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RESUMO 

 

O principal objetivo deste estudo foi verificar as contribuições que a utilização dos 

dispositivos móveis (telefones celulares e smartphones) como instrumentos mediáticos 

de aprendizagem podem oferecer para o processo de ensino do conceito de funções de 

primeiro grau para alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública do 

estado de Minas Gerais. Outro objetivo importante foi a elaboração de atividades 

curriculares que visam promover o desenvolvimento da aprendizagem móvel no 

processo de ensino de conteúdos matemáticos em uma perspectiva pedagógica que torne 

as aulas dinâmicas, interativas e inovadoras. Assim, para que esses objetivos fossem 

atingidos, a revisão de literatura buscou fundamentos no estudo da Utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas Escolas, nas Ferramentas 

Cognitivas de Aprendizagem, na Aprendizagem Móvel em Sala de Aula, na Cognição 

Corporificada, Situada e Distribuída, nas Bases Teóricas da Mediação e na 

Conceituação de Funções do Primeiro Grau. Durante a condução deste estudo, os dados 

coletados foram analisados e interpretados com a utilização dos pressupostos da Teoria 

Fundamentada, que é uma metodologia analítica que visou a elaboração de uma teoria 

que emergiu da categoria central que foi identificada por meio das codificações aberta, 

axial e seletiva. Assim, com base na análise e interpretação dos dados, a questão de 

investigação foi respondida por meio da identificação de cinco categorias relacionadas 

com a utilização dos dispositivos móveis em ambientes internos e externos à sala de 

aula. Os resultados mostram que os participantes deste estudo trabalharam de maneira 

colaborativa e interativa para a realização das atividades propostas por meio da 

utilização dos dispositivos móveis como parceiros intelectuais no processo de aquisição 

do conhecimento matemático. Esses dispositivos auxiliaram os participantes a 

relacionarem as atividades realizadas no cotidiano com os conteúdos matemáticos 

estudados em sala de aula. Esses resultados também possibilitaram a elaboração de um 

produto educacional denominado Caderno de Sugestões que foi baseado nas atividades 

desenvolvidas durante a condução do trabalho de campo desta pesquisa. Espera-se que 

este estudo possa contribuir para o desenvolvimento de investigações que possibilitem a 

utilização de metodologias inovadoras que tenham por objetivo facilitar o ensino e a 

aprendizagem de conteúdos matemáticos por meio da utilização de ferramentas 

tecnológicas em sala de aula. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of this study was to verify contributions that the use of mobile 

devices (cell and smartphones) as mediatic learning tools can offer to the process of 

teaching the concept of first-degree functions to high school students in a public school 

in the state of Minas Gerais. Another important objective was the development of 

curricular activities that aim to promote the development of mobile learning in the 

process of teaching mathematical content in an educational perspective that makes 

dynamic, interactive, and innovative lessons. Therefore, for these goals to be achieved, 

the literature review sought fundamentals in the study of the Use of Information and 

Communication Technologies (ICT) in Schools, in the Learning Cognitive Tools, in the 

Mobile Learning in Classrooms, in the Embodied, Situated, and Distributed Cognition, 

in the Theoretical Basis of Mediation, and in the Conceptualization of First-degree 

Functions. During the study, data were analyzed and interpreted by using the 

assumptions of Grounded Theory, which is an analytical methodology aimed at crafting 

a theory that emerged from the central category identified through open, axial, and 

selective coding. Thus, based on the analysis and interpretation of data, the research 

question was answered through the identification of five categories related to the use of 

mobile devices inside and outside of the classrooms environments. The results show 

that participants of this study worked in a collaborative and interactive way on the 

achievement of the proposed activities with mobile devices as intellectual partners in the 

process of the acquisition of mathematical knowledge. These devices also helped 

participants to relate activities they perform in daily life with the mathematical contents 

studied in classroom. These results also enabled the development of an educational 

product named Suggestions Booklet, which was based on the activities developed 

during the conduction of the fieldwork of this research. It is hoped that this study may 

contribute to the development of investigations that enable the use of innovative 

methodologies that aim to facilitate the teaching and learning of mathematical contents 

with technological tools in classroom. 

 

Keywords: Mobile Devices, Mediatic Instruments, First-degree Functions Concepts, 

Mobile Learning, Grounded Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

MINHA TRAJETÓRIA RUMO À PROBLEMÁTICA DO ESTUDO: A 
UTILIZAÇÃO DO TELEFONE CELULAR OU SMARTPHONE EM SALA DE 

AULA 

 

Inicialmente, a professora-pesquisadora teve contado com a pesquisa na área de 

tecnologia e educação em seu trabalho de conclusão de curso (TCC) da graduação. 

Nesse trabalho foi realizada uma pesquisa sobre a utilização do software educativo 

Winplot como um recurso didático-pedagógico para a aprendizagem de conteúdos da 

Geometria Analítica para os alunos do 3º ano do Ensino Médio. De acordo com os 

resultados obtidos nesse trabalho científico de pesquisa, os alunos participantes desse 

projeto relataram que tiveram uma experiência gratificante com a utilização desse 

recurso tecnológico, pois a aprendizagem desses conteúdos pelos alunos ocorreu de uma 

maneira natural e investigativa. 

Durante a condução dessa pesquisa, os alunos realizaram uma prática 

investigativa por meio da utilização de um roteiro relacionado com o software Winplot 

por meio do qual podiam perceber os diferentes comportamentos de uma determinada 

reta no plano cartesiano, que possuía coeficientes angulares e lineares distintos. Os 

resultados obtidos com essa pesquisa mostram que, em sua maioria, esses alunos 

extrapolaram o roteiro proposto, que eram limitados às funções do primeiro grau, com 

atividades que envolviam a alteração dos coeficientes angular e linear, demonstrando 

curiosidade em traçar gráficos das funções do primeiro e segundo grau e hiperbólicas, 

bem como realizar alterações em seus coeficientes para observar o comportamento 

dessas funções. 

Assim, o tema escolhido para essa pesquisa está relacionado com a utilização de 

computadores e softwares educativos no ensino e aprendizagem em Matemática a partir 

da reflexão da professora-pesquisadora sobre os métodos de ensino utilizados nas 

escolas, que desconsideram as vivências extraclasses dos alunos. Contudo, apesar de 

que a preocupação com esse tema seja atual, há duas décadas, Machado (1995) 

constatou a importância da utilização da tecnologia para estimular a investigação de 

conteúdos curriculares por meio do trabalho colaborativo. Dessa maneira, em “uma rede 
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as relações entretecem-se, articulam-se em teias, em redes, construídas social e 

individualmente, e em permanente estado de atualização” (MACHADO, 1995, p. 138). 

 De acordo com esse contexto, o “conhecimento é construído pelas pessoas a 

partir da busca por respostas a problemas e situações vividas em um meio social e 

cultural” (ARAÚJO, 2007, p. 62). Então, a partir da década de 1990, a utilização dos 

recursos tecnológicos começou a ser considerada como uma possibilidade para a 

inserção dessas vivências em sala de aula visando possibilitar o processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos, desmistificando a percepção de que ensinar 

matemática é um processo mecânico e difícil (MACHADO, 1995). 

Nesse direcionamento, os resultados do estudo conduzido por Genossar, Botzer 

e Yerushalmy (2008) mostraram que a contribuição do ambiente de telefonia móvel 

tornou a aplicação da matemática mais dinâmica. Essa abordagem auxiliou os alunos na 

execução de tarefas curriculares baseadas em suas experiências cotidianas, que 

possibilitaram a melhoria da aprendizagem dos conteúdos propostos em sala de aula. 

Dessa maneira, a professora-pesquisadora possui um ponto de vista no qual a 

utilização de recursos tecnológicos como os smartphones1 pode trazer progressos para o 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos, como por exemplo, os 

conceitos de funções de primeiro grau. Nesse sentido, no final da década de 1990, 

Gravina e Santarosa (1998) argumentavam que os ambientes informatizados possuem 

potencial pedagógico para auxiliar os alunos na busca de soluções para os obstáculos 

existentes no processo de ensino e aprendizagem desses conteúdos. 

Os ambientes informatizados estão relacionados com a utilização da informática 

na educação, principalmente com referência às possibilidades educacionais 

proporcionadas pelos avanços tecnológicos e pela agilidade e dinamicidade do mundo 

contemporâneo. Esses ambientes proporcionam novas possibilidades, oportunidades e 

desafios para o trabalho pedagógico desencadeado no ambiente educacional 

(COBCROFT, TOWERS, SMITH e BRUNS, 2006). 

A evolução dos ambientes informatizados possibilitou o desenvolvimento de 

estratégias inovadoras para a condução do processo de ensino e aprendizagem de 

conteúdos curriculares por meio da mediação de instrumentos tecnológicos 

                                                 
1O smartphone expande as funções do telefone celular, pois disponbiliza os recursos do PDA (Personal 
Digital Assistant), câmera, vídeo, da conectividade com a internet e das mensagens on-line em um único 
dispositivo móvel. Assim, esse dispositivo expande a capacidade do telefone celular, pois possui um 
minicomputador portátil que contém aplicativos pré-carregados e um sistema operacional que pode 
executar programas baixados (CORBEIL e VALDES-CORBEIL, 2007). 
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(MAGDALENA e COSTA, 2003). Uma dessas estratégias está relacionada com a 

utilização dos dispostivos móveis na educação (KINSHUK  e CHEN, 2005), que 

também podem ser utilizados no processo de ensino e aprendizagem em matemática 

(DAHER, 2009).  

Nesse contexto, os ambientes informatizados podem ser considerados como 

ciberespaços por meio dos quais a comunicação surge mediante a interconexão entre os 

diversos tipos de computadores conectados à internet. No entanto, o ciberespaço 

também se desenvolve na relação dos indivíduos com outras tecnologias, que são 

desencadeadas por meio de comunicações síncronas (JUNGBLUT, 2004), como, por 

exemplo, a utilização dos dispositivos móveis. Assim, o “termo [ciberespaço] especifica 

não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo 

oceânico de informações que (...) abriga, assim como os seres humanos que navegam e 

alimentam esse universo” (LÉVY, 1999. p. 17). 

Diante desse ponto de vista, além do papel facilitador dos recursos tecnológicos 

no decorrer do processo de ensino e aprendizagem em Matemática, o ciberespaço pode 

ser considerado como um: 

(...) meio de comunicação ou mídia. Ele reúne, integra e redimensiona 
uma infinidade de mídias e interfaces. Podemos encontrar desde 
mídias como: jornal, revista, rádio, cinema, tv bem como uma 
pluralidade de interfaces que permitem comunicações síncronas e 
assíncronas a exemplo dos chats, listas e fórum de discussão, blogs 
dentre outros. Neste sentido o ciberespaço além de se estruturar como 
um ambiente virtual de aprendizagem universal que conecta redes 
sócio-técnicas do mundo inteiro permite que grupos/sujeitos possam 
formar comunidades virtuais fundadas para fins bem específicos 
(SANTOS e OKADA, 2003, p. 4). 

 

De acordo com essa asserção, o ciberespaço pode ser considerado como um dos 

principais pontos de apoio para a ocorrência de um processo contínuo de ensino e 

aprendizagem em Matemática que visa a integração e a participação de uma inteligência 

coletiva docente e discente que poderá viabilizar a produção (BOHN, RAUPP, BESS e 

LUZ, 2010) do conhecimento matemático. Esse contexto possibilitou que a professora-

pesquisadora utilizasse vários recursos tecnológicos na preparação de suas aulas como o 

notebook, o tablet e o smartphone, pois a sociedade está vivenciando uma revolução 

tecnológica que: 

(...) caracteriza-se pela transformação acelerada no campo 
tecnológico, com consequências no mercado de bens, serviços e 
consumo; no modo de organização dos trabalhadores; no modo de 
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produção; na educação/qualificação dos trabalhadores e nas relações 
sociais (PINTO, 2004, p. 3-4). 

 

Nesse direcionamento, as diretrizes propostas pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN (BRASIL, 2000b) para o ensino médio apontam que a “formação do 

aluno deve ter como alvo principal a aquisição2 de conhecimentos básicos, a preparação 

científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de 

atuação” (BRASIL, 2000b, p. 5). De acordo com essa asserção, a: 

(...) nova sociedade, decorrente da revolução tecnológica e seus 
desdobramentos na produção e na área da informação, apresenta 
características possíveis de assegurar à educação uma autonomia ainda 
não alcançada. Isto ocorre na medida em que o desenvolvimento das 
competências cognitivas e culturais exigidas para o pleno 
desenvolvimento humano passa a coincidir com o que se espera na 
esfera da produção (BRASIL, 2000b, p. 11). 

 

Em concordância com essa perspectiva, o ensino médio tornou-se o lócus 

adequado para a realização da investigação proposta nesse estudo, pois um de seus 

principais objetivos foi investigar a interação dos alunos com o conhecimento 

matemático proporcionado pelo estudo de funções de primeiro grau em um ambiente de 

aprendizagem informatizado. Essa interação foi investigada por meio da utilização de 

dispositivos móveis, como, por exemplo, os smartphones, que foram utilizados como 

instrumentos mediáticos para o ensino e aprendizagem desse conteúdo matemático que 

é desencadeado em sala de aula. Dessa maneira, o ambiente informatizado foi escolhido 

para a condução dessa pesquisa, pois é importante ressaltar a existência de uma 

interação entre a: 

(...) incorporação da mídia-educação à prática pedagógica com o 
propósito de formar continuamente indivíduos éticos, construtores 
críticos da sociedade, que utilizem mídia na perspectiva da Tecnologia 
Educacional, sem distanciar da condição humana, com princípios 
voltados para os valores humanos (BOHN et. al, 2010, p.7). 

 

Então, esse tipo de interação pode proporcionar aos alunos a: 

                                                 
2A aquisição do conhecimento é um processo fundamental para a sobrevivência dos indivíduos. Essa 
aquisição é obtida por meio de diferentes fontes, como, por exemplo, pelas experiências pessoais, 
profissionais e acadêmicas, pela tradição e pela intuição. Assim, a aquisição de conhecimento pode ser 
considerada como um processo de absorção e armazenamento de novas informações na memória. O 
sucesso desse processo é, muitas vezes, medido pela maneira como essas informações podem ser, 
posteriormente, lembradas ou recuperadas da memória. O processo de armazenamento e recuperação 
dessas informações depende de sua apropriação, representação, organização, transmissão e estruturação 
(KUHN, GARCIA-MILA, ZOHAR e ANDERSEN, 1995).   
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(...) organicidade dos conhecimentos [que] fica mais evidente ainda 
quando o Art. 36 da LDB estabelece, em seu parágrafo 1º, as 
competências que o aluno, ao final do Ensino Médio, deve 
demonstrar: 
§ 1º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão 
organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando 
demonstre: 
I - domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção moderna; 
II - conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
III - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia 
necessários ao exercício da cidadania (BRASIL, 2000b, p. 17–18). 

 

De acordo com esse contexto, a professora-pesquisadora se conscientizou sobre 

a necessidade de que as práticas educacionais precisam estar permeadas com a 

utilização das tecnologias em sala de aula. A partir desse ponto de vista, surgiram 

questionamentos sobre a utilização da internet e dos smartphones pelos alunos do 

ensino médio como um instrumento mediático para favorecer o ensino e aprendizagem 

em Matemática, pois na escola na qual a professora-pesquisadora leciona houve a 

liberação do sinal da internet sem fio (wireless) em setembro de 2013, que 

disponibilizou esse acesso para os alunos. 

Nessa escola, houve uma votação entre os professores para verificar se os alunos 

teriam acesso à senha do sinal da internet. Depois de uma disputa acirrada foi 

autorizada a liberação desse sinal para os alunos. Contudo, muitos professores da escola 

defendem que o telefone celular é prejudicial para as aulas, pois pode tirar a 

concentração dos alunos direcionando-os para outras atividades como os jogos, os 

aplicativos e as redes sociais. 

Assim, em uma determinada aula, a professora-pesquisadora questionou os seus 

alunos sobre a matéria lecionada no ano anterior que estava relacionada com as 

propriedades dos triângulos. A professora-pesquisadora constatou que os seus alunos 

não sabiam responder esse questionamento, pois era específico sobre um conteúdo 

relacionado com a geometria plana. Então, a professora-pesquisadora questionou os 

seus alunos sobre a utilização do smartphone para que pudessem pesquisar esse 

conteúdo geométrico na internet. Os alunos se mostraram surpresos e interessados com 

a proposta e, imediatamente, realizaram pesquisas virtuais para a obtenção de respostas, 

que foram localizadas em diferentes sites de busca. Os alunos também discutiram sobre 

qual dos sites pesquisados forneceu a melhor resposta para o questionamento 

previamente elaborado. 



26 
 

Então, a partir desse momento, a professora-pesquisadora se conscientizou sobre 

a necessidade de utilização de ferramentas tecnológicas disponíveis em sala de aula, 

como por exemplo, o smartphone como um instrumento mediático para o ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos relacionados com o estudo de funções de 

primeiro grau. Dessa maneira, elaborou-se o seguinte questionamento de investigação 

que contribuirá para solucionar a problemática desse estudo e determinar o produto 

educacional dessa dissertação: 

 

Quais são as contribuições que a utilização dos dispositivos móveis como 

instrumentos mediáticos de aprendizagem podem oferecer para o processo de 

ensino do conceito de funções de primeiro grau para alunos do primeiro ano do 

ensino médio? 

 

De acordo com esse questionamento, esse estudo tem como objetivo analisar as 

possibilidades didático-pedagógicas desses instrumentos tecnológicos para descrever as 

contribuições de sua utilização em sala de aula por meio da proposição de uma 

metodologia de ensino inovadora para o ensino do conceito de funções do primeiro grau 

para alunos do primeiro ano do ensino médio de uma escola pública do estado de Minas 

Gerais. 

O caminho percorrido para se obter uma resposta para esse questionamento de 

investigação teve início com uma pesquisa sobre dissertações e teses relacionadas com a 

problemática desse estudo. Houve também a realização de uma revisão de literatura 

inicial em livros e publicações constantes em artigos de periódicos científicos nacionais 

e internacionais, em português, inglês e espanhol, relacionados com o tema dessa 

pesquisa para auxiliar a professora-pesquisadora na coleta, análise e interpretação dos 

dados, contribuindo também para a elaboração do produto educacional. 

Finalizando a parte introdutória desse estudo, ressalta-se que essa dissertação foi 

organizada em 5 (cinco) capítulos, sendo complementada pela Introdução, 

Considerações Finais, Referências Bibliográficas, Apêndices e Anexos. Nesse sentido, a 

organização desse relatório de pesquisa segue a estrutura abaixo: 

Introdução: mostra os questionamentos pessoais e descreve a experiência 

profissional da professora-pesquisadora que a direcionou para a problemática desse 

estudo. Essa parte introdutória também descreve os motivos que conduziram a 
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professora-pesquisadora ao desenvolvimento dessa pesquisa no intuito de determinar 

uma resposta para a questão de investigação de acordo com a fundamentação teórica 

utilizada e a metodologia adotada para essa investigação. 

Capítulo I: contém a revisão de literatura pertinente ao tema estudado, sendo 

composto pelos tópicos que embasaram essa pesquisa: Utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) nas Escolas, Aprendizagem Móvel3 em Salas de 

Aula, Ferramentas Cognitivas de Aprendizagem, Cognição Corporificada, Situada e 

Distribuída, Dispositivos Móveis e a Teoria Mediação e Conceituando Funções do 

Primeiro Grau. 

Capítulo II: descreve a metodologia adotada para essa investigação, explicitando 

os passos e as escolhas metodológicas realizadas pela professora-pesquisadora, 

caracterizando os participantes desse estudo, apresentando os instrumentos de coleta de 

dados, detalhando os procedimentos metodológicos e explicitando a análise dos dados. 

Capítulo III: apresenta os resultados parciais da análise dos dados quantitativos e 

qualitativos de acordo com os pressupostos da Teoria Fundamentada e com 

embasamento no referencial teórico estudado na revisão de literatura. Esse capítulo 

também analisará as respostas dadas pelos participantes aos questionários e às 

atividades propostas no registro documental, pois visa a determinação da codificação 

aberta, que será obtida por meio da identificação dos códigos preliminares e da 

codificação axial, que será obtida por meio da identificação dos códigos conceituais. 

Capítulo IV: apresenta a interpretação dos resultados de acordo os pressupostos da 

Teoria Fundamentada cujo objetivo é determinar uma resposta para problemática desse 

estudo por meio da codificação seletiva que originará a categoria central a partir da 

descrição e interpretação das categorias que emergiram durante o processo de 

codificação axial. 

Capítulo V: apresenta a teoria emergente fundamentada nos dados, que tem por 

objetivo mostrar as contribuições dos dispositivos móveis para o ensino e aprendizagem 

do conteúdo de funções, pois visa potencializar o ensino dessa área do conhecimento 

matemático. 

Capítulo VI: apresenta a resposta para a questão de investigação e as considerações 

finais. 

                                                 
3A aprendizagem móvel é a tradução da expressão inglesa Mobile Learning ou m-learning. 
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Continuando com a organização estrutural dessa dissertação, as Referências 

Bibliográficas, os Apêndices e os Anexos também compõem a estrutura dessa 

dissertação. 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTANDO TEORICAMENTE O ESTUDO: EM BUSCA DA 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

O principal objetivo deste capítulo é proporcionar uma revisão de literatura 

relacionada com o tema desse estudo. Essa revisão visa apresentar as principais 

fundamentações teóricas que estão sendo discutidas nas pesquisas relacionadas com 

Tecnologias, Aprendizado Móvel, Cognição Corporificada e Funções do Primeiro Grau. 

Assim, o foco dessa revisão de literatura está embasado nos seguintes tópicos: 

1) A Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas 

Escolas 

2) Ferramentas Cognitivas de Aprendizagem 

3) Aprendizagem Móvel em Salas de Aulas 

4) Cognição Corporificada, Situada e Distribuída 

5) Bases Teóricas para a Mediação 

6) Conceituando Funções do Primeiro Grau 

 

Em seguida, apresenta-se a fundamentação teórica para cada um desses tópicos 

que estão relacionados com a revisão de literatura associada com a problemática desse 

estudo. 

 

1.1. Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas Escolas 

As ferramentas digitais e de redes proporcionam oportunidades para a criação de 

ambientes de aprendizagem que facilitam a ampliação das possibilidades da utilização 

de tecnologias tradicionais como livros, quadros, televisão e rádio, bem como oferece 

novas possibilidades para múltiplas interações sociais (BRANSFORD, BROWN, e 

COCKING, 2003). 

De acordo com esse contexto, a utilização da informática no Brasil teve o seu 

início no Instituto de Física no Rio de Janeiro, em 1971, estando relacionada com a 

proposição de atividades de Instrução Assistida por Computador (ALMEIDA, 1988). 

Contudo, desde a segunda metade da década de 70, alguns programas governamentais e 
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profissionais da educação vêm implementando a utilização de recursos computacionais 

como instrumentos mediáticos de aprendizagem (VALENTE, 1998). 

Desde o início da implantação da informática na educação brasileira, houve a 

preocupação em criar uma cultura própria com a instituição de políticas públicas nessa 

área que favorecesse a disseminação da utilização dessa tecnologia nas escolas, bem 

como a condução de pesquisas nessa área. Esse processo “caracterizou-se desde [o] seu 

início por atividades de pesquisa e, em pequena escala, pela disseminação do uso do 

computador no processo ensino-aprendizagem” (OLIVEIRA, 1997, p. 12) que é 

desencadeado em salas de aula. 

Entre as políticas públicas implantadas no país destacam-se aquelas relacionadas 

com os Centros de Informática Educativa (CIED) para a implementação da utilização 

de computadores em escolas públicas com o apoio da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Em 1986, 

foi implementado o projeto piloto denominado Educação com Computadores 

(EDUCOM) para a utilização de computadores, que teve o apoio de cinco universidades 

públicas4 brasileiras. O objetivo desse projeto era facilitar o desenvolvimento de 

investigações direcionadas para a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem 

que ocorre nas escolas (MOREIRA, 2002). 

Outra política pública importante foi a criação do Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (ProInfo) pela Portaria no 522/MEC, de 9 de abril de 1997, que 

tem como objetivo promover a utilização pedagógica das TIC na rede pública de ensino 

fundamental e médio. Inicialmente, o programa ProInfo foi criado com o objetivo de 

que os computadores fossem utilizados como um: 

(...) recurso importante para auxiliar o processo de mudanças 
pedagógicas; a criação de ambientes de aprendizagem que enfatizam a 
construção do conhecimento e não a instrução. Isso implica entender o 
computador como uma nova maneira de representar o conhecimento, 
provocando um redimensionamento dos conceitos já conhecidos e 
possibilitando a busca e compreensão de novas ideias e valores 
(VALENTE, 1998, p. 27). 
 

De acordo com essa asserção, a utilização das TIC em ambientes de 

aprendizagem pode ser caracterizada pelo: 

                                                 
4O Projeto EDUCOM foi iniciado em 1985 e encerrado em 1991. As universidades que participaram 
desse Projeto foram a Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, a Universidade Federal de Minas 
Gerais - UFMG, a Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - UFRJ e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 
 



31 
 

(...) maior ou menor envolvimento dos alunos no trabalho e pela 
rigidez ou informalidade nas relações entre eles [alunos] e o professor. 
Relaciona-se com as tarefas propostas, o tipo de comunicação e 
negociação de significado, o modo de trabalho dos alunos e a cultura 
de sala de aula. Os professores devem promover a criação de 
ambientes que encorajem os alunos a formular questões, a fazer 
conjecturas, a tomar decisões, a argumentar para justificar os seus 
raciocínios; ambientes em que alunos e professor estejam atentos ao 
pensamento e raciocínio uns dos outros e funcionem como membros 
de uma comunidade matemática (SOUSA, 2005, p. 36). 
 

Nesse tipo de abordagem, as TIC podem assumir o papel mediador do processo 

de ensino e aprendizagem em matemática (ALMEIDA, 1988; BELMIRO, 2006; 

BORBA, 2011). Assim, por meio da proposição de atividades curriculares baseadas em 

uma perspectiva tecnológica, os diversos saberes das áreas de conhecimento são 

articulados, atuando como uma fonte de apoio para a construção do conhecimento 

matemático, tornando as aulas mais dinâmicas e otimizadas, pois esses mecanismos: 

(...) trazem para os educadores um imenso leque de recursos didáticos 
para lhes dar a oportunidade de responder às diferenças individuais e 
às múltiplas facetas de sua aprendizagem, proporcionando meios 
variados, ferramentas e métodos, graças à flexibilidade de que têm as 
tecnologias para se adaptar às necessidades dos estudantes, ajudando a 
superar as dificuldades e apoiando-se nos aspectos com maior 
potencial (SANCHO, 2006, p. 148). 

 

Um ambiente de aprendizagem que utiliza a tecnologia pode favorecer o 

processo de ensino e aprendizagem em matemática e também a construção do 

conhecimento matemático adquirido por meio do estudo dos conteúdos propostos, pois 

o: 

(...) conhecimento é produzido por um coletivo formado por seres-
humanos-com-mídias, ou seres-humanos-com-tecnologias e não, 
como sugerem outras teorias, por seres humanos solitários ou 
coletivos formados apenas por seres humanos (BORBA e 
PENTEADO, 2005, p. 48). 

 

Então, é importante que se explorem as possibilidades tecnológicas no âmbito do 

contexto do ensino e aprendizagem em Matemática para incentivar os alunos a 

construírem o conhecimento matemático necessário para auxiliá-los em sua formação 

básica para que possam ser integrantes de uma sociedade que se transforma diariamente. 

Contudo, ressalta-se a necessidade de reforçar essa concepção transformadora, 

recorrendo-se ao papel da informática na sociedade, pois as: 

(...) inovações que temos presenciado têm deixado a educação para 
trás e também, os educadores, para trás. Estamos convivendo com 
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uma geração de jovens que estão adquirindo novas habilidades e 
formas de pensar diante de um vídeo game, por exemplo, os quais, na 
escola, assistem ao professor demonstrar, de forma clássica, um 
teorema. Tal fato nos leva a pensar na necessidade urgente de abrir 
essas novas formas do saber humano, de gerar e de disseminar o 
conhecimento na formação do professor, quer seja na sua formação 
básica no curso de magistério, quer seja na sua formação continuada, 
isso se não quisermos ficar estagnados no século l8 (GATTI, 1992, p. 
157). 

 
Na atualidade, ao se argumentar sobre o papel da educação na sociedade, existe 

a necessidade de se mencionar o avanço tecnológico e os seus benefícios para sala de 

aula (MORAES, 1997). Há indícios na documentação educacional do país, como 

exemplificada nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 2000a) para o 

ensino médio, que apontam para a evolução da tendência das tecnologias como um 

recurso didático-pedagógico para o ensino e aprendizagem em Matemática, pois a: 

(...) denominada ‘revolução informática’ promove mudanças radicais 
na área do conhecimento, que passa a ocupar um lugar central nos 
processos de desenvolvimento, em geral. É possível afirmar que, nas 
próximas décadas, a educação vá se transformar mais rapidamente do 
que em muitas outras, em função de uma nova compreensão teórica 
sobre o papel da escola, estimulada pela incorporação das novas 
tecnologias (BRASIL, 2000a, p. 5). 

