesto 

com o dedo sobre a tela do laptop) e na 2 a barra estava assim (ela fez 

um gesto com o dedo sobre a tela do laptop). 

E8: — Mas para mim forma um traço do mesmo jeito. 

 

Figura 40 – Resposta da estudante E8 à questão 3 da Atividade 5 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

A resposta registrada pela estudante E8 de que independente dos números, a 

distribuição dos pontos ficaria concentrada formando um traço, mostra o potencial de 

investigação que o software oferece. A estudante E3 respondeu “Não.” e não justificou.  

Durante a realização da questão 4, a dupla não mostrou a mesma sintonia em 

relação às questões 1 e 2. Elas trabalharam individualmente e os diálogos travados 

versaram sobre assuntos que não tinham relação com a atividade. No entanto, ambas 
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completaram a tabela da questão 4 de forma satisfatória, o que não ocorreu com alguns 

estudantes da turma, que apresentaram erros nos cálculos, o que exigiu uma constante 

intervenção do professor para a conclusão da questão. A seguir o registro apresentado 

pelas estudantes: 

 

 Figura 41 – Respostas da estudante E8 para a questão 4 da Atividade 5 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012)   
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Figura 42 – Respostas da estudante E3 para a questão 4 da Atividade 5 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

A realização da atividade usando o software permitiu que a dupla de estudantes 

investigasse e experimentasse, o que contribuiu com a ampliação da imagem conceitual 

em relação ao conceito matemático (ALLEVATO, 2005; GRAVINA; SANTAROSA, 

1999). A estudante E8 construiu a função y = 3x + 4 e afirmou que os pares ordenados 

por ela inseridos no GeoGebra ficavam concentrados, formando um traço; já com 

relação à distribuição dos pontos de uma função do 1º grau, a estudante afirmou que 

esses “iam ficar em reta”. A estudante E3 construiu a função y = 2x + 2, atribuiu valores 

para x e efetuou os cálculos corretamente, obtendo os pares ordenados. Ela afirmou que 

os pontos assumem o formato de uma linha na diagonal, mas com relação à 

generalização para toda função do 1º grau, sua resposta não foi conclusiva. 

Na resolução das questões de 5 a 8, devido à proximidade do final da aula, os 

estudantes já se apresentavam um pouco dispersos e sem disposição para escrever; foi 

necessário que o professor os estimulasse a concluir a atividade.  

Para a resolução da questão 5, era necessário usar uma ferramenta que os 

estudantes ainda não conheciam, o que fez com que as estudantes E3 e E8 trocassem 

ideias sobre como resolver a questão, o que dá indícios de que as TIC’s oferecem 

ferramentas potenciais para o favorecimento do diálogo e da interação nos processos de 
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construção do conhecimento matemático (PONTE, 2002; ZULATTO, 2007). 

Inicialmente, E3 não localizou a ferramenta “Reta definida por Dois Pontos” e foi 

auxiliada por E8; depois, elas não sabiam bem como usá-la e então, chamaram o 

professor: 

E3: — Você achou a ferramenta “Reta definida por Dois Pontos”? 

E8: — É este botão aqui (apontou para a tela do laptop de E3). 

E3: — Ah! Nem vi. 

E8: — Em qual ponto? Tem um tanto. 

E3: — Qualquer um. 

E8: — Apareceu uma reta que fica mexendo. 

E3: — Deixa-me ver (se aproximou da tela do laptop de E8). Legal. 

Ela fica seguindo a “cruzinha” (cursor do GeoGebra). Como faz para 

parar? 

E8: — Não sei! Professor, já cliquei no ponto, mas a reta fica 

mexendo. 

Professor: — Você deve escolher outro ponto para clicar. 

E8: — Qualquer um? 

Professor: — Sim. 

E8: — Agora deu certo. 

Professor: — Muito bem, então respondam as questões. 

 

 Abaixo os registros apresentados pelas estudantes: 

 

Figura 43 – Resposta da estudante E8 para a questão 5 da Atividade 5 

 

5) Clique na ferramenta  “Reta definida por Dois Pontos” e na “Janela de 

Visualização” escolha dois pontos quaisquer e clique sobre eles. O que aparece na 

“Janela de Visualização”? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Figura 44 – Resposta da estudante E3 para a questão 5 da Atividade 5 

5) Clique na ferramenta  “Reta definida por Dois Pontos” e na “Janela de 

Visualização” escolha dois pontos quaisquer e clique sobre eles. O que aparece na 

“Janela de Visualização”? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Na questão 5, a estudante E8 confundiu a “Janela de Visualização” com a 

“Janela de Álgebra” e informou que, na “Janela de Visualização”, apareceu a lei de 

formação da função; já a estudante E3 afirmou que, ao usar a ferramenta “Reta definida 

por Dois Pontos”, apareceu uma linha na diagonal. 

Com relação à questão 6, que fazia referência à distribuição dos pontos da 

função construída na questão 4, estarem ou não sobre a mesma reta, as estudantes 

dialogaram pouco: 

 

Figura 45 – Questão 6 da Atividade 5 

6) Veja também o que aconteceu na tela do laptop do seu colega de dupla. Todos os 

pontos ficaram sobre a reta? 

_____________________________________________________________________________________ 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

E3: — E8, aqui pede para a gente olhar o que o colega fez. 

E8: — Qual? 

E3: — A seis. 

E8: — Ainda não estou lá. 

E3: — É só olhar e responder. 

E8: — Então olha (virou a tela do laptop para a colega). 

E3: — Você não quer ver o que eu fiz (E8 esticou um pouco o corpo e 

olhou a tela do laptop de E3)? 

E8: — Já vi. 

 

As estudantes olharam a tela do laptop da colega de uma forma bem rápida e 

responderam “Sim.” à questão, não tecendo maiores comentários. 

Durante a resolução das questões 7 e 8, as estudantes não mais usaram o laptop e 

ficaram concentradas na escrita das respostas. As estudantes registraram as seguintes 

respostas: 

 

Figura 46 – Resposta da estudante E8 para a questão 7 da Atividade 5 

7) Se você inserisse mais pares ordenados, obtidos usando a mesma fórmula da função 

que você criou, estes pontos ficariam sobre a reta ou fora dela? Por quê? 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Figura 47 – Resposta da estudante E3 para a questão 7 da Atividade 5 

7) Se você inserisse mais pares ordenados, obtidos usando a mesma fórmula da função 

que você criou, estes pontos ficariam sobre a reta ou fora dela? Por quê? 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

A estudante E8 afirmou que, se inserisse mais pares ordenados usando a mesma 

fórmula da função que havia construído, os pontos ficariam na mesma reta, mas não 

justificou; já a estudante E3 afirmou que, se inserisse mais pares ordenados usando a 

mesma função que ela havia criado, os pontos ficariam sobre a reta, pois se tratava da 

mesma fórmula. 

No que concerne à questão 8, as estudantes apresentaram as seguintes respostas:  

 

Figura 48 – Resposta da estudante E8 para a questão 8 da Atividade 5

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

  

Figura 49 – Resposta da estudante E3 para a questão 8 da Atividade 5 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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As estudantes avaliaram como positiva a experiência de utilizar o laptop e o 

GeoGebra nas aulas de Matemática. Segundo E8, com o uso do software e do laptop, a 

resolução das atividades ficou mais fácil e interessante. A estudante E3 classificou a 

experiência como “legal”; para ela, o laptop e o software mostraram coisas que, de outra 

forma, ela não perceberia. A resposta da estudante enaltece o potencial que o software 

oferece para a visualização e remete aos apontamentos feitos por Allevato (2005) e 

Borba (2010) sobre o fato de que alguns software são constituídos de recursos que 

realçam o papel da visualização no estudo de conteúdos matemáticos e, dependendo das 

estratégias pedagógicas adotadas, favorecem o estudante na produção do conhecimento. 

Abaixo, o registro apresentado por dois estudantes para a questão 8: 

 

Figura 50 – Resposta do estudante E4 para a questão 8 da Atividade 5 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Figura 51 – Resposta do estudante E10 para a questão 8 da Atividade 5 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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As repostas dos estudantes E4 e E10 para a questão 8 fornecem indícios de que o 

uso do laptop e do software GeoGebra gerou, em alguns estudantes, motivação no 

desenvolvimento das atividade. As respostas mostraram entusiasmo e interesse na 

realização das atividades de Matemática usando as tecnologias (MENDES; ALMEIDA, 

2011; PRADO; BORGES; FRANÇA, 2011). Aparentemente, a experiência de aprender 

Matemática, sem copiar no caderno as informações repassadas pelo professor, motivou 

os estudantes a desenvolverem as atividades (VALENTE, 2011).  

A Atividade 5 foi completamente concluída por 10 estudantes; alguns se 

empenharam e se esforçaram mais e realizaram as atividades satisfatoriamente; outros 

fizeram as atividade de uma forma descompromissada, procurando copiar as respostas 

dos colegas, pouco contribuíram para o desenvolvimento da atividade e para a 

construção do seu próprio conhecimento.  

O professor comunicou à agente de informática sobre os dois laptops que 

ficaram inoperantes durante a realização da Atividade 5. Ela, então, informou que iria 

substituí-los. Os laptops defeituosos são amontoados em um caixote, à espera de 

recolhimento por funcionários da Gerência de Planejamento e Informação da Secretaria 

Municipal de Educação, a agente não soube precisar quando os laptops defeituosos 

seriam consertados, mas informou que, até aquele momento, nenhum laptop havia sido 

consertado no ano de 2012. 

 

5.5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA ATIVIDADE 6 – O GRÁFICO  

      DA FUNÇÃO DO 1º GRAU (APÊNDICE J) – REALIZADA EM 04/10/2012  

 

5.5.1 Objetivos 

 

A atividade teve por objetivos investigar se a função do 1º grau é crescente ou 

decrescente; determinar os coeficientes da função e determinar a interseção da reta com 

os eixos, observando os gráficos construídos com o software GeoGebra. 

 

5.5.2 Desenvolvimento 

 

Para a realização das atividades programadas para o dia 04/10/12, o professor 

procurou a agente de informática no dia 02/10/12 e solicitou os dois laptops que iriam 

substituir os que apresentaram defeito, para instalar o GeoGebra Webstart. 
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No dia 04/10/12, durante o horário de recreio, ao tentar contatar a agente de 

informática para efetuar o transporte dos laptops para a sala do 9º ano, o professor foi 

informado de que a mesma não se encontrava na escola. Ao solicitar a chave do armário 

no qual ficam armazenados os laptops dos estudantes, o professor foi informado de que 

a chave estava com a agente de informática. O professor então procurou a direção da 

escola solicitando a permissão para que ele mesmo efetuasse a abertura do armário e 

transportasse os laptops. A vice-diretora prontamente autorizou que o professor 

efetuasse o transporte. Ela então solicitou a uma funcionária que providenciasse a chave 

do armário. Como soou o sinal de início da aula do 3º horário, o professor foi para a sala 

de aula. Alguns estudantes já aguardavam próximos à porta da sala de aula.  

A estudante E1, assim que entrou em sala, perguntou se iria usar o laptop; o 

professor informou que sim e que estava aguardando uma funcionária localizar a chave 

do armário dos laptops. Assim que os estudantes ocuparam seus lugares, o professor 

informou que o objetivo da aula era dar continuidade ao estudo das funções do 1º grau e 

que estava aguardando que os laptops fossem levados até a sala. 

 Devido à demora na localização da chave do armário de armazenamento dos 

laptops, o professor propôs aos estudantes a realização de uma atividade do livro 

didático que abordava a lei de formação de funções do 1º grau. Havia 13 estudantes em 

sala. Dois estudantes relataram que estavam sem o livro de Matemática, pois acharam 

que iriam usar o laptop na aula. Os estudantes iniciaram a execução dos exercícios do 

livro. O estudante E6 afirmou que não estava com vontade de fazer nada e pediu para 

sair de sala. Como não foi autorizado, começou a cantar e depois procurou conversar 

com uma colega que também não estava fazendo a atividade; com muita insistência por 

parte do professor, os dois estudantes pararam de importunar o andamento das 

atividades. Não fizeram os exercícios, mas não atrapalharam os demais. 

Quando a funcionária localizou a chave e a entregou ao professor, já haviam se 

passado aproximadamente 40 minutos de aula. De posse da chave, o professor solicitou 

ajuda dos dois estudantes que não estavam fazendo a atividade, pediu que os demais 

aguardassem em sala e foi até a sala na qual fica o armário com os laptops. Interrompeu 

a aula de Geografia dos estudantes da sala 7 e, com a ajuda dos estudantes, levou os 

laptops para a sala 10.  

O professor pediu aos estudantes que finalizassem os exercícios do livro e 

solicitou que formassem os grupos. Foram formadas 5 duplas e 1 trio para a execução 

da Atividade 6, depois distribuiu os laptops e as folhas da atividade, deu orientações de 
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como acessar o software, escreveu na lousa o caminho de acesso e começou a observar 

o andamento da atividade. 

No processo de inicialização do sistema operacional, um laptop travou e teve de 

ser reiniciado, tentativa que não foi bem sucedida. Como havia o laptop de uma 

estudante ausente, a substituição foi feita imediatamente, apesar de o estudante ter se 

mostrado relutante em usar o laptop, pois o mesmo já estava personalizado com alguns 

decalques e apresentava como papel de parede uma imagem com o rosto da colega.  

Serão descritas e analisadas as questões realizadas pela dupla formada pelos 

estudantes E9 e E10. Foi a dupla que conseguiu resolver uma maior quantidade de 

questões e, em alguns momentos, apresentou um desenvolvimento interessante na 

Atividade 6. 

Durante o desenvolvimento da questão 1 da Atividade 6, a estudante E9 

perguntou ao colega de dupla se ele já havia conseguido chegar até o GeoGebra e 

solicitou ajuda: 

 

E9: — E10, não estou conseguindo, tem alguma coisa errada. 

E10: — O meu já está abrindo. 

E9: — Vou tentar de novo... “Arquivos Pessoais”... “Desktop”... 

E10: — Tá errado. Não é “Desktop” é “Arquivos do Desktop”, olha lá 

no quadro, o professor já escreveu, primeiro tem que clicar em 

“Documentos” e depois em “Arquivos do Desktop”. 

E9: — Ah! Os nomes são parecidos. Agora achei, GeoGebra! 

E10: — Não presta atenção... 

  

Os estudantes começaram a resolver o exercício de forma individual, mas E9 

teve dúvida no item b da questão 1 e chamou o professor. Ela estava com dúvida sobre 

qual o valor do coeficiente a da função do 1º grau. O professor falou que o exercício era 

para ser feito em dupla e perguntou se ela já havia perguntado ao colega o que era o 

coeficiente; ela balançou a cabeça negativamente. O professor pediu que ela lesse o 

enunciado da questão novamente e depois conversasse com o colega e, se ainda 

houvesse dúvida, que o chamasse novamente. A estudante então olha para o colega e 

pede ajuda: 

 

E9: — E10, o “a” é dois ou dois x? 

E10: — Coeficiente é só o número. 

E9: — Eu coloquei dois x. 

E10: — Pode desmanchar e colocar só menos dois. 

E9: — O outro é mais um? 

E10: — É. 
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A estudante E9 olha a tela do laptop de E10 e verifica que o gráfico de sua 

função está diferente da do colega.  

 

E9: — A minha reta está diferente (ela então toca o colega e pede que 

ele olhe para a sua construção). 

E10: — É mesmo. Vai ver que o exercício é diferente. 

E9: — Ou você digitou errado. 

E10: — Que é isso menina? Você é que deve ter errado (ele levanta a 

mão e chama o professor, que atende algum tempo depois). As nossas 

retas estão diferentes (o professor olhou as duas construções). 

Professor: — Olhem para a janela de Álgebra e vejam a função que 

vocês digitaram e comparem com a função do exercício. 

E10: — A minha está igual. 

E9: — Esqueci o sinal menos. Vou fazer de novo. 

Professor: — É só você clicar duas vezes na fórmula da função, 

acrescentar o sinal negativo e teclar “Enter” (a estudante executou os 

comandos). 

E9: — Agora está igual. 

 

 O processo vivenciado pelos estudantes e pelo professor durante a resolução da 

atividade usando o laptop e o software fez aumentar a proximidade entre o professor e 

os estudantes, favoreceu a interação entre os atores envolvidos no processo educativo, o 

que pode facilitar para que o professor compreenda as dúvidas e ideias dos estudantes 

(KENSKI, 2007).  

No item c da questão 1, a estudante E9 novamente pediu ajuda ao colega, pois 

ela não estava entendendo o que estava sendo pedido: 

 

E9: — Como assim? Valores de y e de x? Não entendi nada. Você 

entendeu? 

E10: — É só você comparar dois números de y com dois de x. 

E9: — Quais? 

E10: (Ele se aproximou da carteira de E9 e aponta para a tela do 

laptop) — Quando y é igual a um x é zero e quando x é maior que 

zero o y é menor que um. Então y diminui. 

E9: — Então x cresce e y diminui. 

E10: — É. 

E9: — Então é crescente e decrescente? 

E10: — Não tem como ser crescente e decrescente ao mesmo tempo. 

 

O uso do laptop e do software favoreceu o diálogo e a interação entre a dupla, o 

que potencializou o processo de construção do conhecimento dos estudantes (PONTE, 

2002; ZULATTO, 2007). O fato de o estudante ter apontado para a tela e mostrado à 

colega o que estava acontecendo com o gráfico da função, reforça o fato de que o uso do 
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laptop e do software contribui na condução dos estudantes a formas de pensar e a 

raciocinar, construindo o próprio conhecimento (ALLEVATO, 2005). 

Na continuidade da resolução dos demais itens, os estudantes não fizeram mais 

comentários sobre a questão 1. Eles executaram os comandos do item e, souberam 

visualizar e extrair as informações necessárias para responder aos demais itens, 

consultando também a “Janela de Álgebra” do software para responder o item “g”. Os 

estudantes E9 e E10 apresentaram as seguintes respostas para a questão da Atividade 6: 

 

Figura 52 – Respostas da estudante E9 para a questão 1 da Atividade 6 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Figura 53 – Respostas do estudante E10 para a questão 1 da Atividade 6 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Após aproximadamente 30 minutos do início das atividades, 2 estudantes 

informaram que a carga da bateria de seus laptops estava acabando; o professor pediu 

então aos estudantes que acompanhassem a atividade no laptop do colega. O professor 

então percorreu as carteiras dos estudantes observando o ícone que informa o nível de 

carga da bateria na tela do laptop e verificou que todos estavam com uma carga aquém 

do que era o usual.  

A realização da questão 2 transcorreu de forma automática; os estudantes 

responderam individualmente a questão, não houve uma interação mútua entre eles, e 

sim uma interação com a máquina, ao que Primo (2008) chama de interação reativa. A 

observação do gráfico na tela do laptop reforça o potencial do software em favorecer a 

visualização, processo necessário para a execução da questão (ALLEVATO, 2005).  
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No item c, a estudante E9, aparentemente com dúvida, chamou o colega e falou 

que a resposta era a mesma da questão anterior, mas E10 discordou: 

 

E9: — E10, esta aqui é igual à outra questão. 

E10: — Mas as retas estão diferentes, não se parecem. 

E9: — Eu acho que o y diminui. 

E10: — Para mim, quando x cresce y também cresce. É crescente. 

 

 A estudante não argumentou e limitou-se a copiar as respostas do colega. Na 

questão 3, E10 pediu à colega para falar um par ordenado: 

 

E10: — E9, neste exercício o colega tem de pensar em um par 

ordenado e falar. 

E9: — Qualquer um? 

E10: — É. 

E9: — Dois e quatro. 

 

 Quando E9 foi executar a mesma questão, apenas pediu ao colega para falar dois 

números para ela; o colega então falou e não houve mais diálogo, os estudantes estavam 

muito concentrados na tela do laptop, em um processo de visualização, linguagem capaz 

de comunicar a Matemática, sem a utilização da linguagem algébrica (BARBOSA, 

2009). A estudante E9 efetuou os seguintes registros para a questão 3:  

 

Figura 54 – Respostas da estudante E9 para a questão 3 da Atividade 6 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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 Para responder à questão 3, E9 realizou a seguinte construção no GeoGebra:  

 

Figura 55 – Construção da estudante E9 para a questão 3 da Atividade 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Com base na construção realizada no GeoGebra, o estudante E10 registrou de 

forma incompleta a função apresentada na “Janela de Álgebra”. Ele apresentou as 

seguintes respostas para a questão 3: 

 

Figura 56 – Respostas do estudante E10 para a questão 3 da Atividade 6 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Outros três estudantes relataram que a carga da bateria do laptop estava 

acabando; eles foram orientados a realizar a atividade com outras duplas.  

Com relação ao problema da falta de carga nas baterias de alguns laptops, 

posteriormente, o professor foi informado pela agente de informática que o adaptador da 

tomada do armário de armazenamento dos laptops havia sido retirado e não foi possível 

carregar as baterias dos laptops de forma satisfatória. O laptop que travou durante a 

inicialização do sistema operacional, foi substituído e o professor providenciou a 

instalação do GeoGebra Webstart no aparelho. 