 
Essa revolução informática enfrenta as dificuldades vivenciadas pelos 

educadores na implementação da utilização dos recursos tecnológicos nas escolas, como 

por exemplo, a existência de problemas técnicos nas máquinas, espaço físico 

insuficiente para todos os alunos da turma e os resultados imprevistos diante de 

configurações inadequadas dos softwares. O desafio da escolha de softwares mais 

adequados aos objetivos das aulas propostas e das atividades a serem conduzidas no 

ambiente escolar também são dificuldades enfrentadas pelos professores na utilização 

desses recursos em sala de aula (BORBA e PENTEADO, 2005). 

Nesse sentido, existe a possibilidade de que os alunos, no momento da 

exploração de um determinado recurso tecnológico, encontrem situações inusitadas e 

inesperadas, nas quais os professores não estão preparados para responder aos 

questionamentos que surgem nesse ambiente de aprendizagem. Esse aspecto se 

caracteriza pela zona de risco, que é composta por situações problemáticas relacionadas 

com os softwares e com questões de natureza matemática que extravasaram o plano de 

aula proposto pelos professores (BORBA e PENTEADO, 2005). 

Continuando a discussão sobre as dificuldades da implementação desses 

recursos, a lacuna no domínio do conteúdo matemático que os professores ministram é 
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outro fator que pode dificultar o desenvolvimento e a condução das aulas com a 

utilização das tecnologias (OLIVEIRA, 1999) no ensino e aprendizagem em 

Matemática. Dessa maneira, a formação acadêmica na disciplina específica é de 

fundamental importância para a implementação da informatização nas escolas. Então, a 

partir de uma orientação didático-pedagógica que possibilite a utilização das tecnologias 

para o ensino e aprendizagem em Matemática para a construção do conhecimento 

matemático, existe a necessidade da: 

(...) implementação da informática, segundo uma abordagem 
inovadora de aprendizagem baseado na construção do conhecimento e 
não na memorização da informação, implica em mudanças na escola 
que poderão ser realizadas se houver o envolvimento de toda a 
comunidade escolar, alunos, professores, supervisores, diretores e pais 
(VALENTE, 1998, p. 26). 

 

Diante desse contexto, a docência também pode ser considerada como um fator 

dificultador para a inserção das TIC como uma tendência no processo de ensino e 

aprendizagem em Matemática, pois a: 

(...) docência, independentemente do uso de TI5, é uma profissão 
complexa. Nela estão envolvidas as propostas pedagógicas, os 
recursos técnicos, as peculiaridades da disciplina que se ensina, as leis 
que estruturam o funcionamento da escola, os alunos, seus pais, a 
direção, a supervisão, os educadores de professores, os colegas 
professores, os pesquisadores, entre outros (BORBA e PENTEADO, 
2005, p. 56). 

 

Contudo, para que essas tecnologias sejam incorporadas no cotidiano escolar dos 

professores, é necessário que os dirigentes escolares busquem rever os métodos 

tradicionais de ensino para que esses profissionais possam utilizar outras mídias em sua 

prática pedagógica, que não apenas o quadro e o giz, mas mídias tecnológicas e 

materiais manipulativos concretos que auxiliem no desenvolvimento das habilidades 

cognitivas dos alunos (BORBA e PENTEADO, 2005). Nesse sentido, a inclusão digital 

nas escolas é importante, pois visa o: 

(...) desenvolvimento de cultura de rede, numa perspectiva que 
considere processos de interação, de construção de identidade, de 
ampliação da cultura e de valorização da diversidade, para a partir de 
uma postura de criação de conteúdos próprios e de exercício da 
cidadania, possibilitar a quebra do ciclo de produção, consumo e 
dependência tecnocultural (TEIXEIRA, 2010, p. 39). 

 

                                                 
5TI é o termo utilizado por Borba e Penteado (2005) para o estudo que realizam com as Tecnologias da 
Informação. 
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Essa abordagem tem como objetivo o favorecimento da interdisciplinaridade por 

meio da qual os professores de matemática e de outras disciplinas possam integrar 

projetos de apoio à utilização das tecnologias (BORBA e PENTEADO, 2005) em salas 

de aula. Dessa maneira, a “inserção de TI no ambiente escolar tem sido vista como um 

potencializador das ideias de se quebrar a hegemonia das disciplinas e impulsionar a 

interdisciplinaridade” (BORBA e PENTEADO, 2005, p. 65). 

Nesse direcionamento, a exploração de conteúdos matemáticos realizada em 

ambientes informatizados de aprendizagem pode proporcionar a identificação de temas 

de discussões direcionados para a construção do conhecimento matemático dos alunos e 

também para o enriquecimento da prática pedagógica dos professores (BORBA e 

PENTEADO, 2005). Assim, esses ambientes propiciam a construção desse 

conhecimento, pois um “novo fazer educativo só será realidade se a tecnologia for 

incorporada de forma adequada ao contexto de nossas ações educativas, a serem 

desenvolvidas e implementadas em ambientes de aprendizagem” (GUIMARÃES, 2006, 

p. 24). 

Por outro lado, a utilização dessas tecnologias não deve estar limitada somente a 

utilização dos softwares, pois a: 

(...) a internet [também] pode ser vista como uma ‘metaferramenta’ 
onde é possível encontrar informação sobre novos desenvolvimentos 
na matemática e na educação matemática, softwares, exemplos de 
tarefas para os alunos, ideias para a aula, relatos de experiências, 
notícias sobre encontros e outros acontecimentos, etc. (...) 
possibilitando a comunicação síncrona e assíncrona6, constitui uma 
ferramenta de grande utilidade de trabalho colaborativo (...) a internet 
representa um suporte do desenvolvimento humano nas dimensões 
pessoal, social, cultural, lúdica, cívica e profissional (PONTE, 
OLIVEIRA e VARANDAS, 2001, p. 2). 
 

Então, o surgimento da tecnologia e dos softwares no decorrer das últimas 

décadas é visível no desenvolvimento das ferramentas tecnológicas, que podem ser 

consideradas como ferramentas cognitivas de aprendizagem, que são utilizadas no 

ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos. Esse surgimento permitiu a projeção 

e a implementação de ambientes informatizados de aprendizagem que tem por objetivo 

                                                 
6Na comunicação síncrona, a interação entre os indivíduos ocorre em tempo real, pois os emissores 
enviam uma mensagem para os receptores, que a recebe quase que instantaneamente. Nesse tipo de 
comunicação, os participantes estão conectados por proximidade (em uma sala) ou por tecnologia 
(computadores). Por outro lado, na comunicação assíncrona, a interação dispensa a participação 
simultânea entre os indivíduos, pois os emissores enviam uma mensagem aos receptores, que podem lê-la 
e respondê-la em outro momento. Nesse tipo de comunicação, a conexão entre os participantes é indireta, 
sendo realizada por meio de e-mails, sendo que as comunicações são respondidas algum tempo depois de 
enviadas e recebidas (JUNGBLUT, 2004). 
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motivar, cultivar, e atender às necessidades educacionais dos alunos do século 21 

(BELDARRAIN, 2006). 

Por exemplo, com relação à motivação, os dispositivos móveis podem “oferecer 

aos estudantes maior flexibilidade para avançar em seu próprio ritmo e seguir seus 

próprios interesses, aumentando potencialmente [a] sua motivação para buscar 

oportunidades de aprendizagem” (UNESCO, 2014, p. 15). Nesse sentido, as avaliações 

realizadas em sistemas móveis de aprendizagem mostram que, na maioria das vezes, os 

alunos sentem-se motivados para utilizar os dispositivos móveis para a aprendizagem 

(SHARPLES, SNACHEZ, MILRAD e VAVOULA, 2009, p. 10) de conteúdos 

curriculares. 

 

1.2.      Ferramentas Cognitivas de Aprendizagem 

No decorrer da história, diferentes tipos de ferramentas7 manuais mecânicas têm 

sido desenvolvidas para facilitar o trabalho físico realizado pela humanidade. Assim, 

essas ferramentas são consideradas como utensílios de trabalho cujo objetivo é facilitar 

a vida cotidiana, pois necessitam apenas a utilização da força motriz humana para a 

realização das atividades diárias. Normalmente, essas ferramentas são utilizadas de 

maneira individual, capacitando os indivíduos a realizarem as tarefas de uma maneira 

rápida, segura e eficiente. As ferramentas manuais mecânicas têm auxiliado os 

indivíduos na ampliação da realização de suas tarefas cotidianas de acordo com as suas 

necessidades mais variadas (JONASSEN, 1999). 

Entretanto, além das ferramentas manuais mecânicas, os indivíduos também têm 

desenvolvido e implementado diferentes tipos de ferramentas cognitivas de 

aprendizagem. Uma das ferramentas mais difundidas é a linguagem, que oferece 

oportunidades para que os indivíduos possam se expressar e tenham possibilidades para 

compartilhar as suas ideias. Nesse contexto, a noção de ferramentas cognitivas de 

aprendizagem é utilizada para se referir a qualquer tipo de instrumento que possa 

sustentar aspectos dos processos cognitivos dos alunos, como por exemplo, auxiliá-los 

na elaboração e testagem de hipóteses no contexto da resolução de problemas (LAJOIE, 

1993). Contudo, essa noção de ferramentas cognitivas de aprendizagem pode ser 

ampliada, pois esse termo pode ser utilizado para se referir a qualquer instrumento que 

                                                 
7Nessa pesquisa os termos ferramenta e instrumento são considerados sinônimos, pois visam intensificar 
a cognição dos alunos, favorecendo o desenvolvimento de seu pensamento crítico e raciocínio reflexivo. 
Na fundamentação teórica desse estudo, esses termos também são tratados de maneira equivalentes pelos 
autores estudados na revisão de literatura. 
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pode acentuar a cognição dos indivíduos nos atos de pensar, resolver problemas e 

aprender (JONASSEN e REEVES, 1996). 

A cognição tem distribuições sociais, simbólicas e físicas (materiais). A 

distribuição social da cognição está representada pela aprendizagem colaborativa 

(PERKINS e GROTZER, 1997). A distribuíção simbólica da cognição inclui os objetos 

tangíveis e intangíveis como as representações visuais e os sistemas simbólicos 

presentes no cotidiano. A distribuição física da cognição inclui os artefatos visíveis e 

palpáveis como o papel e o lápis, bem como as ferramentas técnicas que facilitam a 

realização das atividades diárias. Por exemplo, a utilização da calculadora gráfica na 

realização de atividades matemáticas em sala de aula é um exemplo bem sucedido do 

emprego da distribuição física da cognição (KEEFE e ZUCKER, 2003). 

Assim, a utilização das representações mentais e dos artefatos físicos no 

processo de ensino e aprendizagem os tornam parte dos resultados obtidos pelas ações 

dos indivíduos realizadas em suas interações (SALOMON, 1993). Nesse 

direcionamento, os computadores, os tablets, os smartphones e os telefones celulares 

podem ser considerados como artefatos simbólicos e físicos que visam: 

(...) melhorar ou estender a nossa cogniçao por meio da velocidade e 
precisão no processamento das informações e representações, no 
descarregamento de tarefas trabalhosas para o nível mais alto de 
pensamento, na tomada de decisões na resolução de problemas (KIM 
e REEVES, 2007, p. 216). 

 

Diante desse contexto, existe a necessidade de que os instrumentos tecnológicos 

utilizados no processo de ensino sejam empregados como ferramentas cognitivas de 

aprendizagem que visam favorecer o desenvolvimento do pensamento (GIBSON, 1979) 

crítico e reflexivo, bem como a construção do conhecimento. Então, as ferrametas 

cognitivas de aprendizagem podem ser consideradas como: 

(...) ferramentas de computador que têm a pretensão de envolver e 
facilitar o processo cognitivo, [sendo] também chamadas [de] 
ferramentas da mente. As ferramentas cognitivas são aparelhos 
mentais e computacionais que apóiam, orientam e estendem os 
processos de pensamento dos seus usuários. Os computadores como 
ferramentas cognitivas representam a aprendizagem com tecnologia, 
onde o aluno tem acesso a uma parceria intelectual com o computador 
(SANTOS, 2005, p. 43). 

 

De acordo com essa asserção, as ferramentas cognitivas de aprendizagem são 

dispositivos mentais e computacionais que apoiam, orientam e ampliam os processos de 

pensamento de seus usuários (DERRY, 1990), pois estão: 



37 
 

(...) inseridas no processo de construção do conhecimento [e] podem 
ser elaboradas através de bancos de dados, redes semânticas8, 
spreadsheets9, sistemas técnicos, conferências pelo computador, 
construção de multimídia-hipermídia, programa de computador e 
ambientes de aprendizagem (SANTOS, 2005, p. 43). 
 

No entanto, existe a necessidade de que os alunos utilizem essas ferramentas 

para refletirem de maneira crítica sobre os conteúdos que estão aprendendo 

(JONASSEN, 2000) para auxiliá-los no desenvolvimento do próprio conhecimento em 

um ambiente de aprendizagem que envolve as “combinações de trabalho colaborativo, 

sistema de apoio ao desempenho eletrônico, exploração proposital da Internet, 

simuladores, hipermídia e o desenvolvimento de Web Pages” (SANTOS, 2005, p. 44). 

Nesse ambiente de aprendizagem, as ferramentas cognitivas podem ser 

consideradas como ferramentas informáticas generalizáveis que foram desenvolvidas 

para funcionar como parceiras intelectuais que tem por objetivo facilitar o 

processamento cognitivo (KOMMERS, JONASSEN e MAYES, 1992) dos alunos. 

 

1.3.      Aprendizagem Móvel em Salas de Aula 

No contexto atual, as mídias digitais estão se tornando ferramentas importantes 

para auxiliar na construção do conhecimento matemático dos alunos em conjunto com 

as tecnologias tradicionais como o lápis e o papel (BORBA, 2011). Com relação às 

mídias atuais, os telefones celulares estão presentes em todos os lugares e também nas 

salas de aula, sendo que os indivíduos utilizam essa mídia de várias maneiras para: 

(...) envia[r] mensagens multimodais (combinação entre texto usual, 
animações, vídeos, fotos, etc) via internet e celulares sempre tem 
opção de decidir o que fazer com o seu tempo. De maneira semelhante 
às crianças que têm fascinação por desenho animado, também 
crianças, jovens e adultos ficam fascinados com essas mídias, que 
igualmente os constituem como humanos. Assim, a crise de vivenciar 
um professor desenvolvendo longos argumentos matemáticos em uma 
lousa (digital ou não) pode vir a aumentar o descompasso entre o que 
os alunos experienciam dentro e fora da sala de aula (BORBA, 2011, 
p. 17). 
 

Então, a utilização dos celulares com a internet em sala de aula como um recurso 

mediático pode aproximar as aulas do cotidiano dos alunos. De acordo com esse ponto 

                                                 
8A rede semântica é “um conjunto de relações entre objetos (conceitos) formando uma estrutura em 
analogia à estrutura cognitiva. A programação orientada aos objetos busca a inter-relação entre conceitos 
ou na linguagem computacional, a inter-relação entre os objetos” (SANTOS, 2005, p. 43). 
9O spreadsheet é “um programa de computador que pode mostrar e calcular informações sobre as vendas, 
os impostos e os lucros etc” (SANTOS, 2005, p. 43). Esse programa interativo de aplicação 
computacional permite a organização e a análise dos dados em forma tabular. 
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de vista, uma mudança fundamental na educação do século 21 envolve a utilização de 

metodologias didático-pedagógicas inovadoras baseadas em mídias emergentes, como o 

smartphone; que podem auxiliar os alunos a alcançarem as competências e as 

habilidades que são valorizadas em suas atividades diárias, como por exemplo, no 

estudo e no local de trabalho (DEDE e HALL, 2010). 

Nesse direcionamento, a utilização de diferentes mídias no ensino e 

aprendizagem está relacionada com o aprendizado móvel, que pode ser considerado 

como um padrão emergente de ensino que possui relação com um modelo flexível de 

aprendizagem; com o padrão didático-pedagógico apoiado em dispositivos tecnológicos 

sem fios e com as diretrizes educacionais direcionadas essencialmente para o ensino e 

aprendizagem centrada nos alunos (KAMENETZ, 2010). 

Os estudos sobre a aprendizagem móvel estão sendo impulsionados pelo 

aumento da utilização dos dispositivos eletrônicos e móveis como os tablets, os PCs, os 

notebooks e os telefones celulares, bem como pelo crescimento das redes de 

comunicação sem fio como os programas WiMAX, Bluetooth, Global System for 

Mobile (GSM) e WiFi (ANTÓNIO, 2003). Dessa maneira, o emprego de dispositivos 

móveis no ensino e aprendizagem em matemática tem o potencial para utilizar a 

tecnologia móvel como parte de um modelo de aprendizado integrado, caracterizado 

pela utilização de dispositivos de comunicação sem fio com um alto grau de mobilidade 

(AHONEN, JOYCE, LEINO e TURUNEN, 2003). 

Nesse contexto, a aprendizagem móvel precisa se desenvolver em um espaço de 

convergência da internet com as telecomunicações por meio da criação de uma ampla 

rede de comunicação e oportunidades de aprendizagem que abrange as salas de aulas e 

todo o espaço exterior a esses ambientes de aprendizagem (KAMENETZ, 2010). Dessa 

maneira, a aprendizagem móvel utiliza os dispositivos móveis como os smartphones e 

os celulares visando promover uma maior interação dessas tecnologias com os recursos 

pedagógicos e com os objetos de aprendizagem, independentemente de onde os 

usuários estiverem com exceção da cobertura da rede sem fio (AHONEN et. al., 2003). 

Os objetos de aprendizagem podem ser considerados como quaisquer recursos 

digitais (video, imagem, simulações, fotos, filme, sons, figuras, textos e arquivos 

multimídias), que possam ser (re)utilizados para apoiar a aprendizagem (WILEY, 2002, 

p. 7), sendo empregados para auxiliar os professores e os educadores no 

desenvolvimento de sua prática pedagógica. Dessa maneira, os objetos de aprendizagem 

podem ser: 
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(...) criados em qualquer mídia ou formato, podendo ser simples como 
uma animação ou uma apresentação de slides ou complexos como 
uma simulação. Os Objetos de Aprendizagem utilizam-se de imagens, 
animações e applets, documentos VRML (realidade virtual), arquivos 
de texto ou hipertexto, dentre outros. Não há um limite de tamanho 
para um Objeto de Aprendizagem, porém existe o consenso de que ele 
deve ter um propósito educacional definido, um elemento que 
estimule a reflexão do estudante e que sua aplicação não se restrinja a 
um único contexto (MACÊDO, FILHO, MACÊDO, SIQUEIRA, 
OLIVEIRA, SALES, FREIRE, 2007, p. 20). 

 

De acordo com essa asserção, os objetos de aprendizagem possuem 

portabilidade, mobilidade e diversas funcionalidades como ouvir rádio ou mp310, assistir 

TV, fotografar, filmar, gravar áudios e acessar a internet. Esses objetos são reutilizáveis, 

adaptáveis, sustentáveis e duráveis, sendo que possuem modularidade, 

interoperabilidade e metadados (WILEY, 2002). 

Por outro lado, as organizações educacionais, os pesquisadores, investigadores e 

educadores estão explorando quais tipos de competências e habilidades de 

aprendizagem as escolas devem promover nos alunos para prepará-los para atuarem na 

sociedade contemporânea (SAWYER, 2006). Essas habilidades incluem, mas não estão 

limitadas a colaboração, a comunicação, a literacia digital ou tecnoracia, que é “a 

capacidade de usar e combinar instrumentos, simples ou complexos, avaliando suas 

possibilidades, limitações e adequação a necessidade e situações” (D’AMBROSIO, 

1999, p. 63), a resolução de problemas, ao pensamento crítico, a criatividade e a 

produtividade (DEDE e HALL, 2010). Nesse sentido, é importante que os professores 

se conscientizem sobre a utilização de novas metodologias de ensino ao incorporarem as 

mídias atuais no processo de aprendizagem para que possam desenvolver essas 

habilidades nos alunos. 

Diante desse ponto de vista, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de 

Matemática apontam que as práticas educacionais escolares “tradicionalmente apoiadas 

na oralidade e escrita, [devem utilizar] novas formas de comunicar e conhecer” 

(BRASIL, 1998, p. 43). Assim, a implementação da utilização das TIC no processo de 

ensino e aprendizagem em matemática fornece uma perspectiva mais realista do 

cotidiano dos alunos, que está impregnado de ferramentas de cognição de aprendizagem 

como os computadores, os celulares, os tablet, os video-games e os smartfphones. 

                                                 
10O MP3 é um arquivo digital que permite armazenar músicas e áudios nos computadores em um espaço 
relativamente pequeno, que mantém a qualidade do som desses arquivos (BONSOT, TYSON e 
FREUDENRICH, 2007). 



40 
 

Nesse contexto, o relatório Horizonte 2010 identifica que essas tecnologias podem ter 

um impacto profundo na educação nos próximos anos, apontando o telefone celular 

como uma das ferramentas pedagógicas do futuro (BOCK, 2010). 

Nesse sentido, os telefones “celulares modificaram as nossas vidas e o que 

entendemos por proximidade, assim como a internet modificou a noção de tempo e 

espaço” (BORBA, 2011, p.17). Então, a utilização da combinação dessas duas 

tecnologias, telefone celular e internet, pode auxiliar as práticas de ensino dos 

professores, bem como possibilitar a resolução de parte dos problemas relacionados 

com a infraestrutura escolar, como por exemplo, a indisponibilidade e a ausência da 

infraestrutura dos laboratórios de informática (BORBA e PENTEADO, 2005). Por 

outro lado, esses problemas também ocorrem mesmo com as: 

(...) escolas que contam com a estrutura disponibilizada pelo Proinfo, 
[pois] existem problemas tais como: falta de técnico especializado 
(muitas das vezes as escolas não possuem recursos financeiros para 
mantê-lo); uso indevido dos computadores (durante as aulas os alunos 
utilizam jogos, alteram configurações, excluem pastas e arquivos, 
entre outros); configuração inadequada da rede (falta de 
compartilhamento de arquivos e pastas, falta de permissões de acesso, 
entre outros) (MARTINS, HORTA E MATA, 2004, p. 2). 
 

No entanto, a utilização indevida ou a alteração de configuração dos telefones 

celulares ou smartphones podem ser desconsiderados, pois esses aparelhos são de 

utilização pessoal dos próprios alunos. Então, ressalta-se que as práticas educacionais 

também podem ser consideradas como alguns dos desafios na implementação desse tipo 

de tecnologia (BORBA, 2011) em salas de aula. 

Dessa maneira, no ensino de diferentes conteúdos curriculares e, 

particularmente, dos conteúdos matemáticos, um dos maiores desafios enfrentados pelos 

professores é a elaboração de alternativas didático-pedagógicas que podem estimular os 

alunos na utilização desses recursos móveis de maneira adequada para buscarem a 

aprendizagem. De acordo com essa abordagem, um “novo fazer educativo só será 

realidade se a tecnologia for incorporada de forma adequada ao contexto de nossas 

ações educativas, a serem desenvolvidas e implementadas em ambientes de 

aprendizagem” (GUIMARÃES, 2006, p. 26). 

Então, a elaboração de atividades curriculares pode ser realizada em um 

ambiente informatizado de aprendizagem no qual os alunos experimentam, observam e 

conjecturam. Essa abordagem tem como base a exploração de uma situação de ensino 

que direciona os alunos para a utilização do aprendizado móvel visando a construção e a 
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verificação de argumentos matemáticos necessários para o entendimento e a 

compreensão de situações-problema enfrentadas no cotidiano. Por exemplo, de uma 

maneira geral, o desenvolvimento dessas atividades envolve: 

(...) três fases (numa aula ou conjunto de aulas): (i) introdução da 
tarefa, em que o professor faz a proposta à turma, oralmente ou por 
escrito, (ii) realização da investigação, individualmente, aos pares, em 
pequenos grupos ou com toda turma, e (iii) discussão dos resultados 
em que os alunos relatam aos colegas o trabalho realizado (PONTE, 
BROCADO e OLIVEIRA, 2003, p. 25). 
 

De acordo com essa asserção, essa abordagem pedagógica pode favorecer o 

processo de ensino e aprendizagem com a utilização de recursos mediáticos, bem como 

a construção do conhecimento matemático referente ao conteúdo a ser ensinado por 

meio da utilização das tecnologias (OLIVEIRA, COSTA e MOREIRA 2001). Esse 

ambiente também pode favorecer o desenvolvimento da interdisciplinaridade em sala de 

aula, pois os recursos tecnológicos é uma das: 

(...) atividades científicas e pedagógicas que favorecem essa prática 
interdisciplinar, [que] possibilitam a colaboração entre matemáticos e 
especialistas em outras áreas do conhecimento e incentiva um ensino 
mais significativo da matemática (CIFUENTES E NEGRELLI, 2012, 
p. 792). 

 

Em concordância com essa asserção, a utilização das TIC possibilita o 

desenvolvimento de um tipo de ensino em matemática inovador, pois permite que os 

professores se conscientizem sobre a importância do desenvolvimento de capacidades 

de ordem superior como o raciocínio e a perspicácia, valorizando as possibilidade de 

realização, em salas de aula, de atividades e projetos que envolvam a exploração e a 

investigação (PONTE, OLIVEIRA e VARANDAS, 2001). 

Nesse sentido, é importante a implementação de um ambiente tecnológico de 

aprendizagem no qual os alunos são convidados a indagar, investigar, experimentar e 

elaborar conjecturas relacionadas com um contexto interno ou externo à Matemática. 

Dessa maneira, na própria informática existem ferramentas que podem auxiliar os 

alunos no tratamento das informações (FRANCHI, 2007). Então, esse ambiente 

tecnológico de aprendizagem utiliza: 

(...) situações com referência na realidade usando a Informática (...) ou 
ainda aquele no qual os alunos são convidados a indagar e/ou 
investigar, por meio da Informática, objetos da Matemática, 
motivados por situações com referência na realidade (FRANCHI, 
2007, p. 10). 
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Assim, as referências à realidade “parecem ser necessárias para estabelecer uma 

reflexão detalhada sobre a maneira como a matemática pode estar operando enquanto 

parte de nossa sociedade” (SKOVSMOSE, 2000, p. 19). Então, é importante mostrar a 

presença da Matemática no cotidiano dos alunos, pois essa abordagem pode trazer 

contribuições positivas (BORBA, 2011) para o processo de ensino e aprendizagem 

dessa disciplina.  

Nesse ambiente tecnológico, os professores e os alunos são participantes ativos 

do processo de aprendizagem, pois analisam crítica e reflexivamente as informações 

compartilhadas por meio da utilização de diferentes mídias. Essa abordagem pode 

auxiliar os alunos na construção do conhecimento matemático com a utilização de 

ferramentas tecnológicas apropriadas para mediar o desenvovimento das tarefas e 

atividades (DABBAGH e KITSANTAS, 2012) curriculares propostas em sala de aula. 

Em concordância com essa discussão teórica, em uma perspectiva didático-

pedagógica, a aprendizagem móvel aponta para uma nova dimensão educacional ao 

atender as necessidades educacionais de aprendizagem dos alunos com o auxílio da 

flexibilidade e da interatividade (BARBOSA, 2007). Então, a utilização de novos 

métodos e maneiras de ensinar podem ser consideradas como uma forma de inovação, 

que tem como objetivo motivar os alunos para a aprendizagem (ÁBILA, 2010). 

 

1.4.      Cognição Corporificada, Situada e Distribuída 

Algumas alternativas metodológicas para o ensino e aprendizagem têm trazido 

novas concepções e novos paradigmas sobre esse tema, como por exemplo, a teoria da 

Cognição Corporificada (Embodied Cognition), Situada (Situated) e Distribuída 

(Distributed). Essas teorias integram uma segunda geração da ciência cognitiva que: 

(...) descreve, explica, e, eventualmente, simula as principais 
disposições e capacidades da cognição humana: a linguagem, a 
percepção, a coordenação motora e a planificação, objetivando 
entender a aquisição de conhecimentos ou das percepções dos seres 
humanos e de seus processos mentais (LACERDA, 2012, p. 60). 

 
Nesse direcionamento, pesquisadores, investigadores e educadores dessa ciência 

estão preocupados em: 

(...) estudar como são desenvolvidas as novas ideias (pensamentos, 
imagens, representações mentais) e como o cérebro armazena, acessa, 
combina, reorganiza e distorce essas ideias. Embora reconheça que a 
expressão ciência cognitiva, em uma visão ampliada, possa incluir 
todas as formas de conhecimento (animado e inanimado, humano e 
não humano) (LACERDA, 2012, p. 61). 
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Por outro lado, a primeira geração da ciência cognitiva estuda basicamente a 

mente desencorporificada que: 

(...) trabalha com o pressuposto de que as estruturas internas da mente 
são de natureza computacional e representacional. O modelo correto 
para entender como a mente funciona, tal como cognição, ação, 
memória, linguagem, etc., é pensar em termos de um nível (em geral 
implícito e não consciente) de manipulação computacional de 
representações (LACERDA, 2012, p. 82). 
 

De acordo com esse contexto, os processadores e os computadores foram 

organizados para se assemelharem à forma do pensamento cognitivo, serial e paralelo, 

mantendo a ideia de reproduzir o comportamento inteligente. Dessa maneira, os 

pesquisadores dessa linha de pesquisa acreditam que são capazes de explicar o 

funcionamento da cognição humana (LACERDA, 2012). 

Nesse primeiro momento da ciência cognitiva também se acreditava que o corpo 

e a mente estão desconectados, que as atividades cognitivas estão separadas do meio 

social, sendo que a computação utilizada nesse processo era necessariamente simbólica. 

Contudo, essa proposta vem sendo questionada por ser limitada em suas aplicabilidades, 

pois é necessária a criação de um novo modelo que se baseia nas duas gerações da 

ciência cognitiva (LACERDA, 2012). 

A segunda geração da ciência cognitiva tem como principal pressuposto uma 

“dependência de conceitos e razão sobre o corpo em que a conceitualização e a razão 

têm como eixo os processos imaginativos como metáfora, metonímia, protótipos, 

frames, espaços mentais e categorias radiais” (LACERDA, 2012, p. 84). Dessa maneira, 

o cérebro é considerado como o único local para o desenvolvimento da inteligência. 

Porém, muito pesquisadores começaram a reforçar a ideia do fortalecimento cerebral 

com o corpo, com o ambiente e com a cultura na qual os indivíduos estão inseridos. 

Por exemplo, a investigação conduzida por Paola (2003) apresenta um estudo de 

caso no qual conceito de função é abordado em uma escola secundária. Então, os 

pesquisadores utilizaram um sensor conectado a uma calculadora para determinar os 

movimentos dos alunos que se moviam em sala de aula. Os alunos puderem verificar os 

seus movimentos e a representação cartesiana desses movimentos que eram captados 

pelos sensores em tempo real. Esse estudo empregou a cognição corporificada e situada 

na análise e interpretação dos dados coletados durante a realização do trabalho de 

campo dessa pesquisa. 
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De acordo com esse direcionamento, a cognição não deve ser somente corpo e 

mente, pois deve transformar-se em corpo e mente situados em um determinado 

contexto cultural (LACERDA, 2012). Então, as novas vertentes da ciência cognitiva 

estão relacionadas com a: 

1. Cognição incorporada [corporificada] e situada (mente corpórea) – 
cognição incorporada diz respeito à inserção do cérebro no corpo. Por 
sua vez, cognição situada refere-se à inserção do complexo cérebro-
corpo em um ambiente. Assim como o nosso cérebro pode utilizar 
processos internos, também pode usar estruturas externas. 
2. Cognição distribuída e social (mente coletiva) – a cognição não é 
apenas incorporada e situada, mas também distribuída e social 
(LACERDA, 2012, p. 85). 

 
Em concordância com esse ponto de vista, na percepção da visão da cognição 

corporificada e situada, todo: 

(...) ato cognitivo é um ato experiencial e, portanto, situado, resultante 
do acoplamento estrutural e da interação congruente do organismo em 
seu ambiente. Assim, a cognição não é a representação de um mundo 
preconcebido em que as características podem ser especificadas antes 
de qualquer atividade cognitiva. Ao contrário de uma representação, a 
cognição é a ação incorporada (LACERDA, 2012, p .86) 

 

Portanto, esse processo considera a “tríade cérebro/corpo/ambiente em sua 

permanente busca por ajustes para a adaptação às novas variáveis que tal interação 

dinâmica gera, sempre em um processo de mão dupla” (LACERDA, 2012, p.87). 

Assim, a base teórica da cognição corporificada e situada justifica a utilização dos 

dispositivos móveis como recursos mediáticos, que podem ser percebidos como 

“organismos incorporados [corporificados] (cujos corpos são entendidos como fonte de 

cognição e de apreensão do conhecimento) e situados (em seus ambientes 

compartilhados) em processos de percepção/ação” (LACERDA, 2012, p. 88). 

Similarmente, as ações realizadas pelos indivíduos estão interligadas com as 

ferramentas e os artefatos utilizados nas atividades diárias (OLSON e OLSON, 2003), 

que são constantemente adaptados para evitar o erro, poupar o trabalho físico e mental e 

também para a estruturação de tarefas variadas (PEA, 1993). Os instrumentos 

mediáticos, como, por exemplo, os dispositivos móveis, exemplicam a utilização da 

cognição distribuída, que pode ser definida como uma base teórica que fornece 

percepções sobre como o meio ambiente e os seus sub-componentes podem ser 

utilizados nos processos de ensino e aprendizagem (KIM e REEVES, 2007) em 

matemática. 
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Assim, a cognição distribuída não reside apenas na mente, pois é distribuída 

entre os indivíduos, sendo mediadas pela utilização de tecnologias, artefatos e símbolos 

durante o ato de pensar, refletir e aprender, facilitando a transmissão de significados e 

características culturais e históricas (HUTCHINS, 1996; PERKINS, 1993; WERTSCH, 

1998). Nesse direcionamento, as tecnologias são ferramentas cognitivas de 

aprendizagem que podem auxiliar os alunos a transcenderem as limitações de suas 

mentes, como por exemplo, as restrições impostas pela memória, pelo pensamento, pelo 

raciocíno e também pela resolução de problemas (PEA, 1985). 

Então, essas ferramentas possibilitam a ampliação e reorganização da maneira 

como os alunos pensam e raciocinam com relação a uma determinada situação-

problema. Por exemplo, os alunos podem descarregar as tarefas de memorização para as 

ferramentas tecnológicas para que tenham mais disponibilidade de tempo para pensar e 

raciocinar de maneira mais produtiva sobre as situações-problema enfrentadas 

diariamente (JONASSEM, 2000). 

Nesse contexto, é importante que os alunos sejam responsáveis para reconhecer 

e julgar os padrões de informação para organizá–los posteriormente enquanto as 

ferramentas tecnológicas executam os cálculos, armazenam e recuperam as 

informações. Dessa maneira, quando as ferramentas tecnológicas funcionam como 

parceiros intelectuais, pode existir uma melhora no desempenho dos alunos, pois essas 

ferramentas facilitam o desenvolvimento do raciocínio lógico e do aprendizado 

(JONASSEM, 2000). 

Assim, a utilização dessas ferramentas possibilita que os alunos desenvolvam 

um resíduo cognitivo que os auxiliará na resolução de situações-problemas para as quais 

será necessário a utilização do conhecimento previamente aprendido (SALOMON, 

1993). Nesse sentido, o resíduo cognitivo pode ser definido como um “tipo de efeito 

vinculado com o intercâmbio com [as] tecnologias que se caracteriza pela aprofundação 

dos compromissos mentais que o indíviduo assume em seu modo de operar com elas [as 

tecnologias]” (ESCUDERO, 2009, p. 277). 

No contexto da cognição corporificada, os conceitos abstratos estão baseados 

nos sistemas cognitivos desenvolvidos pelos indivíduos, bem como pela interação de 

seu corpo com o ambiente (LAKOFF e NUÑEZ, 2000). Essa interação é desencadeada 

com a utilização das TIC, que são consideradas como instrumentos sócio-cognitivos que 

possibilitam a corporificação da cognição e, consequentemente, o desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos (MOLL, 2014). 
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1.5.      Bases Teóricas para a Mediação 

A teoria sócio-histórico-cultural sustenta-se em três pilares: social que envolve a 

questão das relações humanas; histórica que promove uma reflexão sobre as influências 

temporais na humanidade e cultural que valoriza a produção realizada pela humanidade 

em diferentes contextos (VYGOTSKY, 1978). 

Nesse sentido, essa teoria pode ser sintetizada pela abordagem sociocultural que 

auxilia na explicação da conexão entre as relações humanas, institucionais e históricas, 

que é influenciada pelos fatores externos do meio e pela interação entre os indivíduos 

inseridos neste ambiente. Dessa maneira, Vygotsky (1978) destaca que o 

desenvolvimento da humanidade é inseparável das atividades sociais e culturais. 

Similarmente, de acordo com essa perspectiva, determinam-se no sistema educacional 

os papéis do: 

Aluno: interage a partir de experiências sociais; constrói a partir de 
conexões entre experiências e conhecimento anterior; só se 
desenvolve porque aprende; observa, experimenta, problematiza, 
argumenta; aprende a partir do que lhe é significativo; deve ser 
ajudado a buscar diferentes respostas para o mesmo problema. 
Professor: provocador de conflitos; suporte e apoio no processo; 
mediador; constrói junto com os alunos; preocupa-se com o processo e 
não apenas com o produto (BERNI, 2006, p. 2535). 

 
Assim, existe a necessidade de que os professores desenvolvam um ambiente de 

aprendizagem no qual os alunos sejam organizados em grupos para a realização das 

tarefas propostas em sala de aula, pois tem como objetivo priorizar as interações entre 

os alunos, os professores e o meio. Então, a aprendizagem pode ser considerada como o 

processo por meio do qual os indivíduos se apropriam das informações e dos 

conhecimentos que lhes são apresentados por meio da sua interação com o meio 

(VYGOTSKY, 1978). Essa abordagem auxilia os alunos a modificarem o meio e a si 

próprios, em diferentes contextos sociais, com autonomia e reflexão crítica para que 

possam ser protagonistas de sua própria história (BERNI, 2006). 

Considerando que, de acordo com Vygotsky (1978), o meio influência no 

desenvolvimento dos indivíduos, é importante refletir sobre o papel da escola na 

sociedade contemporânea. Similarmente, também existe a necessidade da reflexão 

crítica sobre o papel das ferramentas tecnológicas na formação de indivíduos atuantes 

na sociedade. 

De acordo com esse ponto de vista, os alunos devem ser sujeitos ativos de seu 

processo de aprendizagem, pois podem agir sobre os instrumentos tecnológicos que os 
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auxiliam na realização de suas atividades e tarefas escolares. Dessa maneira, os alunos 

precisam estar aptos para utilizarem essas ferramentas como instrumentos mediáticos 

para que possam interagir com o meio no qual estão inseridos (VYGOTSKY, 1978).  

Assim, a mediação pode ser considerada como um processo que é caracterizado 

pela relação dos indivíduos com o meio e com os outros indivíduos (BERNI, 2006). 

Esse processo de mediação ocorre por meio da interação entre os instrumentos, os 

sujeitos e os objetos. Então, por meio desse processo a ação dos sujeitos sobre os 

objetos é mediada por um determinado instrumento (elemento) (VYGOTSKY, 1998). A 

figura 1 mostra o processo de mediação. 

 

Figura 1: Processo de mediação 

 
Fonte: Berni (2006, p. 2539) 

 

Em outras palavras, mediação pode ser considerada como o processo de 

intervenção de um instrumento (elemento) intermediário em uma determinada relação 

(objetos), que é mediada por esse instrumento. Assim, toda aprendizagem é “mediada, 

pois é na relação dos indivíduos com a sociedade que ocorre a transformação de seu 

meio para o atendimento de suas necessidades básicas” (VYGOTSKY, 1987 apud 

PELLI, 2014, p. 37).   

Nesse sentido, a mediação é essencial, pois as funções psicológicas superiores, 

como, por exemplo, o controle consciente do comportamento, a atenção, a memória 

voluntária, a memorização ativa, o pensamento abstrato, o raciocínio dedutivo e a 

capacidade de planejamento, se desenvolvem durante esse processo (VYGOTSKY, 

1998). Essas funções ocorrem por meio de processos voluntários e ações conscientes a 

partir de uma auto estimulação criada por uma nova situação-problema enfrentada pelos 
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indivíduos, direcionando-os para o desenvolvimento de sua intelectualização por meio 

da aprendizagem. 

 

1.5.1.  Elementos Mediadores 

No processo de mediação, existem duas categorias de elementos mediadores 

denominados de instrumentos e signos cuja utilização pode ser caracterizada como uma 

atividade mediada, que poderá orientar o comportamento da humanidade na 

internalização das funções psicológicas superiores (VYGOTSKY, 1978). 

 

1.5.1.1. Instrumentos 

Os instrumentos são elementos mediadores que tem como objetivo agir entre os 

sujeitos e os objetos a serem trabalhados, estudados, pesquisados ou investigados. A 

função principal desses instrumentos é ampliação das possibilidades de transformação 

da natureza, pois são utilizados para que os indivíduos possam alcançar um determinado 

objetivo. 

Dessa maneira, os instrumentos são considerados quaisquer elementos ou 

objetos que atuam como mediadores da relação entre os indivíduos e o meio. Assim, os 

instrumentos mediam a ação sobre os objetos, provocando mudanças externas, pois 

amplia as possibilidades de intervenções na natureza. Os instrumentos são os elementos 

físicos por meio dos quais os indivíduos regulam as suas ações sobre objetos. 

 

1.5.1.2. Signos 

Os signos podem ser definidos como elementos que representam os objetos, os 

eventos ou as situações, sendo também denominados de mediadores psicológicos. A 

função desses elementos é regular, ativar e controlar as atividades psicológicas dos 

indivíduos. Os estão relacionados com a memória, pois podem representar os objetos ou 

expressar e descrever os fatos. 

Por exemplo, as palavras são signos linguísticos, os números são signos 

matemáticos. A linguagem falada e escrita e a matemática são sistemas de signos. Nesse 

sentido, a utilização de sistemas simbólicos, como, por exemplo, a linguagem e a 

matemática, possibilita o desenvolvimento social, cultural e intelectual dos membros de 

grupos socioculturais distintos no decorrer da história. Existem 3 (três) tipos de signos: 
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a) Símbolos: são recursos utilizados para facilitar a interação dos indivíduos 

com o meio no qual estão inseridos. A internalização dos símbolos 

possibilita que os indivíduos desenvolvam os sistemas simbólicos, que são 

estruturas de signos articulados entre si. 

b) Índices: têm como fundamento uma existência concreta, que indica o objeto 

por contiguidade ou proximidade. Existe uma relação de causa e efeito entre 

o objeto e o seu significado. 

c) Ícones: são imagens, desenhos ou representações pictóricas similares ou 

semelhantes de um determinado objeto. Essas representações possuem as 

mesmas características e qualidades que o objeto original. Por exemplo, as 

imagens, os diagramas e as metáforas são representações icônicas. 

Em concordância com esse contexto, um ícone tem qualidades compartilhadas 

com o objeto, um índice apresenta uma relação de causa e efeito enquanto que um 

símbolo denota o objeto em virtude das normas, leis ou convenções. Assim, um símbolo 

se torna uma representação abstrata do objeto, como, por exemplo, as letras representam 

a linguagem verbal (ROSA e OREY, 2008). 

 

1.5.2.   Processo de Mediação 

Para o desenvolvimento dos indivíduos, as interações são necessárias e 

fundamentais, pois desse processo interacionista emerge os signos e os sistemas de 

símbolos que portam mensagens culturais por meio da comunicação (VYGOTSKY, 

1978). Esse contexto possibilita as interações que ocorrem entre os indivíduos e a 

sociedade; a cultura e a história, além das oportunidades e situações de aprendizagem 

que promovam esse desenvolvimento, considerando a influência das várias 

representações de signos, a utilização de diferentes instrumentos, a influência da cultura 

e da história, propiciando o desenvolvimento das funções psicológicas superiores11 por 

meio do processo de mediação. Nesse sentido, a utilização, de instrumentos e a: 

(...) transição para a atividade mediada – muda, fundamentalmente, 
todas as operações psicológicas, assim como o uso de instrumentos 

                                                 
11As funções psicológicas superiores são autorreguladas e complexas genética e funcionalmente, sendo 
que ocorrem por meio de processos voluntários e ações conscientes a partir de auto estimulação 
originadas por situações novas enfrentadas pelos indivíduos, direcionando-os para o desenvolvimento de 
sua intelectualização por meio do processo de ensino e aprendizagem. Essas funções são a atenção, a 
memória, a imaginação, o pensamento e a linguagem. Por outro lado, as funções psicológicas elementares 
são as reações automáticas, as ações reflexivas e a capacidade de realizar associações simples. Essas 
funções são controladas pelo meio, pois estão relacionadas com o modelo de estímulo e resposta. Assim, 
o comportamento é determinado pela estimulação do meio (VYGOTSKY, 1989).   
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amplia de forma ilimitada a gama de atividades em cujo interior as 
novas funções psicológicas podem operar. Nesse contexto, podemos 
usar o termo função psicológica superior, ou comportamento superior 
com referência à combinação entre o instrumento e o signo na 
atividade psicológica (VYGOTSKY, 1998 apud BERNI, 2006, p. 
2539). 

 

Então, o reconhecimento da importância da utilização dos instrumentos, dos 

signos e dos símbolos como elementos mediadores das práticas sociais (VYGOTSKY, 

1978) é uma ação pedagógica necessária nas instituições educacionais. Nesse 

direcionamento, o conceito de mediação foi concebido, pois o desenvolvimento 

intelectual dos alunos é desencadeado por meio da interação social enquanto que a 

colaboração é realizada com a utilização de instrumentos mediáticos. Nesse sentido, 

ressalta-se que existe uma relação importante entre essa concepção, o desenvolvimento 

dos indivíduos e a sua relação com o ambiente sociocultural em que estão inseridos 

(LEONTIEV, 1979). Esse processo pode ser definido como a “intervenção de um 

elemento intermediário numa relação” (OLIVEIRA, 2004, p. 26). 

De acordo com esse contexto, distinguem-se três tipos de mediação (RATNER, 

1995): 

a) Consciência ou a atividade mental, que é a percepção relativamente 

abrangente dos objetos por meio do processamento ativo das informações. 

b) Cooperação social ou a sociabilidade, que é a atividade conjunta e 

coordenada entre os indivíduos. 

c) Instrumentos ou tecnologia, que é a mediação entre os indivíduos e o mundo 

relacionada com a consciência e a sociabilidade por meio de instrumentos 

tecnológicos. 

Os instrumentos, bem como a consciência e a sociabilidade são construtos que 

transcendem o organismo físico para aumentar os seus poderes de atuação por meio da 

experiência corporal do movimento no espaço, da manipulação de objetos e das 

interações. Essa abordagem está relacionada com os indivíduos que estão ativamente 

engajados na resolução problemas enfrentados no cotidiano por meio da utilização de 

instrumentos tecnológicos e objetos socioculturais (ALMEIDA, 2000). 

Dessa maneira, os indivíduos se relacionam com os ambientes social, cultural, 

político, econômico e ambiental como sujeitos responsáveis pela aquisição do 

conhecimento, que não possuem acesso direto aos objetos, mas aos sistemas simbólicos 
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que os representam, pois é por intermédio dos signos, dos símbolos e dos instrumentos 

que ocorre o contato dos indivíduos com esses ambientes (VYGOTSKY, 1978). 

A relação dos indivíduos com esses ambientes para a realização das atividades 

diárias não é direta, pois é mediada por meio de instrumentos tecnológicos. Então, a 

noção de mediação consiste na utilização de objetos fisicos, como, por exemplo, os 

artefatos tecnológicos (VYGOTSKY, 1978). Assim, esses instrumentos podem ser 

considerados como mediadores externos que funcionam como ferramentas auxiliares 

para controlar a realização dessas atividades. 

Nesse contexto, os sistemas de signos são considerados como mediadores 

internos que funcionam como ferramentas auxiliares utilizadas para a transformação dos 

objetos (REGO, 1995). A figura 2 mostra como ocorre o processo de mediação. 

 

Figura 2: Ocorrência do processo de mediação 

 
Fonte: Pelli (2014, p. 50) 

 

Então, a mediação é um conceito importante para a compreensão do 

desenvolvimento humano como um processo sócio-histórico, pois enquanto sujeitos do 

conhecimento, os indivíduos não têm acesso direto aos objetos matemáticos12, mas um 

acesso mediado por meio de recortes da realidade, operados pelos sistemas simbólicos 

que estão disponibilizados nesses ambientes (VYGOTSKY, 1987 apud PELLI, 2014). 

 

 
                                                 
12Um objeto matemático é um conteúdo abstrato estudado em matemática, como, por exemplo, os 
números, os conjuntos, as funções e a geometria (DUVAL, 2003). 
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1.5.3.   Teoria da Mediação e a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

A aprendizagem mediada possibilita a aquisição de conhecimentos que é 

realizada por meio do elo entre os alunos e o ambiente. Assim, de acordo com a teoria 

sociocultural, as interações que ocorrem em diversos ambientes são a base para que os 

alunos consigam entender e compreender as representações desenvolvidas pelos 

membros de seu grupo social (VYGOTSKY, 1978). 

Nesse processo, os professores são essenciais para estruturar o aprendizado dos 

conteúdos propostos em sala de aula, pois esses profissionais possuem um papel 

fundamental para auxiliar os alunos na aprendizagem dos conteúdos propostos por meio 

da mediação. Assim, ao intervir pedagogicamente nesse processo, os professores 

possibilitam que os alunos reorganizem o conhecimento que trazem para escola, 

direcionando-os para outro patamar de desenvolvimento. Então, o “aprendizado 

adequadamente organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento 

vários processos de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de 

acontecer” (VYGOTSKY, 1987, p. 101). Nesse sentido, o aprendizado pode ser 

considerado como o: 

(...) processo pelo qual o indivíduo adquire informações, habilidades, 
atitudes, valores, etc, a partir de seu contato com a realidade, o meio 
de seu contato com a realidade, o meio ambiente, as outras pessoas. É 
um processo que se diferencia dos fatores inatos, (...) e dos processos 
de maturação do organismo, independentes da informação do 
ambiente (OLIVEIRA, 1997, p. 57). 

 

Essas considerações direcionam essa discussão teórica para o conceito de Zona 

de Desenvolvimento Proximal (ZDP), especificamente, pela maneira como apresenta a 

relação entre a aprendizagem e o desenvolvimento. Assim, a ZDP é definida como a 

diferença entre a sua capacidade que os alunos têm de resolver uma situação-problema 

de maneira independente e autônoma ou de conseguir realizá-lo como o auxílio dos 

professores ou com a colaboração de alunos mais experientes (VYGOTSKY, 1978). 

Nesse direcionamento, a zona proximal de desenvolvimento foi desenvolvida 

para tentar resolver as questões práticas da psicologia educacional, da avaliação das 

habilidades cognitivas dos alunos e da avaliação das práticas instrucionais, pois a 

“instrução só é boa quando faz prosseguir o desenvolvimento, isto é, quando desperta e 

põe marcha funções que estão em processo de maturação ou na ZPD” (VYGOTSKY, 

1978, p. 277). Os alunos necessitam do auxílio de outros indivíduos ou de ferramentas 

que auxiliem os alunos no desenvolvimento da aprendizagem (VYGOTSKY, 1978). 
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Nessa perspectiva, a interação entre os pares ou por meio de instrumentos 

tecnológicos é importante, pois os indivíduos estão inseridos em contextos histórico, 

social, econômico, ambiental e cultural. Nesse sentido, o “processo de desenvolvimento 

[dos alunos] não coincide com o processo de aprendizagem. Pelo contrário, existe uma 

assintonia (...), uma área de dissonância cognitiva que corresponde ao potencial do 

aprendiz” (FINO , 2001, p. 276). Então, a “instrução só é boa quando faz prosseguir o 

desenvolvimento, isto é, quando desperta e põe marcha funções que estão em processo 

de maturação ou na ZPD (FINO, 2001, p. 277). 

De acordo com essa asserção, ao inserir os instrumentos tecnológicos nas ações 

humanas, os indivíduos começam a ser compreendidos em seu contexto sociocultural 

por meio da utilização e da produção desses instrumentos (ENGESTRÖM, 2001). Nesse 

sentido, o “desenvolvimento consiste num processo de aprendizagem do uso das 

ferramentas intelectuais, através da interação social com outros mais experimentados no 

uso dessas ferramentas” (FINO, 2001, p. 276). 

Então, a compreensão com relação à utilização dos artefatos é importante para o 

entendimento de como essas ferramentas influenciam no desenvolvimento da cognição 

(PRESTON, 1998) e também como podem funcionar como instrumentos de mediação 

nas atividades curriculares propostas em sala de aula. Assim, a principal noção dessa 

abordagem é que as ferramentas são criadas e transformadas durante o desenvolvimento 

das atividades propostas (VYGOTSKY, 1978) em sala de aula. 

 

1.5.4. Dispositivos Móveis e a Teoria da Mediação no Processo de Ensino e 

Aprendizagem 

Na Teoria da Mediação, a interação dos indivíduos com o meio e com os outros 

possibilita o seu desenvolvimento por meio do movimento dialético de internalização 

(signos e sistemas de símbolos) e externalização (instrumentos). Nesse processo 

dialético, os indivíduos também são influenciados pelo meio (VYGOTSKY, 1978). 

Nesse sentido, o pensamento e o comportamento são transformados por meio de ações 

mediadas pelos instrumentos tecnológicos, sendo incorporados às necessidades e às 

capacidades humanas. 

Dessa maneira, esses instrumentos não atuam apenas como objetos físicos, pois 

acumulam também atividades e experiências humanas (MOURA, 2010). Nessa 

abordagem, a relação dos indivíduos com as tecnologias pressupõe uma 

interdependência e uma completude, pois as “tecnologias são produtos humanos, e são 



54 
 

impregnadas de humanidade, e reciprocamente o ser humano é impregnado de 

tecnologia. Neste sentido, o conhecimento produzido é condicionado pelas tecnologias” 

(BORBA, 2004, p. 305). 

Esse contexto permite a exploração e a experimentação de outros tipos de 

tecnologia, pois os indivíduos podem usufruir a conectividade, a portabilidade e a 

interatividade. Nesse direcionamento, com a evolução das tecnologias, um novo 

paradigma educacional começa a ser configurado por:  

(...) intermédio do uso de tecnologias móveis wireless, a educação está 
a ser direccionada para um novo conceito, o mobile learning, que 
permite o acesso aos conteúdos sem limites de espaço e tempo e uma 
organização mais flexível do tempo de aprendizagem. (...) já que o 
poder e a sofisticação dos dispositivos móveis está a aumentar, todavia, 
a ubiquidade e a sensibilidade ao contexto, serão sempre aspectos da 
mobilidade que farão do m-learning uma abordagem única e especial na 
educação (MOURA, 2010, p. 132). 

 

De acordo com esse contexto, há o desenvolvimento de três passos essenciais 

para a aprendizagem escolar: 

i) Transformar a sala de aula em um espaço de aprendizagem criativo; 
ii) Ensinar os alunos competências de competição, cooperação e 
colaboração; e iii) Apresentar os alunos aos seus pares globais e 
proporciona-lhes a oportunidade de colaborar (MOURA, 2010, p. 132-
133). 
 

Nesse direcionamento, a comunidade educativa precisa estar atenta às inovações 

tecnológicas para que possa romper com as fronteiras tradicionais do processo de ensino 

e aprendizagem. Assim, a utilização de ferramentas tecnológicas, como os dispositivos 

móveis, pode promover a mediação entre os alunos, as atividades propostas em sala de 

aula e os processos pedagógicos de aprendizagem. 

A figura 3 mostra o processo de mediação entre os alunos, as atividades, a 

aprendizagem e as ferramentas tecnológicas. 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Figura 3: Processo de mediação entre os alunos, as atividades, a aprendizagem e as 

ferramentas tecnológicas 

 
Fonte: Adaptado de Moura (2010, p. 167) 

 
Nesse contexto, a construção do conhecimento dos alunos implica em sua 

relação com as tecnologias e os conteúdos a serem aprendidos como um sistema 

simbólico que expresse a sua ação mental sobre os instrumentos mediáticos para 

facilitar a internalização dos conceitos propostos em sala de aula. 

 

1.6.      Conceituando Funções do Primeiro Grau 

O conceito de função é um dos mais importantes do campo de estudo da 

matemática. Nesse sentido, as funções são: 

(...) instrumentos por excelência para estudar problemas de variação. 
Uma dada grandeza pode variar no tempo, variar no espaço, variar 
segundo outras grandezas, e mesmo variar simultaneamente em 
diversas dimensões. Essas variações podem ser mais rápida ou mais 
lenta, pode desaparecer de todo, pode, em suma, obedecer às mais 
diversas leis ou constrangimentos (PONTE, 1990, p. 5). 
 