 

Figura 57 – Estudantes durante a realização da Atividade 6 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

Com a aproximação do horário de término da aula, o professor pediu aos 

estudantes que desligassem os aparelhos e recolheu as folhas da Atividade 6. Pela falta 

de tempo, nenhum dos estudantes respondeu às questões 4 e 6 da atividade. 

 

5.6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA ATIVIDADE 7 – A RAIZ DA 

     FUNÇÃO DO 1º GRAU (APÊNDICE K) – REALIZADA EM 18/10/2012  

 

5.6.1 Objetivos 

 

A atividade teve por objetivo investigar o gráfico da função do 1º grau para 

obtenção de sua raiz com o uso das ferramentas do software GeoGebra instalado no 

laptop educacional do Projeto UCA, bem como pela observação da imagem que o 
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software propicia; generalizar, de forma a obter a fórmula da raiz da função do 1º grau a 

partir dos coeficientes.  

 

5.6.2 Desenvolvimento 

 

Assim que iniciou o horário de recreio dos estudantes, o professor providenciou 

o transporte dos laptops para a sala de aula. Para facilitar o desenvolvimento da 

atividade, o professor ligou todos os aparelhos e ficou à espera dos estudantes. 

Assim que os estudantes chegaram, o professor aguardou alguns instantes para 

que a agitação pós-recreio diminuísse e explicou a proposta de atividade para a aula; em 

seguida, distribuiu as folhas da Atividade 7. Havia 11 estudantes em sala de aula. O 

professor solicitou que formassem grupos; então distribuiu os laptops e pediu que eles 

acessassem o GeoGebra. Como novamente começaram a surgir dúvidas sobre a 

localização do software, o professor escreveu na lousa os passos para acessá-lo. 

 Os estudantes constituíram 3 trios e 1 dupla. Dos grupos formados, o trio dos 

estudantes E4, E6 e E12 foi o que mais interagiu, apesar de que, o estudante E6, na 

maior parte das vezes, buscou copiar as repostas dos colegas. A seguir, será descrita e 

analisada a atividade realizada pelo trio. 

Dos três estudantes, E4 ficou entre E6 e E12, e foi ele, na maior parte das vezes, 

quem tomou a iniciativa para a resolução das questões. E6 falou que não sabia como 

encontrar o GeoGebra; E12 falou que da última vez ele não tinha feito a atividade e por 

isso não se lembrava. E4 então falou que era só olhar para a lousa e seguir os passos que 

o professor havia escrito. 

 

Figura 58 – Questão 1 da Atividade 7 

 

1) Usando o GeoGebra, no campo “Entrada” digite a função y = 4x+1 e tecle “Enter”.  

Na ferramenta  “Novo Ponto” tecle na setinha e selecione  “Interseção de 

Dois Objetos”, dê um clique na reta e no eixo x.  

Fonte: O autor (2012) 

 

O estudante E6 perguntou ao estudante E4 sobre a localização das ferramentas 

“Novo Ponto” e “Interseção de Dois Objetos”. E4 apontou para a tela do laptop de E6 e 
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aproveitou para chamar a atenção do colega pedindo mais atenção. Depois que executou 

o comando, a estudante E12 ficou em dúvida sobre o que responder no item a, pois 

segundo ela, o que apareceu na tela foi o ponto A. Como os outros colegas também 

demonstraram dúvida, ela chamou o professor, que sugeriu que eles observassem a 

“Janela de Álgebra”: 

 

Professor: — Na “Janela de Álgebra” vocês encontrarão as 

coordenadas do ponto de interseção. 

E12: — Já sei, menos zero ponto vinte e cinco e zero. 

Professor: — Mas nesse item pede apenas o valor de x. Então, qual é o 

valor de x? 

E4: — Primeiro x depois y.  

E12: — Ah! É menos zero ponto vinte e cinco. É só isso? Vendo 

assim é tão fácil. 

Professor: — E qual é o valor de y então? 

E4: — Zero. 

Professor: — Continuem a resolução. 

 

Diante da dúvida em relação à questão, os estudantes dialogaram com o 

professor; o professor pode auxiliar os estudantes a organizar e a sistematizar as 

informações que o software forneceu, o que enriqueceu o processo de construção do 

conhecimento (BELLONI, 2009; MASETTO, 2000; MENDES; ALMEIDA, 2011). 

Para a resolução do item c, a estudante E12 sugere a consulta ao caderno, pois o 

trio não se lembrava do que é a raiz da função: 

 

     E12: — O professor já falou sobre isso. 

E4: — A gente fez uma atividade no caderno que falava sobre isso. 

E6: — Não lembro.  

E4: — Esqueci o meu caderno de Matemática. 

E12: — Vou olhar no meu (a estudante pegou o caderno e começou a 

folheá-lo). Achei. Quando a reta intercepta o eixo x, y é igual a zero e 

o x é chamado de raiz da função. Não entendi. 

E4: — Deixe-me ver (a estudante passou o caderno para o colega, 

enquanto isso E12 estava distraído mexendo no laptop). O a fica junto 

com o x e o número sozinho é o b. 

E12: — Então como é que fica? 

E4: — O a é quatro e o b é um. 

E12: — E este aqui (apontou para um item da folha)? 

E4: — Coloca na forma de fração, substituindo as letras. 

E12: — O que você colocou na letra “g”? 

E4: — Menos zero vírgula vinte e cinco. 

E12: — Acabamos. Agora é só salvar. 

E6: — Deixe-me ver (pegou a folha de atividades de E4 e começou a 

conferir as respostas). 
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 Na realização da questão 1, os dois estudantes que se dispuseram a realizar a 

atividade, trocaram ideias, apresentaram dúvidas e dialogaram com o professor, o que 

salienta a importância da interação nos processos de descoberta, de forma a responder às 

questões em ambientes enriquecidos com o laptop (KENSKI, 2007). A atividade com o 

uso do software e do laptop possibilitou aos estudantes exercitarem o diálogo, o 

argumento, a reflexão e o raciocínio (OLIVEIRA; COSTA; MOREIRA, 2001; 

SANTAROSA; SLOCZINSKI, 2004).  

As respostas apresentadas pelos componentes do trio em cada um dos itens da 

questão 1 foram idênticas: 

 

Figura 59 – Respostas do estudante E4 para a questão 1 da Atividade 7 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

A estudante E12 comentou com os colegas que a questão 2 era parecida com a 

questão 1, e começou a resolvê-la. E4 pegou sua folha de atividade na carteira de E6 e 

também começou a resolver a questão.  

 

Figura 60 – Questão 2 da Atividade 7 

 

2) Abra um novo arquivo no GeoGebra.  

Considere a função y + 2x = –3. Digite-a no campo “Entrada” e tecle “Enter”. 

Na ferramenta  “Novo Ponto” tecle na setinha e selecione  “Interseção de 

Dois Objetos”, dê um clique na reta e no eixo x.  

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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O trio dialogou somente no item d, pois o estudante E4 observou que a escrita da 

função não estava na mesma forma como na questão anterior; então chamaram o 

professor. O estudante E4 mostrou certa indignação pelo fato dos colegas aproveitarem 

suas respostas: 

 

E4: — A função está escrita de uma maneira diferente. 

E12: — O y e o x estão do mesmo lado. 

Professor: — É só isolar y. Pensem na operação inversa. Se não 

conseguirem me chamem novamente. 

E12: — Não entendi nada do que ele falou. 

E4: — Se a gente passar o 2 x para o outro lado ele vai como menos 2 

x, entendeu? 

E12: — Mais ou menos. Então como é que fica? 

E4: — Nossa! Você não sabe nada! O a é menos dois e o b é menos 

três. 

E12: — O professor falou prá gente conversar. 

E4: — Mas só eu falo as respostas! Vocês dois só copiam. 

 

 Mesmo diante da indignação do estudante diante das investidas de seus colegas 

em aproveitar suas respostas, eles interagiram e ele, de certa forma, auxiliou a colega 

explicando a ela como resolver a questão. Assim, houve interação mútua, os estudantes 

se engajaram, suas ações movimentaram e transformaram o relacionamento entre eles 

(PRIMO, 2008). 

 

Figura 61 – Respostas da estudante E12 para a questão 2 da Atividade 7 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 Os itens f e g da questão 2, que pediam a raiz da função a partir da razão entre os 

coeficientes, não foram solucionados de forma satisfatória pelos estudantes: 
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Figura 62 – Itens da questão 2 da Atividade 7 

 

f) Qual é o valor de  
  

 
? ________________________________________________ 

g) Qual é a representação decimal de 
  

 
? ____________________________________ 

 

Fonte: O autor (2012) 

 

Como para responder ao item c, bastava observar o ponto de interseção entre a 

reta e o eixo x, que podia ser visualizado na “Janela de Álgebra”, eles responderam que 

a raiz da função y + 2x = – 3 é – 1.5, mas nos itens f e g se confundiram com o sinal e 

apresentaram como respostas uma raiz positiva e, no entanto, não atentaram para o fato 

de que as respostas dos itens c e g deveriam ser idênticas.  

Com relação à questão 3, o único diálogo estabelecido entre os integrantes do 

grupo foi quando tiveram de pedir ao colega para pensar em um número e informar qual 

era o número. O restante da resolução da questão 3 transcorreu sem diálogos 

significativos entre os membros do grupo, que ficaram mais concentrados em operar o 

laptop, em um processo de interação reativa (PRIMO, 2008), exceto o estudante E6 que, 

em um determinado momento, abaixou a cabeça sobre a carteira e permaneceu imóvel. 

Em outro momento, a estudante E12 murmurou que a questão 3 era igual às duas 

anteriores. 

Os estudantes E4 e E12 responderam satisfatoriamente aos itens da questão 3: 
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Figura 63 – Respostas do estudante E4 para a questão 3 da Atividade 7 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

  

No GeoGebra, E4 fez a seguinte construção para a responder à questão 3: 

 

Figura 64 – Construção do estudante E4 para a questão 3 da atividade 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Os estudantes E4 e E12 voltaram a dialogar durante a resolução da questão 4, 

que não envolvia o uso do software, pois era uma questão de generalização da raiz da 

função do 1º grau. E4 tomou a iniciativa e iniciou o diálogo com E12: 

 

E4: — Você já resolveu a 4? 

E12: — Não. Não entendi o que ele tá querendo. Não tem nenhum 

número. 

E4: — Eu acho que é como na questão 3. 

E12: — Mas não tem número o que a gente vai colocar? 

E4: — As letras “b” e “a” é só copiar como está aí na folha. 

 

 O estudante E6 permaneceu imóvel. Os estudantes responderam de forma 

idêntica à questão 4: 

 

Figura 65 – Respostas do estudante E4 para a questão 4 da Atividade 7 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 Para responder à questão 4, a estudante se lembrou das questões anteriores; as 

ações desenvolvidas no software a fim de obter a raiz da função do 1º grau permitiram 

aos estudantes, generalizar e determinar a raiz da função. A manipulação da função na 

tela do computador possibilitou a transposição do concreto para o abstrato (GRAVINA; 

SANTAROSA, 1999) e permitiu, a partir da visualização, que os estudantes 

conseguissem observar padrões (CIFUENTES, 2005). 

 A resolução da questão 5 poderia ser feita usando a fórmula para obtenção da 

raiz obtida na questão 4 ou entrando com a função no GeoGebra; os estudantes 

deveriam escolher como fazer. E12 começou pedindo ajuda a E4 sobre como resolver a 

questão. E12 sugeriu a ela, resolver como na questão 1: 

 

E4: — É só fazer como no exercício um, digita a função tecla “Enter” 

e pronto (a estudante então executou a sugestão do colega). 

E12: — Apareceu uma reta. E agora? 

E4: — A raiz é o x. 
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E12: — Onde (E4 se aproximou da tela do laptop)? 

E4: — Você tem de clicar aqui e aqui (apontou para a tela). Assim ó 

(ele assumiu o laptop da colega). Viu? Apareceu o ponto A. O x é 

três, então a raiz também é. 

E12: — Entendi. 

 

 A realização da atividade usando o software possibilitou a interação entre os 

estudantes a partir da exposição de dúvidas e sugestões. A partir daí, os estudantes 

desenvolveram a atividade usando o software para obtenção das raízes da função, mas 

em nenhum momento conjecturaram sobre a possibilidade de usarem a fórmula da 

questão 4. 

 

Figura 66 – Respostas da estudante E12 para a questão 5 da Atividade 7 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

  

Para a resolução da questão 6, E4 chamou o professor e falou que não estava 

entendendo e não sabia como resolver. E12 ainda estava resolvendo a questão anterior.  

 

Figura 67 – Questão 6 da Atividade 7 

 

6) Com seu colega descubra qual é a lei de formação da função que tem como gráfico a 

reta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor (2012) 

y 

x 
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O professor então fez uma sugestão ao estudante, fazendo menção à questão 3 da 

Atividade 6 na qual, usando o GeoGebra, os estudantes inseriram os pontos, usaram a 

ferramenta “Reta definida por Dois Pontos” e consultando a “Janela de Álgebra”, 

determinaram a função do 1º grau: 

 

E4: — Professor, esta aqui eu não estou entendendo (apontou para a 

questão 6 da folha de atividades). 

Professor: — Quantos pontos são necessários para determinar uma 

reta? 

E4: — Dois. 

Professor: — Em qual ponto a reta corta o eixo x? 

E4: — No menos dois. 

Professor: — Este é o valor de x e o valor de y? 

E4: — Zero? 

Professor: — Então qual é o ponto? 

E4: — Menos dois e zero. 

Professor: — Agora pense no ponto que a reta corta o eixo y e use o 

GeoGebra para determinar a reta que passa pelos dois pontos. Você se 

lembra da atividade que pedia para digitar os pontos e depois pedia a 

função? 

E4: — Acho que sim... mais ou menos. 

Professor: — Converse com sua colega e veja se ela se lembra de 

como fazer. 

 

A interação mútua (PRIMO, 2008) entre o professor e o estudante, possibilitou 

ao estudante, expor suas dúvidas, e ao professor, auxiliar o estudante na organização e 

sistematização das informações apresentadas na tela do laptop, o que enriqueceu a 

construção do conhecimento do estudante (BELLONI, 2009; MASETTO, 2000; 

MENDES; ALMEIDA, 2011).  

O estudante continuou a atividade. Sua colega de grupo então perguntou como 

ele estava resolvendo a questão 6. Ele demonstrou não ter paciência para explicar, então 

sugeriu a ela que copiasse sua resposta. Ela não argumentou e copiou o que ele fez. O 

estudante E4 apresentou uma resposta correta para a questão 6. 

 Não houve discussão para a resolução da questão 7. O estudante E4 deu sua 

opinião:  
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Figura 68 – Resposta do estudante E4 para a questão 7 da Atividade 7 

 

7) Considerando as atividades de descoberta da raiz de uma função do 1º grau 

apresentadas no livro didático, as atividades propostas pelo professor, realizadas no 

caderno e as realizadas usando o GeoGebra, vocês perceberam alguma vantagem em 

usar o computador? 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 A resposta do estudante remete aos PCN’s de Matemática (BRASIL, 1998) que 

salientam o potencial de se usar o computador em sala de aula, o que pode render bons 

frutos, contribuindo efetivamente com o processo de construção do conhecimento do 

estudante. 

O grupo também não dialogou sobre a questão 8. O estudante E4 registrou sua 

opinião: 

 

Figura 69 – Resposta do estudante E4 para a questão 8 da Atividade 7 

 

8) Escrevam suas impressões sobre a atividade envolvendo o cálculo da raiz da função 

do 1º grau e sobre a experiência de utilizar o laptop e o GeoGebra na aula de 

Matemática. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

A resposta registrada pelo estudante afirmando que seu aprendizado sobre a raiz 

da função do 1º grau melhorou com a utilização do software, permite inferir que, no 

caso desse estudante, o uso de TIC’s auxiliou no processo de construção do 

conhecimento e favoreceu a aprendizagem (BELLONI, 2009; KENSKI, 2007). 
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Figura 70 – Estudantes realizando a Atividade 7 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

De uma maneira geral, foi possível constatar que o uso do laptop e do software 

durante a realização da Atividade 7, potencializou a comunicação e a interação entre os 

estudantes durante a aula, o que permitiu um avanço no processo de construção do 

conhecimento dos estudantes (MENDES; ALMEIDA, 2011; VALENTE, 2011). 

Como já estava se aproximando o final da aula, sem muita cerimônia, E12 puxou 

a folha de atividades de E4 e copiou algumas respostas. Depois cutucou o estudante E6 

e perguntou se ele não iria fazer a atividade; ele então pediu a ela a folha de atividades e 

copiou as respostas de todas as questões.  

Analisando as respostas apresentadas pelos outros grupos, um trio não 

solucionou as três últimas questões, dando respostas corretas para as outras questões. 

Outro trio respondeu a todas as questões, com alguns erros na questão 5 e com erro na 

questão 6.  A dupla apresentou alguns erros nas questões 2 e 5, e nas questões 7 e 8 

deram respostas monossilábicas “Sim.” e “Boas.”. 

Após a conclusão da Atividade 7, foi possível perceber que disponibilizar os 

laptops para os estudantes já com o sistema operacional inicializado foi produtivo, pois 

não houve aquele momento de dispersão que ocorria durante o período de inicialização 

do sistema e, coincidentemente ou não, nenhuma máquina travou durante o processo 

nem apresentou defeito. Os estudantes também não perguntaram se a Internet sem fio 

estava ou não funcionando. 
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5.7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA ATIVIDADE 8 – A FUNÇÃO 

     DO 2º GRAU (APÊNDICE L) – REALIZADA EM 25/10/2012 

 

5.7.1 Objetivos 

 

A atividade teve como objetivos investigar o gráfico da função do 2º grau, a 

concavidade da parábola e as raízes da função, com o uso das ferramentas do software 

GeoGebra instalado no laptop educacional do Projeto UCA, bem como pela observação 

da imagem que o software propicia. 

 

5.7.2 Desenvolvimento 

 

Para a realização das atividades sobre funções do 2º grau com o uso do laptop na 

aula do dia 25/10/2012, inicialmente na aula do dia 23/10/2012, o professor abordou 

com os estudantes a definição de função do 2º grau com exemplos de funções e sua lei 

de formação. 

Como na aula do dia 18/10 o professor avaliou que a entrega dos laptops com o 

sistema operacional inicializado para os estudantes foi produtiva, pois os estudantes 

iniciaram o processo acessando o GeoGebra e partiram para a resolução das questões, o 

professor tomou a iniciativa de, durante o recreio, além de inicializar os laptops, acessar 

também o software de forma que os estudantes pudessem começar pela resolução das 

atividades. Dessa forma, ele requisitou os laptops à agente de informática e, à medida 

que levava os laptops para  a sala de aula, já os ligava e, enquanto eles carregavam o 

sistema operacional, o professor também já acessava o GeoGebra. Quando os estudantes 

começaram a chegar à sala, quase todas as máquinas já estavam com o software na tela. 

O professor deu as boas vindas aos estudantes, aguardou que eles se 

assentassem, explicou a proposta de atividade para a aula e entregou a folha com as 

questões. Havia 10 estudantes em sala. Uma estudante não queria ficar com a folha de 

atividades e disse que não iria fazer o exercício. O professor então tentou convencê-la a 

realizar a atividade, argumentando que era importante que ela aproveitasse o tempo em 

sala de forma produtiva. Aparentemente, ela entendeu e aceitou realizar a atividade.  

Após a distribuição da atividade, sem a intervenção do professor, os estudantes 

começaram a se agrupar. Formaram 5 duplas. O professor então distribuiu os laptops. 

Uma estudante observou que o laptop já estava com o GeoGebra na tela, outro 

constatou que a Internet não estava funcionando.  
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Será descrita e analisada a seguir, a atividade realizada pela dupla de estudantes 

E8 e E10. 

Durante a realização da questão 1, uma estudante perguntou como inserir o 

expoente 2 no GeoGebra. Antes que o professor respondesse, o estudante E10 se 

antecipou: 

 

E10: — Eu sei! 

Professor: — Então diga. 

E10: — Alt Gr dois. 

Professor: — Como assim? 

E10: — É só clicar em Alt Gr e depois clicar no dois. 

Professor: — E dá certo? 

E10: — Dá. 

Professor: — Como você descobriu? 

E10: — Em um curso de informática na igreja. 

Professor: — Legal. Eu ia sugerir que vocês digitassem x, depois o 

circunflexo e depois o dois, ou então digitassem o x, depois o asterisco 

e depois o x novamente. Agora já sabemos de três formas para inserir 

o expoente. Vou escrever as três formas no quadro. Usem a que vocês 

acharem mais fácil. 

E1: — Não deu certo o que o E10 falou. 

E10: — Deixe-me ver (ele se levantou e foi até a carteira da 

estudante). É porque tem de apertar as teclas ao mesmo tempo. Viu 

(ele demonstrou para a colega o que fazer)? 