A noção de função foi se construindo no decorrer da história, emergindo no 

século XVII como resultado do desenvolvimento do cálculo infinitesimal e da 

geometria analítica. Contudo, na Antiguidade há 4.000 anos, os Babilônios 

desenvolveram ideias sobre função em forma de tabelas e correspondência entre valores 

numéricos e expressões, que podem ser verificadas por meio da utilização das tábuas de 

quadrados, de cubos e de raízes quadradas utilizadas, principalmente, na Astronomia 

(BELL, 1992). 
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No século II, os Pitagóricos estabeleceram relações entre as grandezas físicas, 

como por exemplo, alturas dos sons e comprimentos das cordas vibrantes na descoberta 

de algumas leis da Acústica. Os astrônomos dessa época construíram tabelas para anotar 

os comprimentos de cordas de um círculo, que era conhecido como raio. Essas tabelas 

estão registradas na obra Almageste escrita por Ptolomeu, que foi publicada entre os 

anos 125 e 150 d.C. (SMITH, 1951). Assim, até o século XI, o: 

(...) desenvolvimento do pensamento funcional está restrito às 
descrições qualitativas de fenômenos e relações numéricas expressas 
em tabelas, [porém] com o advento do comércio, as relações 
funcionais mostraram-se ainda mais úteis às práticas diárias 
(RORATTO, 2009, p. 55). 

 
Historicamente, uma das primeiras representações gráficas de função surgiu no 

final da Idade Média, no século XIV, sendo elaborada por Nicole Oresme (1323–1382). 

Essa representação gráfica era conhecida como latitude das formas. Nos estudos de 

Oresme, pode ser encontrada a “primeira representação gráfica no sentido funcional e, 

ainda, o conceito de variação de duas quantidades (…) ligado à ideia de continuidade” 

(BONETTO, 1999, p. 46-47). Em um de seus livros aparece a representação da 

velocidade de um móvel no decorrer do tempo. O movimento do móvel era 

representado por um segmento de reta horizontal enquanto que a sua velocidade em 

cada instante era representada pelo comprimento de um segmento perpendicular reta 

horizontal. 

Por outro lado, a utilização de eixos cartesianos para a representação das funções 

surgiu no século XVII com o matemático e filósofo francês René Descartes que, em 

1637, escreveu o livro Geometria no qual utilizou o conceito de função para descrever 

muitas relações matemáticas por meio do estabelecimento da correspondência entre 

pontos do plano e também pares de números, bem como representar graficamente as 

relações entre duas variáveis. Nesse século, também surgiram outras contribuições para 

o desenvolvimento da noção da função principalmente pela determinação dos 

movimentos por Keppler (1571–1630) com a descoberta das leis sobre as trajetórias 

planetárias e por Galileu (1564–1642) com o estudo da queda dos corpos e a relação 

entre o espaço e o tempo (SMITH, 1951). 

No século XVIII, o matemático alemão Leibniz (1646–1716) introduziu vários 

termos e símbolos como constante, variável e parâmetro. Leibniz utilizou o termo 

função pela primeira vez em 1673 de uma maneira generalizada para determinar 

algumas relações no desenvolvimento da análise matemática. No início do século 
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XVIII, em 1700, João Bernoulli (1667-1748) publicou um artigo, após discuti-lo via 

correspondência com Leibniz em 1698, que continha várias definições com relação às 

noções de funções, variáveis e constantes. Em 1748, Euler (1707-1783) publicou 

definições mais elaboradas para conceituar as funções (PONTE, 1990). 

Essas definições foram utilizadas nos séculos XVIII e XIX, mas existiam falhas 

e limitações, que foram sanadas por Fourier (1768-1830) com a sua pesquisa sobre o 

calor nos materiais e também por Dirichlet (1805-1859) que em 1837 separou o 

conceito de função de sua representação analítica. O conceito atual de função resultou 

da investigação científica no decorrer da história, sendo definida como “uma 

correspondência entre duas variáveis, tal que a todo valor de da variável independente 

se associa um e um só valor da variável dependente” (PONTE, 1990, p. 4). Após o 

desenvolvimento da teoria dos conjuntos “a noção de função acabaria por ser estendida 

já no Século XX de forma a incluir tudo que fossem correspondências arbitrárias entre 

quaisquer conjuntos, numéricos ou não” (PONTE, 1990, p. 4). 

No início do século XX, Félix Klein (1908-1945) argumentou que a noção de 

função deveria estar presente no currículo de Matemática do ensino secundário, sendo 

que o seu papel curricular conceitual deveria considerar três aspectos (PONTE, 1990): 

a) A natureza mais algébrica ou mais funcional da abordagem. 

b) A generalização do conceito. 

c) A sua aplicação a problemas e situações da vida real e de outras ciências. 

 

É importante ressaltar que no ensino secundário a maioria dos alunos apresentam 

dificuldades com o raciocínio abstrato relacionado às funções, que frequentemente 

impossibilita o trabalho pedagógico com as expressões algébricas e com o plano 

cartesiano (PONTE, 1990). Por exemplo, os resultados do estudo conduzido por Rosa e 

Orey (2008) mostraram que um problema que aparece frequentemente em salas de aula 

está relacionado com a dificuldade apresentada pelos alunos no entendimento e na 

compreensão do significado dos símbolos e das representações matemáticas. Contudo, 

os autores concluíram que essa dificuldade pode ser amenizada por meio da elaboração 

de atividades que relacionem as atividades matemáticas curriculares com aquelas 

vivenciadas pelos alunos em seu cotidiano. 

Nesse direcionamento, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ (BRASIL, 

2000a) abordam os conteúdos envolvendo o Tema 1 - Álgebra: números e funções, 
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destacando a maneira como relacioná-los com as atividades encontradas no cotidiano, 

pois o: 

(...) primeiro tema ou eixo estruturador, Álgebra, na vivência cotidiana 
se apresenta com enorme importância enquanto linguagem, como na 
variedade de gráficos presentes diariamente nos noticiários e jornais, e 
também enquanto instrumento de cálculos de natureza financeira e 
prática, em geral (BRASIL, 2000a, p. 120). 

 
Esses parâmetros também sugerem uma metodologia para o ensino e 

aprendizagem de funções por meio da qual os: 

(...) problemas de aplicação não devem ser deixados para o final desse 
estudo, mas devem ser motivo e contextos para o aluno aprender 
funções. A riqueza de situações envolvendo funções permite que o 
ensino se estruture permeado de exemplos do cotidiano, das formas 
gráficas que a mídia e outras áreas do conhecimento utilizam para 
descrever fenômenos de dependência entre grandezas. O ensino, ao 
deter-se no estudo de casos especiais de funções, não deve descuidar 
de mostrar que o que está sendo aprendido permite um olhar mais 
crítico e analítico sobre as situações descritas (BRASIL, 2000a, p. 
121). 

 

De acordo com essa asserção, é necessário enfatizar a necessidade de que o 

processo de ensino e aprendizagem de funções seja contextualizado e interdisciplinar, 

pois o potencial desse conteúdo é: 

(...) permitir conexões entre diversos conceitos matemáticos e entre 
diferentes formas de pensamento matemático, ou, ainda, a relevância 
cultural do tema, tanto no que diz respeito às suas aplicações dentro 
ou fora da Matemática, como à sua importância histórica no 
desenvolvimento da própria ciência (BRASIL, 2000b, p. 43). 

 

Nesse sentido, existe a necessidade de que o ensino de funções permita a 

exploração de seu caráter integrador por meio de: 

(...) conexões internas à própria Matemática, o conceito de função 
desempenha também [um] papel importante para descrever e estudar 
através da leitura, interpretação e construção de gráficos, o 
comportamento de certos fenômenos tanto do cotidiano, como de 
outras áreas do conhecimento (BRASIL, 2000b, p. 43-44). 

 
Nessa mesma linha de raciocínio, um dos tópicos da Lei 9.394/96 denominada 

de Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (BRASIL, 1996) recomenda 

que os alunos do Ensino Médio precisam: 

(...) identificar, analisar e aplicar conhecimentos sobre valores de 
variáveis, representados em gráficos, diagramas ou expressões 
algébricas, realizando previsão de tendências, extrapolações e 
interpolações, e interpretações; (BRASIL, 1996, p. 96). 
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Nesse direcionamento, os Conteúdos Básicos Comuns – CBC de Minas Gerais 

também recomendam que os alunos do Ensino Médio precisam desenvolver: 

Algumas habilidades referentes a esta competência [funções] [que] 
são: identificar os dados relevantes numa situação-problema para 
buscar possíveis resoluções; elaborar estratégias para enfrentar 
resolver uma dada situação-problema; identificar regularidade em 
dadas situações; fazer estimativas; interpretar, fazer uso e elaborar 
modelos e representações matemáticas para analisar situações; 
reconhecer relações entre a matemática e outras áreas do 
conhecimento (MINAS GERIAS, 2007, p. 33). 
 

Essa recomendação mostra a necessidade de uma ação pedagógica 

interdisciplinar com a inserção das tecnologias nas aulas, pois pode: 

(...) cria[r] novas formas de socialização, processos de produção e, até 
mesmo, novas definições de identidade individual e coletiva. Diante 
desse mundo globalizado, que apresenta múltiplos desafios para o 
homem, a educação surge como uma utopia necessária indispensável à 
humanidade na sua construção da paz, da liberdade e da justiça social 
(BRASIL, 2000a, p. 13). 

 

Atualmente, com a influência das tecnologias no ensino e aprendizagem em 

Matemática, existe a necessidade de que o seu ensino seja redirecionado “sob uma 

perspectiva curricular que favoreça o desenvolvimento de habilidades e procedimentos 

com os quais o indivíduo possa se reconhecer e se orientar nesse mundo do 

conhecimento em constante movimento” (BRASIL, 2000b, p. 41). 

Com relação aos conteúdos curriculares, o CBC recomenda que o tópico funções 

seja ministrado no primeiro ano do ensino médio, pois: 

O conceito de função é um dos temas centrais e unificadores da 
matemática, podendo ser usado em diversas situações, mesmo não 
numéricas, por exemplo, na geometria, quando falamos em 
transformações geométricas. As funções elementares estudadas no 
Ensino Médio - afim, polinomial, exponencial e trigonométricas- 
permitem a análise de fenômenos que envolvam proporcionalidade, 
crescimento, decaimento e periodicidade, que são bastante comuns no 
cotidiano (MINAS GERAIS, 2007, p. 36). 
 

Em concordância com essa asserção, o conteúdo de funções pode ser utilizado 

nos três anos do ensino médio. Nesse sentido, os professores devem garantir que os 

alunos adquiram uma: 

(...) certa flexibilidade para lidar com o conceito de função em 
situações diversas e, nesse sentido, através de uma variedade de 
situações problema de Matemática e de outras áreas, o aluno pode ser 
incentivado a buscar a solução, ajustando seus conhecimentos sobre 
funções para construir um modelo para interpretação e investigação 
em Matemática (BRASIL, 2000b, p. 44). 
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De acordo com o CBC, os tópicos relacionados com o conteúdo de funções para 

serem desenvolvimentos no primeiro ano do ensino médio são: 

8.1. Identificar uma função linear a partir de sua representação 
algébrica ou gráfica. 
8.2. Utilizar a função linear para representar relações entre grandezas 
diretamente proporcionais. 
8.3. Reconhecer funções do primeiro grau como as que têm variação 
constante. 
8.4. Identificar uma função do primeiro grau a partir de sua 
representação algébrica ou gráfica. 
8.5. Representar graficamente funções do primeiro grau. 
8.6. Reconhecer funções do primeiro grau crescentes ou decrescentes. 
8.7. Identificar os intervalos em que uma função do primeiro grau é 
positiva ou negativa relacionando com a solução algébrica de uma 
inequação. 
8.8. Identificar geometricamente uma semi-reta como uma 
representação gráfica de uma inequação do primeiro grau. 
8.9. Reconhecer uma progressão aritmética como uma função do 
primeiro grau definida no conjunto dos números inteiros positivos. 
8.10. Resolver problemas que envolvam inequações do primeiro grau 
(MINAS GERAIS, 2007, p. 46). 
 

Contudo, para que esses conteúdos sejam desenvolvidos adequadamente, é 

importante a “presença da tecnologia nos permitem afirmar que aprender Matemática no 

Ensino Médio deve ser mais do que memorizar resultados dessa ciência e que a 

aquisição do conhecimento matemático deve estar vinculada ao domínio de um saber 

fazer Matemática e de um saber pensar matemático” (BRASIL, 2000b, p. 41). Dessa 

maneira, diversos instrumentos tecnológicos podem ter um papel facilitador no ensino e 

aprendizagem das funções, pois a: 

(...) tecnologia pode ajudar os estudantes a desenvolver uma atividade 
matemática mais profunda, facilitando a generalização, dando-lhes 
poder para resolver problemas difíceis, e fornecendo ligações 
concretas entre domínios tão diversos como a Geometria, a Álgebra, a 
Estatística, as situações reais e os modelos matemáticos (PONTE, 
1990, p. 8). 
 

Nessa perspectiva, a utilização do smartphone para a realização de pesquisas na 

internet e para o entendimento de fenômenos que ocorrem no cotidiano é uma 

ferramenta cognitiva de aprendizagem que: 

(...) permite contextualizar os conhecimentos de todas as áreas e 
disciplinas no mundo do trabalho. No Ensino Médio, a presença da 
tecnologia responde a objetivos mais ambiciosos. Estas e muitas 
outras facetas do múltiplo fenômeno que é a tecnologia no mundo 
contemporâneo constituem campos de aplicação, portanto, de 
conhecimento e uso de produtos tecnológicos ainda inexplorados 
pelos planos curriculares e projetos pedagógicos (BRASIL, 2000a, p. 
95). 
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No entanto, essa abordagem deve ser realizada com a utilização de atividades 

contextualizadas por meio de situações-problema de diversos tipos com o objetivo de 

elaborar conjecturas, de estimular a busca de regularidades, a generalização de padrões, 

a capacidade de argumentação e de elementos fundamentais para o processo de 

formalização do conhecimento matemático. Dessa maneira, as TIC podem auxiliar os 

alunos na realização de experimentos, registros e publicações na internet das situações-

problema, auxiliando-os na compreensão dos significados das noções de funções do 

primeiro grau presentes em fenômenos do cotidiano (BRASIL, 2000b). 
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CAPÍTULO II 

 

UM ESTUDO QUALITATIVO BASEADO NA TEORIA FUNDAMENTADA 

NOS DADOS: DELINEANDO OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E 

AS SUAS ETAPAS 

 

A metodologia de pesquisa utilizada nesse estudo é de origem qualitativa, que 

“preocupa-se em qualificar, em atribuir qualidades, tratando de questões subjetivas” 

(JAVARONI, SANTOS e BORBA, 2011, p. 198). Assim, os procedimentos 

metodológicos foram realizados a partir da obtenção dos dados coletados mediante o 

contato direto e interativo da professora-pesquisadora com os seus alunos. Esse 

contexto possibilitou que professora-pesquisadora verificasse se as informações obtidas 

durante o trabalho de campo tinham relação com a problemática desse estudo. 

Dessa maneira, essa pesquisa qualitativa teve como foco entender e interpretar as 

informações e os discursos presentes nos dados, pois esse tipo de investigação depende 

da relação entre os observadores e observados. Então, essa metodologia repousa sobre a 

interpretação dos dados com a utilização de várias técnicas de análise de discurso 

(D’AMBROSIO, 2006). Então, quando: 

(...) estamos elaborando ou executando uma pesquisa em educação 
matemática, estamos buscando entender as relações que acontecem 
com os ‘objetos’ de nosso estudo, ancorados em uma perspectiva 
teórica que sustenta nossa forma de conceber o mundo em que 
vivemos (JAVARONI et. al., 2011, p. 198). 

 
De acordo com essa asserção, a: 

(...) pesquisa pode ser concebida como uma trajetória circular em 
torno do que se deseja compreender, não se preocupando única e 
exclusivamente com [os] seus princípios, leis e generalizações, mas 
sim focando nos elementos que se constituem significativos para o 
pesquisador (JAVARONI et. al., 2011, p. 198). 

 

Diante dessa perspectiva, a abordagem qualitativa é o tipo de pesquisa que 

melhor responde às inovações intrínsecas ao desenvolvimento curricular, pois depende 

de observar as reações e o comportamento dos indivíduos (D’AMBROSIO, 2006). 
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2.1.      Contexto Escolar 

A escola na qual esse estudo foi conduzido se localiza na região metropolitana 

de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. É uma escola da rede estadual de ensino 

que oferece no período matutino todas as séries do ensino médio e também o 9° ano do 

ensino fundamental. No período da tarde essa escola oferece o ensino fundamental II 

composto pelas turmas do 6° ao 8° anos enquanto que no período noturno a escola 

oferece apenas uma turma regular do 3° ano do ensino médio, sendo que as demais 

turmas oferecidas nesse período são da educação de jovens e adultos (EJA). 

Essa é uma escola de porte médio que tem 908 alunos matriculados no ano 

letivo de 2014, possuindo 13 salas de aula, um laboratório pequeno de informática, uma 

sala de vídeo e uma quadra poliesportiva inaugurada no mês de abril de 2014. É 

importante enfatizar que a implantação e a implementação do projeto do Governo 

Estadual de Minas Gerais denominado Reinventando o Ensino Médio (MINAS 

GERAIS, 2013) propiciou a utilização de novos recursos tecnológicos educacionais 

nessa escola. 

Como a escola é considerada de zona rural, o transporte público por meio de 

ônibus é fornecido para os alunos para se locomoverem às suas residências. Contudo, 

como esse transporte não foi disponibilizado para os alunos do 6º horário, não havia a 

obrigatoriedade de que permanecessem na escola. Assim, a maioria dos alunos das 

demais séries são dispensados no quinto horário, permanecendo somente aqueles 

matriculados no primeiro ano do ensino médio que não necessitavam de transporte para 

locomoção. Portanto, essa pesquisa foi conduzida apenas com os alunos de duas turmas 

do 1º ano que permaneceram na escola nesse horário. 

Esse contexto possibilitou que a professora-pesquisadora conduzisse esse estudo 

com duas das quatro turmas do 1° ano do ensino médio para as quais leciona nessa 

escola.  

 

2.2.      Participantes da Pesquisa 

A população participante desse estudo foi composta por 18 alunos de 02 turmas 

do primeiro ano do ensino médio de uma escola da rede estadual de uma cidade 

localizada na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. A 

professora-pesquisadora lecionou todas as segundas e quartas-feiras para essas turmas 

no 6º horário, no período de 11:25h às 12:15h. 
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Em virtude da não disponibilização da condução no período da tarde, de um total 

de 27 alunos matriculados nas duas turmas do 6º horário, 18 assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), tornando-se participantes desse estudo. 

Assim, a professora-pesquisadora e o seu orientador decidiram conduzir esse estudo 

com esses alunos. 

O perfil dos participantes desse estudo foi delineado a partir das respostas dadas 

para algumas questões do questionário I (Apêndice I), que estavam relacionadas com a 

idade e o nível econômico familiar dos alunos. Em outras questões, os participantes 

deveriam responder se possuíam celular com acesso a internet, se tinham familiaridade 

com as tecnologias digitais, se participavam das redes sociais e se utilizavam as mídias 

tecnológicas em sala de aula. 

Por exemplo, a análise dos dados da primeira questão do questionário I mostra 

que os 18 (100%) participantes desse estudo têm entre 15 e 18 anos de idade, sendo que 

7 (38.9%) participantes têm 15 anos, 7 (38.9%) participantes têm 16 anos, 3 (16,7%) 

participantes têm 17 anos e 1 (5,5%) participantes tem 18 anos. O gráfico 1 mostra a 

idade dos participantes desse estudo. 

 

Gráfico 1: Idade dos participantes do estudo 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 
O quadro 1 mostra que a segunda parte dessa questão estava relacionada com o 

gênero dos participantes desse estudo. 

 
Quadro 1: Gênero dos participantes do estudo 

Gênero 
Feminino 10 (55,6%) 
Masculino 8 (44,4%) 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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É importante ressaltar que para preservar a integridade física e a imagem pública 

dos participantes desse estudo, os seus nomes verdadeiros foram omitidos, sendo que 

foram utilizados pseudônimos escolhidos pela professora-pesquisadora. Por exemplo, os 

códigos que começam pela letra A indicam que o(a) participante pertence à turma A 

enquanto os códigos que começam pela letra B indicam que o(a) participante pertence à 

turma B. 

De acordo com esse procedimento, utilizaram-se também números adjacentes a 

essas letras que diferenciavam os alunos de uma mesma turma, como por exemplo, A1, 

A2, ..., A16 ou B1, B2, ..., B18. Nesse direcionamento, os códigos com numeração par 

representam o gênero feminino enquanto os códigos com numeração ímpar representam 

o gênero masculino. Essa numeração obedeceu uma ordem aleatória e não sequencial, 

elaborada pela professora-pesquisadora, sendo diferente da ordem alfabética constante 

no diário de classe da disciplina Matemática na qual os alunos estavam matriculados. 

Continuando com a análise dos dados coletados no questionário I, a questão 2 

que estava relacionada a renda familiar dos participantes desse estudo. Assim, a análise 

desses dados mostra que 11 (61,1%) participantes possuem uma renda familiar de R$ 

831,00 a R$ 1.245,00, 3 (16,7%) participantes possuem renda familiar até R$ 830,00, 1 

(5,5%) participante possui renda familiar de R$ 1.246,00 a R$ 2.490,00 e 3 (16,7% 

participantes possuem renda familiar de R$ 2.491,00 a R$ 4.150,00. Essa análise 

também mostra que nenhum participante possui renda familiar superior a R$ 4.150,00. 

O gráfico 2 mostra a renda familiar dos participantes desse estudo. 

 

Gráfico 2: Renda familiar dos participantes do estudo 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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A análise dos dados obtida pelas respostas dadas à questão 3: Essa é a primeira 

vez que você cursa o primeiro ano do ensino médio? mostra que 17 (94,5%) 

participantes está cursando pela primeira vez o primeiro ano do ensino médio enquanto 

que apenas 1 (5,5%) participante foi reprovado por dois anos consecutivos. Ressalta-se 

que esse participante não justificou os motivos de sua repetência. O gráfico 3 mostra o 

índice de repetência dos participantes desse estudo no primeiro ano do ensino médio. 

 

Gráfico 3: Índice de repetência no primeiro ano do Ensino Médio dos participantes do 

estudo 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Com relação ao acesso à Internet, a análise dos dados da questão 9: Você possui 

acesso a internet em casa? E na escola? mostra que 16 (88,9%) dos participantes 

possuem acesso à Internet em casa enquanto que 2 (11,1%) não os possuem. O gráfico 4 

mostra a quantidade de participantes com acesso à Internet em casa. 

 

Gráfico 4: Alunos com acesso à internet em casa 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Entretanto, essa análise também mostra que o fato de os participantes terem 

acesso à Internet em casa não significa que possuem esse acesso por meio do 

computador. Por exemplo, o participante A5 afirmou que “em casa eu faço o uso de wifi 

e a internet no meu celular, e não possuo internet no computador”13. Por outro lado, 18 

(100%) participantes responderam que possuem acesso à Internet na escola.  

Com relação à importância do acesso à Internet, os participantes desse estudo, a 

análise das respostas dadas à questão 10: Explique porque o acesso a internet é 

importante. mostra que para 18 (100%) participantes o acesso à Internet é relevante para 

encontrar informações nos sites de busca e também para se relacionarem. Por exemplo, 

a participante A8 afirma que “Sim, porque a Internet tem várias maneiras de 

aprendizagem e várias informações etc”. Nesse direcionamento, a aluna A2 argumentou 

que a “Internet é importante (...) não só para entrar no face, etc, é também para fazer 

pesquisas, trabalhos, abrir nosso conhecimento, etc”. 

O quadro 2 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo à questão 

10 do questionário I sobre a importância do acesso à Internet. Ressalta-se que houve 

participantes que responderam mais que uma alternativa para essa questão. Nesse caso, 

a equiparação percentual das respostas dadas com o total de participantes desse estudo é 

desnecessária. 

 

Quadro 2: Respostas dadas pelos participantes à questão 10 

Importância da Internet Frequência Porcentagem 
Comunicação (contatar, conhecer e interagir) 07 19,4% 
Adquirir conhecimento (aprender) 06 16,7% 
Obter informações 04 11,1% 
Realizar trabalhos escolares 04 11,1% 
Esclarecer dúvidas 03 8,3% 
Resolver problemas 02 5,6% 
Pesquisar a matemática e as matérias 10 27,8% 
Total 36 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Similarmente, a análise das respostas dada para a questão 11: Explique como 

você realiza esse acesso. Quais sites você costuma visitar? mostra que 18 (100%) 

responderam essa questão. Por exemplo, o participante A2 argumentou que realiza “esse 

                                                 
13Nesse estudo, optou-se em transcrever as falas dos participantes exatamente como foram proferidas para 
preservar a sua identidade cultural. Assim, os erros de português serão preservados para destacar a 
fidedignidade das informações fornecidas pelos participantes desse estudo. 
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processo no computador, e visito o facebook, Google e YouTube”. Para o participante 

A1, esse acesso é realizado para a obtenção de informações por meio do “WPP14, 

Facebook, Google e Instagram”. Similarmente, o participante A8 afirmou que acessa o 

“YouTube, Facebook, Google e Chrome”. 

O quadro 3 mostra os sites mais visitados pelos participantes desse estudo. É 

importante ressaltar que os participantes forneceram as mesmas respostas para essa 

questão. Dessa maneira, a equiparação percentual do total de participantes com o total 

de respostas é desnecessária. 

 

Quadro 3: Sites mais visitados pelos participantes 

Site Frequência Porcentagem 

Facebook 15 26,8% 
YouTube 12 21,4% 
Google 08 14,3% 
Email 05 8,9% 
WhatsApp, Wikipédia, Chrome, Playstore 10 18,0% 
Instagram, Games Android, Redes Sociais, 
BBCNews, Twitter, 4shared  

06 10,6% 

Total 56 100,00% 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Quanto às redes sociais, a análise das respostas da questão 12: Você possui 

páginas nas redes sociais? Em qual(is) você possui? Explique por que as redes sociais 

são importantes. mostra que 17 (94,5%) afirmaram possuir páginas nas redes sociais, 

sendo que apenas 1 (5,5%) participante não a possuí, sendo que não houve justificativa 

para essa resposta. 

O gráfico 5 mostra que esses participantes possuem páginas nas redes sociais, 

como, por exemplo, Facebook, WhatsApp, Blog.com, Instagram e Twitter. Por 

exemplo, o participante B3 afirmou que está conectado com todas as redes sociais 

“menos o insta” e argumentou que “se vc não tem redes sociais você está fora da 

modernidade”. Nesse direcionamento, a participante B6 mencionou que possui o “face, 

Whtas, twiter, insta, pq aprende coisas boas”. 

 

 
                                                 
14O WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite que os seus 
usuários troquem mensagens pelo celular sem realizar o pagamento por SMS. Além das mensagens 
básicas, os usuários do WhatsApp podem criar grupos, enviar mensagens ilimitadas com imagens, vídeos 
e áudio. Disponível em <https://www.whatsapp.com/?l=pt_br>. Acesso em 09/01/2015. 
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Gráfico 5: Redes sociais dos participantes 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O quadro 4 mostra as respostas dada pelos participantes à questão 12 do 

questionário I sobre a importância das redes sociais. Como houve participantes que 

forneceram mais que uma resposta para essa questão, a equiparação percentual do total 

de respostas com o total de participantes é desnecessária. 

 

Quadro 4: Respostas dadas pelos participantes sobre a importância das redes sociais 

Importância das Redes Sociais Frequência Porcentagem 
Comunicação (contato e interação) 09 42,9% 
Obter informações 03 14,3% 
Conhecer outras pessoas 02 9,5% 
Realizar pesquisas 02 9,5% 
Discutir assuntos importantes para tirar dúvidas 02 9,5% 
Adquirir conhecimento (aprender) 02 9,5% 
Estar atualizado 01 4,8% 
Total 21 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

2.3.      Design da Pesquisa: Teoria Fundamentada nos Dados 

Dentre as várias abordagens e métodos qualitativos disponíveis para a utilização 

em pesquisas e investigações em Educação Matemática, a professora-pesquisadora 

juntamente com o seu orientador optaram pela metodologia denominada de Teoria 

Fundamentada (Grounded Theory) (GLASER e STRAUSS, 1967). 

Essa teoria é um tipo de metodologia indutiva15 utilizada no desenvolvimento de 

uma teoria fundamentada nos dados, que são sistematicamente coletados, analisados e 

                                                 
15Na metodologia indutiva, os padrões, os temas e as categorias emergem dos dados ao invés de serem 
codificados e categorizados a priori antes da coleta realizada no trabalho de campo (PATTON, 1990). 
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interpretados para facilitar a elaboração de um modelo metodológico fundamentado 

teoricamente. Essa metodologia evolui durante a condução da pesquisa por meio da 

interação contínua entre a coleta e a análise dos dados (STRAUSS e CORBIN, 1990). 

Dessa maneira, os pesquisadores e investigadores analisam e interpretam os 

dados para que possam entender uma determinada situação-problema. Essa abordagem 

permite a compreensão de como e por que os participantes de uma investigação agem de 

uma determinada maneira. Assim, é possível verificar como e por que um fenômeno ou 

uma situação-problema se desdobra de uma determinada maneira (GLASER e 

STRAUSS, 1967). A figura 4 mostra um modelo simplificado do desenvolvimento do 

design desse estudo. 

 

Figura 4: Modelo simplificado do design de pesquisa baseado na Teoria Fundamentada 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 
Porém, ressalta-se que apesar dessa pesquisa ser de cunho qualitativo, essa 

investigação também utilizou a estatística descritiva para a organização dos dados e das 

informações coletadas por meio da elaboração de gráficos e quadros. Assim, essa 
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combinação das abordagens qualitativa e quantitativa proporcionou um “maior nível de 

credibilidade e validade aos resultados da pesquisa, evitando-se, assim, o reducionismo 

por uma só opção de análise” (OLIVEIRA, 2007, p. 39). Ressalta-se que a Teoria 

Fundamentada, de origem qualitativa, também pode ser utilizada com a abordagem 

quantitativa (GLASER e STRAUSS, 1967). 

Existe a necessidade de enfatizar que a Teoria fundamentada pode ser 

considerada como uma metodologia exploratória que enfatiza a geração e o 

desenvolvimento de teorias que descrevem o fenômeno estudado e as condições para a 

sua manifestação, pois os conceitos fundamentados nos dados fornecem as informações 

necessárias para a elaboração dessas teorias. Então, essa metodologia permite que os 

pesquisadores e investigadores possam elaborar uma teoria que responda de maneira 

direta ou indireta a questão de investigação por meio da descrição do fenômeno 

estudado por meio de uma sistemática coleta e análise de dados (GASQUE, 2007).  

De acordo com os pressupostos metodológicos da Teoria Fundamentada, é 

importante que os pesquisadores e investigadores selecionem os dados brutos, 

classificando-os e sintetizando-os por meio de codificações para organizá-los em 

categorias semelhantes. Contudo, para a realização desses procedimentos, existe a 

necessidade da condução das 3 (três) etapas da Teoria Fundamentada identificadas 

como: a) amostragem teórica, b) codificação dos dados e c) redação da teoria 

(GASQUE, 2007). 

 

2.3.1.   Amostragem Teórica 

A amostragem teórica se relaciona com o processo de coleta de dados para a 

geração de uma determinada teoria. Dessa maneira, os pesquisadores coletam, analisam, 

codificam conjuntamente os dados, decidindo como interpretá-los para fundamentar a 

teoria emergente (GLASER e STRAUSS, 1967). Dessa maneira, o objetivo principal da 

amostragem teórica é “maximizar as oportunidades de obtenção de dados para auxiliar 

na explicação das categorias, em termos de suas propriedades e dimensões, visando o 

desenvolvimento conceitual e teórico do estudo” (BAGGIO e ERDMANN, 2011, p. 

180). 

Assim, essa amostragem considera a possibilidade de que os pesquisadores e 

investigadores coletem os dados por meio do depoimento de indivíduos que possuem 

conhecimento sobre o fenômeno a ser estudado. Nesse sentido, existe a possibilidade da 

realização de pesquisas e investigações com a utilização de instrumentos de coleta 



72 
 

diferenciados que visam a interação e a observação dos participantes da pesquisa para a 

obtenção de informações que permitam uma visão holística da problemática do estudo. 

 

2.3.2.   Codificação dos Dados 

Nessa etapa, ocorre a codificação dos dados coletados, que são categorizados de 

acordo com as suas características, para que possam ser organizados por meio da 

elaboração de categorias semelhantes (GASQUE, 2007). Nesse processo, os dados são 

examinados cuidadosamente, pois essa codificação envolve as comparações constantes 

entre os fenômenos, os casos e os conceitos, as quais conduzem ao desenvolvimento de 

teorias por meio da abstração e relações entre os elementos da pesquisa (FLICK, 2004). 

Na Teoria Fundamentada, os dados são analisados com a utilização de três tipos 

de codificações denominadas de Aberta, Axial e Seletiva, que devem ser entendidas 

como maneiras diferentes de tratar as informações coletadas. Esse processo de 

codificação é fundamental para determinar a teoria emergente, pois visa a redução dos 

dados brutos coletados na condução do trabalho de campo das pesquisas e investigações 

(GASQUE, 2007). Nesse sentido, a redução dos dados brutos em categorias auxilia os 

pesquisadores e investigadores na delimitação da teoria emergente, formulando-a por 

meio da abstração com a delimitação de sua terminologia e texto (CASSIANI, CALIRI 

e PELÁ, 1996). 

 

2.3.2.1. Codificação Aberta 

A codificação aberta pode ser considerada como o processo analítico pelos quais 

os códigos preliminares são identificados e desenvolvidos em relação a suas 

propriedades e dimensões (PINTO, 2012), pois os dados coletados são analisados linha 

a linha, frase a frase e parágrafo a parágrafo. 

Assim, para os dados brutos coletados atribuem-se palavras, termos, expressões 

ou frases para a determinação dos códigos preliminares, que possibilitam uma interação 

mais próxima entre dados e os pesquisadores e investigadores (GASQUE, 2007) que os 

analisam, interpretam e conceitualizam. 

De acordo com esse contexto, com a codificação aberta, os pesquisadores e 

investigadores elaboram questões que os direcionam no campo empírico, como, por 

exemplo: O que está acontecendo? Em quais categorias esses dados se enquadram? e 

O que os dados expressam? (FRAGOSO, RECUERO e AMARAL, 2011). 
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Dessa maneira, nessa etapa de codificação, as subcategorias emergem para 

tornarem-se posteriormente categorias da próxima fase de codificação que é 

denominada de codificação axial. 

 

2.3.2.2. Codificação Axial 

Essa codificação aprimora e diferencia as categorias resultantes da codificação 

aberta. Então, os pesquisadores e investigadores selecionam as categorias mais 

relevantes colocando-as como um fenômeno central para o estabelecimento de relações 

entre as subcategorias e as categorias. Os dados, portanto, são agrupados através das 

conexões entre as categorias. Assim, na codificação axial, categorias mais densas são 

elaboradas, pois são melhores desenvolvidas e relacionadas (BAGGIO e ERDMANN, 

2011). 

Nesse contexto, essa codificação engloba as categorias determinadas na etapa 

anterior em uma categoria mais completa e complexa, pois os códigos preliminares 

originados anteriormente são reagrupados de novas maneiras para determinar os código 

conceituais. Então, os códigos preliminares podem tornar-se categorias conceituais, 

podendo originar subcategorias de acordo com a representatividade e a ocorrência das 

informações presentes nos dados brutos coletados (CASSIANI, CALIRI e PELÁ, 

1996). 

 

2.3.2.3. Codificação Seletiva 

O principal objetivo dessa etapa é “integrar e refinar [as] categorias em um nível 

mais abstrato” (GASQUE, 2007, p. 100). Assim, uma categoria central é elaborada por 

meio da relação sistemática entre as categorias determinadas na codificação axial. 

Assim, nesse nível de abstração, a categoria central integra todas as outras categorias, 

pois tem como objetivo expressar a essência da problemática investigada. Nessa 

codificação ocorre o refinamento da teoria, consolidando-a em torno de um conceito 

explanatório central. 

Dessa maneira, as outras categorias se integram ao redor do fenômeno central, 

que sintetiza a teoria que será construída a partir da análise e interpretação das 

informações obtidas dos dados. Então, a “categoria central é essencial para todos os 

elementos da teoria [emergente], pois é a partir dela que as propriedades e dimensões 

devem ser identificadas” (GASQUE, 2007, p. 100). Essa categoria também pode ser 
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definida como a ideia central do estudo, pois é direcionada para a elaboração de uma 

teoria emergente (BAGGIO e ERDMANN, 2011). 

 

2.3.3.   Redação da Teoria 

A redação da teoria emergente é elaborada por meio de um processo que 

“consiste numa narrativa descritiva sobre o fenômeno pesquisado” (PINTO, 2012, p. 6). 

Essa etapa requer que os pesquisadores e investigadores tenham habilidade para 

selecionar as informações importantes para o desenvolvimento do modelo teórico que 

representará a problemática estudada. 

Para que essa teoria tenha validade existe a necessidade de se comparar os 

conceitos teóricos estudados e as suas relações com os dados coletados (BAGGIO e 

ERDMANN, 2011). Contudo, é importante enfatizar que a teoria emergente possui 

similaridades com as teorias que foram investigadas anteriormente (STRAUSS e 

CORBIN, 1990 apud GASQUE, 2007). 

 

2.3.4.  Triangulação dos Dados 

A triangulação dos dados foi utilizada para o estabelecimento do rigor 

metodológico desse estudo foi utilizou-se a triangulação dos dados coletados nos 

questionários, nas atividades das aulas do registro documental e no diário de campo da 

professora-pesquisadora. A figura 5 mostra a triangulação dos dados obtidos por meio 

dos instrumentos utilizados para a coleta de dados dessa pesquisa. 

 

Figura 5: Triangulação dos dados 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Nesse direcionamento, a triangulação dos dados auxiliou a professora-

pesquisadora na obtenção da resposta para a questão de investigação de acordo com as 

fases da Teoria Fundamentada, pois a confrontação dos dados coletados permitiu o 

desenvolvimento da amostragem teórica, que possibilitou a elaboração das categorias de 

análise para a elaboração de uma teoria emergente fundamentada nesses dados. 

 

2.4.      Procedimentos Metodológicos 

Primeiramente, a partir de fevereiro de 2014, após o ingresso da professora-

pesquisadora no mestrado profissional em Educação Matemática, foi realizado o 

levantamento bibliográfico, visando à busca de fundamentações teóricas e 

metodológicas que a auxiliassem na análise da problemática desse estudo. Então, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica que é “uma modalidade de estudo e análise de 

documentos de domínio científico tais como livros, enciclopédias, periódicos, ensaios 

críticos, dicionários e artigos científicos” (OLIVEIRA, 2007, p. 69). 

Nesse sentido, essa pesquisa bibliográfica teve início com uma busca no banco 

de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

com a procura de resumos de dissertações e teses que tratassem do estudo de conteúdos 

referentes a funções de primeiro grau e a utilização de dispositivos móveis, como, por 

exemplo, telefone celular e/ou o smartphone como recursos mediáticos em sala de aula. 

Nesse estudo, a professora-pesquisadora percebeu que não havia registros de 

muitas pesquisas que envolvessem, em um mesmo trabalho, essas temáticas. Assim, 

buscou-se levantar artigos, dissertações e teses que tratavam dos assuntos relacionados 

com as TIC e o aprendizado móvel (mobile learning) procurando por esses temas 

individualmente. Essa busca também foi direcionada para a localização de artigos, 

livros, capítulo de livros, dissertações e teses publicadas no exterior, em inglês, 

português e espanhol, que se relacionavam com a problemática desse estudo. 

Assim, o objetivo principal do levantamento de dados relacionados com a 

revisão de literatura teve como objetivo a obtenção de informações teóricas e 

metodológicas que propiciassem a melhor maneira para abordar a questão dessa 

investigação de acordo com a fundamentação teórica estudada no Capítulo I. 

Continuando com a descrição dos procedimentos metodológicos, o projeto de 

pesquisa desse estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

universidade em 24 de Abril de 2014, sendo aprovado em 22 de Setembro de 2014 

conforme Parecer Consubstanciado n° 807.362, pois atendeu os requisitos e exigências 
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desse comitê conforme Parecer Consubstanciado de acordo com o protocolo n° 

807.362 de 22 de Setembro de 2014. No entanto, em virtude da demora de 5 meses para 

a aprovação desse projeto por causa da greve dos técnicos administrativos da 

universidade, houve a necessidade da realização de ajustes no projeto para o processo de 

ensino e aprendizagem do conteúdo programático de funções, que visava a realização 

das atividades propostas nesse estudo em um horário que não comprometesse o plano de 

ensino anual para o primeiro ano do ensino médio. Assim, a coleta dos dados iniciou-se 

em 06 de Outubro de 2014, após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa.  

Posteriormente à aprovação do projeto pelo CEP, foi realizada a entrega dos 

TCLEs (Anexo II e III) por meio dos quais os alunos, juntamente com os pais e a 

direção da escola, autorizaram a coleta de dados para o início da condução desse estudo, 

bem como a utilização dos resultados obtidos na condução dessa pesquisa. Dessa 

maneira, o principal objetivo desses documentos foi informar aos responsáveis e 

participantes desse estudo sobre os procedimentos metodológicos e instrumentos de 

coleta de dados que foram utilizados no trabalho de campo dessa pesquisa. Outro 

objetivo estava relacionado com a apresentação de informações de que os participantes 

poderiam desistir de sua participação nessa investigação, a qualquer momento, por 

vontade própria ou por meio de solicitação dos pais.  

Nesse direcionamento, os TCLEs foram entregues no dia 29/09/2014 para os 

alunos da Turma A e no dia 01/10/2014 para os alunos da Turma B. Inicialmente, os 

TCLEs foram entregues para 27 alunos matriculados nas turmas A e B que participaram 

do 6° horário. Contudo, somente 18 alunos retornaram os TCLEs assinados, tornando-se 

participantes desse estudo. Durante a entrega desses documentos, a professora-

pesquisadora explicou para os alunos das turmas A e B que essa investigação era uma 

pesquisa acadêmica e que os participantes desse estudo não seriam avaliados nas 

atividades desenvolvidas durante a condução dessa pesquisa. 

É importante ressaltar que os dados coletados foram analisados e interpretados 

conjuntamente, pois de acordo com os procedimentos metodológicos desse estudo não 

haverá a comparação entre os participantes das turmas A e B. Os alunos também foram 

informados sobre o sigilo com relação à identificação, pois os nomes foram substituídos 

por códigos identificados apenas pela professora-pesquisadora e pelo seu orientador.  

O questionário I (Apêndice I) foi entregue para os participantes das duas turmas, 

durante a aula do dia 06/10/2014, antes da realização das atividades do registro 
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documental que foram propostas para a sala de aula. O objetivo desse questionário foi o 

de realizar o levantamento de dados relacionados com o gênero, idade, se o(a) aluno(a) 

é repetente do primeiro ano do ensino médio, nível econômico dos pais, se possuem 

celular com acesso a internet, se tem familiaridade com as tecnologias digitais, se 

participam das redes sociais, se utilizam as mídias em sala de aula, o que pensam sobre 

as aulas de matemática e também sobre a importância dos conteúdos dessa disciplina 

para a resolução dos problemas que enfrentam no cotidiano. 

O questionário II (Apêndice II) foi entregue para os participantes da turma A em 

25/11/2014 e da turma B no dia 03/12/2014, após a realização das atividades do registro 

documental que foram propostas para a sala de aula. O objetivo desse questionário foi 

identificar se os alunos aprenderam a conceituação de funções do primeiro grau e como 

perceberam o desenvolvimento das aulas com a utilização de dispositivos móveis como, 

por exemplo, o smartphone e o telefone celular como instrumentos mediáticos para o 

ensino e aprendizagem desse conteúdo matemático. 

De posse das ferramentas teóricas e metodológicas necessárias para a condução 

desse estudo, elaborou-se uma proposta de 4 atividades (Apêndice IV) do registro 

documental para cada uma das turmas A e B, que possibilitassem o estabelecimento de 

um diálogo entre as teorias estudadas e os dispositivos móveis utilizados na condução 

do trabalho de campo desse estudo. É importante ressaltar que não foi firmado acordo 

prévio com os participantes deste estudo sobre a utilização dos dispositivos móveis em 

sala de aula. Contudo, não ocorreram fatos em que houvesse perturbações ou distrações 

em sala de aula com sua utilização desses dispositivos durante a condução do trabalho 

de campo deste estudo. 

O quadro 5A mostra os objetivos das atividades das aulas do registro 

documental propostas para os participantes da turma A e o quadro 5B mostra os 

objetivos das atividades das aulas do registro documental propostas para os 

participantes da turma B. 
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Quadro 5A: Atividades das aulas do registro documental propostas para os participantes 

da turma A 

Atividades propostas para a Turma A 

Atividade 
 

Aplicação em 
Grupo (Data) 

Discussão 
Coletiva 
(Data) 

Objetivo 
 

1: O crescimento 
da planta de Feijão 

 
20/10/2014 

 
21/10/2014 

 

 
Identificar uma função crescente 
  

2: A Jarra de água 
 

27/10/2014 
 

28/10/2014 
 

 
Identificar uma função decrescente 
 

3: O caso do 
Automóvel 
abandonado  

03/11/2014 
 

10/11/2014 
 

Identificar uma função constante 
 

4: A corrida de 
Táxi 

11/11/2014 24/11/2014 
Identificar uma função com 
coeficiente linear diferente de zero 
 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

Quadro 5B: Atividades das aulas do registro documental propostas para os participantes 

da turma B 

Atividades propostas para a Turma B 

Atividade 
 

Aplicação em 
Grupo (Data) 

Discussão 
Coletiva 
(Data) 

Objetivo 
 

1: O crescimento 
da planta de Feijão 

 
22/10/2014 

 
29/10/2014 

 

 
Identificar uma função crescente 
  

2: A Jarra de água 
 

05/11/2014 
 

18/10/2014 
 

 
Identificar uma função decrescente 
 

3: O caso do 
Automóvel 
abandonado  

19/11/2014 
 

26/11/2014 
 

Identificar uma função constante 
 

4: A corrida de 
Táxi 

11/11/2014 24/11/2014 
Identificar uma função com 
coeficiente linear diferente de zero 
 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

Essas atividades visaram à construção do entendimento da conceituação de 

funções de primeiro grau. Inicialmente, essas atividades foram discutidas em sala de 

aula, sendo que, posteriormente, os alunos exploraram o relacionamento dessas noções e 

conceitos com as observações realizadas em seu cotidiano dentro e fora do ambiente 

escolar por meio de um trabalho pedagógico colaborativo, interativo e participativo. 
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Para a realização dessas atividades, os alunos trabalharam em grupos compostos 

por 4 ou 5 alunos. Os membros de cada grupo realizaram as atividades com o emprego 

de pelo menos um smartphone ou telefone celular para que pudessem acessar a internet, 

realizar registros como fotografias e filmagens de situações cotidianas e observar os 

dados coletados que foram trabalhados e discutidos em sala de aula. Essas atividades 

estavam relacionadas com a conceituação de funções do primeiro grau, sendo que os 

alunos utilizaram o telefone celular ou o smartphone como ferramentas cognitivas de 

aprendizagem para a realização das atividades curriculares propostas no registro 

documental. 

Durante a realização das atividades do registro documental, que foram realizadas 

em sala de aula, a professora-pesquisadora gravou em áudio as aulas para que as 

observações e informações relacionadas com a discussão dos alunos fossem anotadas no 

diário de campo. Esse momento de coleta de dados foi muito importante para que 

professora-pesquisadora pudesse verificar o que os participantes desse estudo estavam 

pensando e como estavam agindo e se comportando com relação à realização das 

atividades propostas. 

As fotos e os vídeos também foram utilizadas para registrar os momentos 

observados em sala de aula, como, por exemplo, a interação dos alunos nos grupos com 

a utilização dos dispositivos móveis como o smartphone e o telefone celular que 

estavam conectados à internet. Posteriormente, os alunos discutiram sobre as 

observações relacionadas com a conceituação de funções que foram realizadas fora do 

ambiente de sala de aula. Para a realização dessas tarefas, os alunos gravaram imagens, 

fotografaram, gravaram áudios e trabalharam com filmagens sobre essas situações para 

que, posteriormente, pudessem discutir e interagir com os demais alunos em sala de aula 

sobre o relacionamento da situação-problema investigada com a conceituação de 

funções. 

Para esse estudo foram trabalhados os tópicos a) identificação de uma função 

linear a partir de sua representação algébrica ou gráfica, b) utilização da função linear 

para representar relações entre grandezas diretamente proporcionais, c) reconhecimento 

de funções do primeiro grau, bem como aquelas que têm variação constante, d) 

identificação de funções do primeiro grau a partir de sua representação algébrica ou 

gráfica e e) representações gráficas funções do primeiro grau. 

O registro das observações realizadas durante a execução das atividades 

matemáticas curriculares propostas no registro documental foram realizadas no diário de 
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campo da professora-pesquisadora imediatamente após a aplicação dessas atividades 

para os participantes desse estudo. A professora-pesquisadora também realizou a 

transcrição dos áudios gravados durante a realização dessas atividades. 

Finalizando, os pressupostos da teoria fundamentada foram utilizados durante a 

fase de observação, análise, categorização e interpretação dos dados obtidos por meio 

dos instrumentos de coleta utilizados durante a condução desse estudo. Dessa maneira, 

após a coleta, os dados foram analisados de maneira sistemática até a sua saturação 

teórica, pois dados novos ou relevantes não foram determinados e começaram a se 

repetir (GASQUE, 2007) durante o processo de codificação. 

 

2.5.      Instrumentalização 

É importante a utilização de diferentes instrumentos de coleta de dados para que 

se possa ratificar e validar as informações obtidas (COSTA, 2013) durante o trabalho de 

campo desse estudo. Nesse sentido, os dados qualitativos dessa pesquisa foram 

coletados por meio dos seguintes instrumentos: 

 

2.5.1.  Questionários 

O questionário é um dos instrumentos mais tradicionais de coleta de dados, 

podendo atingir um grupo grande ou seleto de participantes (FIORENTINI e 

LORENZATO, 2006). Esses questionários foram respondidos em sala de aula, sendo 

que o primeiro foi aplicado antes do início das atividades das aulas do registro 

documental e o segundo após a realização dessas atividades. 

Os dados qualitativos e quantitativos foram coletados por meio da aplicação de 

dois questionários compostos por questões fechadas e abertas, para que os alunos 

pudessem expor as suas respostas de maneira ampla. Nesse sentido, as questões 

fechadas são mais fáceis para serem codificadas, facilitando a preparação e a análise dos 

dados (SAMPIERI, COLLADO e LUCIO, 2003). Por outro lado, as questões abertas, 

apesar de serem mais difíceis de serem respondidas, catalogadas e interpretadas; 

oferecem aos participantes mais liberdade para responderem aos questionamentos 

solicitados (ROSA, 2010). 

 

2.5.1.1. Questionário I (Apêndice I) 

Esse questionário foi composto por 16 questões, sendo 14 abertas e 2 fechadas, 

que tinha o objetivo de traçar um perfil geral dos participantes desse estudo. Assim, esse 
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instrumento de coleta de dados continha questões relacionadas com o perfil dos alunos, 

com a renda familiar, com a importância da matemática e dos dispositivos móveis, com 

a participação nas redes sociais, com os sites que visitam na internet e com a relação da 

tecnologia com a matemática. 

 

2.5.1.2. Questionário II (Apêndice II) 

O questionário II continha 4 questões abertas. O objetivo desse instrumento de 

coleta de dados foi identificar a percepção dos alunos em relação à utilização dos 

dispositivos móveis nas aulas de matemática. Outro objetivo importante foi a coleta de 

dados para verificar se essa utilização auxiliou os participantes desse estudo na 

compreensão do conceito de funções do primeiro grau. 

 

2.5.2.   Atividades das Aulas do Registro Documental 

Os registros documentais são papéis e documentos com informações que podem 

auxiliar os pesquisadores e investigadores a compreenderam de uma maneira holística a 

problemática de um determinado estudo (COSTA, 2013). Nesse sentido qualquer 

material de registro como vídeos, áudios ou fotografias podem ser utilizados para a 

coleta de dados durante a condução de uma determinada pesquisa. 

Os documentos do registro documental desse estudo incluíram as atividades 

curriculares matemáticas propostas para os participantes. Ressalta-se que o registro 

documental também pode ser composto pelas provas de exame, as atas das reuniões, os 

documentos de políticas educacionais, os registros públicos, os meios de comunicação, 

os documentos particulares e as biografias, que contêm informações para auxiliar os 

pesquisadores a tomarem decisões sobre a problemática de um determinado estudo 

(LUDKE e ANDRÉ, 1986). 

Nesse estudo, também foram utilizadas as fotografias com o objetivo de registrar 

por meio de imagens o comportamento dos participantes durante o período de realização 

das atividades propostas, bem como obter de maneira consistente, por meio dos vídeos 

as informações constantes no diálogo realizado entre os alunos nas atividades realizadas 

em grupos. 

 

2.5.3.   Diário de Campo 

No diário de campo da professora-pesquisadora foram registradas as 

observações realizadas depois da aplicação das atividades propostas no registro 
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documental. Essa abordagem teve como principal objetivo suprir as possíveis lacunas 

de obtenção de informações proporcionadas pelos outros métodos de coleta de dados. 

Nesse sentido, o diário de campo é: 

(...) um caderno de notas em que o pesquisador registra as conversas 
informais, observações do comportamento durante as falas, 
manifestações do interlocutor quanto aos vários pontos investigados e 
ainda duas impressões pessoais, que podem se modificar ao longo do 
tempo (ARAÚJO, DOLINA, PETEAN, MUSQUIM, BELLATO e 
LUCIETTO, 2013, p. 54). 

 

Assim, a observação possibilitou a análise e a interpretação do comportamento 

dos participantes dessa pesquisa com relação à problemática proposta. É importante 

ressaltar que a observação em conjunto com outros métodos de coleta de dados, como, 

por exemplo, os questionários e as atividades do registro documental forneceu 

evidências adicionais para a triangulação dos dados (OLIVEIRA, 2010) brutos que 

foram coletados durante a realização do trabalho de campo dessa pesquisa. 

 

2.6.      Coleta de Dados 

As informações obtidas por meio dos instrumentos de coleta de dados utilizados 

nesse estudo visaram auxiliar a professora-pesquisadora na obtenção da resposta à 

questão de investigação dessa pesquisa: 

 

Quais são as contribuições que a utilização dos dispositivos móveis como 

instrumentos mediáticos de aprendizagem podem oferecer para o 

processo de ensino do conceito de funções de primeiro grau para alunos 

do primeiro ano do ensino médio? 

 

Nessa perspectiva, o principal objetivo da utilização da Teoria Fundamentada 

para esse estudo foi o desenvolvimento de “uma teoria fundada em dados 

sistematicamente coletados e analisados” (PINTO, 2012, p. 3). Então, durante a coleta 

de dados, a professora-pesquisadora reuniu informações sobre o fenômeno16 estudado 

para verificar o seu desdobramento por meio da análise fundamentada nos dados 

(PINTO, 2012) coletados durante a condução do trabalho de campo dessa pesquisa. 

                                                 
16O fenômeno pode ser considerado como um evento, um acontecimento ou um incidente por meio do 
qual um conjunto de ações ou interações é direcionado para o seu gerenciamento (GASQUE, 2007, p. 
85). 
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Dessa maneira, a coleta de dados desse estudo iniciou-se com a aplicação do 

questionário I no dia 06/10/2014 para as turmas A e B. O segundo questionário foi 

respondido em 25/11/2014 pelos participantes da turma A e no dia 03/12/2014 para os 

participantes da turma B após o término da realização das aulas propostas no registro 

documental. A coleta de dados continuou com a realização das atividades das aulas do 

registro documental que iniciou-se em 29/10/2014 com os participantes da turma A e em 

03/11/2014 com os participantes da turma B. Essa coleta encerrou-se em 25/11/2014 

para os participantes da turma A e em 03/12/2014 para os participantes da turma B. 

Entre as duas turmas, foram realizadas 8 (oito) aulas conforme proposto no 

registro documental. Essas aulas possibilitaram a produção dos dados que foram 

coletados para posterior análise e interpretação. Os registros das atividades propostas 

foram recolhidos ao final de cada aula de 50 minutos, que era ministrada das 11:25h às 

12:15h, no horário regular de aula da disciplina, de acordo com o proposto calendário 

escolar. 

Essas aulas serviram para coletar os dados qualitativos e quantitativos que 

visavam subsidiar as respostas dadas aos questionamentos relacionados com a 

problemática desse estudo. A coleta de dados desse estudo encerrou-se com a 

finalização anotação das observações no diário de campo da professora-pesquisadora. 

 É importante ressaltar que na semana de 12/11/2014 até 19/11/2014 houve um 

campeonato de futebol e gincana da saúde na escola, cujas atividades estavam previstas 

no calendário escolar. Essas atividades ocasionaram uma diferença nas datas de 

realização das atividades propostas no registro documental entre as duas turmas. 

Durante o trabalho de campo, a professora-pesquisadora utilizou fotografias e 

um gravador digital em cada grupo de participantes para que pudesse capturar o 

desenvolvimento das aulas. O principal objetivo desse procedimento foi registrar o 

andamento das atividades propostas em sala de aula, pois a utilização desse 

equipamento auxiliou a professora-pesquisadora na preservação do conteúdo original 

dos dados coletados (BELEI, PASCHOAL, NASCIMENTO e MATSUMOTO, 2008). 

 

2.7.      Análise Qualitativa dos Dados 

A análise qualitativa dos dados foi realizada de acordo com as informações 

coletadas na observação direta dos participantes que foram anotadas no diário de campo 

da professora-pesquisadora. Essa análise também foi realizada por meio da observação 

da realização das atividades propostas em sala de aula, que compõem o registro 
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documental desse estudo. É importante ressaltar a importância da utilização de 

diferentes procedimentos de coleta de dados em uma pesquisa qualitativa que tem o 

objetivo de promover uma maior validade e credibilidade ao estudo (ROSA, 2010) por 

meio da triangulação dos dados. 