  

 O diálogo acima permite identificar a interação mútua entre o estudante e o 

professor; a ação do estudante movimentou a interação, o que transformou o 

relacionamento e os participantes (PRIMO, 2008). O uso do laptop incentivou a 

participação do estudante na aula, pois ele se sentiu no centro do processo de construção 

do próprio conhecimento (MENDES; ALMEIDA, 2011; PRADO; BORGES; 

FRANÇA, 2011). No momento em que o estudante sugere uma forma de solucionar a 

questão, ele e o professor entram juntos no processo de descoberta, o que favorece a 

construção do conhecimento (KENSKI, 2007).  

Na resolução da questão 1, o diálogo entre a dupla versou sobre o que escrever 

no item a: curva ou linha curva. E8 argumentou que era uma curva e E10, que era uma 

linha curva; E8, então, virou a tela do laptop para E10 que concluiu que as telas estavam 

diferentes. Resolveram chamar o professor: 

 

E10: — Apareceram coisas diferentes na tela. 

Professor: — É? Deixe-me ver. É que sua tela já está muito ampliada. 

Tente reduzi-la. É só clicar na tecla Ctrl e mantê-la pressionada depois 

vá clicando na tecla do sinal menos. Entendeu? 
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E10: — Eu sei. 

Professor: — Então faça. 

E10: — Já está diminuindo. 

Professor: — E então? 

E10: — É faz uma curva aqui em cima. 

E8: — Não falei? 

E10: — É só eu acrescentar curva. 

E8: — Professor, o que é parábola? 

E10: — Olha a letra b! 

Professor: — O nome desta curva que vocês estão vendo. O gráfico da 

função do 2º grau é chamado parábola. 

  

 Ao registrar suas respostas, a estudante E8 afirmou se tratar de uma curva e o 

estudante E10 registrou uma linha curva. A abordagem de conceitos matemáticos a 

partir da visualização da tela do laptop privilegia o processo de construção do 

conhecimento: 

 

Figura 71 – Respostas do estudante E10 para a questão 1 da Atividade 8 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 Os demais estudantes responderam satisfatoriamente a questão 1. 

 Na resolução da questão 2, uma estudante perguntou se podia usar a calculadora 

do laptop. O professor então perguntou a ela se era realmente necessário; ela então 

argumentou dizendo que com a calculadora ficava mais fácil e rápido, principalmente 

quando o valor a ser elevado ao quadrado era decimal; como o professor não fez 

objeção, alguns estudantes optaram por usar a calculadora. As TIC’s podem ampliar as 

possibilidades de resolução de determinadas atividades, o que caracteriza respeito aos 

diferentes estilos e preferências dos estudantes. 

 Ao questionar a estudante sobre a real necessidade de usar a calculadora, o 

professor tentou atuar de forma a estimular a criticidade da estudante, questionando-a e 

orientando-a para o uso consciente da tecnologia (KENSKI, 2007; LOPES, 2011). 

 Durante o preenchimento da tabela da questão 2, o estudante E10 efetuou os 

cálculos rapidamente. Em um dado momento, a estudante E8 perguntou ao colega qual 

era o valor de (–3.5)²; ele então falou para ela o resultado, depois ela pediu a 

confirmação do colega sobre o valor de (–1.5)². Como os valores conferiram, ela 
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continuou o preenchimento da tabela. Em outra situação, ela afirmou que a atividade 

estava chata e E10 concordou.  

 

Figura 72 – Respostas do estudante E10 para a tabela da questão 2 da Atividade 8 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 Como o professor observou que alguns estudantes estavam apresentando erros 

no cálculo da ordenada, ele decidiu fazer a correção do preenchimento da tabela na 

lousa, pedindo a participação dos estudantes e quando os valores por eles falados 

estavam errados, ele efetuava os cálculos corretamente.  

 Na conclusão da questão 2, a dupla voltou a dialogar quando E8 falou que não 

estava conseguindo visualizar os pontos no GeoGebra e pediu auxílio a E10: 

 

E8: — O meu não está dando certo. Não está aparecendo nada. 

E10: — É só mexer na tela. 

E8: — Como? 

E10: — Faz como o professor falou. Aperta esta aqui e vá teclando o 

menos. 

E8: — Ah! Apareceu um ponto. Os pontos estão lá em cima. 

 

 Após alguns instantes, novamente a estudante E8 pediu ajuda a E10, pois não 

estava conseguindo inserir o número decimal: 
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E8: — Não estou conseguindo colocar o ponto. Você já fez todos? 

E10: — Ainda não, estou quase terminando. 

E8: — Tá aparecendo erro. 

E10: — Chame o professor. 

E8: — Até ele chegar aqui eu desisto. Que atividade chata. Nada dá 

certo. 

E10: — Tá estressada. 

E8: — Então me fala como você fez. 

E10: — Igual aos outros. 

E8: — Eu coloquei menos três vírgula cinco vírgula doze vírgula vinte 

e cinco e tá dando erro. O meu está igual ao seu. 

E10: — Querida, para digitar número decimal você não pode colocar 

vírgula, e sim um ponto. 

E8: — Mas nos outros eu coloquei vírgula e deu certo. 

E10: — Mas nos outros não tinha número decimal. Faz aí de novo: 

menos três ponto cinco vírgula menos doze ponto vinte e cinco.  

E8: — Viu? Deu errado de novo.  

E10: — Deixe-me ver. Você não colocou parênteses! Faz de novo. 

E8: — Ó! Apareceu o ponto C. 

 

Os estudantes estabeleceram uma interação mútua e também interagiram 

reativamente com a máquina, o estudante agiu e sofreu a ação do laptop, o que permitiu 

o desenvolvimento da capacidade de construir o seu próprio conhecimento, o que dá 

indícios que podem ocorrer interações mútuas e reativas ao mesmo tempo (PRIMO, 

2008).  

Durante o uso da ferramenta “Elipse”, para visualizar a curva, o estudante E10 

chamou a colega para mostrar o que estava acontecendo. Enquanto ele deslizava o dedo 

no touchpad do laptop, ele comentou com ela que a curva estava se movendo; ela ficou 

interessada e observou o que o colega estava fazendo. O efeito visual proporcionado 

pelo software motivou o interesse dos estudantes na conclusão da atividade, o que pode 

favorecer a construção do conhecimento (ALLEVATO, 2005): 

 

E10: — Olha, vai para onde eu quero. Abre, fecha, vira duas. 

E8: — Como foi que você fez? 

E10: — Fiz igual tá na folha. 

E8: — Vou tentar. 

E10: — Como faz para parar? 

E8: — Só fica assim? Não tem jeito de soltar? Pergunta para o 

professor. 

E10: — Parou. 

E8: — Como? 

E10: — Cliquei em um ponto. 

E8: — Também consegui... Virou dois “vês”, agora uma curva 

fechada, sumiu... Legal! 
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Figura 73 – Parte da questão 2 da Atividade 8 

 

Agora no GeoGebra abra outro arquivo e insira os pontos no campo “Entrada”. Na 

ferramenta  “Elipse” clique na setinha e selecione  “Cônica definida por 

Cinco Pontos”. Escolha cinco pontos quaisquer dos que você inseriu e dê um clique em 

cada um. O que surge na tela? ______________________________________________ 

Todos os pontos que você inseriu estão sobre a curva? __________________________ 

Fonte: O autor (2012) 

 

Com relação à conclusão da questão 2, os estudantes concluíram registrando que 

a curva era uma parábola e que todos os pontos por eles inseridos ficaram sobre a curva. 

O estudante E10 fez a seguinte construção para responder a questão 2: 

 

Figura 74 – Construção do estudante E10 para a questão 2 da Atividade 8 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Como o preenchimento da tabela da questão 2 foi feito na lousa, todos os demais 

estudantes apresentaram os mesmos valores para a tabela; no entanto, 3 estudantes 

cometeram erros de digitação ao inserirem os pontos e não conseguiram visualizar a 

parábola.  
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Figura 75 – Questão 3 da Atividade 8 

 

3) Uma função do 2º grau é da forma y = ax
2
 + bx + c . Juntamente com seu colega de 

dupla atribua valores para os coeficientes a, b, c. Registre a função que foi criada: 

______________________________________________________________________ 

Agora abra outro arquivo no GeoGebra e digite a função no campo “Entrada”. O que 

aparece na tela? _________________________________________________________ 

 

 

Fonte: O autor (2012) 

 

 Na resolução da questão 3, a proposta era que a dupla construísse, em conjunto, 

uma função do 2º grau, mas os estudantes E8 e E10 agiram individualmente, não 

dialogaram e cada um atribuiu valores para os coeficientes, independente da opinião do 

colega. Dessa forma, cada um registrou uma função do 2º grau, inseriu a função no 

GeoGebra e registrou que o gráfico apresentado na tela era o de uma parábola. Houve 

basicamente uma interação reativa (PRIMO, 2008) que, num certo sentido, acabou 

sendo benéfica, pois os estudantes que se dispuseram a resolver a questão, registraram 

corretamente a função e o nome da curva, eles agiram e em contrapartida sofreram a 

ação do laptop e do software. A estudante E8 fez a seguinte construção para responder a 

questão 3: 

 

Figura 76 – Construção da estudante E8 para a questão 3 da Atividade 8 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

O gráfico de uma função do 2º grau é uma curva chamada parábola. 
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Também em outras duplas, os estudantes não prestaram atenção na orientação 

que havia na questão pedindo a participação do colega de dupla na atribuição de valores 

para os coeficientes. 

 

Figura 77 – Produção de estudante durante a Atividade 8 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

A questão 4 tinha por objetivo associar a concavidade da parábola com o sinal 

do coeficiente de x². Novamente, foi pedida a participação do colega de dupla na 

atribuição de valores para o coeficiente, a fim de construir uma função do 2º grau. A 

estudante E8 inicialmente não entendeu o que era a concavidade e depois pediu a 

participação do colega solicitando um número para o coeficiente: 

 

E8: — Concavidade? Entendeu? 

E10: — Quê? 

E8: — O que é concavidade? 

E10: — Tá aí do lado. 

E8: — Isto eu já vi! Só não entendi! 

E10: — Eu acho que tem a ver com o jeito da curva. Assim ou assim 

(ele fez gestos com o dedo). 

E8: — Hã... Agora me fala um número para a. 

E10: — Coloca qualquer um. 

E8: — Custa você me falar? 

E10: — Ô menina! Põe dois. 

E8: — Foi difícil? 

E10: — Não! Falei o mesmo que eu usei! 

E8: — Sem graça.  

 

As conversas entre os estudantes, durante a conclusão da questão 4, foram sobre 

assuntos diversos não relacionados à atividade: conversaram sobre programas de 
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televisão e fatos ocorridos durante o recreio. Apenas em alguns momentos ficaram 

concentrados executando a atividade, olhando para a tela do laptop, o que realça o papel 

da visualização no estudo de conteúdos de Matemática (BARBOSA, 2009; BORBA 

2010).  

Não houve diálogo para a atribuição de um valor negativo para o coeficiente de 

x², mas ambos os estudantes executaram a questão satisfatoriamente, desenhando o 

formato da parábola de acordo com o valor do coeficiente: 

 

Figura 78 – Resolução da estudante E8 para a questão 4 da Atividade 8 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

  

A questão 4 foi concluída corretamente por 6 estudantes, sendo que em uma 

dupla, os estudantes registraram a função criada, mas não desenharam o gráfico. 
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Na execução da questão 5, a estudante E8 ficou em dúvida se era necessário 

inserir as funções no GeoGebra para saber como ficaria o gráfico da função. E10 

argumentou que a questão era muito fácil e que não precisava do GeoGebra para saber o 

que iria acontecer; ele então tentou explicar a ela, fazendo gestos com a mão, 

procurando mostrar a ela o formato da curva; no entanto, ela pediu a ele as respostas: 

 

E8: — A gente vai ter que digitar todas? 

E10: — Tá na cara que não!  Tá escrito aqui! É só olhar o sinal. Se 

antes de x² é positivo ela é assim (gesto), negativo assim (gesto). 

E8: — Como ficou o seu? 

E10: — Para baixo, para cima, para cima, para baixo (ele fez 

movimentos com a mão enquanto falava). 

 

 A utilização do software para descobrir como fica a concavidade da parábola 

permitiu aos estudantes, a partir da visualização, um processo de simplificação, 

enxergando padrões (CIFUENTES, 2005). 

Ao registrar como ficou a concavidade da parábola na questão 5, nos dois 

primeiros itens, o estudante E10 fez um esboço do formato da curva: 

 

Figura 79 – Resolução do estudante E10 para a questão 5 da Atividade 8 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 Os estudantes de uma dupla deixaram a questão 5 em branco; em outra dupla, os 

estudantes fizeram confusão com o sinal do coeficiente de x² e registraram de forma 

invertida a concavidade da parábola; os demais responderam a questão corretamente. 

As questões 6, 7, 8 e 9 da Atividade 8 tinham como objetivo investigar as raízes 

da função do 2º grau. Quando da resolução da questão 6, o estudante E10 ficou em 

dúvida sobre quais eram as raízes da função. Ele inseriu a função no GeoGebra, 

visualizou que a curva interceptou o eixo x, mas não se lembrou de quais ferramentas 
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usar para determinar os pontos de interseção. Perguntou à colega de dupla se ela havia 

feito a questão; ela respondeu que ainda não havia começado a resolver; então ele 

chamou o professor: 

 

E10: — Eu não entendi sobre as raízes. Como é que faz? 

Professor: — Você já viu que a curva corta o eixo x?  

E10: — Já.  

Professor: — Onde? 

E10: — No dois. 

Professor: — Tem certeza?  

E10: — Mais ou menos. 

Professor: — Tente fazer que uma parte maior do gráfico fique visível 

na tela. Vai clicando em Ctrl menos... E agora? Onde a curva corta o 

eixo x? 

E10: — No dois e no oito. 

Professor: — Tem certeza? 

E10: — Tenho. 

Professor: — Você lembra como a gente fazia para obter no 

GeoGebra a raiz da função do primeiro grau? 

E10: — Não. 

Professor: — E você E8, se lembra do que fazer no GeoGebra para 

descobrir a raiz da função? 

E8: — Eu não. 

Professor: — Use a ferramenta que você dá um clique no eixo x e 

outro na curva. Clique aqui (Ferramenta “Novo Ponto”). Agora 

selecione a ferramenta de interseção (Ferramenta “Interseção de Dois 

Objetos”). O que apareceu na tela? 

E8: — Os pontos A e B. 

Professor: — Agora veja na “Janela de Álgebra” as coordenadas dos 

pontos. E então confere com o que você falou? 

E10: — Sim. 

Professor: — Agora explique para a sua colega como fazer. 

  

 No diálogo estabelecido o professor atuou como mediador do processo de 

aprendizagem do estudante, considerando-o como o foco do processo (MASETTO, 

2000). O professor procurou mediar o processo o que propiciou a interação com o 

estudante e permitiu a discussão das dúvidas, buscando auxiliar o estudante a organizar 

e sistematizar as informações (BELLONI, 2009; MENDES; ALMEIDA, 2011). 

O estudante continuou a resolver as questões; então E8 perguntou como ele 

estava fazendo a questão 6. O estudante falou o que ela deveria fazer: 

 

E10: — Clica na curva e na reta, depois olhe quais são os pontos e 

copia. 

E8: — Não apareceu nada. 

E10: — Tem que aparecer os pontos. 

E8: — Mas não deu nada. Faz para eu ver. O professor mandou você 

me explicar. 
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E10: — Tá (ele reclamou, mas depois assumiu o laptop da colega). A 

gente clica aqui, agora na curva e na reta x. Apareceram os pontos. É 

só copiar, dois e oito.  

 

 A estudante E8, então, retomou o controle do laptop e deu sequência à resolução 

das questões. O uso do laptop possibilitou a interação entre os estudantes, o que 

favoreceu a construção do conhecimento dos atores do processo educativo (KENSKI, 

2007).  

 O estudante E10 reclamou que já estava cansado daquela atividade e que estava 

querendo terminar logo. Durante a resolução das questões de 6 a 9, os estudantes não 

dialogaram sobre a resolução das questões, ficaram centrados na tela, interagindo com o 

laptop, num processo de interação reativa, agindo e sofrendo a ação do laptop, 

desenvolvendo a capacidade de construir seu próprio conhecimento  (PRIMO, 2008).  

Os dois estudantes, E8 e E10, concluíram de forma satisfatória as questões 6 e 7. 

Somente uma dupla de estudantes não concluiu corretamente as questões 6 e 7. 

 

Figura 80 – Resolução da estudante E8 para a questão 6 da Atividade 8 

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 

 

Figura 81 – Resolução do estudante E10 para a questão 7 da Atividade 8 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2012) 
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Na questão 8, a estudante E8 respondeu corretamente, mas o estudante E10 não. 

Ele registrou que a curva não interceptou o eixo x, mas escreveu que a raiz da função 

era zero. Provavelmente ele não conseguiu visualizar que o ponto de interseção era 

exatamente o ponto (0,0). Seis estudantes responderam corretamente a questão 8. 

 

Figura 82 – Resolução da estudante E8 para a questão 8 da Atividade 8 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 A questão 9 foi respondida corretamente pela estudante E8; o estudante E10 

registrou que a curva não interceptou o eixo x, mas que a raiz da função era 1. Ele não 

conseguiu associar a existência de raízes com o fato de a curva interceptar o eixo x. Seis 

estudantes responderam corretamente a questão 9. 

 

Figura 83 – Resolução da estudante E8 para a questão 9 da Atividade 8 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

  

Apesar do enunciado da questão 10 orientar para que os estudantes 

conversassem para respondê-la, os estudantes E8 e E10 não conversaram e responderam 

as questões 10, 11 e 12 individualmente. Na questão 10, o estudante E10 afirmou que 

todas as funções do 2º grau possuem raízes. A estudante E8 registrou que nem toda 

função do 2º grau possui raiz e associou a existência de raízes com o fato de a função 

interceptar o eixo x. Sete estudantes registraram corretamente a resposta da questão 10. 

As respostas apresentadas para as questões de 6 a 10 destacaram o papel da visualização 

em Matemática, pois evidenciaram que os estudantes enxergaram os padrões, de uma 
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maneira a mostrar o resultado matemático sem o recurso da demonstração formal 

(CIFUENTES, 2005). 

 

 Figura 84 – Resolução da estudante E8 para a questão 10 da Atividade 8 

  Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 Na questão 11, os estudantes da turma salientaram que o uso do laptop é um 

meio fácil e prático para a construção de gráficos. O estudante E10 destacou que com o 

uso do laptop e do software, ele aprendeu mais rápido: 

 

Figura 85 – Resolução do estudante E10 para a questão 11 da Atividade 8 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 De acordo com o estudante E10, o conteúdo envolvendo funções do 2º grau 

parecia ser difícil, mas com o uso do laptop e do GeoGebra ficou mais fácil. As 

respostas do estudante destacam o potencial das TIC’s em oferecer informações de uma 

maneira atraente e rápida (BELLONI, 2009).  

A estudante E8 não registrou suas impressões. 
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Figura 86 – Resolução do estudante E10 para a questão 12 da Atividade 8 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 Durante a realização das atividades, um laptop ficou sem carga de bateria e foi 

substituído pelo laptop de um estudante ausente. 

 

5.8 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA ATIVIDADE 9 – A 

      CIRCUNFERÊNCIA (APÊNDICE M) – REALIZADA EM 01/11/2012  

 

5.8.1 Objetivos 

 

A atividade teve como objetivos investigar a relação entre o comprimento da 

circunferência e o seu diâmetro e obter a fórmula para calcular o comprimento da 

circunferência usando a calculadora e ferramentas do software GeoGebra instalados no 

laptop educacional do Projeto UCA. 

 

5.8.2 Desenvolvimento 

 

 Para a realização da Atividade 9, assim que os laptops foram levados para a sala, 

o professor os ligou e iniciou o GeoGebra. Assim que os estudantes ocuparam seus 

lugares, o professor explicou o objetivo da aula, distribuiu as folhas da atividade, 

entregou os laptops com o software na tela e pediu que os estudantes formassem grupos. 

Havia 9 estudantes em sala. Foram formadas 3 duplas e 1 trio de estudantes. 

 Como algumas das ferramentas exigidas para a execução da atividade eram 

desconhecidas pelos estudantes, o professor orientou a execução da questão 1, lendo 

cada comando e aguardando que todos os estudantes executassem as ações.  
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Inicialmente, o professor pediu que os estudantes desabilitassem os eixos do 

plano cartesiano. Depois, orientou a construção de um círculo usando a ferramenta 

“Circulo dados Centro e Um de seus Pontos”. A seguir, com o uso das ferramentas 

“Reta Definida por Dois Pontos”, “Novo Ponto”, “Interseção de Dois Objetos”, 

“Segmento definido por Dois Pontos”, “Ângulo” e “Distância, Comprimento ou 

Perímetro”, orientou os estudantes a obterem as medidas do diâmetro e do comprimento 

do círculo construído, com o objetivo de preencherem a primeira linha da tabela da 

questão 1. O professor pediu que os estudantes completassem inicialmente as colunas 

“Perímetro” e “Diâmetro” e só depois calculassem o valor da razão pedida na última 

coluna. 