Nesse estudo, o conjunto dos dados brutos coletados, que é denominado de 

amostragem teórica, foi transcrito para facilitar a sua análise, sendo codificados de 

acordo com os procedimentos metodológicos propostos pela Teoria Fundamentada, que 

estão relacionados com as codificações Aberta, Axial e Seletiva. Essas codificações 

foram realizadas com o objetivo de determinar quais as contribuições que os 

dispositivos móveis como os smartphones e os telefones celulares como instrumentos 

mediáticos podem oferecer para o processo de ensino e aprendizagem em Matemática 

relacionados com o conceito de funções do primeiro grau por meio da análise de suas 

possibilidades didático-pedagógicas. A figura 6 mostra o processo de elaboração da 

teoria emergente fundamentada nos dados coletados durante a condução do trabalho de 

campo desse estudo. 

 

Figura 6: Processo de elaboração da teoria emergente fundamentada nos dados 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Em concordância com esse contexto, o relacionamento entre essas categorias e a 

problemática dessa pesquisa possibilitará a redação de uma teoria emergente que será 

fundamentada nos resultados, na análise e na interpretação dos dados coletados, 

expondo as suas relações e conceituações a partir da observação específica do fenômeno 

estudado. Assim, essa abordagem tem como objetivo entender e explicar essa teoria ao 

invés de somente descrevê-la com base nas informações obtidas durante a condução 

desse estudo.  

Finalizando, a triangulação dos dados obtidos nos instrumentos de coleta dessa 

pesquisa foi utilizada para auxiliar a professora-pesquisadora no entendimento da 

problemática desse estudo, bem como o seu relacionamento com a prática pedagógica a 

ser desencadeada em um ambiente tecnológico de aprendizagem para facilitar o 

processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos relacionados com 

funções de primeiro grau. 
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CAPÍTULO III 

 

BUSCANDO AS CODIFICAÇÕES ABERTA E AXIAL POR MEIO DA 

ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

Este capítulo apresenta o resultado da análise dos dados coletados nos 

questionários I e II, nas cinco atividades das aulas do registro documental que foram 

realizadas durante o trabalho de campo dessa pesquisa e no diário de campo da 

professora-pesquisadora. Assim, as respostas dos participantes para os questionários e 

para as atividades bem como o relato das aulas por meio das observações descritas pela 

professora-pesquisadora e registradas no diário de campo foram transcritas, codificadas 

e analisadas. 

 

3.1.      Procedimentos Metodológicos Utilizados na Análise dos Dados 

Primeiramente, a professora-pesquisadora utilizou a técnica da amostragem 

teórica para definir os dados brutos coletados por meio da anotação de indicadores, 

palavras, ações e conceitos que emergiram durante o processo da análise dos dados. 

Após o levantamento dos dados brutos iniciais, os procedimentos de codificação e 

categorização desses dados foram iniciados de maneira sistemática e simultânea até que 

ocorresse a sua saturação teórica (GASQUE, 2007). Nesse processo, os dados 

começaram a se repetir, pois informações novas ou relevantes deixaram de ser 

encontradas. 

Após o levantamento dos dados brutos coletados por meio da instrumentalização 

utilizada nesse estudo por meio da amostragem teórica, as informações foram 

analisadas, conceituadas e relacionadas entre si. Dessa maneira, o processo analítico das 

informações presentes nos dados foi iniciado com a Codificação Aberta. Nesse 

processo, os dados foram examinados cuidadosamente por meio da análise realizada 

linha a linha, frase a frase e parágrafo a parágrafo. 

Posteriormente, os dados foram divididos em partes distintas e comparados para 

que a professora-pesquisadora pudesse verificar as semelhanças e as diferenças entre as 

informações obtidas nesse processo (STRAUSS e CORBIN, 1990). Essa abordagem 

permitiu que a professora-pesquisadora determinasse os códigos preliminares que 

emergiram por meio da análise dos dados brutos. O quadro 6 mostra um exemplo desse 

processo de codificação. 
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Quadro 6: Exemplo de codificação aberta 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

O telefone celular e o smartphone (1) são importantes 
para que as pessoas possam calcular (2) e se 
comunicar com o mundo (3). 
 
Em casa eu faço o uso de wifi e a internet no meu 
celular, e não possuo internet no computador (1). 
 
O smartphone (1) é importante para fazer pesquisas e 
trabalhos da escola por meio da internet (4) e abrir o 
nosso conhecimento (5). 
 
O acesso à internet é realizado para a obtenção de 
informações (4) por meio do WPP, Facebook, Google 
e Instagram (6). 
 
No face, WhatsApp, twiter, insta (6) você aprende 
coisas boas (4). 
 
A internet possibilita várias maneiras de 
aprendizagem (2) por meio de busca de informações 
(4). 
 
Com esses dispositivos [smartphone e telefone 
celular] (1) os alunos podem pesquisar e buscar 
informações (4). 
 
O telefone celular e o smartphone (1) são importantes 
para ligar para as pessoas (3) e pesquisar na Internet 
(4). 
 
O telefone celular e o smartphone (1) possuem 
funções para facilitar as contas (2). 
 
Pesquisando na Internet você chega na resposta na 
hora (6). Isso é interessante e motivador (7). 
 
Se for pra usar [telefone celular e smartphone] em 
relação a matéria [matemática] é uma excelente ajuda 
para entender esse conteúdo (8). 
 
A utilização do telefone celular e do smartphone (1) 
em sala de aula não atrapalha o processo de ensino e 
aprendizagem em matemática, pois pode auxiliá-lo 
(8). 
 

(1) Tipos de ferramentas 
tecnológicas 
  
 
 

(2) Aprendizagem mediada pela 
tecnologia 
 
 
 

(3) Promove a interação entre os 
indivíduos 
 
 
 

(4) Possibilita a busca de 
informações e a realização 
de pesquisas 
 
 
 

(5) Desenvolve a cognição dos 
alunos por meio da 
utilização da tecnologia 

 
 
 

(6) Ferramentas que facilitam a 
busca de informações e a 
realização de pesquisa 
 
 
 

(7) Desenvolve o interesse nas 
atividades por meio da 
utilização da tecnologia 
 
 
 

(8) Aprendizagem matemática 
mediada pela tecnologia 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

Continuando com esse processo analítico, a Codificação Axial foi iniciada com o 

desenvolvimento de uma análise aprofundada dos dados que foi realizada a partir da 
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codificação aberta empregada anteriormente. Dessa maneira, os dados foram 

reagrupados com o objetivo de relacionar as subcategorias às suas categorias, 

possibilitando o surgimento dos códigos conceituais (STRAUSS e CORBIN, 1990). O 

principal objetivo dessa etapa foi reorganizar os códigos preliminares da codificação 

aberta em um nível maior de abstração com a elaboração das categorias conceituais. O 

quadro 7 mostra um exemplo da codificação axial. 

 

Quadro 7: Exemplo de codificação axial 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

 
1 Tipos de ferramentas tecnológicas 
3 Promove a interação entre os 

indivíduos. 
4 Possibilita a busca de informações e a 

realização de pesquisas. 
6. Ferramentas que facilitam a busca de 

informações e a realização de pesquisa. 
 

 
 
 
Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem 

 
3. Aprendizagem mediada pela tecnologia. 
8. Aprendizagem matemática mediada 

pela tecnologia17. 
 

 
Dispositivos móveis como instrumentos 
mediáticos para o ensino e aprendizagem 
em matemática 

 
5. Desenvolve a cognição dos alunos por 

meio da utilização da tecnologia. 
7. Desenvolve o interesse nas atividades 

por meio da utilização da tecnologia. 
 

 
Dispositivos móveis com uma metodologia 
para o ensino e aprendizagem em 
matemática 
 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

Nesse estudo, as codificações aberta e axial foram necessárias para a realização 

da codificação seletiva, que buscou selecionar o tema central com a codificação de 

eventos significativos para a elaboração da categoria central, que está relacionada com 

a utilização dos dispositivos móveis para o ensino e aprendizagem de conceitos de 

funções do primeiro grau. 

 

 

 

                                                 
17A aprendizagem matemática mediada pela tecnologia é um código preliminar específico que está 
relacionado com a utilização de conhecimentos matemáticos enquanto a aprendizagem mediada pela 
tecnologia está relacionada com a utilização dos conhecimentos de outras áreas de estudo. 
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3.2.      Análise dos Dados Coletados 

O processo de coleta e da análise dos dados ocorreu simultaneamente durante 

todas as etapas da condução desse estudo, pois essa é uma característica importante da 

Teoria Fundamentada. Nesse contexto, apresenta-se a análise dos dados coletados nos 

instrumentos de coleta utilizados durante a realização do trabalho de campo dessa 

pesquisa. 

 

3.2.1.   Dados Coletados no Questionário I 

A análise dos dados mostra que 18 (100%) participantes desse estudo 

responderam a esse questionário que foi aplicado no dia 06/10/2014 para as turmas A e 

B antes do início da realização das atividades das aulas propostas no registro 

documental. 

 

3.2.1.1. Análise dos Dados Coletados no Questionário I 

Com relação ao estudo das funções, a análise das respostas dadas para a questão 

4: Você já teve contato com o conteúdo de funções? Se sim, quais? Quando? mostra que 

10 (50,6%) participantes desse estudo tiveram contato prévio com o conteúdo de 

funções, nos quais a frequência é obrigatória. Por exemplo, a participante B10 

respondeu que “Sim, esse ano vi funções do 1º grau e do 2º grau” enquanto que a 

participante B18, que está cursando novamente o primeiro ano do ensino médio, 

afirmou que teve contato com funções do 1º e 2º graus por “três anos consecutivos”. 

Continuando essa análise, os participantes desse estudo informaram que os 

conteúdos de funções que tiveram contato prévio foram as grandezas mensuráveis, as 

relações entre grandezas mensuráveis, as funções do primeiro grau e as funções do 

segundo grau. Contudo, apesar de que esses conteúdos tenham sido estudados 

anteriormente, a análise das respostas dadas à questão 6: Você se lembra de ter 

aprendido algum conteúdo sobre a relação entre duas grandezas? Cite exemplos. 

mostra que 7 (38,9%)% participantes desse estudo responderam que não se recordavam 

dessa relação, pois não conseguem perceber a conexão do conteúdo de funções com 

aquele relacionado com as grandezas mensuráveis. Por exemplo, a participante B18 

afirmou que não consegue perceber em qual “tarefa cotidiana preciso usar função18”. 

                                                 
18

Uma das maneiras de traduzir o mundo matematicamente é por meio da utilização das funções e das 
relações entre as grandezas mensuráveis. Por exemplo, a distância percorrida por um automóvel depende 
da velocidade e do tempo de percurso; o montante devido num empréstimo depende da taxa de juros, do 
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Por outro lado, apesar de que 11 (61,1%) participantes terem afirmado que 

aprenderam sobre a conexão existente entre duas grandezas, somente houve a citação de 

exemplos que a professora-pesquisadora havia mostrado em sala, como, por exemplo, a 

relação entre a distância e o tempo. Nesse sentido, o participante B8 argumentou que 

“quanto mais velocidade mais rápido se chega onde quer”. O gráfico 6 mostra a resposta 

dada pelos alunos à questão sobre a relação existente entre as funções e as grandezas 

mensuráveis. 

 

Gráfico 6: Relação das funções com as grandezas mensuráveis 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O quadro 8 mostra as respostas dadas pelos participantes deste estudo sobre 

conteúdos que descrevem a relação entre duas grandezas. 

 

Quadro 8: Respostas dadas pelos participantes à questão 11 

Relação entre duas grandezas Participantes Porcentagem 

Velocidade: distância e tempo 08 44,4% 

Altura e tempo 04 22,2% 

Andar de bicicleta, jogar bola e skate 03 16,7% 

Grandeza proporcional e equivalência 02 11,1% 

Dinheiro: rendimento e tempo 01 5,6% 

Total 18 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

                                                                                                                                               
número de prestações e do valor inicial tomado; a velocidade de espalhamento de uma epidemia depende, 
entre outras coisas, do número de pessoas infectadas; a absorção de um remédio depende da sua 
concentração, do peso do indivíduo e do tempo (MINAS GERAIS, 2007). 

7

11

não relacionam relacionam de alguma forma

Alunos que relacionam funções com 

grandezas
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A análise das respostas dadas para a questão 5: Explique se o conteúdo 

relacionado com relações e funções é importante para a realização de tarefas 

cotidianas. mostra que 14 (77,8%) participantes afirmaram que o conteúdo de funções é 

importante para a realização das tarefas cotidianas principalmente àquelas relacionadas 

com a distância a ser percorrida e o tempo para a determinação da velocidade. Por 

exemplo, o participante A16 e A14 afirmaram que as funções “se relacionam com o 

nosso dia-a-dia, por exemplo, quanto mais corremos mais rápido chegamos”. 

Por outro lado, 3 (16,7%) participantes afirmaram que esse conteúdo não é 

importante para a realização das atividades diárias. Por exemplo, o participante A5 

afirmou que “não, na minha opinião acho que não é importante”, porém não justificou a 

sua resposta. Ressalta-se que 1 (5,5%) participante não respondeu essa questão. O 

quadro 9 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo com relação à 

importância do conteúdo de funções e relações para a realização de tarefas cotidianas. 

 

Quadro 9: Importância do conteúdo de funções e relações para a realização das tarefas 

cotidianas 

Respostas Participantes Porcentagem 
É importante 14 77,8% 
Não é importante 3 16,7% 
Não responderam 1 5,5% 
Total 18 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

Contudo, existe a necessidade de enfatizar que apesar de que 3 (16,7%) 

participantes não conseguiram perceber a importância do estudo de funções para a 

realização das tarefas cotidianas, a análise das respostas dadas para a questão 7: Em sua 

opinião a matemática é importante para desenvolver atividades diárias? Dê exemplos. 

mostra que 18 (100%) participantes afirmaram que o conhecimento matemático é 

importante para o desenvolvimento das atividades diárias. Por exemplo, a participante 

B18 respondeu que “Sim. Na vida de uma pessoa que precisa contar dinheiro, ou em 

qualquer lugar se usa matemática” enquanto que o participante A1 respondeu “Sim, a 

matemática é essencial para o desenvolvimento de qualquer profissão”. 

Com relação ao conhecimento tecnológico dos participantes desse estudo, a 

análise de dados das respostas dadas à questão 8: Você já utilizou algum instrumento 

tecnológico nas aulas de matemática? Quais? mostra que que 16 (88,9%) participantes 
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utilizaram instrumentos tecnológicos nas aulas de matemática, como, por exemplo, a 

calculadora, o celular e o computador. 

O quadro 10 mostra os instrumentos tecnológicos utilizados pelos participantes 

desse estudo nas aulas de matemática. Existe a necessidade de ressaltar que alguns 

participantes responderam ter utilizado mais de um tipo de instrumento tecnológico nas 

aulas de matemática, por isso a equiparação percentual do total de respostas com o total 

de participantes é desnecessária. 

 

Quadro 10: Instrumentos tecnológicos utilizados pelos participantes nas aulas de 

matemática 

Instrumento Tecnológico Frequência Porcentagem 
Calculadora 9 36,0% 
Celular 11 44,0% 
Computador 5 20,0% 
Total 25 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

Por outro lado, 2 (11,1%) participantes argumentaram que nunca utilizaram 

instrumentos tecnológicos em sala de aula. Por exemplo, o participante A16 afirmou que 

“não utilizei”. 

A análise das respostas dadas à questão 13: Você possui telefone móvel? Se sim, 

ele possui acesso à Internet? Se não, explique por quê. Qual o meio de conexão? mostra 

que 17 (94,5%) participantes possuem telefone móvel enquanto apenas 1 (5,5%) 

participante afirmou não possuí-lo. Com relação à conexão desse dispositivo móvel com 

a Internet, 16 participantes (89,0%) afirmaram que possuem conexão wifi ou 3G. Por 

exemplo, o aluno A5 afirmou que o seu telefone móvel “possui internet 3G Max e via 

wifi”. Por outro lado, 1 (5,5%) participante responde que o seu celular não possui 

conexão com a Internet. Contudo, apesar de sua resposta negativa, a participante A2 

respondeu que “Não e sim, mensagens, ligações e facebook”, evidenciando uma lacuna 

na especificidade de sua resposta, pois para acessar o facebook existe a necessidade do 

acesso à Internet. 

Nesse direcionamento, a análise das respostas dadas para a questão 14: Qual a 

importância do telefone celular ou smartphone para a sua vida cotidiana? Dê alguns 

exemplos. mostra que 16 alunos (88,9%) afirmaram que esses dispositivos móveis são 

importantes para facilitar a interação e a comunicação e possibilitar o acesso às 

informações disponibilizados na Internet por meio da realização de pesquisas. 
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Por exemplo, a participante A12 afirmou que o telefone celular e o smartphone 

são importantes “para ligar para as pessoas e mexer na Internet” enquanto que a aluna 

A6 argumentou que esses dispositivos móveis são necessários para “calcular e se 

comunicar com o mundo”. Em concordância com esse ponto de vista, o aluno A3 

argumentou que por meio desses dispositivos os alunos podem “pesquisar e buscar 

informações, etc”. 

Por outro lado, 2 (11,1%) participantes afirmaram que esses instrumentos 

tecnológicos não são importantes na vida cotidiana. Por exemplo, o participante B9 

afirmou que o telefone móvel é “inútil, prefiro o Netbook”. Contudo, essa resposta 

mostra que esse participante está envolvido com a utilização de dispositivos móveis. É 

importante ressaltar que 1 (5,5%) participante não respondeu esse questionamento, pois 

não possui telefone móvel. 

A análise das respostas dadas à questão 15: Explique qual é a importância do 

smartphone ou celular para realizar atividades de matemática? mostra que16 (88,9%) 

afirmaram que são importantes para a utilização da calculadora. De acordo com o 

participante B5, esses dispositivos móveis têm “mais funções para facilitar as contas”.  

Por outro lado, 2 (11,1%) participantes argumentaram que esses dispositivos são 

desnecessários para a realização das atividades de matemática. Nesse sentido, o aluno 

B18 argumentou que o telefone celular e o smartphone “tirariam a concentração dos 

alunos”. 

O quadro 11 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo sobre a 

importância do smartphone e do telefone celular para a realização das atividades de 

matemática. Contudo, ressalta-se que como houve participantes que forneceram mais 

que uma resposta para essa questão, a equiparação percentual do total de respostas com 

o total de participantes é desnecessária. 

 

Quadro 11: Importância dos smartphone e telefone celular para a realização de 
atividades matemáticas 

Importância do smartphone e do celular para a 
realização de atividades matemáticas 

Frequência Porcentagem 

Utilizar como calculadora 17 58,6% 
Realizar operações 06 20,7% 
Acessar sites de busca como o Google para encontrar 
informações para pesquisar conteúdos matemáticos 

06 20,7% 

Total 29 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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A análise das respostas dadas à questão 16: Explique se a utilização excessiva do 

telefone celular ou do smartphone pode prejudicar o ensino e aprendizagem em 

matemática. Dê alguns exemplos. mostra que para 13 alunos (72,2%) participantes, a 

utilização excessiva desse dispositivos móveis pode prejudicar o processo de ensino e 

aprendizagem em matemática. 

Por exemplo, a participante A12 afirmou que esse prejuízo ocorre “por que como 

tem muitas redes sociais eu acho que a pessoa fica só naquilo e esquece dos estudos e eu 

acho que as pessoas tem que ter limites”. Nessa mesma linha de raciocínio, a 

participante A8 argumentou essa utilização excessiva “pode prejudicar o ensino e 

aprendizagem da matemática por que quando, tá acessando o WhatsApp, toda hora vem 

mensagem e isso atrapalha que o aluno entenda quando o professor está explicando”. 

Por outro lado, 2 alunos (11,1%) afirmaram que a utilização excessiva do 

telefone celular e do smartphone em sala de aula não atrapalha o processo de ensino e 

aprendizagem em matemática, podendo auxiliá-lo. Por exemplo, o participante A1 

argumentou que esses dispositivos móveis não prejudicam esse processo, pois “basta 

utilizá-los nos momentos certos”. No entanto, 3 (16,7%) participantes afirmam que essa 

utilização excessiva pode prejudicar parcialmente a aprendizagem de conteúdos 

matemáticos pelos alunos. Por exemplo, a aluna A6 argumentou que: 

(...) prejudica, porque quando você vai aprender você precisa estar 
concentrado em só uma coisa. Se estiver com o celular você não vai 
aprender nada, mas pesquisando na Internet você chega na resposta na 
hora, isso é bom, mas se você vai olhar no livro você iria aprender 
mais. 
 

Nesse direcionamento, o participante B3 afirmou que “Depende. Se for pra ficar 

‘fuçando’ na ‘net’ sim, agora se for pra usar em relação a matéria é uma excelente 

ajuda”. De acordo com esse ponto de vista, a participante A2 ponderou que: 

Sim, em alguns pontos prejudica. Ex: para fazer um trabalho você só 
vai lá pesquisar o termo, escreve no trabalho e isso prejudica o 
aprendizado. Quando não é pesquisado você tem que ler procurar e 
assim você tem mais conhecimento em matemática. (...) Quando você 
faz conta no celular você pega aquela mania e quando você vai fazer 
uma conta de cabeça é muito difícil, porque você já tem o costume de 
fazer as contas só no celular, por isso que eu acho que o celular, 
telefone, smartphone pode prejudicar. 

 
O gráfico 7 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo com 

relação à utilização excessiva de dispositivos móveis como o telefone celular e o 

smartphone no processo de ensino e aprendizagem em matemática. 
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Gráfico 7: Respostas dadas pelos alunos sobre a utilização excessiva do telefone celular 

ou do smartphone nas aulas de matemática 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.2.1.2.   Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário I 

O quadro 12 mostra alguns o processo de codificação aberta com relação à 

análise do dados qualitativos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse 

estudo às questões abertas do questionário I. 

 

Quadro 12: Processo de codificação aberta do questionário I 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

O telefone celular e o smartphone (1) são importantes 
para que as pessoas possam calcular (2) e se comunicar 
com o mundo (3). 
 
Em casa eu faço o uso de wifi e a internet no meu 
celular, e não possuo internet no computador (1). 
 
A internet é importante para fazer pesquisas, trabalhos 
(4) e abrir nosso conhecimento (5). 
 
O acesso à Internet (1) é realizado para a obtenção de 
informações (4) por meio do WPP, Facebook, Google e 
Instagram (6). 
 
No face, Whtas, twiter, insta (6) você aprende coisas 
boas (4). 
 
A Internet (1) tem várias maneiras de aprendizagem (2) 
e várias informações (4). 
 
Com esses dispositivos (1) os alunos podem pesquisar e 
buscar informações (4). 
 

 
 
 
 
 
 
 

(1)   Tipos de ferramentas 
tecnológicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2)   Aprendizagem mediada pela 
tecnologia. 

 
 
 
 

2
3

13

não prejudica prejudica em termos prejudica

Utilização excessiva prejudica as 

aulas
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O telefone celular e o smartphone (1) são importantes 
para ligar para as pessoas (3) e buscar informações na 
Internet (6). 
 
O telefone celular e o smartphone (1) possuem funções 
para facilitar as contas (2) e fazer pesquisas (4). 
 
Pesquisando na internet você chega na resposta na hora 
(6) e isso é motivador (7). 
 
Se for pra usar [telefone celular e smartphone] em 
relação a matéria [matemática] é uma excelente ajuda 
para o entendimento desse conteúdo (8). 
 
A utilização do telefone celular e do smartphone (1) em 
sala de aula não atrapalha o processo de ensino e 
aprendizagem em matemática, pois pode auxiliá-lo (8). 
 
 
Tive contato esse ano com as funções do 1º e 2º graus 
(9) 
 
Sim, plano cartesiano com funções, produto cartesiano, 
relação binária, função polinomial (9) 
 
Quando mais a pessoa anda rápido, mais ela chega 
onde quer (11) 
 
 
Sim, quanto mais velocidade mais rápido se chega (11) 
 
Sim, tipo assim quando mais você anda mais perto você 
chega do seu destino (11) 
 
Sim, quanto mais alto mais demora para descer (11) 
 
O tempo e a distância, velocidade (11) 
 
Sim, grandeza proporcional, equivalente (9) 
 
Sim, para fazer uma compra, tirar um capital (12) 
 
Sim, na vida de uma pessoa que precisa contar dinheiro 
ou em qualquer lugar se usa matemática. (12) 
 
Sim, para usar o computador e a calculadora (1) 
 
Sim, fazer contas para somar boletos (12) 
 
Sim é importante. Exemplo você vai ao supermercado 
fazer uma compra você vai precisar da matemática para 
fazer a conta da compra e em qualquer profissão (12) 
 
Sim, para construir uma casa, dividir alguma coisa (12) 
 

 
 
 
 

(3)   Promove a interação entre os 
indivíduos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(4)   Possibilita a busca de 
informações e a realização de 
pesquisas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(5)   Desenvolve a cognição dos 
alunos por meio da utilização da 
tecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 

(6)   Ferramentas que facilitam a 
busca de informações e a realização 
de pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7)   Desenvolve o interesse nas 
atividades por meio da utilização da 
tecnologia. 
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Sim, o celular, o computador e a calculadora (1) 
 
E acho importante porque quando eu preciso de 
pesquisar algum conteúdo escolar (4) é só eu acessar 
Internet (1), que eu acho mais fácil (7). 
 
O smartphone e o telefone celular (1) é importante para 
fazer pesquisas e trabalhos na internet(4) e abrir nossos 
conhecimentos para a aprendizagem (5). 
 
É importante porque para resolver a maioria dos nossos 
problemas utilizamos a internet (6) 
 
Porque é muito legal (7) e dá para pesquisar para 
aprender a matemática (8). 
 
É importante porque aprendo muitas coisas (2) e faço 
pesquisas escolares (4) 
 
Sim, Facebook, WhatsApp, You Tube Chrome Yahoo, 
Twitter, Instagram (1), porque você pode pedir que as 
pessoas ajudem resolver uma dúvida que você tem (3) 
 
Sim, utilizo o Facebook para conhecer pessoas (3) e 
para aprender mais (2) 
 
Sim, para pesquisar as coisas que preciso (4), porque as 
vezes a net do meu celular é mais rápida do que a do 
PC (1) 
 
O celular é importante para entrar nas redes sociais (3) 
e para fazer pesquisas (4). 
 
Para saber as coisas que acontecem no mundo (4) 
 
Para me manter informado (4), as vezes se alguém sabe 
de algo me repassa pelo WhatsApp e Facebook (3) 
 
Tiraria a concentração dos alunos (14) 
 
Utilizo a calculadora que o celular possui e acesso a 
internet (1) para pesquisar outros conteúdos de 
matemática (8) 
 
Acho que pediria ajuda para a professora (15) 
 
Prejudica, porque quando você vai aprender você 
precisa estar concentrado só em uma coisa, se estiver 
com o celular você não iria aprender nada (14), 
pesquisando na internet você já acha a resposta na hora, 
se você vai olhar no livro, você vai aprender mais (16) 
 
Sim, em alguns pontos prejudica exemplo, para fazer 
um trabalho você só vai lá e pesquisa um termo e 
escrevo no trabalho e isso prejudica o trabalho e 

 
(8)   Aprendizagem matemática 
mediada pela tecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(9)   Conteúdos relacionados com 
funções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10)   Conceituando funções com o 
auxílio do smartphone e do telefone 
celular 

 
 
 
 
 
 
 
 

(11)   Relacionamento entre duas 
grandezas 
 
 
 
 
 
 
 
 
(12)   Relacionamento da matemática 
com cotidiano 
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quando não é pesquisado você tem que ler e procurar e 
assim você tem mais conhecimento da matemática (16) 
, como também na conta, de tanto você fazer conta no 
celular você pega aquela mania e quando você vai fazer 
uma conta de cabeça é muito difícil, porque você já tem 
o costume de fazer contas só no celular, e por isso que 
eu acho que o telefone celular e smartphone prejudicam 
(17) 
 
Porque os adolescentes são viciados no WhastApp ai 
não presta atenção nas contas quando é pra usar a 
calculadora (13) 
 
Pode prejudicar na vida escolar porque a partir do 
momento que o aluno entra na sala de aula e está 
focado na aula e pega o celular pra ter alguma acesso a 
internet (14) o aluno perde o foco da aula e o aluno 
acaba sendo prejudicado (13) 
 
Pode, pois o telefone toca e a curiosidade vem então 
você se distrai vendo as mensagens (14) 
 
Sim, pode prejudicar o ensino e aprendizagem porque 
quando está acessando o WhastApp toda hora pra ver 
as mensagens isso atrapalha enquanto o professor esta 
explicando (14) 
 
Sim, como por exemplo ouvir muita música, acessar a 
internet, ver vídeo, isso tudo atrapalha na aprendizagem 
(14). 
 
O Facebook tira muita a atenção (13) 
 
Sim, pois faz distrair (13) e as pessoas só ficam nas 
redes sociais (3). 
 
Sim, porque muitos usam para outras atividades (14) 
 
Eu acho que é porque como tem muitas redes sociais eu 
acho que as pessoas ficam só naquilo e esquecem dos 
estudos (13) e eu acho que as pessoas tem que ter 
limites (15) 

(13)   Dificuldade no envolvimento 
em sala de aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
(14)   Dificuldade em administrar 
tarefas múltiplas 
 
 
 
 
 
 
 
 
(15)   O papel do professor na sala 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
(16)   Dificuldade na utilização das 
ferramentas tecnológicas 
 
 
 
 
 
 
 
(17)   Dependência da utilização da 
ferramenta tecnológica 
 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

3.2.1.3.   Codificação Axial dos Dados Coletado no Questionário I 

O quadro 13 mostra o processo de codificação axial com relação à análise do 

dados qualitativos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo às 

questões abertas do questionário I. 
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Quadro 13: Codificação Axial dos dados coletados no Questionário I 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

1     Tipos de ferramentas tecnológicas 
3     Promove a interação entre os indivíduos. 
4     Possibilita a busca de informações e a 
realização de pesquisas. 
6     Ferramentas que facilitam a busca de 
informações e a realização de pesquisa. 
 

 
 
 
Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem 

 
2     Aprendizagem mediada pela tecnologia. 
8     Aprendizagem matemática mediada pela 
tecnologia. 
 

 
Dispositivos móveis como instrumentos 
mediáticos no ensino e aprendizagem em 
matemática 

 
5 Desenvolve a cognição dos alunos por meio 

da utilização da tecnologia. 
7     Desenvolve o interesse nas atividades por 
meio da utilização da tecnologia. 
15   O papel do professor na sala de aula 
 

 
 
Dispositivos móveis como uma 
metodologia para o ensino e aprendizagem 
em matemática 
 

 
13   Dificuldade no envolvimento em sala de 
aula 
14   Dificuldade em administrar tarefas 
múltiplas 
16    Dificuldades na utilização das ferramentas 
tecnológicas 
17   Dependência da utilização da utilização da 
ferramenta tecnológica 

 

 
 
 
 
Desafios para a utilização dos dispositivos 
móveis em sala de aula 

 
9     Conteúdos relacionados com funções 
10   conceituando funções 
11   Relacionamento entre duas grandezas 
12   Relacionamento da matemática com 
cotidiano 

 
 
Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem para conceituar 
funções 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

3.2.2.   Atividades das Aulas do Registro Documental 

Essa seção apresenta os dados coletados durante a realização das 8 (oito) aulas 

propostas para o registro documental desse estudo. A análise dessas aulas foi composta 

por um breve relato de como se desenvolveram em sala de aula, bem como pelos 

comentários registrados no diário de campo da professora-pesquisadora, nos diálogos 

realizados, nas gravações em áudio e nas fotos tiradas durante a realização das 

atividades propostas nesse estudo. É importante ressaltar que a análise dos dados 

coletados nas aulas propostas para as turmas A e B foi realizada conjuntamente. 
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3.2.2.1. Atividade I: Crescimento da Planta de Feijão 

O principal objetivo dessa aula foi apresentar para os participantes desse estudo 

a noção de função crescente e de domínio e imagem por meio da associação de 

conteúdos matemáticos com situações cotidianas. Nessa abordagem houve uma 

discussão sobre a relação entre grandezas mensuráveis utilizadas no desenvolvimento 

do comportamento de funções e sobre o conhecimento matemático empregado nessas 

situações para propiciar o aprendizado fora de sala de aula por meio dos dispositivos 

móveis para auxiliar na sistematização do conteúdo sobre funções proposto em sala de 

aula. 

 

3.2.2.1.1. Aula 01: Aplicação da Atividade 

A análise dos dados mostra que 18 (100%) participantes das duas turmas A e B 

realizaram a atividade proposta para essa aula, que foi conduzida em sala no dia 20 de 

Outubro de 2014 com a turma A e no dia 22 de Outubro de 2014 com a turma B, ambas 

no sexto horário, das 11:25h às 12:15h. 

Foram formados grupos com 4 (quatro) e 5 (cinco) participantes de maneira que 

pelo menos um deles possuísse um dispositivo móvel para tirar fotos e/ou produzir 

vídeos, que tinha o objetivo de contribuir para a discussão e a cooperação entre os 

componentes desses grupos. 

A figura 7 mostra os participantes dos grupos distribuídos em sala de aula para a 

realização da atividade do crescimento da planta de feijão e para a posterior discussão 

dos resultados obtidos. 

 

Figura 7: Alunos realizando a atividade proposta para a aula 1 sobre o crescimento da 
planta de feijão 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 



101 
 

A análise das respostas dadas para a questão a da atividade I: Uma criança na 

pré-escola foi convidada pela professora para plantar uma semente de feijão no 

algodão e regá-la diariamente. Com o passar dos dias foi observado que a semente 

estava germinando e que a cada dia estava crescendo até tornar-se uma planta de 

feijão adulta. Considerando o comportamento dessa planta, discuta com seus colegas: 

a) O que aconteceu com a planta? mostra que 18 (100%) participantes responderam a 

essa questão. 

Contudo, com relação ao item b) Nessa situação-problema, qual é a relação 

existente entre o tempo e o espaço19? a análise das respostas dadas para essa questão 

mostra que 18 (100,0%) participantes utilizaram o smartphone e o telefone celular para 

realizarem pesquisas na internet sobre exemplos relacionados com o crescimento de 

plantas. Por meio dos exemplos encontrados nessa pesquisa, os participantes 

perceberam que existe uma relação entre o tempo e o crescimento da planta de feijão. 

Por exemplo, o quadro 14 mostra um trecho do diálogo realizado pelos 

participantes de um grupo da turma B sobre a pesquisa que realizaram na Internet sobre 

o crescimento da planta de feijão.  

 

Quadro 14: Trecho de um diálogo realizado pelos participantes de um grupo da 

turma B 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

                                                 
19A palavra espaço foi utilizada para que possibilitasse discussões e interações entre os participantes no 
sentido de verificar as suas percepções sobre o crescimento da planta de feijão. A noção de espaço 
conforme mencionado nessa atividade foi consolidada como o crescimento da planta de feijão durante a 
proposição da discussão coletiva. 
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A análise dos dados das respostas dadas ao item c) Como essa situação-

problema pode ser representada graficamente? mostra que para 18 (100%) 

participantes a representação gráfica dessa situação era possível de ser realizada. 

Contudo, houve dificuldades para que situação-problema fosse representada 

graficamente. O quadro 15 mostra o trecho de um diálogo entre os participantes de um 

grupo da turma A que evidencia essa dificuldade representacional. 

 

Quadro 15: Trecho de um diálogo entre os participantes de um grupo da turma A sobre a 

representação do crescimento do feijão 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando essa análise, os dados das respostas dadas para o item d) Como 

essa situação-problema pode ser representada matematicamente? mostra que 14 

(77,8%) participantes responderam essa questão, sendo que afirmaram que existe a 

possibilidade de representar essa situação matematicamente. 

O quadro 16 mostra um trecho do diálogo que ocorreu entre 4 (quatro) 

participantes de um grupo da turma A que demonstra a tentativa de sistematização de 

uma fórmula matemática para representar o crescimento da planta de feijão. 
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Quadro 16: Trecho do diálogo entre 4 participantes de um grupo da turma A para 

sintetizar uma fórmula para representar o crescimento do feijão 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, 4 (22,2%) participantes não responderam essa questão, pois 

alegaram que essa representação matemática era difícil de ser realizada. O quadro 17 

mostra as respostas dadas pelos participantes com relação às estratégias diferentes para 

realizar a representação matemática dessa situação-problema. 

 

Quadro 17: Respostas dadas pelos participantes para representar matematicamente a 

situação-problema do crescimento do feijão 

Respostas Participantes Porcentagem 
Através de porcentagem de crescimento 4 22,2% 

Fórmulas 7 38,9% 
Através de escala de crescimento 3 16,7% 

Não responderam 4 22,2% 
Total 18 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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3.2.2.1.2. Aula 02: Discussão Coletiva 

A análise dos dados mostra que 16 (88,9%) participantes compartilharam a 

discussão coletiva sobre o item e) Em sua casa, utilize o seu telefone celular ou o 

smartphone para tirar uma sequência de fotos20 ou realizar um vídeo para representar 

O Crescimento da Planta de Feijão. Esse vídeo será apresentado em sala para 

posterior discussão em sala de aula da atividade sobre o crescimento da planta de 

feijão. Contudo, 2 (11,1%) participantes não integraram essa discussão, pois faltaram à 

aula nesse dia. 

A análise das respostas dadas à questão desse item mostra que 2 (33,3%) grupos 

de participantes, sendo um grupo de cada turma, trouxe as fotos dos registros diários 

sobre o crescimento da planta do feijão. Ressalta-se que houve a formação de 6 

(100,0%) grupos de participantes, sendo três grupos por turma com 4 (quatro) ou 5 

(cinco) alunos cada. A figura 8 mostra uma sequência de fotos trazidas por um grupo de 

participantes da turma A e enquanto a figura 9 mostra uma sequência de fotos trazidas 

por um grupo de participantes da turma B.  

 

Figura 8: Sequência de fotos trazida por um grupo de participantes da turma A sobre o 

crescimento dos feijões  

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20Nessa atividade, a sequência de fotos foi solicitada para que os participantes pudessem utilizar o 
dispositivo móvel em suas casas para auxiliá-los no desenvolvimento de sua cognição com a utilização 
dos smartphones e telefones celulares como ferramentas cognitivas de aprendizagem.  
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Figura 9: Sequência de fotos trazida por grupo de participantes da turma B sobre o 

crescimento dos feijões  

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após mostrar essa sequência de fotos, a professora-pesquisadora iniciou a 

discussão sobre o desenvolvimento dessa atividade. Posteriormente, com o auxílio dos 

participantes houve a sistematização do gráfico que representa essa situação-problema. 

Nesse sentido, os participantes decidiram sobre a colocação das grandezas nos eixos e a 

escala a ser utilizada, que para o crescimento foi dada em milímetros e para o tempo em 

dias, bem como a elaboração de duas retas, uma para representar o crescimento de cada 

feijão. A figura 10 mostra o gráfico que representa a situação-problema do crescimento 

de dois feijões. 

 

Figura 10: Gráfico que representa a situação-problema sobre o crescimento de dois 

feijões 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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A elaboração desse gráfico possibilitou que a professora-pesquisadora discutisse 

com os participantes sobre os diferentes significados de cada intervalo de inclinação 

dessa representação. Nesse direcionamento, a análise dos dados mostra que 16 (88,9%) 

participantes perceberam que o comportamento da função representada pelos 

respectivos gráficos era crescente. 

Nesse contexto, a professora-pesquisadora explicou para os participantes que 

uma reta crescente é caracterizada pelo seu ângulo de inclinação denominado de 

coeficiente angular, mostrando com a utilização do gráfico que, a medida que o tempo 

passa, a planta cresce e o domínio e a imagem da função aumentam. 

Por exemplo, a participante B8 afirmou que o comportamento da função era 

“crescente, porque a planta vai crescer a medida que os dias passam” enquanto a 

participante B10 concluiu que a planta de feijão “vai crescendo em função do tempo, 

por isso é função”. A partir da análise desses dados infere-se que essas duas 

participantes puderam perceber que existe uma relação entre as grandezas tempo e 

crescimento e que os seus valores aumentam, caracterizando o comportamento de uma 

função crescente. 

A análise das respostas dadas para o item f) Amanhã, no trajeto da escola para a 

sua casa ou em outros ambientes, tire fotos ou realize um vídeo de outras situações 

similares, trazendo-os para a sala de aula para posterior discussão da atividade sobre o 

crescimento da planta de feijão mostra que 16 (88,9%) participantes não registraram os 

acontecimentos a serem observados no trajeto da casa para a escola e vice-versa, pois 

haviam se esquecido de realizar essa tarefa. 

Então, a professora-pesquisadora sugeriu que os participantes desse estudo 

realizassem registros, com a utilização do telefone celular ou do smartphone, nas 

dependências da escola sobre situações que pudessem representar o comportamento 

crescente de funções. Após, aproximadamente 10 minutos, os participantes retornaram 

para a sala de aula com os seus registros que foram disponibilizadas para os 

participantes com a utilização do datashow para que tivessem acesso às imagens 

coletadas no trabalho realizado na escola. 

De acordo com esse contexto, um grupo de participantes fotografou bancos no 

refeitório da escola para argumentar que quanto maior o comprimento do banco, mais 

alunos poderiam se sentar para as refeições. Dessa maneira, a participante B4 comentou 

que “podemos falar também que quanto mais pessoas sentadas nele, menos espaço 

sobra”. Nesse sentido, a professora-pesquisadora argumentou que as duas situações 
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apresentadas configuram funções, entretanto distintas, pois uma delas tem 

comportamento crescente enquanto que a outra tem comportamento decrescente.  

A professora-pesquisadora também discutiu com os participantes que a variável 

alunos é do tipo discreta, pois só pode assumir valores inteiros. Discutiu-se também 

que, apesar de as variáveis discretas representarem uma determinada quantidade, 

somente podem assumir determinados valores. Assim, essas variáveis somente 

assumem um conjunto finito ou infinito de valores numeráveis. A figura 11 mostra os 

bancos e os alunos nos refeitório da escola para demonstrar um exemplo de função com 

um comportamento crescente. 

 

Figura 11: Alunos sentados nos bancos do refeitório para demonstrar um exemplo de 

comportamento crescente de uma função discreta 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Outro grupo de participantes fotografou uma torneira para argumentar que 

quanto mais tempo a torneira permanecer aberta haverá uma saída maior de água21. Por 

exemplo, o participante A9 comentou que a saída de uma maior quantidade de água 

“mata a minha sede mais rápido”. A professora-pesquisadora concordou que essas duas 

situações representam funções distintas e solicitou que os participantes refletissem sobre 

o fato de matar a sede mais rápida.  

                                                 
21A vazão ou o escoamento pode ser definido como a razão entre a quantidade volumétrica de um 
determinado líquido que escoa através de uma seção de tubulação ou canal em um intervalo de tempo. 
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Essa análise também mostrou que 17 (94,4%) participantes afirmaram que a 

função que representa a saída de água da torneira é crescente enquanto que 1 (5,6%) 

participante argumentou que a função que representa matar a sede é decrescente. Nesse 

sentido, a participante A16 argumentou que a função da torneira é “crescente e a da sede 

é decrescente, porque ele vai ficar menos tempo com sede”. A figura 12 mostra uma 

torneira jorrando água, que foi fotografada por um grupo de alunos como exemplo de 

função que tem um comportamento crescente. 

 

Figura 12: Torneira jorrando água fotografada por um grupo de alunos como exemplo 

de função que tem comportamento crescente 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Em seguida, a professora-pesquisadora discutiu com os alunos que essa situação-

problema representa uma função com comportamento crescente, pois a quantidade de 

água que escoa da torneira depende do tempo em que permanecer aberta. 

Continuando a análise dos dados coletados nessa atividade, para 16 (88,9%) 

participantes, as atividades propostas nessa aula com a utilização dos dispositivos 

móveis foram boas, divertidas e interativas, pois promoveram discussões sobre o 

conteúdo de função e a sua conexão com situações cotidianas. Por exemplo, a 

participante B6 argumentou que a metodologia utilizada nessas atividades é uma “forma 

de aprender diferente, assim a gente aprende mais rápido do que ficar só copiando e 

prestando a atenção”. Nesse direcionamento, o participante A1 afirmou que esse tipo de 

aula é “melhor, porque a gente discute com todo mundo e vê as ideias que todo mundo 

tem”. 

Com relação à utilização dos dispositivos móveis como uma metodologia para o 

ensino e aprendizagem em matemática, especificamente, para o conteúdo de funções, 16 
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(88,9%) participantes afirmaram que quando os professores proporcionam metodologias 

interessantes como a utilização desses dispositivos, os alunos interagem e querem 

aprender. Por exemplo, a participante A14 afirmou que “com a conversa igual essa de 

hoje possibilitou que a gente discutisse e que todo mundo participasse para chegar às 

conclusões”. Nesse direcionamento, o participante B5 afirmou que esse tipo de aula é 

“muito melhor do que ficar só copiando as coisas do quadro”. 

 

3.2.2.1.3. Codificação Aberta dos Dados Coletados na Atividade I das Aulas 1 e 2 

do Registro Documental 

O quadro 18 mostra o processo de codificação aberta com relação à análise dos 

dados qualitativos referentes à realização das atividades I e II da Aula 1: Crescimento 

da Planta de Feijão propostas no registro documental. 

 

Quadro 18: Processo de codificação aberta da Atividade I das aulas 1 e 2 do registro 

documental 

Dados Brutos Coletados 
 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Em casa, observei que a cada dia que passava, o feijão 
ia crescendo até se tornar uma planta adulta (23). 
 
A gente pega o feijão, planta no algodão, molha 
direitinho (21) e todo dia a gente tira uma foto (18) para 
registrar o crescimento do feijão (18). 
 
Então a gente planta, molha todos os dias (23), tira uma 
foto antes com o celular e uma foto depois de molhar e 
aí a gente vai ver quantos dias ela gasta pra crescer 
(18). A gente pode fazer um vídeo com as fotos. Eu 
edito o vídeo (19) e traz para gente discutir aqui na sala 
os conceitos de função (21). 
 
A gente pode tirar foto do ônibus (12), quanto mais 
gente, mais cheio ele fica (11). A gente passa por aqui 
onde o ônibus passa ai a gente tira a foto (23). 
 
Você vai colocar o feijão no copo, molhar o algodão 
dentro do copo, não pode colocar um monte de água 
(21). E você faz isso todos os dias e tira as fotos (18). 
Aí, a gente pode fazer um gráfico mostrando todos os 
dias a planta do feijão crescendo (19).  
 
Nossa a aula assim é bem mais legal! (7) 
 
O tempo fez a planta de feijão ocupar mais espaço, uai, 
ela cresceu ela ocupa mais espaço (11). 

 

 

 

(2)   Aprendizagem mediada pela 

tecnologia. 

 

 

 

(4)   Possibilita a busca de 

informações e a realização de 

pesquisas. 

 

 

 

(5)   Desenvolve a cognição dos 

alunos por meio da utilização da 

tecnologia. 
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Nós vamos precisar de feijão, algodão e água, aí a 
gente planta e deixa aqui na escola, na biblioteca e todo 
mundo vai ver (21) e tirar a foto (18). 
 
Aula assim é legal (7). É uma forma de aprender 
diferente (2), assim a gente aprende mais rápido (5), do 
que ficar só copiando e prestando a atenção (15). 
 
Então é função quando tem duas grandezas 
mensuráveis ocorrendo ao mesmo tempo, por exemplo, 
quanto mais eu ando, mais longe eu vou (11). 
 
Se a planta de feijão nunca cresce é função parada ou 
constante (9). Quer dizer que é uma reta paralela ao 
eixo x (9), porque todos os dias ela continua no mesmo 
lugar (11). E se a cada dia que passa a planta de feijão 
cresce um pouquinho por causa do tempo que passa 
(11), então ela é crescente (9). 
 
Então, quer dizer que quando uma variável cresce junto 
com a outra é crescente22 (9), quando uma variável 
diminui e a outra cresce é decrescente23 (9) e quando 
fica na mesma é constante24 (9). 
 
Eu achei a aula assim melhor (7), porque a gente 
discute com todo mundo e vê as ideias que todo mundo 
tem (21), e às vezes é mais entender quando alguém 
fala do que o professor falando lá na frente (5). É 
importante o professor tá perto pra ir corrigindo e 
ensinando também (15). 
 
E colocar situações do dia a dia é muito melhor porque 
a gente começa a perceber e é mais fácil aprender (12). 
Se você coloca uma coisa que você não conhece nunca 
vai aprender, porque não tem prática, não sabe como 
acontece (5), agora se você vê a coisa no dia a dia, aí já 
dá pra lembrar e associar com os conhecimentos (5). Eu 
acho que se todas as aulas fossem iguais a essa, prática, 
matemática seria minha melhor matéria (7).  
 
Eu acho que se o professor proporcionar coisas 
[metodologias] (15) interessantes a gente se interage 
(20) todo mundo vai querer aprender (7). E pra aquela 
matemática que tá no quadro [formal] você tem que 
fazer mesmo (15). Mas, depois de uma conversa igual 

 

(7)   Desenvolve o interesse nas 

atividades por meio da utilização da 

tecnologia. 

 

 

 

(8)   Aprendizagem matemática 

mediada pela tecnologia. 

 

 

 

(9)   Conteúdos relacionados com 

funções 

 

 

 

(10)   Conceituando funções com o 

auxílio do smartphone e do telefone 

celular 

 

 

 

(11)   Relacionamento entre duas 

grandezas 

 

 

 

(12)   Relacionamento da matemática 

com cotidiano 

 

                                                 
22

Quando o coeficiente angular m for maior que zero, m>0, a função é denominada crescente, pois 
aumentando-se os valores atribuídos às abscissas x, aumentam correspondentemente os valores das 
ordenadas y. 
23

Quando o coeficiente angular m for menor que zero, m<0, a função é denominada decrescente, pois 
aumentando-se os valores atribuídos às abscissas x, diminuem correspondentemente os valores das 
ordenadas y. 
24Quando o coeficiente angular m for igual a zero, m=0, a função denomina-se constante, pois os valores 
atribuídos às abscissas x são iguais aos valores correspondentes das ordenadas y, isto é, f(x)=b. 
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essa de hoje (21), que a gente discutiu e todo mundo 
participou, chegamos às conclusões (5). 
 
Acho que tem que ter aula assim (7), mas tem que ser 
direcionada, senão não adianta nada (15). E é muito 
melhor do que ficar só copiando as coisas do quadro 
(15).  
 
Vamos colocar por semana que vai ser melhor (21), 
porque ele vai crescer todo dia, mas só um pouquinho 
(12). Então a gente coloca os dias aqui embaixo (eixo 
x) e o crescimento em pé (eixo y) e coloca semana 1, 2, 
3 (9). 
 
Então vamos plantar (21) que eu fotografo (18) lá em 
casa todos os dias (23). 
 
Achei a aula assim muito boa, bem mais divertida e 
interativa, de zero a 10 eu dou 10 (7)!  
 
Depois vamos ter que sistematizar essa situação 
matematicamente, mas como a gente vai fazer isso? 
(22). Vai ficar, 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm em função 
do tempo (11). 
 
Pesquisa [no smartphone] na internet (3) para verificar 
qual a relação de tempo e espaço e o feijão (11). 
 
A gente planta e a cada 3 dias outra pessoa leva pra 
casa, tipo eu planto, cuido por 3 dias e tiro as fotos e 
depois vai pra casa do outro, por 3 dias (21). Aí a gente 
vai tirando as fotos e guardando pra juntar depois (19). 
 
Vou plantar esse feijão no copo lá em casa (23). Ai 
todo dia eu tiro uma foto (18). 
 
Vamos tirar as fotos em casa (23) e discutir na próxima 
aula (19). 
 
A função é crescente (9), porque a planta vai crescer à 
medida que os dias passam (11). 

 

(15)   O papel do professor na sala 

aula 

 

 

(18)   Utilidade dos dispositivos 

móveis para o estudo de funções 

 

(19)   Interação das tecnologias com 

os recursos pedagógicos para a 

aprendizagem de funções 

 

 

(20)   Aluno autônomo em sala de 

aula 

 

 

(21)   Trabalho colaborativo 

 

 

 

(22)   Dificuldade com a 

sistematização de função 

 

 

(23) Aprendizado fora da sala de aula 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.2.2.1.4. Codificação Axial da Atividade I das Aulas 1 e 2 do Registro Documental 

O quadro 19 mostra o processo de codificação axial com relação à análise dos 

dados qualitativos referentes à realização das atividades I e II da Aula 1: Crescimento 

da Planta de Feijão propostas no registro documental. 
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Quadro 19: Codificação Axial dos dados coletados na Atividade I das aulas 1 e 2 do 

registro documental 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

 
4      Possibilita a busca de informações e a 

realização de pesquisas. 
 

 
Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem. 

 
2      Aprendizagem mediada pela tecnologia. 
8      Aprendizagem matemática mediada pela 

tecnologia. 
18    Utilidade dos dispositivos móveis para o 

estudo de funções. 
19    Interação das tecnologias com os recursos 

pedagógicos para a aprendizagem de 
funções. 

 

 
 
 
Dispositivos móveis como instrumentos 
mediáticos para o ensino e aprendizagem 
em matemática. 

 
5 Desenvolve a cognição dos alunos por meio 

da utilização da tecnologia. 
7    Desenvolve o interesse nas atividades por 

meio da utilização da tecnologia. 
15  O papel do professor na sala de aula. 
20  Aluno autônomo em sala de aula. 
21  Trabalho colaborativo. 
23  Aprendizado fora da sala de aula. 
 

 
 
 
Dispositivos móveis com uma metodologia 
para o ensino e aprendizagem em 
matemática. 
 

 
9     Conteúdos relacionados com funções 
10   Conceituando funções com o auxílio do 
smartfone e do telefone celular. 
11   Relacionamento entre duas grandezas. 
12   Relacionamento da matemática com 

cotidiano. 
22   Dificuldades com a sistematização de 
funções. 
 

 
 
Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem para conceituar 
funções 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.2.2.2. Atividade II: A Jarra de Água 

O principal objetivo dessa aula foi apresentar para os alunos a noção de 

decrescimento por meio da associação de conteúdos matemáticos com situações 

cotidianas. Nessa abordagem houve uma discussão sobre a relação entre grandezas 

mensuráveis utilizadas no desenvolvimento do comportamento de funções e sobre o 

conhecimento matemático empregado nessas situações para propiciar o aprendizado 

fora de sala de aula por meio dos dispositivos móveis para auxiliar na sistematização do 

conteúdo sobre funções proposto em sala de aula. 
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3.2.2.2.1. Aula 03: Aplicação da Atividade 

A análise dos dados mostra que 18 (100%) participantes das duas turmas A e B 

realizaram a atividade proposta para essa aula, que foi conduzida em sala no dia 27 de 

Outubro de 2014 com a turma A e no dia 05 de Novembro de 2014 com a turma B, 

ambas no sexto horário, das 11:25h às 12:15h. 

Foram formados grupos com 4 (quatro) e 5 (cinco) participantes de maneira que 

pelo menos um deles possuísse um dispositivo móvel para tirar fotos e/ou produzir 

vídeos. O objetivo dessa atividade foi o de contribuir para a discussão e a cooperação 

entre os componentes desses grupos.  

A análise das respostas dadas para o item a da atividade II: Em uma tarde de 

muito calor, você e outros quatro amigos encontraram uma jarra de água de 2 litros 

geladinha na geladeira da sua casa. Você verificou que os copos disponíveis no 

armário tinham capacidade de 200ml. Como todos estavam com muita sede, foi servida 

uma rodada da bebida para cada um. Considerando o comportamento do líquido na 

jarra, discuta com seus colegas: a) O que aconteceu com a água de dentro da garrafa? 

mostra que 18 (100%) participantes afirmaram que a quantidade de água diminui dentro 

da jarra ou que acaba conforme a quantidade de copos que são enchidos. 

Por exemplo, o quadro 20 mostra diálogo entre os participantes B7, B5 e B9 de 

um grupo da turma B sobre essa constatação. 

 

Quadro 20: Trecho do diálogo realizado pelos participantes B7, B5 e B9 de um grupo da 

turma B sobre o item a 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 
Houve também discussões sobre as unidades de medida utilizadas na resolução 

dessa situação-problema. Por exemplo, a participante A16 afirmou que o eixo “y vai ser 

os mililitros e tem que ir de 200 em 200 até inteirar 2000 mililitros que é 2 litros”. 
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Com relação ao item b) O que aconteceu com os copos antes de serem bebidos? 

a análise das respostas dadas para essa questão mostra que 18 (100%) participantes 

afirmaram que os copos estavam vazios e que, depois, se encheram com a água. Por 

exemplo, o participante B5 afirmou que o “copo estava vazio e encheu”. 

Houve também uma discussão sobre os copos estarem cheios de ar e também 

sobre a quantidade de água da jarra. Nesse sentido, a participante A14 argumentou que a 

quantidade de “água na jarra foi diminuindo até 1 litro porque foram retirados 5 copos 

de 200 mililitros”. 

Ressalta-se que os participantes mediram a quantidade de água nos copos com a 

utilização de um copo similar que tinha a capacidade de 200 mililitros. 

O quadro 21 mostra um trecho do diálogo realizado pelos participantes A16, A5 

e A1 de um dos grupos da turma A. 

 

Quadro 21: Trecho de um diálogo realizado pelos participantes A16, A5 e A1 de um dos 

grupos da turma A 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise dos dados das respostas dadas ao item c) Nessa situação-problema, 

qual é a relação existente entre o tempo e o espaço? mostra que para 15 (83,3%) 

participantes a relação entre o tempo e o espaço estava vinculada com o tempo de 

consumo e com o volume de água na jarra. 