Enquanto o professor estava explicando como usar a ferramenta “Circulo dados 

Centro e Um de seus Pontos”, uma estudante o chamou para comunicar que o laptop 

havia travado. O professor então reiniciou o sistema operacional; como a máquina 

apresentou uma mensagem de que era necessário liberar espaço em disco para 

continuar, o laptop foi substituído pelo de um estudante ausente.   

A seguir, serão descritas e analisadas as questões realizadas pela dupla de 

estudantes E4 e E9. 

A dupla não entendeu, inicialmente, como usar a ferramenta “Círculo dados 

Centro e Um de seus Pontos”, pois eles clicavam em uma região da “Janela de 

Visualização”, mas ficaram com dúvida sobre onde “soltar” o círculo. Então, chamaram 

o professor: 

 

E9: — A gente tem de clicar aqui. 

E4: — É, mas e qual é o tamanho do círculo? Ele não falou. 

E9: — Professor! 

E4: — Vai demorar ele chegar aqui.  

E9: — Pede para a gente fazer as coisas, mas não ensina. 

E4: — Só sabe mandar. 

E9: — Se demorar muito não faço nada. 

E4: — Nem eu. (Algum tempo depois, o professor atendeu os 

estudantes.) 

E9: — O senhor demorou. 

Professor: — Por isso pedi um pouco de paciência. 

E4: — O senhor não falou o tamanho do círculo (ela ficou deslizando 

o dedo no touchpad do laptop mostrando as variações de tamanho). 

Professor: — Você pode escolher o tamanho, mas tenha o cuidado de 

que o diâmetro fique totalmente visível na tela. 

E9: — Assim está bom? 

Professor: — Faça um menor, pois este aí não está totalmente visível. 

Clique na setinha “Desfazer”. Isto. Agora dê um clique mais no centro 
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da tela e vá arrastando de forma a aumentar o círculo, isto. Agora 

pode dar o clique para finalizar o círculo. 

E4: — o meu está bom? 

Professor: — Sim. 

E9: — E agora? 

Professor: — Prestem atenção que eu vou explicar. Vocês vão traçar 

uma reta pelos dois pontos que apareceram aí na tela, usando esta 

ferramenta (apontou para a ferramenta “Reta Definida por Dois 

Pontos”). Façam.  

E4: — Assim? 

Professor: — Não você tem de clicar nos dois pontos que apareceram. 

Desfaça e tente novamente. E o seu E9? Tá bom. Agora, cliquem aqui 

(apontou para a ferramenta “Novo Ponto”). Agora selecionem a 

interseção (apontou para a ferramenta  “Interseção de Dois Objetos”), 

cliquem no círculo e na reta. O que apareceu? 

E9: — Um ponto D. 

Professor: — Apareceu aí no seu também E4? 

E4: — Sim. 

Professor: — Agora vamos apagar a reta. Na “Janela de Álgebra” 

clique na bolinha do lado da equação da reta, aqui (apontou para a 

equação da reta). O que aconteceu? 

E4: — A reta sumiu. 

Professor: — É isso mesmo. Agora cliquem novamente aqui (apontou 

para a ferramenta “Reta Definida por Dois Pontos”) e selecionem 

“Segmento”. 

E9: — Este? 

Professor: — Não. O primeiro. Este (apontou para a ferramenta 

“Segmento definido por Dois Pontos”). Agora cliquem no ponto D e 

no ponto B. Você fez aí E4? 

E4: — Sim. Mas tem um ponto em cima do outro, o ponto B e o ponto 

C ficaram juntos. 

Professor: — Não tem problema. Clique no ponto D e no ponto B. 

Certinho? 

E4: — Sim. 

Professor: — Agora, cliquem aqui (apontou para a ferramenta 

“Ângulo”) e selecionem a ferramenta “Distância”, esta aqui (apontou 

para a ferramenta “Distância, Comprimento ou Perímetro”) e cliquem 

na curva. O que apareceu? 

E9: — Perímetro igual a dezenove ponto um, zero, sete, quatro... 

Professor: — Tá bom! Este é o comprimento do diâmetro. Anote aí na 

primeira linha da tabela. E você E4? Qual é a medida do perímetro do 

círculo? 

E4: — Treze ponto sete, oito, nove... 

Professor: — Anote na tabela. Agora, cliquem no diâmetro para 

descobrir qual o comprimento. Qual a medida que apareceu E4? 

E4: — Quatro ponto três, oito, nove... 

Professor: — Registre aí na tabela. Você já descobriu aí qual é a 

medida do diâmetro, E9? 

E9: — Já. 

Professor: — Agora façam mais quatro círculos, anotem as medidas 

do perímetro e do diâmetro, depois usem a calculadora e façam o que 

pede na última coluna. 
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Como algumas duplas apresentaram dificuldades na localização das ferramentas, 

o professor foi requisitado várias vezes pelos estudantes para mostrar qual era a 

ferramenta e como usá-la. 

A aula ficou um pouco tumultuada, pois vários estudantes solicitavam a 

presença do professor e, por diversas vezes, ele teve de pedir paciência aos estudantes. 

Em algumas situações, o professor teve de assumir o comando do laptop do estudante e 

mostrar o processo de construção do círculo e obtenção das medidas do diâmetro e do 

comprimento. Alguns estudantes não entenderam porque estavam implementando os 

comandos solicitados, o que dá indícios de que não entenderam o sentido das ações 

sobre o software em relação ao conteúdo e ao objetivo da atividade. 

Aos poucos, os estudantes começaram a desenvolver a atividade de forma 

autônoma. 

Percebe-se, pelo diálogo acima, uma interação mediada pelo computador, pois o 

software permitiu a interação indivíduo – máquina (PRIMO, 2008; SANTAELLA, 

2004). Há também uma interação mútua, pois os participantes se engajaram na solução 

do exercício (PRIMO, 2008). O laptop e o software se apresentaram como ferramentas 

potenciais a propiciar a interação entre os envolvidos no processo, o que favoreceu o 

diálogo e o compartilhamento de pensamentos e a troca de ideias (PONTE, 2002; 

ZULATTO, 2007). 

Assim que o professor foi atender outros estudantes com dúvidas, a dupla 

começou a falar sobre a atividade e começaram a construir outro círculo. A estudante 

E9 pediu ajuda ao colega para mostrar a ela qual era a ferramenta para medir o 

diâmetro, depois chamou o professor: 

 

E9: — Eu já fiz o círculo e a reta, mas não estou conseguindo a 

medida do diâmetro. Eu clico aqui e não aparece nada. 

E4: — O meu deu certo. 

E9: — Depois que você fez a reta, onde você clicou? 

E4: — Fiz igual tá na folha. 

E9: — Deixa pra lá. Professor! 

Professor: — Vocês estão conseguindo? 

E9: — Eu não. Depois que a gente faz a reta eu não estou conseguindo 

medir o diâmetro. 

Professor: — Você já traçou o diâmetro? 

E9: — Só fiz a reta. 

Professor: — Agora faça a interseção da reta com o círculo para obter 

o outro ponto. Clique aqui (apontou para a ferramenta “Novo Ponto”) 

e selecione este (apontou para a ferramenta “Interseção de Dois 

Objetos”). Agora clique no círculo e na reta. Pronto. Para traçar o 

diâmetro você clica aqui (apontou para a ferramenta “Reta Definida 
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por Dois Pontos”) e agora neste (apontou para a ferramenta 

“Segmento definido por Dois Pontos”). Dê um clique no ponto B e 

outro no ponto D. Agora já pode usar a ferramenta para medir, que é 

esta aqui (apontou para a ferramenta “Distância, Comprimento ou 

Perímetro”). Dê um clique nela e outro no diâmetro. Pronto. Aí está a 

medida. Agora é só anotar e fazer os outros. Está tudo bem 

explicadinho na folha, você está lendo as orientações (ela balançou 

negativamente a cabeça)? Pois então leia. 

 

 O professor procurou orientar a estudante, estimulando-a a ler as orientações 

contidas na folha da atividade, de maneira que ela encontrasse as informações 

oferecidas pelo software, o que está de acordo com Kenski (2007), para quem o 

professor deve agir de forma a inserir e a orientar os estudantes no uso das tecnologias.  

A dupla passou um tempo sem dialogar, cada um fazendo sua atividade, 

interagindo com o laptop (PRIMO, 2008; SANTAELLA, 2004). Algum tempo depois, 

eles resolveram calcular a razão entre as medidas: 

 

E9: — E4, você já terminou? 

E4: — Não. Estou cansado. Fiz dois círculos. 

E9: — Eu fiz três. 

E4: — Vou calcular esta divisão primeiro. 

E9: — É muito número, ele falou que pode usar a calculadora.  

E4: — Já está aqui. 

E9: — Também vou fazer a divisão. Como você fez para aparecer a 

calculadora? 

E4: — Metasys, Aplicativos, Acessórios... Sei lá! 

E9: — Vou ver aqui.  

 

Algum tempo depois, eles voltaram a dialogar sobre a atividade. Eles 

constataram que a divisão era sempre próxima de 3,14, mas, para ter certeza, chamaram 

o professor para esclarecer: 

 

E4: — O meu tá tudo parecido. 

E9: — O meu também. 

E4: — Deixa-me ver. 

E9: — Prá que tanto número? Ele falou pra usar duas casas decimais. 

E4: — Então vai ficar tudo igual? 

E9: — É. 

E4: — Vou perguntar ao professor se é isso mesmo. Professor! 

Professor: — E então terminaram? 

E4: — A divisão está dando a mesma coisa. 

Professor: — É mesmo? Quanto? 

E4: — Três ponto quatorze. 

Professor: — Esse número não te lembra nada? 

E4: — Acho que a gente já estudou isso. 
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Professor: — E a sua divisão E9, também deu o mesmo resultado que 

o E4? 

E9: — Deu. 

Professor: — Você também não se lembra de como é que chamamos 

este número? 

E9: — É o pi? 

Professor: — Muito bem! 

E9: — Então a divisão de todos sempre vai dar pi? 

Professor: — Verifique aí. Compare com as divisões de seu colega. 

Vocês ainda não completaram toda a tabela. 

E4: — Prá mim, todas vão dar o mesmo resultado. 

 

 Ao descobrir que a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro é 

sempre o mesmo valor, os estudantes conseguiram constatar um resultado matemático, 

o que mostra como o computador pode favorecer o processo de investigação e abstração 

nas aulas de Matemática (GRAVINA; SANTAROSA, 1999). O professor procurou 

atuar de forma a levar os estudantes à reflexão, estimulando a aprendizagem e o 

pensamento dos estudantes (ALMEIDA; VALENTE, 2011; LÉVY, 1999). O uso do 

software no processo também permitiu aos estudantes generalizarem: a partir da 

observação, eles constataram um resultado matemático sem o recurso da demonstração 

formal (CIFUENTES, 2005).  

Depois que o professor se afastou, os 2 estudantes resolveram encerrar a 

resolução da questão 1; eles registraram que a divisão da medida do perímetro pelo 

diâmetro do círculo é sempre 3,14. A estudante E9 preencheu 3 linhas da tabela e 

registrou sua conclusão: 

 

Figura 87 – Resolução da estudante E9 para a questão 1 da Atividade 9 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Para responder a questão 1, a estudante E9 fez as seguintes construções no 

GeoGebra: 

 

Figura 88 – Construções realizadas pela estudante E9 na questão 1 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

  

O estudante E4 preencheu apenas 2 linhas da tabela e registrou corretamente sua 

conclusão: 

 

Figura 89 – Resolução do estudante E4 para a questão 1 da Atividade 9 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 Apenas uma dupla completou toda a tabela da questão 1 e concluiu corretamente 

o resultado da divisão entre as medidas. O trio completou a tabela parcialmente, 
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concluindo corretamente sobre o resultado da divisão entre as medidas. Uma dupla 

completou a tabela, mas não registrou nenhuma conclusão sobre o resultado da divisão.  

 Durante a realização da questão 2, a dupla de estudantes E4 e E9 não entendeu o 

que estava sendo solicitado e chamou o professor: 

 

E4: — A gente não entendeu o que é para fazer na questão 2. 

Professor: — O que você escreveu na conclusão da questão um? 

E4: — Todo perímetro dividido pelo diâmetro sempre vai dar três 

vírgula quatorze. 

Professor: — E como chamamos este número? 

E4: — É... pi.  

Professor: — Então, quantas vezes o diâmetro cabe dentro do 

perímetro? 

E4: — Não entendi. 

Professor: — Um exemplo. Quanto é doze dividido por quatro? 

E4: — Três. 

Professor: — Quer dizer que o quatro cabe dentro de doze, três vezes, 

certo? 

E4: — Sim. 

Professor: — Então doze é igual a quatro vezes três. Ok? 

E4: — Sim.  

Professor: — Então, como o perímetro dividido pelo diâmetro é pi, 

como podemos escrever o perímetro usando o diâmetro e pi? 

 

A estudante E9 acompanhou a explicação atentamente e, diante do silêncio do 

colega E4, ante a pergunta do professor, tomou a iniciativa e respondeu: 

 

E9: — Diâmetro vezes pi. 

Professor: — Ótimo!  Entendeu E4 (ele balançou afirmativamente a 

cabeça)? Agora, registrem a conclusão de vocês, perímetro é igual a... 

 

 

Os dois estudantes responderam a questão 2 de forma idêntica: 

 

 

Figura 90 – Resolução do estudante E4 para a questão 2 da Atividade 9 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

  A questão 2 foi respondida corretamente pelo trio de estudantes e por mais uma 

dupla. A terceira dupla não registrou nenhuma conclusão para a questão 2. 
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Figura 91 – Estudantes durante a realização da Atividade 9 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

A resolução das questões 3 e 4 transcorreu de uma forma menos tumultuada do 

que a questão 1, mas ainda assim o professor foi muito solicitado pelos estudantes 

durante a construção do círculo. A dupla de estudantes E4 e E9 não solicitou a presença 

do professor na realização das questões 3 e 4. Eles dialogaram durante a atividade e o 

estudante E4 falou para a estudante E9 que não precisava fazer todos os passos para 

descobrir a medida do diâmetro: 

 

E9: — E4, que número você colocou para o raio? 

E4: — Onze. 

E9: — E qual foi o diâmetro? 

E4: — Vinte e dois. 

E9: — Você fez como? 

E4: — O diâmetro é o dobro. 

E9: — Então é só isso? 

E4: — É. 

E9: — Que exercício doido. Então vai dar três vírgula oito e aqui é só 

escrever duas vezes o raio? Então está pronto.  

 

 O cálculo do diâmetro usando as ferramentas do software e a comparação com o 

valor que o estudante forneceu para o raio do círculo, favoreceu que os estudantes 

observassem um padrão e generalizassem sobre a relação entre o diâmetro e o raio do 

círculo (CIFUENTES, 2005). O uso do laptop e do software possibilitou a troca de 

ideias, a autonomia e a criticidade dos estudantes, o que contribuiu com o processo de 

construção do conhecimento (VALENTE, 2011). 

O estudante E4 fez os seguintes registros na resolução da questão 3: 
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Figura 92 – Resolução do estudante E4 para a questão 3 da Atividade 9

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 A estudante E9 fez os seguintes registros na resolução da questão 3: 

 

Figura 93 – Resolução da estudante E9 para a questão 3 da Atividade 9 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

  

O trio de estudantes respondeu corretamente a questão 3; outras duas duplas não 

registraram suas respostas para a questão. 

Na resolução da questão 4, os estudantes dialogaram e constataram que o 

procedimento para resolver a questão 4 era o mesmo adotado na questão 3: 

 



171 
 

E9: — E esta tabela na 4? 

E4: — A mesma coisa. Duas vezes. Eu já fiz. 

E9: — Então a primeira é três, a segunda é cinco vírgula dois e a 

terceira é sete vírgula quatro? 

E4: — É. 

E9: — E estas letras? “D” para diâmetro e “r” para raio? Como você 

fez? 

E4: — Não usei. 

 

O estudante E4 não usou as representações “D” e “r” para as variáveis: 

 

Figura 94 – Resolução do estudante E4 para a questão 4 da Atividade 9 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 Já a estudante E9 usou a representação solicitada para as variáveis diâmetro e 

raio: 

 

Figura 95 – Resolução da estudante E9 para a questão 4 da Atividade 9 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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O processo desenvolvido usando as ferramentas do software permitiu que os 

estudantes escrevessem o diâmetro em função do raio, o que favoreceu a aprendizagem 

dos estudantes, pois permitiu que os estudantes atribuíssem significado aos conteúdos 

matemáticos (KAMPFF; CAVEDINI, 2004). 

O trio de estudantes respondeu corretamente a questão 4. Uma dupla apenas 

completou a tabela. Outra dupla não registrou nenhuma resposta. 

Não houve discussão entre os estudantes E4 e E9 para a resolução da questão 5; 

os estudantes registraram corretamente a resposta. Abaixo a resposta apresentada pelo 

estudante E4: 

 

Figura 96 – Resolução da estudante E4 para a questão 5 da Atividade 9 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 O trio de estudante respondeu de forma satisfatória à questão 5. As outras duas 

duplas não registraram suas respostas. 

 Com relação à questão 6, a dupla de estudantes E4 e E9 não dialogou para 

respondê-la e apenas o estudante E4 registrou sua opinião: 

 

Figura 97 – Resolução da estudante E4 para a questão 6 da Atividade 9 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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Ele achou melhor calcular o perímetro com o software do que com as atividades 

práticas que foram desenvolvidas em sala, na aula anterior, o que realçou a 

potencialidade das TIC’s em possibilitar o acesso dos estudantes à informação de uma 

forma atraente e rápida, favorecendo sua formação científica (BELLONI, 2009). 

Segundo o estudante E4, o uso do laptop nas aulas de Matemática ajuda no 

aprendizado: 

 

Figura 98 – Resolução da estudante E4 para a questão 7 da Atividade 9 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Analisando as atividades apresentadas pelos demais estudantes, apenas outros 

dois registraram suas opiniões em relação às questões 6 e 7. O estudante E10, que 

integrou o trio de estudantes, destacou a facilidade e rapidez na execução das atividades 

com o laptop: 

 

Figura 99 – Resolução do estudante E10 para a questão 7 da Atividade 9 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 
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 As respostas dos estudantes nos remetem a Belloni (2009) e a Kenski (2007); 

para as autoras, a abordagem de conteúdos com o uso das TIC’s favorece a 

aprendizagem dos estudantes.  

Durante a realização da atividade, os estudantes não perguntaram se a conexão 

com Internet já havia sido restabelecida. Alguns estudantes reclamaram da atividade 

dizendo que era muito longa, o que talvez explique o fato de alguns terem deixado de 

responder às últimas questões. O professor avaliou como positiva a decisão de 

novamente entregar aos estudantes o laptop já com o GeoGebra na tela, pronto para uso. 

 

5.9 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DA ATIVIDADE 10 –  

      O CÍRCULO (APÊNDICE N) – REALIZADA EM 08/11/2012  

 

5.9.1 Objetivos 

 

A atividade teve como objetivos investigar a relação entre as áreas do círculo e 

do polígono regular inscrito; obter a área do círculo através do método da divisão do 

círculo em setores circulares e da organização conveniente destes setores circulares de 

forma a construir uma figura que tende a um paralelogramo usando um aplicativo
21

, a 

calculadora e ferramentas do software GeoGebra instalados no laptop educacional do 

Projeto UCA. 

 

5.9.2 Desenvolvimento 

 

 Para o desenvolvimento da Atividade 10, o professor utilizou um aplicativo 

disponível na Internet, que permite a divisão do círculo em setores circulares e, ao 

mesmo tempo, mostra a organização dos setores circulares convenientemente agrupados 

de maneira a formar uma figura que, à medida que se aumenta o número de setores 

circulares através da ferramenta “Controle Deslizante”, tende a um paralelogramo. Para 

isso, o professor baixou o aplicativo em um pendrive, efetuou algumas modificações 

retirando a fórmula do cálculo da área do círculo, deixando apenas os “Controles 

Deslizantes” “n” que indica o número de setores circulares, “r” que indica o tamanho do 

raio do círculo e as figuras; depois copiou o arquivo em todos os laptops dos estudantes. 

                                                           
21

 https://sites.google.com/site/geogebrando/fundamental/geoplana/areacirc. Acesso em 03/11/12. 

https://sites.google.com/site/geogebrando/fundamental/geoplana/areacirc
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Como o laptop que apresentou problemas na aula do dia 01/11/12 teve de ser 

substituído, o professor providenciou a instalação do GeoGebra Webstart em outra 

máquina. 

Durante o horário de recreio dos estudantes, o professor providenciou para que 

todos os laptops estivessem em sala de aula, ele os ligou e deixou todos com o 

GeoGebra na tela. 

Assim que os estudantes ocuparam seus lugares, o professor os cumprimentou e 

explicou o objetivo da aula. Quando ele falou que, em uma das questões, seria usado um 

aplicativo que havia baixado da Internet, E10 perguntou se a Internet estava 

funcionando; o professor falou que não e explicou como tinha feito para instalar o 

aplicativo nas máquinas. O estudante então argumentou que o ano letivo já estava 

próximo do final e o problema da Internet não havia sido resolvido; outros estudantes 

opinaram e se mostraram decepcionados com a situação; a estudante E8 argumentou 

que era o seu último ano na escola, e não usou o laptop como queria. O professor 

argumentou que, nas aulas de Matemática, o laptop estava sendo usado mesmo sem o 

acesso à Internet; ela então disse que era diferente, pois a única opção que o professor 

havia dado era usar o GeoGebra e ela já estava cansada de usar o software, e com a 

Internet haveria outras possibilidades. O professor procurou não polemizar e começou a 

falar sobre a execução da atividade. 

O professor pediu que os estudantes se agrupassem. Havia 12 estudantes na sala. 

Eles formaram 6 duplas. Ele entregou as folhas da atividade e os laptops e, então, 

começou a explicar a atividade. Ele pediu para os estudantes desabilitarem os eixos e a 

“Janela de Álgebra” do software. Ele aguardou alguns instantes, perguntou se havia 

alguma dificuldade, foi até a carteira de uma estudante que não havia conseguido 

executar os comandos, mostrou o que devia ser feito e continuou as orientações. 

Como havia algumas ferramentas que ainda não haviam sido utilizadas pelos 

estudantes, o professor foi chamado várias vezes pelos estudantes para mostrar a 

localização delas. Serão descritas e analisadas a atividade desenvolvida pela dupla de 

estudantes E10 e E12. 

A estudante E12 não conseguiu selecionar a ferramenta “Polígono Regular”. Ela 

então perguntou ao colega se ele já havia feito; ele apontou para ela qual era a 

ferramenta. Algum tempo depois, ela falou que apareceu um quadrado. Na continuação 

da questão 1, ela novamente pediu ajuda ao colega que a repreendeu, perguntando se ela 

havia lido a questão. Ela falou que sim, mas não estava entendendo o que era para fazer.  
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O estudante E10 mostrou para a colega qual era a ferramenta “Circulo definido 

por Três Pontos” e falou para ela como usar: 

 

E10: — É só dar um clique nos pontos do quadrado. 

E12: — Em quais? Tem quatro pontos. 

E10: — Não está falando que são três pontos? 

E12: — É. 

E10: — Marca três pontos e só. 

E12: — É isso mesmo? 

E10: — Apareceu um círculo. Entendeu? 

E12: — Entendi. 

 

 O diálogo travado entre os estudantes durante a realização da questão com o uso 

do laptop e do software mostrou o potencial de se usar as TIC’s como meio a auxiliar e 

a promover a comunicação e a interação entre os estudantes (MORAIS, 2000). O laptop 

serviu como uma espécie de conector didático possibilitando a interação e a 

aproximação entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino (POLETTO; 

CAMANA; FIORIO, 2006). 

O estudante E10 chamou o professor, pois estava com dúvida na obtenção da 

área do círculo: 

 

E10: — Professor, eu não estou conseguindo achar a área do círculo. 

Professor: — Você já anotou a área do polígono? 

E10: — Já, mas na hora que eu clico no círculo não aparece nada. 

Professor: — Você tem de dar o clique sobre a curva. Olha aí coloque 

o cursor sobre a curva. Viu? Ela fica selecionada. Agora dê um clique 

na curva. Aí. Apareceu a área. Agora anote lá. Cuidado para não 

anotar no local errado.  

E10: — A razão entre as áreas? 

Professor: — Sim, a razão é a divisão entre as áreas. 

E10: — Ah! 

Professor: — Mas deixa para o final. Agora você vai só completar a 

tabela anotando as áreas. E você E12 está conseguindo fazer? 

E12: — Estou. 

E10: — Ela me pergunta tudo. 

Professor: — Então ajude ela. Façam juntos. Pode ser?  

E10: — Pode. 

  

A comunicação mediada pelo laptop entre o professor e os estudantes, mostrou 

que as TIC’s podem ser adotadas como estratégia para favorecer a interação entre os 

atores envolvidos no processo de ensino; essa interação favoreceu a construção do 

conhecimento, pois considerou o conhecimento do estudante e sua atitude de procurar 
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entender o conhecimento do colega e do professor (BAIRRAL; CIVARDI; ARAÚJO, 

2003; MORAIS, 2000).  

Na continuidade da atividade 1, a estudante E12 começou a falar o que estava 

fazendo de uma forma como que pedindo a aprovação do colega: 

 

E12: — Agora é o de cinco lados? 

E10: — Sim. 

E12: — Polígono Regular... Cinco... Dois cliques... Ok. Assim E10? 

Parece uma estrela. 

E10: — Deixe-me ver. É. 

E12: — Agora? Ah! O círculo... Três pontos. E10, e agora? 

E10: — Anote as áreas na tabela.  

E12: — É aqui? 

E10: — É. Tem que clicar na figura colorida e depois na curva. 

 

 O processo de realização da questão usando o laptop e o software mostrou que o 

uso de TIC’s pode ser um meio a auxiliar e a promover a comunicação e a interação 

entre os estudantes no ambiente de sala de aula, potencializando o ensino e a 

aprendizagem de Matemática (MORAIS, 2000). 

 A dupla continuou a fazer a atividade. Algumas vezes, a estudante E12 pediu 

opinião para E10. O estudante E10 chamou o professor para perguntar sobre o 

preenchimento da última coluna da tabela: 

 

E10: — Terminei as áreas. Como eu calculo a razão? 

Professor: — Use a calculadora. Você se lembra de onde ela está? 

E10: — Sei.  

Professor: — Então vai (o estudante fez os passos para acessar a 

calculadora). 

E10: — Pronto. 

Professor: — Ótimo. Agora calcule a razão. Digite a área do primeiro 

polígono. Isto. Agora tecle no sinal da divisão. É a barra. Digite a área 

do círculo.  

E10: — É para colocar todos estes números? 

Professor: — Use só duas casas decimais. Ok? E você, E12, já 

terminou de calcular as áreas? 

E12: — Quase. Só falta a última. Mas eu não estou conseguindo. Ela é 

muito grande. Só aparece um pedaço. 

Professor: — Use as teclas “Ctrl” e “menos” e vá reduzindo. Deu 

certo? 

E12: — Não. 

E10: — Você tem de deixar a tecla “Ctrl” pressionada. 

E12: — Agora sim. 
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Quando estava fazendo o cálculo da razão entre as áreas, a estudante E12 ficou 

em dúvida sobre a ordem na qual deveria efetuar a divisão. O estudante E10 então falou 

para ela como ele estava fazendo. Ela achou estranho, pois queria dividir a área maior 

pela área menor, mas não argumentou mais e continuou a atividade. Eles concluíram de 

forma satisfatória a questão 1. 

 O uso de TIC’s na resolução da atividade mostrou o seu potencial em favorecer 

o diálogo e a interação entre os estudantes e o professor no processo de construção do 

conhecimento matemático, pois os sujeitos expressaram suas opiniões e trocaram ideias, 

o que favoreceu o processo de construção do conhecimento (KAMPFF; CAVEDINI, 

2004; PONTE, 2002; ZULATTO, 2007). 

Para determinar a área do círculo e do polígono de 20 lados inscrito, o estudante 

E10 fez a seguinte construção: 

 

Figura 100 – Construção do polígono de 20 lados e do círculo inscrito 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Para determinar a área do círculo e do polígono de 100 lados inscrito, o 

estudante E10 fez a seguinte construção: 
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Figura 101 – Construção do polígono de 100 lados e do círculo inscrito 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 Após as construções no GeoGebra, o estudante E10 completou a tabela e 

calculou a razão entre as áreas. Ele concluiu a atividade de forma satisfatória: 

 

Figura 102 – Resolução do estudante E10 para a questão 1 da Atividade 10 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

 A estudante E12 também concluiu de forma satisfatória a atividade. Após as 

construções no GeoGebra, ela completou corretamente a tabela: 

 

 

 

 

 

 



180 
 

Figura 103 – Resolução da estudante E12 para a questão 1 da Atividade 10 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Em relação aos outros estudantes, três duplas preencheram a tabela de forma 

correta; os estudantes de uma dupla registraram as áreas dos polígonos e dos círculos, 

mas não registraram a razão entre as áreas, os estudantes de outra dupla colocaram 

valores aleatórios para as áreas, não usaram o software para realizar as construções. 

 

Figura 104 – Estudante desenvolvendo a Atividade 10 

 

Fonte: Arquivo do autor (2012) 

 

Durante a realização da questão 2, o estudante E10, após algum tempo em 

silêncio, perguntou à colega de dupla se ela já havia terminado a questão 1. Ela 

balançou a cabeça afirmativamente; ele então perguntou se ela havia entendido o que 

era para fazer na questão 2; depois resolveram chamar o professor: 
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E10: — Não entendi a dois, está pedindo para comparar. Você 

entendeu? 

E12: — Acho que os números estão aumentando... Sei lá. 

E10: — Professor! Professor! Não entendi a dois. 

Professor: — Então, está pedindo para vocês compararem as áreas e 

depois relatarem o que perceberam. 

E12: — Como assim? 

Professor: — Comparem as áreas. Por exemplo, para o polígono de 

dez lados, qual foi a área que você anotou? 

E12: — Deixa-me ver. Nove vírgula setenta e nove. 

Professor: — E a área do círculo correspondente? 

E12: — Dez vírgula quarenta e sete. 

Professor: — E para o polígono de 20 lados, qual é a área? 

E12: — Trinta e oito vírgula dois. 

Professor: — E a área do círculo? 

E12: — Trinta e oito vírgula oitenta e três. 

Professor: — O que você achou dos números destas duas áreas? São 

muito diferentes? São muito distantes? 

E12: — Não sei. 

Professor: — E você E10, o que achou? 

E10: — São parecidos. Estão perto. 

Professor: — Conversem e escrevam a que conclusão chegaram. 

 

 Ao utilizar TIC’s nas aulas, o professor buscou atuar como o mediador do 

processo de interação entre as tecnologias e a aprendizagem dos estudantes 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011) e procurou intermediar o processo de construção do 

conhecimento dos estudantes, questionando-os e procurando levá-los à reflexão 

(FRANCHI, 2007; KENSKI, 2007).  

Assim que o professor se afastou, os estudantes começaram a conversar. A 

estudante E12 comentou com o colega que continuava não entendendo o que era para 

fazer: 

 

E12: — A gente pergunta e ele não responde. Não entendi nada. 

E10: — É. 

E12: — O que você escreveu? 

E10: — Que os números vão ficando mais próximos. 

E12: — É... Acho que você tem razão. Vou escrever isto também. 

 

 A crítica da estudante à postura do professor fornece indícios de que não é fácil 

romper com o paradigma de que o professor tem que dar respostas “prontas”, “exatas” e 

“conclusivas”.  

O estudante E10 concluiu corretamente a questão 2 e registrou que, quanto 

maior o número de lados do polígono inscrito, sua área se aproxima da área do círculo: 
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Figura 105 – Resolução do estudante E10 para a questão 2 da Atividade 10 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

Duas outras duplas concluíram corretamente que as áreas vão se aproximando; 

duas duplas registraram apenas que as áreas aumentaram e uma dupla não registrou sua 

conclusão. 

 Os estudantes E10 e E12 não dialogaram durante a realização da questão 3. O 

estudante E10 teve uma dúvida e chamou o professor: 

 

E10: — Eu não entendi a três. 

Professor: — O que você não entendeu? 

E10: — É a mesma coisa que na dois? 

Professor: — Aí está pedindo para você observar a última coluna, a 

coluna da razão entre as áreas. 

E10: — É... Também vai aumentando. 

Professor: — Sim, mas está ficando próximo de qual número? Quais 

foram as suas duas últimas razões? 

E10: — Vou ver. Zero vírgula noventa e oito e zero vírgula noventa e 

nove. 

Professor: — E aí? Estes números estão chegando perto de qual 

número? 

E10: — Do um? 

Professor: — Compare com as razões que sua colega registrou. E você 

E12? O que concluiu? 

E12: — A mesma coisa. 

 

 O estudante E10 registrou corretamente que a razão estava se aproximando de 1; 

novamente sua colega de dupla copiou a resposta: 
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Figura 106 – Resolução do estudante E10 para a questão 3 da Atividade 10 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

  

O preenchimento da tabela com as áreas do círculo e do polígono regular inscrito 

tendo como suporte o software, favoreceu a análise dos estudantes sobre o que acontecia 

com as áreas e também com o valor da razão entre elas; os estudantes exercitaram a 

reflexão (FRANCHI, 2007; KENSKI, 2007), o que os levou a abstrair e a induzir 

(GRAVINA; SANTAROSA, 1999) que a razão entre as áreas se aproximava de 1. 

Com relação aos demais, sete estudantes registraram corretamente que a razão 

entre as áreas se aproximava de 1 e três estudantes não registraram a conclusão para a 

questão 3. 

Quando os estudantes iniciaram a resolução da questão 4, alguns pediram o 

auxílio do professor para localizar o arquivo “Atividade0811” com o aplicativo a ser 

usado. Depois que o professor observou que os estudantes haviam conseguido abrir o 

arquivo, deu orientações para que movimentassem os “Controles Deslizantes”, e 

novamente foi requisitado por alguns estudantes que não compreenderam o que era para 

fazer. Quando o funcionamento da ferramenta foi esclarecido, os estudantes acharam 

divertido movimentar o “Controle Deslizante” “n” que variava a quantidade de setores 

circulares, pois as figuras ganhavam movimento, quanto mais rápido eles deslizavam o 

dedo sobre o touchpad do laptop. O estudante E4 disse que o círculo parecia estar 

girando. Após alguns instantes, o professor orientou que os estudantes respondessem à 

questão 4 e ficassem atentos à forma que a figura abaixo do círculo ia tomando, à 

medida que eles variassem o número de setores circulares, pois a figura era formada 

com setores circulares semelhantes aos que formaram o círculo. 
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Figura 107 – Questão 4 da Atividade 10 

4) No menu “Arquivo” selecione “Abrir...” e dê um clique duplo em “Atividade0811”: 

 

Movimente os “Controles Deslizantes” “raio1” e “n” e observe o que acontece com as 

figuras. Escolha um valor para o “raio1” e faça o valor de “n” variar. Converse com seu 

colega sobre o número de setores circulares do círculo e o que acontece com a figura 

abaixo do círculo à medida que o número de setores circulares aumenta. Registre o que 

vocês pensam a respeito: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Fonte: O autor (2012) 

  

Os estudantes E10 e E12 não dialogaram para responder a questão 4. Ficaram 

mais centrados em movimentar os “Controles Deslizantes” do aplicativo, interagiram 

com a máquina (PRIMO, 2008; SANTAELLA, 2008), exploraram o potencial de 

visualização que o software proporciona, analisaram as imagens e registraram suas 

impressões (MASETTO, 2000).  

Os estudantes E10 e E12 responderam a questão individualmente, com respostas 

diferentes. Três estudantes não responderam a questão; quanto aos demais, um 

estudante registrou que a figura abaixo do círculo tinha a forma parecida com a de um 

triângulo, um estudante registrou que a forma da figura era parecida com um quadrado, 

quatro estudantes, inclusive a estudante E12, registraram que a figura tinha a forma de 
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um retângulo e outros três, inclusive o estudante E10, registraram que a figura tinha a 

forma de um quadrilátero. 

 Durante a resolução da questão 5, a estudante E12 perguntou ao colega E10 se 

ele se lembrava da fórmula para calcular o comprimento da circunferência; ele a ajudou 

e deu uma dica de onde encontrar a resposta para o comprimento das bases da figura: 

 

E12: — O comprimento da circunferência é duas vezes o raio? 

E10: — Não. 

E12: — Eu não lembro. Vou deixar em branco.  

E10: — Olha a seis. Faltou o pi. 

E12: — Como assim? 

E10: — Duas vezes o raio vezes pi. 

E12: — E a de baixo? 

E10: — Olha a seis. Já tem a resposta. 

E12: — É isso aqui? Pi vezes r? 

E10: — É. 

 

 A estudante E12 respondeu corretamente a questão: 

 

Figura 108 – Respostas da estudante E12 para a questão 5 da Atividade 10 

 

5)  Observe que a base superior da figura tem a metade dos arcos nos quais o círculo foi 

dividido. A outra metade se encontra na base inferior da figura. Você se lembra de qual 

é a fórmula para calcular o comprimento da circunferência? Registre-a: 

 

 

                               

     

Fonte: Dados da pesquisa (2012) 

 

A manipulação da área do círculo, dividindo-a em setores circulares para formar 

uma figura que tomava a forma de um paralelogramo, tendo como suporte a 

visualização oferecida pelo software, favoreceu a análise dos estudantes sobre a 

Juntamente com seu colega, determine qual é o comprimento das bases inferior e 

superior da figura: 

 



186 
 

transformação da área do círculo em uma área equivalente à de um paralelogramo; os 

estudantes exercitaram a reflexão (FRANCHI, 2007; KENSKI, 2007), o que os levou 

novamente a abstrair, a induzir e a generalizar (CIFUENTES, 2005; GRAVINA; 

SANTAROSA, 1999). 

 Ainda com relação à questão 5, dois estudantes não a responderam; os demais 

registraram corretamente o comprimento da circunferência e as medidas das bases do 

quadrilátero, inclusive o estudante E10.  

Durante a resolução da questão 6, a estudante E12 perguntou ao colega E10 se 

ele já havia respondido a questão. Ele afirmou que sim; ela então perguntou a ele o que 

ele havia respondido, ele respondeu e ela discordou da resposta. 

 

E10: — Para mim é a mesma da outra questão. 

E12: — Ele tá perguntando o nome da figura. 

E10: — Então, quadrilátero. 

E12: — Aí já fala que é quadrilátero, ele quer saber qual.  

E10: — Vou deixar assim mesmo. Só faltam duas para terminar. 

Estou a fim de ir embora. 

E12: — Vou perguntar para o professor. Professor! Ô Professor! 

Professor: — Já terminaram? 

E12: — Nesta aqui eu estou em dúvida.  

Professor: — Então, a figura está tomando a forma de um 

quadrilátero? 

E12: — Está. 

Professor: — Qual o nome do quadrilátero que vocês acham que está 

se formando? 

E12: — Um retângulo. 

Professor: — Vocês não acham que as laterais estão um pouco 

inclinadas para ser retângulo? 

E12: — Parece. 

E10: — É. 

Professor: — Nós já estudamos sobre este quadrilátero. Os lados são 

paralelos... Pensem. 

E12: — Vou olhar no caderno. 

Professor: — Ok! 

 

 A estudante E12 folheou o caderno enquanto seu colega de dupla ficou mexendo 

no laptop. Algum tempo depois, ela informou ao colega que o nome da figura era 

paralelogramo; ele não falou nada e continuou distraído a deslizar o dedo sobre o 

touchpad. 

 A partir das diversas manipulações que os estudantes fizeram usando o 

aplicativo do software GeoGebra, a visualização das imagens da transformação do 

círculo em quadrilátero e a mediação do professor permitiram à estudante, conjecturar e 
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induzir (GRAVINA; SANTAROSA, 1999) sobre o tipo de quadrilátero que estava 

sendo formado. 

A estudante E12 registrou que o nome da figura era paralelogramo e o estudante 

E10 registrou que a figura era um quadrilátero: 

 

Figura 109 – Resposta da estudante E12 para a questão 6 da Atividade 10 

6) Imagine agora que o círculo foi divido em uma grande quantidade de setores 

circulares. 

                        

 

                   

 

Fonte: Dados de pesquisa (2012) 

  

Com relação aos outros estudantes, sete registraram que a figura formada pelos 

setores circulares tomava a forma de um paralelogramo e três não responderam a 

questão. 

π.r  

r r 

π.r 
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 Na questão 7, a estudante E12 registrou corretamente como calcular a área do 

paralelogramo e o estudante E10 não efetuou nenhum registro. A dupla não travou 

nenhum diálogo relativo à questão. O estudante E10 estava desanimado, sem muita 

vontade de participar. A estudante E12 chamou o professor para esclarecer o que 

responder sobre a área do círculo: 

 

Professor: — O que você respondeu para a área do quadrilátero? 

E12: — Vou ver. É “pi” vezes “r” vezes  “r”. Está certo? 

Professor: — Sim. 

E12: — Mas e a área do círculo? 

Professor: — As áreas não são iguais? Não são as mesmas faixas do 

círculo que formaram o quadrilátero? 

E12: — Sim. 

Professor: — E então? 

E12: — Vou escrever a mesma coisa. 

Professor: — Tente melhorar a escrita para a multiplicação de “r” 

vezes “r”. Use uma potência, “r” vezes “r” é igual a... 

E12: — Dois “r”? 

Professor: — Não é “r” mais “r” e sim “r” vezes “r”. Ajude ela E10, 

“r” vezes  “r” é igual a “r” ao... 

E10: — Quadrado. 

Professor: — Isto mesmo. 

 

A estudante E12 registrou corretamente as respostas para a questão 7, sendo que 

seu colega de dupla registrou somente a resposta para a área do círculo: 

 

Figura 110 – Respostas da estudante E12 para a questão 7 da Atividade 10 

 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2012) 

 

 A visualização das imagens da transformação do círculo em uma forma 

geométrica parecida com um paralelogramo juntamente com a mediação do professor 

permitiu aos estudantes conjecturar, induzir, abstrair e generalizar de forma a obter a 

fórmula para a área do círculo (GRAVINA; SANTAROSA, 1999). 
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Dos demais estudantes, cinco chegaram à expressão correta para a área do 

círculo, dois registraram corretamente a área do paralelogramo mas não concluíram qual 

era a área do círculo e dois não responderam a questão. 

 Como já estava próximo do final da aula, os estudantes ficaram inquietos e não 

se dedicaram em responder à questão 8, mesmo diante da insistência do professor. O 

estudante E10 relatou que a atividade foi boa e facilitou o aprendizado, ao passo que a 

estudante E12 relatou que achou a atividade divertida: 

 

Figura 111 – Resposta do estudante E10 para a questão 8 da Atividade 10 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2012) 

 

 Dos demais estudantes, um registrou que a atividade foi difícil, um relatou que a 

atividade foi legal e possibilitou que ele aprendesse mais, um relatou que a atividade a 

fez pensar, cinco escreveram apenas “Bom.” e dois não registraram suas impressões. 

 Durante a execução da atividade, o arquivo no qual estava o aplicativo utilizado 

na questão 4, não abriu em um laptop e o professor providenciou a substituição da 

máquina pela de outro estudante que estava ausente. 

De uma maneira geral, observou-se que a interação mediada por computador 

(PRIMO, 2008; SANTAELLA, 2004) – principalmente quando do uso do software 

GeoGebra – foi intensa na maioria das atividades. O uso do laptop e dos software 

permitiu fazer da sala de aula de Matemática um ambiente informatizado de 

aprendizagem, pois propiciou aos estudantes a construção de conceitos matemáticos a 

partir do uso de TIC’s. Nesse contexto, o laptop educacional do Projeto Um 

Computador por Aluno – UCA se apresentou como um recurso a auxiliar o professor a 

incluir digitalmente os estudantes. O laptop e os software foram recursos importantes 

que contribuíram com o processo de construção do conhecimento dos estudantes 

(GRAVINA; SANTAROSA, 1999). 
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A proposta de realização das atividades com os estudantes agrupados em duplas 

e trios, também potencializou os diálogos e as interações interpessoais. Foi possível 

observar nos diálogos entre os estudantes que quando havia dúvida na realização das 

atividades, o grupo recorria ao professor para dirimir sua dúvida, sem a timidez rotineira 

que alguns estudantes demonstravam; em dupla ou em trio os estudantes se sentiam 

fortalecidos, encorajados e confiantes em perguntar e em se posicionar. Houve uma 

aproximação entre os estudantes e o professor. 

Quando do início da realização das atividades de pesquisa, observou-se que os 

estudantes estavam muito empolgados com a possibilidade de usar o laptop e os 

software nas aulas de Matemática, depois, com o passar do tempo, a empolgação foi 

diminuindo, talvez pelo fato de que as atividades propostas exigissem dos estudantes 

uma postura diferente da que estavam acostumados. Os estudantes tiveram de sair da 

zona de conforto – ouvir o professor, copiar a matéria da lousa e fazer as atividades do 

livro didático – e entrar em uma zona de risco – investigar, explorar, concluir e registrar 

uma opinião. As atividades exigiram dos estudantes uma mudança de atitude, sair da 

passividade costumeira para uma atitude ativa e reflexiva, protagonistas na construção 

do conhecimento.  

O professor procurou instigar os estudantes a discutirem e trocarem ideias sobre 

a realização das atividades com os colegas de grupo. Em algumas, o pesquisador inseriu 

comandos para que os estudantes discutissem ou pedissem opinião ao colega, mas 

observou-se também que, em alguns casos, os estudantes não leram os comandos, 

agiram de forma imediatista, queriam que o professor dissesse o que era para fazer de 

forma que eles pudessem executar as atividades sem se importarem com uma leitura 

atenta que os levasse à compreensão dos enunciados. Nas questões em que foi solicitado 

o registro da opinião do estudante sobre a experiência de se usar o laptop educacional 

na aula de Matemática, alguns estudantes não tiveram paciência em fazer o registro e 

copiaram a opinião de um colega. 

Como o laptop foi usado somente nas aulas de quinta-feira, ao comparar a 

participação dos estudantes nas outras aulas de Matemática, o pesquisador constatou 

que os estudantes se mostraram mais participativos e entusiasmados nas aulas em que 

foi usado o laptop educacional.  

Nas aulas em que foi usado o laptop a postura do professor também foi alterada, 

os estudantes chamando a todo instante e o professor tentando se desdobrar de forma a 

atender a todos, procurando sanar as dúvidas e os questionamentos. Ao final das aulas o 
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pesquisador sentiu um desgaste físico maior do que nas aulas em que o laptop não foi 

usado. Situações inesperadas aconteceram e exigiram que o professor, além de ter 

preparado a aula, estivesse também preparado para a aula.  

Durante a realização de algumas das atividades, houve estudantes que alegaram 

cansaço; em outras teve estudante que não conseguiu finalizar, por diversos motivos, 

todas as questões propostas. Atividades com duração de 2 horas podem ser cansativas e 

desgastantes, mesmo com o uso do computador. Há que se ter cuidado e atenção com a 

extensão das atividades. 

O fato de que, em algumas situações, alguns estudantes registraram a preferência 

pela realização das atividades no caderno, sinaliza que o uso de TIC’s não é a panaceia 

para os processos de ensino e aprendizagem da Matemática. Há que se considerar que 

muitos destes estudantes tem, no mínimo, 8 anos de escolarização, e se acostumaram 

com uma rotina escolar na qual o uso do laptop educacional não era parte do roteiro. 

Muito ainda tem de ser feito para que se avance no uso do laptop educacional nos 

processos de ensino e aprendizagem da Matemática, de forma a construir uma rotina de 

uso nas aulas. 

 No próximo capítulo, serão apresentadas as considerações finais do trabalho. 
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CAPÍTULO 6 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

“O uso dos computadores portáteis no ensino e na aprendizagem pode 

representar uma alternativa interessante para penetrar no mundo dos 

alunos, acolher suas necessidades, desenvolver um trabalho solidário 

que conviva com as diferenças e com os diferentes, ajude os alunos a 

compreender os problemas e as oportunidades de seu tempo.” 

(ALMEIDA, 2008, p. 121).  

 

Respaldada na literatura e na metodologia de pesquisa adotada, norteada por 

alguns objetivos e na realização de 10 atividades executadas pelos estudantes, tendo 

como suporte o laptop educacional do Projeto Um Computador por Aluno, esta 

pesquisa procurou responder à seguinte questão de investigação: “Como ocorrem as 

interações dos estudantes ao utilizarem o laptop educacional do Projeto Um 

Computador por Aluno nos processos de ensino e de aprendizagem de 

Matemática?”.  

Neste capítulo, serão apresentados alguns resultados da pesquisa, possíveis 

contribuições aos processos de ensino e aprendizagem de Matemática, as dificuldades 

percebidas durante a execução e os desafios de se usar o laptop educacional do Projeto 

Um Computador por Aluno nas aulas de Matemática. 

 

6.1 RESULTADOS 

 

 Como forma de responder à questão de investigação, foram elaborados alguns 

objetivos ou tarefas, cuja execução será descrita a seguir. 

Com relação ao objetivo geral – investigar como ocorrem as interações mediante o 

uso do laptop educacional do Projeto um Computador por Aluno – UCA, à luz da 

aprendizagem matemática dos estudantes – foi possível perceber, de acordo com a 

análise dos dados, como os estudantes interagiram com seus pares e com o professor ao 

desenvolverem as atividades mediadas pelo uso do laptop educacional.  

O pesquisador constatou que se as atividades a serem executadas não forem bem 

planejadas, o uso do laptop educacional na modalidade 1:1 computing pode levar a um 

isolamento dos estudantes, o que pode dificultar as interações, pois as imagens que 

surgem na tela e as possibilidades de manipulação das ferramentas dos software  podem 
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fazer com que o estudante se isole e não preste atenção ao que ocorre à sua volta, 

criando um distanciamento de seus pares. A proposta de execução das atividades de 

pesquisa em duplas ou em trios de estudantes, com questões que exigiram a participação 

dos colegas de grupo, propiciou que se rompesse com esse distanciamento, promoveu e 

potencializou as interações, os diálogos e a participação dos envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem da Matemática. 

Com relação aos objetivos específicos que foram propostos, o primeiro intentou 

identificar software que podem ser usados no laptop educacional nas aulas de 

Matemática do 9º ano do Ensino Fundamental. Com a realização das atividades de 

pesquisa, identificou-se como possibilidades de uso nas aulas de Matemática os 

software KSpread e GeoGebra; o primeiro faz parte do pacote de aplicativos já 

instalados no laptop; o segundo foi instalado pelo pesquisador. Os estudantes, de uma 

maneira geral, ao longo dos meses nos quais as atividades da pesquisa foram 

executadas, mostraram desenvoltura no manejo das ferramentas dos software e, como 

foi relatado na análise e descrição das atividades, alguns demonstraram entusiasmo em 

sua utilização.  

O segundo objetivo específico intentou descrever como ocorre a interação dos 

estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental com o laptop educacional nas aulas de 

Matemática. A interação dos estudantes com o laptop ocorreu de forma reativa, 

enquanto o estudante agiu sobre o laptop, ele também experimentou a ação do laptop, o 

que permitiu o desenvolvimento da capacidade de construir o próprio conhecimento, 

como relata Primo (2008).  

O terceiro objetivo específico intentou descrever como ocorre a interação entre 

os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental durante as atividades de Matemática 

com o laptop educacional. As interações interpessoais observadas seguem a lógica da 

interação mútua mediada por computador (PRIMO, 2008). Nas interações em que 

houve um engajamento dos estudantes, eles dialogaram com seus pares e com o 

professor, buscaram informações com seus pares e com o professor, questionaram, 

deram ideias, opinaram, desenvolveram a criticidade e a reflexão.  

Com relação às interações estabelecidas por Thompson (1999), observou-se a 

interação face a face, ou co-presença, entre os estudantes, seus pares e o professor. A 

comunicação entre os estudantes via chat, que segundo Morais (2000) possibilita uma 

interação síncrona entre os interagentes, não foi possível de ser explorada com o laptop, 
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pois durante o período de realização das atividades de pesquisa a conexão com a 

Internet não funcionou.  

Apesar de não ter sido proposta como um dos objetivos específicos, a 

investigação da interação entre os estudantes e o professor durante as atividades 

desenvolvidas no laptop educacional, ocorreu de maneira tão intensa que merece ser 

destacada, pois agregou valor aos processos de ensino e aprendizagem. Com a utilização 

do laptop educacional durante as aulas de Matemática, houve uma maior aproximação 

entre professor e estudantes. Em algumas situações, estudantes que não se 

manifestavam expondo suas dúvidas, sentiram-se mais à vontade para perguntar ao 

professor, e também opinar sobre o uso das ferramentas dos software e sobre o conteúdo 

matemático. 

O quarto objetivo específico intentou observar indícios de aprendizagem dos 

estudantes com o uso das tecnologias nas aulas de Matemática. Considerando os 

estudantes que se empenharam na realização das atividades, que estavam presentes em 

sala de aula dispostos a contribuir com o processo de construção do seu próprio 

conhecimento, e não movidos apenas pelo interesse em assegurar a frequência às aulas 

para garantir um benefício financeiro através do Programa Bolsa-Escola Municipal
22

, 

observou-se indícios de aprendizagem na realização das atividades mediadas pelo 

laptop educacional, o que pode ser constatado nas soluções apresentadas pelos 

estudantes e que foram obtidas mediante as construções realizadas nos software, bem 

como dos registros com os relatos sobre a experiência de usar o laptop na execução das 

atividades, apresentados no capítulo anterior. 

 

6.2 DIFICULDADES 

 

 Algumas situações se apresentaram como obstáculos durante o processo de uso 

dos laptops, urge a necessidade de superá-las para que o uso do laptop seja mais 

proveitoso e eficiente. Apesar da proposta de que o laptop educacional fique à 

disposição dos estudantes, na prática o que se encontrou foram laptops armazenados em 

armários trancados, e o uso em sala de aula ficou condicionado à presença de um 

funcionário para disponibilizá-los; na ausência desse profissional, o professor ficou na 

dependência de conseguir a chave do armário de armazenamento dos laptops. Tais 

                                                           
22

 Programa que incentiva a permanência dos estudantes nas escolas mediante pagamento de benefício 

financeiro às famílias dos estudantes que apresentarem frequência mínima de 85% às aulas. 
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situações contrariam os princípios de ampliação dos espaços escolares com o uso do 

laptop fora do espaço escolar e a possibilidade da inclusão digital da comunidade 

escolar, mediante a mobilidade que o laptop oferece (BRASIL, 2007). 

 A lentidão e os constantes travamentos do laptop, apresentados durante o 

processo de inicialização do sistema operacional geraram nos estudantes desmotivação e 

impaciência em dar continuidade à execução das atividades, pois tiveram de ficar, às 

vezes, na dependência da colaboração de colegas ou tendo de usar o laptop de um 

estudante ausente. Essas situações dificultaram o bom andamento dos trabalhos em 

virtude da recorrência dos problemas apresentados pelos laptops. 

 O problema com o acesso à Internet sem fio que ocorreu em agosto de 2012 e 

que, durante o segundo semestre de 2012, de forma inexplicável, não foi solucionado, 

limitou as possibilidades de uso do laptop, impediu a busca por informações, a 

possibilidade de trabalhar com outros software, a possibilidade de explorar sites, e os 

processos de interação usando chats, blogs, correio eletrônico e a participação em 

fóruns. Pelos problemas apresentados, o ambiente de sala não foi expandido para outros 

espaços de aprendizagem usando a conectividade que o laptop oferece (BRASIL, 2007). 

É inconcebível que, após um investimento tão alto para prover a escola com os 

laptops, não tenha havido infraestrutura para garantir a manutenção dos equipamentos, 

o conserto das máquinas defeituosas e a presença na escola de um profissional 

capacitado para resolver tais problemas. Devido à falta de manutenção, os laptops 

estragados não foram recuperados, ficaram amontoados em caixotes. Em algumas 

situações, os laptops defeituosos foram substituídos pelos de estudantes que saíram da 

escola. Sendo assim, a proposta da participação da cadeia produtiva brasileira na 

manutenção dos laptops (BRASIL, 2007) não foi concretizada a contento, na escola. 

O Grupo de Pesquisa Tecnologias Digitais em Educação da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais, responsável pela condução do Projeto Um 

Computador por Aluno em Minas Gerais, durante o segundo semestre de 2012, não 

acompanhou nem deu suporte à realização de projetos com o uso do laptop na escola. 

Como no primeiro semestre de 2013 o problema com a rede sem fio para 

conexão com a Internet ainda não havia sido solucionado, a direção da escola, por meio 

de um ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitou a retirada dos 

laptops da escola; os armários de armazenamento estavam ocupando espaço em sala de 

aula e as máquinas virando sucata.  
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Constatou-se no período de realização da pesquisa que a infraestrutura 

necessária para atender às especificidades do laptop educacional do Projeto Um 

Computador por Aluno, relatada por Almeida (2008) ainda é precária e as instâncias do 

poder público, responsáveis para que a proposta tenha bom êxito, não atuaram 

satisfatoriamente. É necessário que se discuta o modelo adotado no Projeto UCA para a 

capacitação dos professores e também as políticas de investimentos públicos para a 

introdução dos laptops nas escolas. O modelo de formação de professores na 

modalidade Educação a Distância não atende a todos os professores; enviar laptops para 

as escolas sem a devida capacitação dos professores e sem garantia de suporte técnico 

para a manutenção dos equipamentos é uma solução simplista, uma irresponsabilidade 

com o dinheiro público.  Muito ainda tem de ser feito. 

Com relação aos estudantes que não se sentiram motivados em realizar as 

atividades com o uso do laptop educacional e dos software, há que se ter atenção com a 

extensão das atividades, o tempo de execução e a qualidade das mesmas. Observou-se 

que, mesmo usando o laptop, os estudantes não conseguiram ficar muito tempo 

concentrados realizando a atividade. Talvez a desmotivação apresentada por alguns na 

realização das atividades, se deve ao fato de que elas não conseguiram sair da mesmice 

daquelas que são propostas em livros didáticos, e significaram para estes estudantes 

apenas uma repetição, agora usando o laptop. O fato de se utilizar o laptop e os software 

não foi suficiente para motivá-los e estimulá-los a participar ativamente na realização de 

todas as atividades.   

 

6.3 DESAFIOS  

 

 É necessário reconhecer que em algumas situações não foi fácil construir uma 

interação estabelecida a partir da convivência entre todos os atores envolvidos no 

processo educativo, tendo o laptop como o instrumento de mediação a aproximar os 

sujeitos e a possibilitar que o conhecimento seja erigido (POLETTO; CAMANA; 

FIORIO, 2006). 

Uma interação que envolva todos os estudantes e que seja capaz de superar as 

diferenças de habilidades com a Matemática e com a tecnologia, de um estudante para 

outro, e que efetivamente contribua com a aprendizagem matemática, exige o 

engajamento, em sua totalidade, de todos os interagentes (PRIMO, 2008). Mas, em 

algumas situações, não foi fácil para os estudantes lidar com essas diferenças de 
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habilidades. Nem todos conseguiram superar essas diferenças e compartilhar, se ajudar. 

Alguns estudantes não tinham muita paciência em interagir com o colega de modo a 

auxiliá-lo na execução da atividade.  

O fato de não se conseguir esse engajamento de todos os sujeitos em todas as 

atividades, talvez seja, em parte, responsabilidade da atuação do professor, que em 

determinadas situações não conseguiu atender a todos os estudantes no momento certo, 

para sanar as dificuldades, discutir com eles as dúvidas, ouvir as ideias, as críticas e as 

sugestões.  

O estilo das atividades de pesquisa, talvez seja outro fator que dificultou a 

concretização de uma interação total entre todos os envolvidos no processo. Elas não 

foram capazes de estimular, todo o tempo, a curiosidade de todos os estudantes, sendo 

consideradas por alguns, chatas e cansativas, o que pode ter desmotivado alguns a se 

engajarem efetivamente na realização das mesmas. 

Outro fator que não facilitou a concretização de uma interação total entre todos 

os envolvidos no processo, de forma a contribuir efetivamente com a aprendizagem 

matemática, foi o perfil de alguns dos estudantes que participaram da pesquisa, aqueles 

que estavam em sala de aula somente com o objetivo de assegurar uma frequência capaz 

de garantir um auxílio financeiro através do Programa Bolsa-Escola Municipal, ou seja, 

o objetivo principal não era a aprendizagem. Alguns foram indisciplinados e não se 

comprometeram com a construção do próprio conhecimento. 

 

6.4 CONTRIBUIÇÕES 

 

Foi possível constatar que a interação mediada pelo laptop é uma forma de 

conduzir dialogicamente os processos de ensino e aprendizagem de Matemática. A 

interação, ação entre os sujeitos presentes em um ambiente informatizado de 

aprendizagem de Matemática, propiciou um processo de construção de conhecimento. 

Especificamente, o processo de interação mediado pelo laptop valorizou as relações, a 

cooperação mútua, a autonomia e o diálogo entre os interagentes. 

A implementação de um ambiente informatizado de aprendizagem caracterizado 

como um espaço de aprendizagem a partir da interação e mediação propiciadas pela 

utilização das TIC’s, especificamente o laptop educacional, possibilitou, em algumas 

situações relatadas no capítulo anterior, reflexões e abstrações por parte dos estudantes. 
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 O laptop educacional foi suporte do processo de construção do conhecimento 

dos estudantes. Durante algumas das atividades realizadas no ambiente informatizado, 

os estudantes trabalharam em duplas e em trios, compartilharam informações, trocaram 

ideias sobre a atividade de Matemática e, nesse processo de interação, surgiram dúvidas 

e algumas foram esclarecidas; os estudantes exercitaram a necessidade de lidar com as 

críticas e sugestões dos colegas; em algumas situações, houve estímulo ao debate, 

questionamentos foram levantados e novas informações foram obtidas. 

Verificou-se que um ambiente informatizado de aprendizagem de Matemática 

pode propiciar aos estudantes a construção de conceitos matemáticos a partir do uso das 

tecnologias, dentre elas, especificamente, o laptop educacional em conjunto com 

software educativos.  

Durante o período de realização das atividades da pesquisa, o pesquisador 

constatou que a utilização de TIC’s, como relatado no referencial teórico, trouxe 

contribuições ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes, o que também 

serviu para modificar a prática pedagógica do pesquisador, pois se clarificou ainda mais 

a importância das TIC’s a contribuir com os estudantes na construção do conhecimento 

e do seu papel de professor e mediador do processo em um ambiente informatizado de 

aprendizagem matemática, interagindo com os estudantes e auxiliando-os a organizar e 

a sistematizar as informações, instigando-os na construção do conhecimento 

matemático. 

Com o intuito de socializar o processo vivido durante a realização das atividades 

de pesquisa e colaborar com os Professores de Matemática que atuam em projetos na 

modalidade 1:1 computing, ou que queiram introduzir o computador e software em suas 

aulas, a pesquisa gerou um produto educacional, que consiste em um livreto com as 

atividades desenvolvidas na pesquisa e recomendações de leituras. 

Este trabalho mostra possíveis caminhos que os professores de Matemática 

podem trilhar com o intuito de desenvolver com seus estudantes atividades tendo como 

suporte o computador e os software KSpread e GeoGebra, visando a promover a 

interação entre os envolvidos no processo educativo de forma a potencializar a 

construção do conhecimento por parte dos estudantes.  
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APÊNDICE A – Carta/Convite para os estudantes 

 

Participe do projeto: “A interação dos estudantes em um Ambiente Informatizado 

de Aprendizagem de Matemática: uma experiência dentro do UCA”!  

 

Caro (a) estudante, 

 

 Nossa proposta é desenvolver um trabalho no qual a Matemática seja trabalhada 

a partir das situações do dia-a-dia e da utilização do UCA.  

 Um de nossos propósitos é contar com seu apoio na avaliação das propostas de 

modo que possamos melhorá-las. Ou seja, tentaremos desenvolver atividades que lhe 

permitam aprender a Matemática de modo interessante e significativo e você nos dará 

sugestões para aprimorar a proposta. Faremos um trabalho em conjunto, no qual sua 

participação será fundamental para o desenvolvimento do material. Nesse projeto, 

seremos parceiros na construção de uma proposta de ensino de Matemática usando o 

UCA que poderá ser útil para professores e alunos de várias outras escolas.  

 Planejamos trabalhar com atividades criativas que possam auxiliá-lo(a) na 

compreensão dos conteúdos que você está aprendendo na escola e no desenvolvimento 

de habilidades necessárias nas tarefas escolares e de seu cotidiano. 

O projeto terá duração de três a quatro meses e as atividades acontecerão em sua 

própria escola, uma ou duas vezes por semana, durante as aulas de Matemática, em dias 

e horários que definiremos junto com a direção da escola.  

Você poderá desistir de participar em qualquer momento, sem problemas. 

Esse projeto faz parte de uma pesquisa, assim, gostaria que você autorizasse a 

gravação em áudio e vídeo das atividades. Prometo não revelar seu nome em nenhuma 

parte da pesquisa e, ao final, apresentarei os resultados para os participantes do projeto e 

todos os interessados. 

Para participar, basta desejar fazer parte do projeto e contar com a autorização 

de seus pais ou responsável. 

Conto com sua colaboração, 

Marco Antônio. 

 

 

 



205 
 

APÊNDICE B – Carta/Convite aos pais (carta de esclarecimento) 

 

Caro pai, mãe ou responsável pelo (a) estudante _________________________, 

 

 Após conversar com a direção da escola na qual seu(sua) filho(a) estuda, 

apresentar minha proposta e contar com seu apoio, venho convidar seu(sua) filho(a) a 

participar de um projeto de Matemática.  

 Estou realizando uma pesquisa sob orientação do Prof. Dr. Frederico da Silva 

Reis, da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Nessa pesquisa, pretendo 

desenvolver uma proposta de ensino de Matemática usando como recurso pedagógico o 

laptop educacional UCA. 

 Participarão dessa pesquisa os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental que 

desejarem e que contem com a autorização dos pais ou responsável.  

 As atividades acontecerão na própria escola, no 2º semestre de 2012, durante 

cerca de três ou quatro meses, uma ou duas vezes por semana durante as aulas de 

Matemática. A participação de seu filho não envolverá qualquer gasto para família e 

nem para a escola, uma vez que o professor providenciará todos os materiais 

necessários.  

 Caso o(a) senhor(a) ou seu(sua) filho(a) desejem desistir do projeto, poderão 

fazê-lo a qualquer momento. Além disso, nem seu nome, nem o nome de se(sua) 

filho(a), ou de qualquer professor, funcionário ou da escola será citado em nenhum 

documento produzido nessa pesquisa. 

 Todas as atividades realizadas durante o trabalho estarão à sua disposição e à 

disposição da escola ao longo do estudo. A pesquisa na íntegra poderá ser acessada na 

página do programa do Mestrado Profissional em Educação Matemática 

(www.ppgedmat.ufop.br). 

 Caso ainda tenha alguma dúvida, por favor, sinta-se à vontade para me consultar, 

ou meu orientador, ou ainda ao Comitê de Ética em Pesquisa da UFOP, em qualquer 

momento. 

 Se você se sentir esclarecido em relação à proposta e concordar em participar 

voluntariamente desta pesquisa, peço-lhe a gentileza de assinar e devolver o termo em 

anexo. 

Muito Obrigado! 

http://www.ppgedmat.ufop.br/
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Professor Marco Antônio de Souza 

Professor Doutor Frederico da Silva Reis 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto  (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29  

cep@propp.ufop.br  

(31) 3559-1368 / Fax: (31) 3559-1370  
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, _________________________________________ pai(mãe) ou responsável 

legal do(a) estudante(a) _______________________________________________, fui 

informado(a) que meu(minha) filho(a) foi convidado(a) pelo Prof. Marco Antônio de 

Souza, estudante do Mestrado Profissional em Educação Matemática da Universidade 

Federal de Ouro Preto, a participar de sua pesquisa. Sei que tal pesquisa conta com o 

apoio da direção dessa escola. 

 Estou ciente que este projeto envolve o desenvolvimento de uma proposta de 

ensino de Matemática com o uso do UCA que auxilie os estudantes na aprendizagem 

dessa disciplina. Sei ainda que participarão dessa pesquisa alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental, que desejem participar e tenham a autorização dos pais ou responsável.  

 Fui informado(a) de que as atividades acontecerão na própria escola, no 2º 

semestre de 2012, durante cerca de três ou quatro meses, uma ou duas vezes por semana 

durante as aulas de Matemática, e que não envolverá qualquer gasto para família e nem 

para a escola, uma vez que o professor providenciará todos os materiais necessários. Sei 

que meu filho(a) não será prejudicado, pois as aulas regulares acontecerão normalmente 

pois os conteúdos abordados são previstos nas Proposições Curriculares para a Rede 

Municipal de Educação de Belo Horizonte e que podemos desistir de participar do 

projeto a qualquer momento. 

 Finalmente, estou ciente de que nenhum estudante, pai, professor ou escola, terá 

seu nome real mencionado em qualquer registro produzido. Além disso, terei acesso aos 

resultados do estudo por meio de uma reunião na escola, tão logo os mesmos estejam 

disponíveis e poderei acessar a pesquisa completa na página do Mestrado 

(www.ppgedmat.ufop.br).  

Caso eu deseje, por qualquer motivo que seja, esclarecer algum aspecto ético do 

projeto e/ou das atividades desenvolvidas no mesmo, sei que poderei entrar em 

contato com os pesquisadores ou com o CEP através dos contatos mencionados ao 

final desse termo.  

Sinto-me esclarecido(a) acerca da proposta, concordo com a participação de 

meu(minha) filho(a) na pesquisa.   

___________________________________               ____________________________ 

  Assinatura do pai (mãe) ou responsável                                           Identidade 
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Professor Marco Antônio de Souza 

Professor Doutor Frederico da Silva Reis 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto  (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29  

cep@propp.ufop.br  

(31) 3559-1368 / Fax: (31) 3559-1370  

 

 

 

Belo Horizonte, _______ de _____________________ de 2012. 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (estudante menor de 

idade) 

Eu, _______________________________, estudante do 9º ano do Ensino 

Fundamental, fui convidado (a) pelo Prof. Marco Antônio de Souza, para participar de 

um projeto e sei que o mesmo conta com o apoio da direção dessa escola. 

 Estou ciente que este projeto envolve o desenvolvimento de uma proposta de 

ensino de Matemática com uso do UCA. Sei ainda que participarão dessa pesquisa 

alunos do 9º ano do Ensino Fundamental, que desejem participar e que contem com a 

autorização dos pais ou responsável e que esses alunos participarão de modo ativo no 

projeto auxiliando na elaboração e análise das atividades propostas de modo a melhorá-

las. Dessa forma, meu papel será o de colaborador na construção da proposta e poderei 

contribuir para o ensino e aprendizagem de estudantes que estudam em escolas 

regulares, dentre outras. 

 Fui informado (a) de que as atividades acontecerão na própria escola, no 2º 

semestre de 2012, durante cerca de dois ou três meses, uma ou duas vezes por semana 

durante as aulas de Matemática, e que não envolverá qualquer gasto para minha família 

e nem para a escola, uma vez que o pesquisador providenciará todos os materiais 

necessários. Sei que não serei prejudicado, pois as aulas regulares acontecerão 

normalmente, pois os conteúdos abordados são previstos nas Proposições Curriculares 

para a Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte e que posso desistir de participar 

do projeto a qualquer momento. 

 Finalmente, estou ciente de que algumas atividades serão gravadas em áudio 

(voz) e vídeo e que meu nome nem o de nenhum estudante, pai, professor ou escola, 

será mencionado em qualquer registro produzido. Além disso, terei acesso aos 

resultados do estudo por meio de uma reunião na escola, tão logo os mesmos estejam 

disponíveis e poderei acessar a pesquisa completa na página do Mestrado 

(www.ppgedmat.ufop.br).  

Caso eu deseje, por qualquer motivo, esclarecer algum aspecto ético do projeto 

e/ou das atividades desenvolvidas no mesmo, sei que poderei entrar em contato 

com os pesquisadores ou com o CEP através dos contatos mencionados ao final 

desse termo.  
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Sinto-me esclarecido(a) acerca da proposta, quero participar do projeto e aceito 

realizar as atividades propostas. Caso meus pais ou responsável legal permitam, farei 

parte do projeto.  

Finalmente, sei que posso desistir de participar do projeto a qualquer momento.  

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do aluno 

 

Professor Marco Antônio de Souza 

Professor Doutor Frederico da Silva Reis 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – ICEB II – sala 29  

cep@propp.ufop.br  

(31) 3559-1368 / Fax: (31) 3559-1370  

 

 

Belo Horizonte, _______ de _____________________ de 2012. 
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APÊNDICE E – Atividade 1  

 

Pesquisa: a inclusão digital dos estudantes do 9º ano 

 

Questões da Pesquisa 

1) Você tem computador em casa?     SIM            

                                                              NÃO 

Em caso afirmativo, o computador tem acesso à Internet?          SIM 

                                                                                                      NÃO 

2) Você usa o computador: 

      DIARIAMENTE  

      SEMANALMENTE 

      MENSALMENTE        

      NUNCA USA 

3) Onde você usa o computador?  

      EM CASA 

      NA ESCOLA            

      EM LAN HOUSE  

      OUTRO LUGAR          ONDE? _________________________________________ 

4) Você tem E-mail?  

      SIM Informe seu E-mail: __________________________________________           

      NÃO 
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5) Você participa de alguma rede social?          SIM 

                                                                           NÃO 

Em caso afirmativo, qual (is)? 

      MSN 

      ORKUT 

      FACEBOOK  

      TWITTER 

      OUTRA    QUAL? ____________________________________________________ 

6) Com que frequência você acessa a Internet? 

      DIARIAMENTE  

      SEMANALMENTE 

      MENSALMENTE        

      NUNCA USA 

7) Qual meio você usa para acessar a Internet? 

      COMPUTADOR DA SUA CASA  

      COMPUTADOR DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA 

      LAPTOP EDUCACIONAL (UCA)        

      COMPUTADOR DA CASA DE ALGUM CONHECIDO OU LAN HOUSE 

      TELEFONE CELULAR 
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8) Com qual finalidade você usa a Internet? Coloque em ordem de prioridade (1 a 6): 

       E-MAIL / REDES SOCIAIS 

       JOGOS EM GERAL 

       MÚSICA / FILMES 

       PESQUISAS EM GERAL 

       NOTÍCIAS / JORNAIS 

       OUTRA    QUAL? ___________________________________________________ 
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APÊNDICE F – Atividade 2 

 

Questionário sobre a pesquisa a inclusão digital dos estudantes do 9º ano  

 

1) Sua dupla/trio ficou responsável pela construção dos gráficos referentes a quais 

perguntas do questionário? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2) Com relação aos dados apurados, o que  vocês consideram como mais significativo? 

Comentem. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3) Consulte seus colegas e responda: 

a) A maior parte de seus colegas de turma tem computador em casa? 

 _____________________________________________________________________ 

b) Qual o meio mais usado por seus colegas de turma para acessar a Internet? 

______________________________________________________________________ 

c) Qual a rede social mais acessada por seus colegas de turma?  

______________________________________________________________________ 

d) Em quais locais seus colegas de turma mais usam o computador? 

 ______________________________________________________________________ 

e) Quantos de seus colegas de turma têm E-mail? ______________________________ 

f) Seus colegas de turma usam a Internet prioritariamente com quais finalidades? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4) Ao comparar as atividades de construção de gráficos usando o KSpread e as 

atividades de construção de gráficos feitas no caderno o que vocês acharam? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 



215 
 

5) Ao compararem os gráficos que construíram o que observaram em relação à 

apresentação dos dados? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6) Escrevam suas impressões sobre a atividade de construção de tabelas e gráficos e 

a experiência de utilizar o laptop na aula de Matemática. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G – Atividade 3 

 

Pesquisa: conhecendo as famílias dos estudantes do 9º ano 

 

1) Preencha a tabela abaixo em relação a você e seus irmãos: 

FAIXA ETÁRIA NÚMERO 

 DE IRMÃOS 

QUANTOS NÃO 

ESTÃO NA 

ESCOLA 

DOS QUE ESTUDAM 

QUANTOS ESTÃO 

MENOS DE 6 

ANOS 

  NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL? ___________ 

DE 6 A 8 ANOS   NO 1º CICLO? _________ 

DE 9 A 11 

ANOS 

  NO 1º CICLO? _________ 

NO 2º CICLO? _________ 

DE 12 A 14 

ANOS 

  NO 2º CICLO? _________ 

NO 3º CICLO? _________ 

DE 15 A 17 

ANOS 

  NO 3º CICLO? _________ 

NA EJA? _____________ 

NO ENSINO MÉDIO? __ 

MAIS DE 18 

ANOS 

  NA EJA? _____________ 

NO ENSINO MÉDIO? __ 

NA FACULDADE? ____ 

 

2) Quantas pessoas de sua família possuem curso superior (Faculdade)? ____________ 

3) Qual é o grau de estudos do seu pai? 

      Não frequentou a escola 

      1ª a 4ª série  

      5ª à 8ª série 

      Ensino Médio (2º grau)        

      Superior (Faculdade) 

      Está estudando     Série ou curso que frequenta: _____________________________ 
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4) Qual é o grau de estudos da sua mãe? 

      Não frequentou a escola 

      1ª a 4ª série  

      5ª a 8ª série 

      Ensino Médio (2º grau)        

      Superior (Faculdade) 

      Está estudando     Série ou curso que frequenta: _____________________________ 

5) Qual é o número de moradores de sua casa? _________________________________ 

6) Quantos trabalham e recebem salário? _____________________________________ 

7) Quantos trabalham de carteira assinada? ___________________________________ 

8) Seu pai mora com você? 

      SIM   

      NÃO 

Ele trabalha? 

      SIM   

      NÃO 

      APOSENTADO 

9) Sua mãe mora com você? 

      SIM   

      NÃO 

Ela trabalha? 

      SIM   

      NÃO 

      APOSENTADA 
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APÊNDICE H – Atividade 4 

 

Pesquisa eleitoral 

 

Leia com atenção os trechos de publicações extraídos de jornais com 

informações sobre a intenção de votos dos eleitores de uma determinada cidade na qual 

três candidatos disputam as eleições para prefeito. Foram realizadas três pesquisas para 

saber a preferência dos eleitores. 

 

Pesquisa de intenção de votos para prefeito mostra José na liderança 

 

Pesquisa de intenção de voto para prefeito realizada no dia 31/07/2012 traz José 

à frente na preferência dos eleitores com 36%, com 15% da preferência aparece em 

segundo lugar o candidato Pedro, seguido por Maria com 12% da preferência. 11% dos 

eleitores votarão branco/nulo e 26% não sabem em quem votar.  

 

Pesquisa de intenção de votos para prefeito mostra disputa acirrada  

 

A segunda pesquisa sobre intenções de voto para prefeito realizada no último dia 

31/08/2012 aponta que o candidato José segue na liderança com 25% da preferência do 

eleitorado, mas agora sofre pressão do segundo colocado o candidato Pedro com 22% e 

em terceiro lugar na preferência do eleitorado a candidata Maria com 18%. 10% dos 

eleitores entrevistados votarão branco/nulo e 25 % não sabem em quem votar. 

 

Pesquisa de intenção de votos mostra que  

18 % dos eleitores ainda não sabem em quem votar 

 

Pesquisa sobre intenções de voto para prefeito, realizada no último 31/09/2012, 

mostra o candidato Pedro com 28% das intenções de voto e o candidato José com 26% 

da preferência, em terceiro lugar a candidata Maria com 19%. 09% dos eleitores votarão 

em branco/nulo e 18% permanecem indecisos. 

Agora, construa o gráfico de linhas no KSpread, lançando apenas os dados 

referentes aos candidatos. 



219 
 

1) Em qual mês o candidato Pedro ultrapassou o candidato José? 

______________________________________________________________________ 

2) No período de julho a agosto qual candidato (a) apresentou queda na preferência do 

eleitorado? 

______________________________________________________________________ 

3) É correto afirmar que ele (ela) caiu na preferência do eleitorado em todas as 

pesquisas? 

______________________________________________________________________ 

4) Algum candidato (a) apresentou crescimento na preferência do eleitorado em todas as 

pesquisas? Qual/Quais? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5) Em alguma das pesquisas, a candidata Maria ultrapassou algum candidato na 

preferência do eleitorado? 

______________________________________________________________________ 

6) De acordo com o site do TRE há nesta cidade 1.860.000 eleitores. Segundo a 

pesquisa em 31/09, aproximadamente quantos destes eleitores preferem o candidato 

Pedro?_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I – Atividade 5  

 

O plano cartesiano – Funções do 1º grau 

 

1) De acordo com a função y = 2.x – 3, complete a tabela de forma a determinar os 

pares ordenados, depois confira seus resultados com os de seu colega de dupla: 

Valores de x Operações Par ordenado (x,y) 

(–3) y =  

(–2.5)   

(–2)   

(–1.5)   

(–0.5)   

0   

1.5   

2   

3.5   

 

Agora, usando o GeoGebra instalado no laptop: 

a) No campo “Entrada” digite cada um dos pares ordenados, teclando “Enter” após 

cada par ordenado digitado. Observe na “Janela de Álgebra” que cada par 

ordenado é representado por uma letra maiúscula. 

b) O que surgiu na “Janela de Visualização”? ______________________________ 

c) Clique na setinha da ferramenta  “Mover Janela de Visualização” e 

selecione  “Reduzir”. Agora na “Janela de Visualização” vá reduzindo de 

forma a que os pontos fiquem próximos. Os pontos estão espalhados por toda 

“Janela de Visualização” ou ficaram mais concentrados? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

d) Grave o arquivo: clique em “Arquivo”, clique em “Gravar Como”. Digite o 

nome do arquivo e clique em “Gravar”. 
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2) Considere a função y = – 3.x + 1, complete a tabela de forma a determinar os pares 

ordenados, depois confira seus resultados com os de seu colega de dupla: 

Valores de x Operações Par ordenado (x,y) 

(–2) y =  

(–1.5)   

(–0.5)   

(0)   

(0.5)   

1   

1.5   

2   

3   

a) Clique em “Arquivo”, clique em “Novo”. Agora no campo “Entrada” digite cada 

um dos pares ordenados, teclando “Enter” após cada par ordenado digitado.  

b) O que surgiu na “Janela de Visualização”? ________________________________ 

c) Clique na setinha da ferramenta  “Mover Janela de Visualização” e 

selecione  “Reduzir”. Agora na “Janela de Visualização” vá reduzindo de 

forma a que os pontos fiquem próximos. Os pontos estão espalhados por toda 

“Janela de Visualização” ou ficaram mais concentrados? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Considere agora qualquer função da forma y = a.x + b  onde a e b são números reais, 

o que você pensa sobre o que vai acontecer com a distribuição dos pontos desta função? 

Ficarão distribuídos seguindo a tendência dos pontos das funções das questões 1 e 2? 

Discuta com seu colega de dupla e justifique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Grave o arquivo: clique em “Arquivo”, clique em “Gravar Como”. Digite o nome do 

arquivo e clique em “Gravar”. Abra um novo arquivo. 

4) Atribua valores para a e b de forma a criar uma função y = ___ . x  + ___ 
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Agora atribua valores para x e determine alguns pares ordenados de sua função. 

Valores de x Operações Par ordenado (x,y) 

 y =  

   

   

   

   

   

   

   

 

Insira os pares ordenados no GeoGebra. O que você pode afirmar sobre a disposição dos 

pontos? 

______________________________________________________________________ 

Observando as atividades anteriores e a função do seu colega de dupla, o que você 

pensa a respeito da distribuição dos pontos das funções do tipo y = a.x + b ? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Grave o arquivo: clique em “Arquivo”, clique em “Gravar Como”. Digite o nome do 

arquivo e clique em “Gravar”. 

5) Clique na ferramenta  “Reta definida por Dois Pontos” e na “Janela de 

Visualização” escolha dois pontos quaisquer e clique sobre eles. O que apareceu na 

“Janela de Visualização”? 

______________________________________________________________________ 

6) Veja também o que aconteceu na tela do laptop do seu colega de dupla. Todos os 

pontos ficaram sobre a reta? 

______________________________________________________________________ 

7) Se você inserisse mais pares ordenados, obtidos usando a mesma fórmula da função 

que você criou, estes pontos ficariam sobre a reta ou fora dela? Por quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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8) Escreva suas impressões sobre a atividade realizada e sobre a experiência de utilizar 

o laptop e o software GeoGebra na aula de Matemática. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE J – Atividade 6  

 

O gráfico da função do 1º grau 

 

1) Usando o GeoGebra, no campo “Entrada” digite a função y = –2x + 1 e tecle “Enter”.  

Agora converse com seu colega de dupla e responda as questões: 

a) O que apareceu na “Janela de Visualização”? _______________________________ 

b) Esta função é do tipo y = ax + b? _________________________________________ 

 Em caso afirmativo, qual é o valor do coeficiente a? ____________________________ 

Qual é o valor do coeficiente b? ____________________________________________ 

c) Observando o gráfico o que podemos dizer sobre os valores de y à medida que os 

valores de x crescem? ____________________________________________________ 

d) Esta função é crescente ou decrescente? ____________________________________ 

e) Agora na ferramenta  tecle na setinha e selecione  “Interseção de Dois 

Objetos”, dê um clique na reta e no eixo x. O que apareceu na “Janela de Visualiação”? 

______________________________________________________________________ 

Quais são as coordenados do ponto? _________________________________________ 

Agora, dê um clique na reta e no eixo y. O que apareceu na “Janela de Visualiação”? 

______________________________________________________________________ 

Quais são as coordenados do ponto? _________________________________________ 

f) Quantos pontos são necessários para determinar uma reta? _____________________ 

g) A reta que passa pelos pontos (0.5,0) e (0,1) é o gráfico de qual função? 

______________________________________________________________________ 

i) Grave o arquivo. 

2) Abra um novo arquivo no GeoGebra. Considere a função y = 0.5x – 1. Digite-a no 

campo “Entrada” e tecle “Enter”. 

Converse com seu colega de dupla e responda as questões: 

a) O que apareceu na “Janela de Visualização”? ________________________________ 

b) Esta função é do tipo y = ax + b? _________________________________________ 

Em caso afirmativo, qual é o valor de a? ______________________________________ 

Qual é o valor de b? ______________________________________________________ 
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c) À medida que os valores de x crescem o que acontece com os valores de y? 

______________________________________________________________________ 

d) Esta função é crescente ou decrescente? ____________________________________ 

e) Agora na ferramenta  “Novo Ponto” tecle na setinha e selecione  

“Interseção de Dois Objetos”, dê um clique na reta e no eixo x. O que apareceu na 

“Janela de Visualização”? 

______________________________________________________________________ 

Quais são as coordenados do ponto? _________________________________________ 

Agora, dê um clique na reta e no eixo y. O que apareceu na “Janela de Visualização”? 

______________________________________________________________________ 

Quais são as coordenados do ponto? _________________________________________ 

f) Quantos pontos são necessários para determinar uma reta? _____________________ 

g) A reta que passa pelos pontos (2,0) e (0,-1) é o gráfico de qual função? 

______________________________________________________________________ 

h) Grave o arquivo. 

3) Peça para o seu colega de dupla pensar em um par ordenado (um valor para x e outro 

valor para y). Pergunte a ele em que par ordenado pensou e registre-o: (     ,      ).  

Agora é a sua vez. Imagine um par ordenado e registre-o (      ,      ). 

a) Abra um novo arquivo no GeoGebra. No campo “Entrada” digite os pares ordenados. 

O que apareceu na “Janela de Visualização”? __________________________________ 

b) Clique na ferramenta  “Reta definida por Dois Pontos”, e, na “Janela de 

Visualização”, dê um clique em cada ponto.  O que apareceu na “Janela de 

Visualização”?__________________________________________________________ 

c) Qual é a função que tem como gráfico a reta que passa pelos pontos que você e seu 

colega escolheram? Sugestão: observe na “Janela de Álgebra”. 

______________________________________________________________________ 

4) Considerando as atividades de construção do gráfico da função realizadas em papel 

quadriculado e as realizadas usando o laptop e o GeoGebra, vocês perceberam alguma 

vantagem em usar o laptop? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

5) Escrevam suas impressões sobre a atividade envolvendo o gráfico da função do 1º 

grau e sobre a experiência de utilizar o laptop e o GeoGebra na aula de Matemática. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Grave o arquivo. 
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APÊNDICE K – Atividade 7  

 

A raiz da função do 1º grau 

 

1) Usando o GeoGebra, no campo “Entrada” digite a função y = 4x+1 e tecle “Enter”.  

Na ferramenta  “Novo Ponto” tecle na setinha e selecione  “Interseção de 

Dois Objetos”, dê um clique na reta e no eixo x.  

Agora observe na Janela de Álgebra, converse com seu colega de dupla e responda as 

questões: 

a) Quando a reta intercepta o eixo x, qual é o valor de x?  ________________________ 

b) Quando a reta intercepta o eixo x, qual é o valor de y? ________________________ 

c) Para y = 0 então x = ________ é a ___________ da função. 

d) Qual é o valor do coeficiente a? __________________________________________ 

e) Qual é o valor do coeficiente b? __________________________________________ 

f) Qual é o valor de  
  

 
   ? _________________________________________________ 

g) Qual é a representação decimal de 
  

 
 ? ____________________________________ 

h) Grave o arquivo. 

2) Abra um novo arquivo no GeoGebra.  

Considere a função y  + 2x = –3. Digite-a no campo “Entrada” e tecle “Enter”. 

Na ferramenta  “Novo Ponto” tecle na setinha e selecione  “Interseção de 

Dois Objetos”, dê um clique na reta e no eixo x.  

Agora observe a “Janela de Álgebra”, converse com seu colega de dupla e responda as 

questões: 

a) Quando a reta intercepta o eixo x, qual é o valor de x?  ________________________ 

b) Quando a reta intercepta o eixo x, qual é o valor de y? ________________________ 

c) Para y = 0 então x = _________ é a ___________ da função. 

d) Qual é o valor do coeficiente a? __________________________________________ 

e) Qual é o valor do coeficiente b? __________________________________________ 

f) Qual é o valor de  
  

 
  ? _________________________________________________ 

g) Qual é a representação decimal de 
  

 
 ? ____________________________________ 
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h) Grave o arquivo. 

3) Considere uma função da forma y = a.x + b. 

a) Pense em um valor para o coeficiente a e registre-o: 

____________________________ 

b) Peça ao seu colega de dupla para falar um valor para o coeficiente b,registre-o: 

______________________________________________________________________ 

c) Qual é a função obtida? _________________________________________________ 

Abra um novo arquivo no GeoGebra.  

Digite a função no campo “Entrada” e tecle “Enter”. 

Na ferramenta  “Novo Ponto” tecle na setinha e selecione  “Interseção de 

Dois Objetos”, dê um clique na reta e no eixo x.  

Agora converse com seu colega de dupla e responda as questões: 

d) Quando a reta intercepta o eixo x, qual é o valor de x?  ________________________ 

e) Quando a reta intercepta o eixo x, qual é o valor de y? ________________________ 

f) Para y = 0 então x = __________ é a ______________ da função. 

g) Qual é o valor do coeficiente a? __________________________________________ 

h) Qual é o valor do coeficiente b? __________________________________________ 

i) Qual é o valor de 
  

 
? _________________________________________________ 

j) Qual é a representação decimal de 
  

 
? ____________________________________ 

Grave o arquivo. 

4) Considere uma função da forma y = a.x + b. 

Juntamente com seu colega de dupla, responda: 

a) Para y = 0 qual é o valor de x? ___________________________________________ 

b) Para y = 0, então x = _____________ é a _______________ da função. 

5) Juntamente com seu colega de dupla determine a raiz de cada uma das funções: 

 Função Raiz 

a) y = 2x – 6 x =  

b) y = – 4x + 8 x = 

c) y = 0.2x + 3  

d) 2x + 3y = –2  

e) y – 2x = 8  
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6) Com seu colega descubra qual é a lei de formação da função que tem como gráfico a 

reta: 

                                   

7) Considerando as atividades de descoberta da raiz de uma função do 1º grau do livro 

didático, as atividades propostas pelo professor realizadas no caderno e as realizadas 

usando o GeoGebra, vocês perceberam alguma vantagem em usar o computador? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8) Escrevam suas impressões sobre a atividade envolvendo o cálculo da raiz da função 

do 1º grau e sobre a experiência de utilizar o laptop e o GeoGebra na aula de 

Matemática. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

y 

x 
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APÊNDICE L – Atividade 8 

 

A função do 2º grau 

 

1) Usando o GeoGebra, no campo “Entrada” digite a função y = -x
2
 + 8x. 

Converse com seu colega de dupla e responda as questões.  

a) O que apareceu na tela? _________________________________________________ 

b) O gráfico da função é uma ___________________  chamada parábola. 

2) Considere a função y = x
2
. 

Juntamente com seu colega, complete a tabela de forma a obter alguns pontos 

pertencentes ao gráfico da função: 

x y = x
2 

(x;y) 

(–5)   

(–4)   

(–3.5)   

(-2)   

(–1.5)   

(–1)   

0   

1   

2   

3   

4   

5   

 

Agora no GeoGebra abra um outro arquivo e insira os pontos no campo “Entrada”. Na 

ferramenta  “Elipse” clique na setinha e selecione  “Cônica definida por 

Cinco Pontos”. Escolha cinco pontos quaisquer dos que você inseriu e dê um clique em 

cada um. O que surge na tela? ______________________________________________ 

Todos os pontos que você inseriu estão sobre a curva? __________________________ 
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3) Uma função do 2º grau é da forma y = ax
2
 + bx + c . Juntamente com seu colega de 

dupla atribua valores para os coeficientes a, b, c. Registre a função que foi criada: 

______________________________________________________________________ 

Agora abra outro arquivo no GeoGebra e digite a função no campo “Entrada”. O que 

apareceu na tela? ________________________________________________________ 

 

 

4) Considere a função y = ax
2
 + 3x – 2. Peça a seu colega para falar um valor positivo 

para o coeficiente a. Registre a função _______________________________________  

Abra outro arquivo no GeoGebra e insira a função no campo “Entrada”. Grave o 

arquivo. Desenhe o formato do gráfico da função que apareceu na tela: 

 

 

 

 

 

 

Novamente, peça ao seu colega para falar um valor negativo para o coeficiente a. 

Registre a função _______________________________________________________. 

Abra outro arquivo no GeoGebra e insira a função no campo “Entrada”. Grave o 

arquivo.  Desenhe o formato do gráfico da função que apareceu na tela: 

 

 

 

 

 

 

5) Converse com seu colega e discuta como fica a concavidade da parábola em  cada 

uma das funções: 

a) y = –3x
2
 – 6   _________________________________________________________ 

b) y = 5x
2
 + 3x  _________________________________________________________  

c) y = 2x
2
 – 9x – 5  _______________________________________________________ 

d) y = – x
2
 + 20x ________________________________________________________ 

O gráfico de uma função do 2º grau é uma curva chamada parábola. 
 

Quando o coeficiente a é 

positivo, a concavidade da 

parábola é voltada pra cima e o 

gráfico se parece com o que 

você desenhou ao lado. 

 

Quando o coeficiente a é 

negativo, a concavidade da 

parábola é voltada pra baixo, o 

gráfico se parece com o que 

você desenhou ao lado. 

 

y 

y 

x 

x 
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6) Construa o gráfico da função y = -x
2
 + 10x – 16 no GeoGebra. Converse com seu 

colega de dupla e responda as questões: 

A curva intercepta o eixo x? _______________________________________________  

Em caso afirmativo, qual é a raiz da função/quais são as raízes da função? 

______________________________________________________________________ 

Grave o arquivo. 

7) Construa o gráfico da função y = x
2
 - 9x +18 no GeoGebra. Converse com seu colega 

de dupla e responda as questões: 

A curva intercepta o eixo x? _______________________________________________ 

Em caso afirmativo, qual é a raiz da função/quais são as raízes da função? 

______________________________________________________________________  

Grave o arquivo. 

8) Construa o gráfico da função y = - 5x
2
  no GeoGebra. 

Converse com seu colega de dupla e responda as questões: 

A curva intercepta o eixo x? _______________________________________________  

Em caso afirmativo, qual é a raiz da função/quais são as raízes da função? 

______________________________________________________________________ 

Grave o arquivo. 

9) Construa o gráfico da função y = x
2
 + 1 no GeoGebra. 

Converse com seu colega de dupla e responda as questões: 

A curva intercepta o eixo x? _______________________________________________  

Em caso afirmativo, qual é a raiz da função/quais são as raízes da função? 

______________________________________________________________________  

Grave o arquivo. 

10) Observe as atividades anteriores e converse com seu colega para responder a 

seguinte questão: toda função do 2º grau tem raízes?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

11) Considerando as atividades de construção do gráfico da função do 2º grau realizadas 

no papel quadriculado e as realizadas usando o laptop e o GeoGebra, vocês perceberam 

alguma vantagem em usar o computador? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

12) Escrevam suas impressões sobre a atividade envolvendo o gráfico da função do 2º 

grau e sobre a experiência de utilizar o laptop e o GeoGebra na aula de Matemática. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE M – Atividade 9  

 

A circunferência 

 

1) Na guia “Exibir” do GeoGebra desabilite “Eixos”. 

Usando a Ferramenta  “Círculo dados Centro e Um de seus Pontos” clique em 

duas regiões da “Janela de Visualização” de tal forma que o círculo fique visível.  

Agora use a ferramenta  “Reta Definida por Dois Pontos” clique no ponto do 

centro da curva e no ponto que está destacado sobre a curva.  

Na ferramenta  “Novo Ponto” clique na seta e selecione a ferramenta  

“Interseção de Dois Objetos” dê um clique na reta e outro na curva. 

Na ferramenta  ”Reta Definida por Dois Pontos” clique na seta e selecione 

 “Segmento definido por Dois Pontos” clique em cada um dos pontos que estão 

destacados na curva. Na janela de Álgebra clique na bolinha ao lado da equação da reta, 

para que ela não seja exibida. 

Na ferramenta  “Ângulo” clique na seta e selecione a ferramenta  

“Distância, Comprimento ou Perímetro”. Dê um clique no diâmetro do círculo. Qual é o 

comprimento do diâmetro do círculo? Registre-o na linha 1 da tabela abaixo.  

Agora use a ferramenta  “Distância, Comprimento ou Perímetro” e dê um clique 

na curva para calcular seu comprimento. O que surge na “Janela de Visualização”? 

Registre a medida na linha 1 da tabela abaixo.  

Abra um novo arquivo, repita os passos de forma a obter outras medidas para o 

Diâmetro e para o Perímetro dos círculos construídos e complete as demais linhas da 

tabela, depois calcule a razão entre as medidas do Perímetro e do Diâmetro com 

aproximação de duas casas decimais:  
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 Perímetro Diâmetro (Perímetro) : (Diâmetro) 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Converse com seu colega e discuta sobre o valor encontrado na divisão entre as medidas 

do Perímetro e do Diâmetro. Registre o que vocês concluíram: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2) Converse com seu colega e expresse o Perímetro do círculo em função da medida do 

Diâmetro: 

______________________________________________________________________ 

3) Abra um novo arquivo no GeoGebra.  Na ferramenta  “Circulo dados Centro e 

Um de seus Pontos” clique na seta e selecione a ferramenta  “Círculo dados 

Centro e Raio” dê um clique na “Janela de Visualização”. Digite um valor para o “Raio” 

e clique “OK”. 

 

O que surgiu na “Janela de Visualização”? ___________________________________ 

Selecione a ferramenta  “Novo Ponto” e dê um clique sobre a curva.  

Agora use a ferramenta  “Reta Definida por Dois Pontos” clique no ponto do 

centro da curva e no ponto que está destacado sobre a curva.  
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Na ferramenta  “Novo Ponto” clique na seta e selecione a ferramenta  

“Interseção de Dois Objetos” dê um clique na reta e outro na curva. 

Na ferramenta  ”Reta Definida por Dois Pontos” clique na seta e selecione 

 “Segmento definido por Dois Pontos” clique em cada um dos pontos que estão 

destacados na curva.  

Na ferramenta  “Ângulo” clique na seta e selecione  “Distância, 

Comprimento ou Perímetro”. Dê um clique diâmetro do círculo. Qual é o comprimento 

do diâmetro do círculo? ___________________________________________________ 

Você se lembra do valor que escolheu para a medida do raio? A medida do Diâmetro é 

quantas vezes a medida do raio? ____________________________________________ 

4) Repita os procedimentos do exercício 3) obtenha outros círculos a partir dos valores 

de raio indicados: 

 Raio  Diâmetro 

1 1.5  

2 2.6  

3 3.7  

Converse com seu colega, comparem as medidas do Diâmetro e do Raio e expresse o 

Diâmetro (D) em função do Raio (r). 

______________________________________________________________________ 

5) Converse com seu colega e expresse o Perímetro do círculo em função da medida do 

raio: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6) Ao comparar a atividade de calcular o Perímetro do círculo usando o paquímetro, a 

fita métrica e os objetos circulares com as atividades de cálculo do Perímetro usando o 

GeoGebra o que vocês acharam? 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

7) Escreva suas impressões sobre a atividade realizada e sobre a experiência de utilizar 

o laptop e o software GeoGebra nas atividades de Geometria. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE N – Atividade 10 

 

O círculo 

 

1) Na Guia “Exibir” do GeoGebra desabilite “Eixos” e “Janela de Álgebra”. 

Na ferramenta  ”Polígono” clique na seta e selecione  “Polígono 

Regular”. Clique em duas regiões da “Janela de Visualização”. Na caixa 

 

Digite 4 e clique em “OK”. Que polígono apareceu na “Janela de Visualização”? 

______________________________________________________________________ 

Agora na ferramenta  “Circulo dados Centro e Um de seus Pontos” clique na seta 

e selecione  “Circulo definido por Três Pontos”. Na “Janela de Visualização” 

clique em três vértices do polígono. 

Agora na ferramenta  “Ângulo” clique na seta e selecione  “Área”. Dê um 

clique dentro do polígono e anote a medida de sua área na tabela abaixo. Dê um clique 

na curva e anote a medida da área do círculo na tabela abaixo. Calcule a razão entre a 

área do polígono e a área do círculo e registre na tabela. 

Repita os procedimentos de forma a completar a tabela 

Número de lados do 

polígono 

Área do polígono 

regular 

Área do círculo Razão entre a área do 

polígono e a área do 

círculo 

4    

5    

8    

10    

20    

100    
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2) Compare a área do polígono regular inscrito com a área do círculo à medida que 

aumentamos o número de lados do polígono. Converse com seu colega e registre a que 

conclusão chegaram ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3) Observe o que acontece com a razão entre as áreas à medida que o número de lados 

do polígono regular inscrito aumenta. Converse com seu colega sobre para qual valor a 

razão entre as áreas está se aproximando. Registre o que vocês pensam a respeito 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Grave o arquivo com suas construções. 

4) No menu “Arquivo” selecione “Abrir ...” e dê um clique duplo em 

“Atividade0811”
23

: 

 

Movimente os “Controles Deslizantes” “raio1” e “n” e observe o que acontece com as 

figuras. Escolha um valor para o “raio1” e faça o valor de “n” variar. Converse com seu 

colega sobre o número de setores circulares do círculo e o que acontece com a figura 

abaixo do círculo à medida que o número de setores circulares aumenta. Registre o que 

vocês pensam a respeito: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                                           
23

 Arquivo com o aplicativo mencionado anteriormente e que foi copiado do pendrive para cada laptop. 
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5)  Observe que a base superior da figura tem a metade dos arcos nos quais o círculo foi 

dividido. A outra metade se encontra na base inferior da figura. Você se lembra de qual 

é a fórmula para calcular o comprimento da circunferência? Registre-a:  

______________________________________________________________________ 

Juntamente com seu colega, determine qual é o comprimento das bases inferior e 

superior da figura  

                                      

______________________________________________________ 

6) Imagine agora que o círculo foi divido em uma quantidade muito grande de setores 

circulares. 

                        

                   

A figura abaixo do círculo vai tomando a forma de qual quadrilátero? Converse com seu 

colega e registre as conclusões a que chegaram  ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7) Como calculamos a área deste quadrilátero? ________________________________ 

Converse com seu colega e expressem a área da figura em função do raio r do círculo 

______________________________________________________________________ 

π.r  

r r 
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Se juntarmos a área de todos os setores circulares que formam a figura teremos também 

a área do círculo. Qual é então a área do círculo? 

______________________________________________________________________ 

8) Escreva suas impressões sobre a atividade realizada e sobre a experiência de utilizar 

o laptop e o software GeoGebra nas atividades de Geometria. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