Por exemplo, o quadro 22 mostra o trecho de um diálogo entre os participantes 

A14 e A12 de um dos grupos da turma A que evidencia essa relação. 
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Quadro 22: Trecho de um diálogo entre os participantes A14 e A12 de um dos grupos da 

turma A sobre as grandezas envolvidas na situação- problema  

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Essa análise também mostra que 3 (16,7%) participantes da turma B tiveram 

dificuldades na identificação e compreensão das grandezas envolvidas nessa situação-

problema. Por exemplo, a participante B3 comentou que o “tempo tá calor e o espaço tá 

gelado”, sendo que os demais participantes do grupo concordaram com essa asserção 

sem discussões. Como esses participantes não solicitaram a presença da professora-

pesquisadora para esclarecimentos, essa dúvida foi comentada na discussão coletiva 

realizada na aula 04. 

A análise dos dados das respostas dadas para o item d) Como essa situação-

problema pode ser representada graficamente? mostra que 18 (100%) participantes 

afirmaram que existe a possibilidade de representar essa situação graficamente. No 

entanto, esses participantes não descreveram como essa representação poderia ser 

realizada, pois era uma tarefa difícil e complicada para ser executada. Por exemplo, a 

participante A12 afirmou que esse “trem de gráfico é chato de ser feito, mas vamos 

pensar”.  

O quadro 23 mostra um trecho do diálogo entre os participantes A12, A1, A6 e 

A8 de um dos grupos da turma A sobre como a construção do gráfico que representa 

essa situação-problema poderia ser realizada. 
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Quadro 23: Trecho de um diálogo com os participantes A12, A1, A6 e A8 de um dos 

grupos da turma A sobre as estratégias de construção de gráfico 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, 4 (22,2%) participantes da turma B interpretaram de maneira 

equivocada as grandezas relacionadas com essa situação-problema. Por exemplo, o 

participante B11 relacionou o tempo com o calor e o espaço com a temperatura gelada e 

questionou “Tempo é clima?”. Contudo, após discutirem sobre esse assunto, esses 

participantes concluíram que era possível representar a situação-problema dada por 

meio da construção de um gráfico. Por exemplo, o participante B3 afirmou que essa 

situação-problema poderia ser representada com a construção de um “gráfico climático”. 

A análise dos dados mostra que os demais integrantes desse grupo concordaram com 

essa asserção sem questionarem o significado desse tipo de gráfico, confirmando o erro de 

interpretação em relação às variáveis presentes nessa situação-problema. 

Similarmente, a análise do item e) Como essa situação-problema pode ser 

representada matematicamente? mostra que 18 (100%) participantes concluíram que as 
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representações matemática e gráfica da situação-problema dada são análogas. Por 

exemplo, de acordo com o participante A3 a resposta para esta questão “é a mesma coisa 

que a da letra d” da atividade proposta. 

 

3.2.2.2.2. Aula 04: Discussão Coletiva 

A análise dos dados mostra que 18 (100%) participantes compartilharam a 

discussão coletiva sobre o item f) Hoje, em sua casa, utilize o seu telefone celular ou o 

smartphone para tirar uma sequência de fotos ou realizar um vídeo para representar A 

Jarra de Água. Esse vídeo será apresentado em sala de aula para posterior discussão e 

também o item g) Amanhã, no trajeto da escola para a sua casa, ou em outros 

ambientes, tire fotos ou realize um vídeo de outras situações similares a essa, trazendo-

os para a sala de aula para posterior discussão referente a atividade II. 

A análise das respostas dadas para esses itens mostra que 4 (22,2%) participantes 

de um dos grupos da Turma A e 4 (22,2%) participantes de um dos grupos da Turma B 

trouxeram fotos tiradas no telefone celular ou no smartphone que registravam a 

situação-problema da jarra de água enquanto 10 (55,6%) participantes de 4 grupos das 

turmas A e B não trouxeram fotos ou vídeos de situações similares para serem discutidas 

em sala de aula. De acordo com esse contexto, a figura 13 mostra a sequência de fotos 

trazidas pelos participantes de um dos grupos da turma A.  

 

Figura 13: Sequência de fotos trazida pelo grupo de participantes A1, A5 e A3 da turma 

A sobre a atividade da Jarra de Água 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Nessa situação-problema, os participantes A1, A5 e A3 da turma A combinaram 

de se encontrar em uma lanchonete. Nesse local, pediram sanduíches e uma garrafa de 

refrigerante de 2 litros e solicitaram que o garçom trouxesse três copos de 200 ml. 

Assim, conforme enchiam os copos, esses participantes registravam com os seus 

dispositivos móveis a quantidade de refrigerante que restava na garrafa. Esse 

procedimento foi realizado até que a garrafa se esvaziasse. 

A análise dos dados mostra que para esses participantes, essa situação está 

relacionada com o comportamento decrescente da função que poderia representar essa 

situação-problema, pois o volume de refrigerante na garrafa estava relacionada com a 

quantidade de copos que foram enchidos com esse líquido. 

Similarmente, a figura 14 mostra a sequência de fotos trazidas por um grupo de 

participantes da turma B com relação a atividade da Jarra de Água. 

 

Figura 14: Foto trazida pelo grupo de participantes B3, B9, B5 e B4 da turma B a sobre a 

atividade da Jarra de Água 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Nessa situação-problema, os participantes B3, B9, B5 e B4 da turma B que 

estavam na escola decidiram registrar o esvaziamento de uma garrafa de água para 

encher copos de plástico. Assim, esses participantes utilizaram os seus telefones 

celulares ou smartphones para registrarem a diminuição da quantidade de água na 

garrafa em função da quantidade de copos de água enchidos com esse líquido. 

Posteriormente, esses participantes discutiram essa situação-problema em sala de aula 

com relação ao comportamento crescente da função que representa essa situação. 

Assim, após mostrar essa sequência de fotos, a professora-pesquisadora iniciou a 

discussão sobre o desenvolvimento dessa atividade. Posteriormente, com o auxílio dos 
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participantes houve a sistematização do gráfico que representa a situação-problema da 

jarra de água. 

Nesse contexto, os participantes decidiram sobre a colocação das grandezas nos 

eixos coordenados, sendo que o eixo-x representa a quantidade de copos e o eixo-y 

representa o volume de água na garrafa. A figura 15 mostra o gráfico que representa a 

situação-problema da jarra de água. 

 

Figura 15: Gráfico que representa a situação-problema da jarra de água 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Nesse contexto, os participantes decidiram que seriam retirados cinco copos de 

200 mililitros de água da jarra, sobrando 1 litro água nesse recipiente. Dessa maneira, 

esse gráfico mostra o comportamento decrescente e constante da função que representa 

essa situação-problema. Nesse sentido, a elaboração desse gráfico possibilitou que a 

professora-pesquisadora discutisse com os participantes desse estudo sobre os diferentes 

significados de cada intervalo da inclinação dessa representação. 

Nesse direcionamento, a análise dos dados mostra que 18 (100%) participantes 

perceberam que o comportamento da função representada pelo gráfico era decrescente e 

que, em seguida, seria constante. Por exemplo, o participante A1 afirmou que “Esse 

gráfico vai ser decrescente, porque a cada copo que aumenta, vai diminuir o liquido da 

garrafa!” enquanto o participante B5 argumentou que essa situação representa uma 

“Função decrescente, porque [a quantidade de água] tá só diminuindo na garrafa”.  

Como apenas os componentes de dois grupos realizaram a atividades e 

trouxeram os registros que foram obtidos com a utilização dos dispositivos móveis para 
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sala de aula, a professora-pesquisadora sugeriu que os participantes obtivessem 

registros, com a utilização do celular ou do smartphone, nas dependências da escola 

sobre situações que pudessem representar o comportamento de funções decrescentes. 

Por exemplo, o grupo composto pelos participantes B9, B7, B10 e B4 fotografou 

uma bicicleta para argumentar que quanto mais velocidade, menos tempo é necessário 

para se chegar em um determinado local. Nesse contexto, a participante B9 comentou 

que “quanto mais rápido, menos tempo gasto” enquanto que a participante B7 afirmou 

que “quanto mais eu pedalo, mais eu emagreço”.  

De acordo com esse contexto, a professora-pesquisadora argumentou que as 

duas situações apresentadas configuram comportamentos de funções decrescentes. Por 

outro lado, discutiu-se com os participantes que a segunda situação proposta poderia ser 

considerada como crescente se o parâmetro estivesse relacionado com o emagrecimento 

ou o gasto calórico, pois quanto mais se pedala há uma queima maior de calorias, que é 

uma maneira para emagrecer. 

A figura 16 mostra a foto de uma bicicleta tirada na escola pelos membros B9, 

B7, B10 e B4 de um grupo de participantes da turma B cuja situação proposta pode 

representar o comportamento crescente de uma determinada função. Para a realização 

dessa atividade, os participantes saíram da sala de aula e utilizaram os seus celulares 

para fotografar situações que representassem o comportamento de funções que tivessem 

comportamento crescente, decrescente ou constante. 

 

Figura 16: Bicicleta como exemplo de função decrescente 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 
Continuando a exploração dessas situações no ambiente escolar, os participantes 

A6, A2, A5 e A1 de um dos grupos da turma A fotografaram uma situação na qual alguns 
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alunos estavam atravessando o portão da escola. Nessa atividade, esses participantes 

utilizaram as grandezas quantidade de alunos e a largura do portão. Por exemplo, o 

participantes A8 afirmou que “quanto mais pessoas passam, menos espaço sobra no 

portão”. A professora-pesquisadora aproveitou essa atividade para retomar a noção de 

variável discreta e a sua representação gráfica. 

 

Figura 17: Alunos atravessando o portão da escola como um exemplo de 

comportamento decrescente de uma função 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

O grupo de participantes composto por A14, A16 e A12 fotografou os alunos 

saindo da escola. Com relação a essa situação, a participante A14 afirmou que “quanto 

mais alunos vão embora, mais vazia a escola fica”. Nesse sentido a professora-

pesquisadora discutiu com os participantes sobre as grandezas estariam envolvidas 

nessas situações propostas, que estavam relacionadas com a quantidade de alunos e o 

espaço ocupado na escola. Por exemplo, a participante A16 argumentou que os “alunos 

a gente pode contar, e se cada um for embora, fica um a menos na escola, então tá 

diminuindo, e isso é decrescente”. 

A figura 18 mostra a fotografia trazida pela participante A16 para discussão em 

sala de aula. 
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Figura 18: Alunos saindo da escola como um exemplo de comportamento decrescente 

de uma função 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Continuando a análise dos dados coletados nessa atividade, para 18 (100%) 

participantes, as atividades propostas nessa aula com a utilização dos dispositivos 

móveis foram divertidas e utilizaram situações do cotidiano para as discussões 

desencadeadas em sala de aula. Por exemplo, a participante B10 argumentou que a 

metodologia utilizada nessas atividades “mostra que a vida da gente tem muito mais 

matemática do que a gente acha. Eu nunca imaginei que beber água poderia ter uma 

fórmula”.  

 

3.2.2.2.3. Codificação Aberta dos Dados Coletados na Atividade II da Aula 3 e 4 do 

Registro Documental 

O quadro 24 mostra o processo de codificação aberta com relação à análise dos 

dados qualitativos referentes à realização das atividades II da Aula 3 e 4: A Jarra de 

Água propostas no registro documental. 

 

Quadro 24: Processo de codificação aberta da Atividade II das aulas 3 e 4 do registro 

Documental 

Dados Brutos Coletados 
 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Quanto mais bebe, menos água tem (11). 
 
Então, a gente pode fazer essa atividade lá em casa, vou 
fazer um suco lá em casa (23) e fotografar (19). 
 
Mais tarde a gente pode ir comer um sanduíche e 
compra um refri (23) e a gente fotografa essa situação 

 
 
 

(2)   Aprendizagem mediada pela 
tecnologia. 
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(19). 
 
Quanto mais [água] vai colocando nos copos [a sua 
quantidade] vai só diminuindo (11). Quanto mais copos 
servidos, menos liquido na jarra (11), por isso 
decrescente (10). Quanto mais pessoas iam bebendo ao 
longo do tempo, menos água ia ter na jarra (11), mais 
espaço sobrando na jarra, ou menos volume dentro da 
garrafa (11). 
 
-Acho que esse gráfico é negativo (22). 
-Acho que não pode ser negativo, porque tinha água na 
jarra, e isso não é negativo (10). 
- Uai, mas pode começar aqui no zero e ir diminuindo 
(22). 
- Mas, o gráfico tem que começar do positivo... tinha 
água na garrafa (10). 
- Mas, no gráfico tem parte negativa, então pode 
começar do negativo (10) 
- Porque vai só diminuindo a medida que as pessoas vão 
bebendo a água (11). 
- Então vamos pensar... Se tinha 2L no começo, será que 
o gráfico vai começar no zero?  (10) E o fato dele 
diminuir, como chama esse tipo de gráfico? (9) 
- Lógico que não! Vai começar então no 2L, eu disse 
que não poderia ser zero! (10) É o gráfico decrescente! 
(9)  
- Então vai começar no 2L e vai descendo a cada 200ml 
(10). A cada copo servido vai diminuindo (11). E sobra 
1 litro e 200 ml (10). 
- Então a gente tem que falar que esse 2L é 2000 ml 
senão não tem como fazer as contas (10). E vai ficar 
2000 – 800 = 1200 ml, porque são 4 copos (10). Então 
fica 2000 - 200 ml vezes o número de copos (10).  
É, e o gráfico fica dividido de 200 em 200 ml (9). Então 
esse gráfico é decrescente (9). 
 
A professora disse (15) que precisa medir pra poder 
fazer o gráfico (9). 
 
Quantas pessoas beberam água? 4 pessoas. E cada copo 
cabia quanto de água? 200 ml. Então, 200 + 200 + 200 + 
200 é 800 ml (10). Então, se na garrafa tinha 2L, como 
que acabou a água? (11) Mas 2L é quantos ml? (12) 
Olha ai na net (19). É 2000 ml, então sobrou na garrafa 
1200 ml (11). 
 
A medida que o tempo passa a água vai acabando (11). 
O tempo tá passando entre cada rodada (11).  
 
Em cima (eixo y) a jarra e embaixo (eixo x) os copos. A 
jarra vai ser [medida] em ml e os copos [também] nessa 
quantidade (9). De 5 ml em 5 ml. Não peraí, de 500 ml 
(22). Lógico que não! Tem que ser de 200ml em 200 ml, 
pois os copos tem essa capacidade (10). 

 
(4)   Possibilita a busca de 
informações e a realização de 
pesquisas. 

 
 
 

(5)   Desenvolve a cognição dos 
alunos por meio da utilização da 
tecnologia. 

 
 
 

(7)   Desenvolve o interesse nas 
atividades por meio da utilização 
da tecnologia. 

 
 

(8)   Aprendizagem matemática 
mediada pela tecnologia. 

 
(9)   Conteúdos relacionados com 
funções 
 
 
 
(10)   Conceituando funções 

 
 
 

(11)   Relacionamento entre duas 
grandezas 
 
 
 
(12)   Relacionamento da 
matemática com cotidiano 
 
 
(15)   O papel do professor na sala 
aula 
 
 
(18)   Utilidade dos dispositivos 
móveis para o estudo de funções 
 
(19)   Interação das tecnologias 
com os recursos pedagógicos para 
a aprendizagem de funções 
 
 
(20)   Aluno autônomo em sala de 
aula 
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A [quantidade de] água só foi diminuindo até 1L (11), 
porque foram retirados 5 copos de 200 ml (10). 
 
Agora vamos pensar em uma fórmula para essa situação 
(21). Se na garrafa tinha 2000 ml menos 200 ml por 
copo, como ficaria isso? (10) 
Fica 2000 - 200 vezes o número de copo! (10) 
Professora-pesquisadora: E como a gente pode chamar o 
número de copos? (15) 
X! Então vai ficar 2000 - 200X, posso falar que o que 
vai sobrar na garrafa é Y? (9) 
A professora-pesquisadora: Pode! (15) 
Então vai ficar y = 2000 - 200x (5). Porque se tirar 3 
copos, vai ser 200 vezes 3 que é 600, e vai ficar 2000 - 
600 e vai sobrar na garrafa 1400, igual o que tá no 
gráfico (9). 
A professora-pesquisadora comenta: Isso mesmo! Essa 
fórmula que satisfaz o gráfico é chamada de lei de 
formação da função (15). 
Esse gráfico vai ser decrescente (9) porque para cada 
copo que aumenta vai diminuir [a quantidade de] liquido 
da garrafa (11). 
. 
Professora-pesquisadora: Pois é, agora se eu falo que 
andei 3km e você andou 4km tem como a gente saber 
quem andou mais (15)  
 
Agora, a gente pode fazer um gráfico (9) relacionando 
com a quantidade de água gasta para encher os copos 
(10). E esse [gráfico] vai ser crescente (9). Porque 
quanto mais copos, mais água vai gastar (11). 

(21)   Trabalho colaborativo 
 
 
 
(22)   Dificuldade de 
sistematização de função 
 
 
(23) Aprendizado fora da sala de 
aula 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

3.2.2.2.4. Codificação Axial da Atividade II das Aulas 3 e 4 do Registro 

Documental 

O quadro 25 mostra a codificação axial referente à análise dos dados qualitativos 

relacionada com a realização da atividade II da Aula 3 e 4: A Jarra de Água do registro 

documental. 

 
Quadro 25: Codificação Axial dos dados coletados na Atividade II das aulas 3 e 4 do 

registro documental 
Codificação Aberta 

(Códigos Preliminares) 
Codificação Axial 

(Categorias Conceituais) 
4      Possibilita a busca de informações e a 

realização de pesquisas. 
Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem. 

2      Aprendizagem mediada pela tecnologia. 
8      Aprendizagem matemática mediada pela 

tecnologia. 
18    Utilidade dos dispositivos móveis para o 

 
 
Dispositivos móveis como instrumentos 
mediáticos para o ensino e aprendizagem 



125 
 

estudo de funções. 
19    Interação das tecnologias com os recursos 

pedagógicos para a aprendizagem de 
funções. 

em matemática. 

6 Desenvolve a cognição dos alunos por meio 
da utilização da tecnologia. 

7    Desenvolve o interesse nas atividades por 
meio da utilização da tecnologia. 

15  O papel do professor na sala de aula. 
20   Aluno autônomo em sala de aula. 
21   Trabalho colaborativo. 
23   Aprendizado fora da sala de aula. 

 
 
Dispositivos móveis com uma metodologia 
para o ensino e aprendizagem em 
matemática. 
 

9     Conteúdos relacionados com funções 
10   Conceituando funções. 
11   Relacionamento entre duas grandezas. 
12   Relacionamento da matemática com 

cotidiano. 
22   Dificuldade na sistematização de funções. 

 
Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem para conceituar 
funções 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

3.2.2.3. Atividade III: O Caso do Automóvel Abandonado 

O principal objetivo dessa aula foi apresentar para os alunos a noção de função 

constante e de domínio e imagem por meio da associação de conteúdos matemáticos 

com situações cotidianas. Nessa abordagem houve uma discussão sobre a relação entre 

grandezas mensuráveis utilizadas no comportamento de funções e sobre o conhecimento 

matemático empregado nessas situações para propiciar o aprendizado fora de sala de 

aula por meio dos dispositivos móveis para auxiliar na sistematização do conteúdo 

sobre funções proposto em sala de aula. 

 

3.2.2.3.1. Aula 05: Aplicação da Atividade III 

A análise dos dados mostra que 18 (100%) participantes das duas turmas A e B 

realizaram a atividade proposta para essa aula, que foi conduzida em sala no dia 03 de 

Novembro de 2014 com a turma A e no dia 11 de Novembro de 2014 com a turma B, 

ambas no sexto horário, das 11:25h às 12:15h. 

Foram formados grupos com 4 (quatro) e 5 (cinco) participantes de maneira que 

pelo menos um deles possuísse um dispositivo móvel para tirar fotos e/ou produzir 

vídeos, que tinha o objetivo de contribuir para a discussão e a cooperação entre os 

componentes desses grupos.  

A análise das respostas dadas para a questão a da atividade III: Durante um 

feriado prolongado, você observou que um automóvel encontrava-se com problemas 

mecânicos graves e foi estacionado e abandonado próximo a sua casa. Durante esse 
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período de tempo, você verificou que o automóvel permaneceu parado em frente a casa 

de número 50 da qual rua em que você mora até que na segunda feira as autoridades 

rodoviárias o guinchassem e o levassem para um local adequado para ser reparado. 

Considerando-se o feriado prolongado e o automóvel parado, discuta com os seus 

colegas: a) O que aconteceu com a posição do carro? mostra que 18 (100%) 

participantes afirmaram que o automóvel permaneceu parado (estacionado) durante o 

feriado e em movimento na segunda-feira, pois foi guinchado pelas autoridades. Por 

exemplo, a participante A14 afirmou que o automóvel “continuou parado e só se 

movimentou quando foi guinchado” enquanto o participante B5 argumentou que o 

veículo “continua no mesmo lugar, não se moveu” durante o feriado. 

Com relação ao item b) O que aconteceu com o tempo? a análise das respostas 

mostra que 18 (100%) participantes perceberam que o tempo foi passando enquanto o 

carro permanecia parado. Por exemplo, o participante A1 afirmou que o “tempo ia 

passando e o carro ficava parado”. 

A análise das respostas dadas ao item c) Nessa situação-problema, qual é a 

relação existente entre o tempo e o espaço? mostra que para 18 (100%) participantes 

havia uma relação entre o tempo decorrido durante o feriado e o espaço que o carro 

ocupava na rua. Por exemplo, a participante A2 argumentou que “quanto mais tempo 

fosse o feriado, mais tempo o carro ficaria parado lá, ocupando o mesmo espaço” 

enquanto o participante B7 afirmou que o “tempo passou e o carro ficou ocupando o 

mesmo espaço”. Contudo, a participante B10 relacionou essa situação com as grandezas 

no plano cartesiano, pois afirmou que a posição do “carro vai ficar em cima [eixo y] e o 

tempo em baixo [eixo x]”.  

Continuando essa análise, as respostas dadas para o item d) Como essa situação-

problema pode ser representada graficamente? mostra que 10 (55,6%) participantes 

responderam esse item informando que a representação gráfica dessa situação-problema 

pode ser realizada com a utilização da relação entre o tempo e o espaço enquanto 4 

(22,2%) participantes responderam esse item. Por exemplo, a participante A6 afirmou 

que o automóvel “vai ficar parado, então tempo vai passar (...), isso é uma função 

constante”.  

Por outro lado, essa análise também mostra que 4 (22,2%) participantes de um 

grupo da turma A tiveram dificuldades para representar graficamente essa situação-

problema, apesar de terem determinado uma resposta satisfatória para esse item. Por 
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exemplo, o trecho do diálogo realizado entre os participantes A1, A2, A6 e A8 comprova 

essa dificuldade. 

 

Quadro 26: Trecho do diálogo realizado entre os participantes de um grupo da turma A 

sobre a representação gráfica da situação-problema proposta na aula III 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para o item e) Como essa situação-problema pode 

ser representada matematicamente? mostra que 4 (22,2%) participantes responderam 

esse item afirmando que essa representação matemática é possível, entretanto, não 

conseguiram sistematizá-la de maneira adequada. Por outro lado, essa análise mostra 

que para 14 (77,8%) participantes as representações matemática e gráfica são similares, 

porém, não apresentaram argumentações que comprovassem essa asserção. 

 

3.2.2.3.2.  Aula 06: Discussão Coletiva sobre a Atividade III 

A análise dos dados mostra que 18 (100%) participantes compartilharam a 

discussão coletiva com relação ao item f) Hoje, em sua casa, utilize o seu telefone 

celular ou o smartphone para tirar uma sequência de fotos ou realizar um vídeo para 

representar O Caso do Automóvel Abandonado. Esse vídeo será apresentado em sala 

de aula para posterior discussão. e ao item g) Amanhã, no trajeto da escola para a sua 

casa, ou em outros ambientes, tire fotos ou realize um vídeo de outras situações 

similares a essa, trazendo-os para a sala de aula para posterior discussão. da atividade 

sobre a realização da atividade III. 

A análise das respostas dadas à questão desse item mostra que 4 (22,2%) 

participantes de um dos grupos da Turma A e 4 (22,2%) participantes de um dos grupos 

da Turma B trouxeram as fotos registrando a situação do carro abandonado enquanto 10 

(55,6%) participantes das turmas A e B não trouxeram fotos ou vídeos de situações 
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similares à do automóvel abandonado. A figura 19 mostra a foto de um automóvel 

estacionado na escola, que foi trazida pelos participantes A1, A14, A5 e A12 de um dos 

grupos da turma A. 

 

Figura 19: Foto de um automóvel estacionado, que foi trazida pelos participantes da 
turma A com relação à atividade III 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Esses participantes formularam uma situação-problema na qual o automóvel 

fotografado no telefone celular não estava funcionando adequadamente. Nessa situação, 

no primeiro dia, o motorista dirigiu o automóvel por 5 quilômetros até a escola e 

percebendo o defeito, estacionou-o no estacionamento dessa instituição de ensino. 

O veículo permaneceu parado na escola por 5 (cinco) dias até que fosse 

rebocado para a oficina, que fica a 8 quilômetros da casa do motorista. O automóvel 

ficou na oficina por 3 (três) dias para que, após o conserto retornasse, para o motorista, 

que o dirigiu em direção a sua casa. O quadro 27 mostra um trecho da conversa dos 

participantes A1, A14, A5 de um dos grupos da turma A. 

 

Quadro 27: Trecho do diálogo dos participantes de um dos grupos da turma A 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Após mostrar a foto trazida por esses participantes, a professora-pesquisadora 

discutiu sobre o desenvolvimento dessa atividade com todos os alunos dessa turma. 

Posteriormente, os participantes juntamente com a professora-pesquisadora discutiram 

sobre a sistematização do gráfico que representa essa situação-problema. Em seguida, 

houve uma discussão sobre a colocação das grandezas nos eixos coordenados e também 

sobre a escala que seria utilizada para a elaboração desse gráfico. 

A figura 20 mostra o gráfico que representa a situação-problema do automóvel 

estacionado na escola, que foi sistematizado pelos participantes da turma A. 

 

Figura 20: Gráfico que representa a situação-problema sobre o automóvel estacionado 

na escola, que foi trazida pelos participantes da turma A 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Similarmente, a figura 21 mostra uma sequência de fotos de uma moto 

estacionada na escola, que foi trazida pelos participantes B7, B4, B8 B10 e B5 de um 

dos grupos da turma B. 

 

Figura 21: Sequência de fotos de uma moto estacionada trazida pelos participantes de 

um dos grupos da turma B com relação a atividade III 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Para essa situação-problema, esses participantes definiram que o proprietário da 

moto, cuja foto foi tirada com o auxílio do telefone celular, se locomove de sua casa até 

a escola, que está localizada a 5 (cinco) quilômetros de distância. Porém, ao tentar 

estacioná-la, a moto tem um problema mecânico e o seu proprietário a deixa estacionada 

na escola durante 6 dias. Contudo, no sétimo dia, a moto é rebocada até a oficina para 

ser consertada. Após o conserto, o proprietário retira a moto da oficina e se dirige para a 

sua casa. O quadro 28 mostra o trecho do diálogo entre esses participantes sobre a 

descrição dessa situação-problema. 

 

Quadro 28: Trecho do diálogo entre os participantes de um dos grupos da turma B sobre 

a situação-problema da moto 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Após mostrar a sequência de fotos trazidas por esses participantes, a professora-

pesquisadora discutiu sobre o desenvolvimento dessa atividade. Posteriormente, houve 

um debate sobre a sistematização do gráfico que representa essa situação-problema. Em 

seguida, os participantes decidiram sobre a colocação das grandezas nos eixos e a escala 

a ser utilizada na elaboração desse gráfico. Por exemplo, a participante B10 afirmou que 

se coloca “tempo, em dias no x, e no eixo y, a distância percorrida em km”. 

A figura 22 representa a situação-problema sistematizada pelos participantes da 

turma A sobre a moto estacionada na escola e a figura 23 representa a situação-problema 

sistematizada pelos participantes da turma B. 
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Figura 22: Gráfico que representa a situação-problema sobre a moto estacionada na 

escola, que foi sistematizado pelos participantes da turma A 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Figura 23: Gráfico que representa a situação-problema sobre a moto estacionada na 

escola, que foi sistematizado pelos participantes da turma B 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 
 

Para as turmas A e B, a elaboração desses gráficos possibilitou que a professora-

pesquisadora discutisse com os participantes desse estudo sobre os diferentes 

significados de cada inclinação dessa representação. Por exemplo, a professora-

pesquisadora apontou para os intervalos de domínio [0,1] e [6,7] para mostrar para os 

participantes que a inclinação desse segmento de reta possuía um ângulo de inclinação 

entre 0 e 90º, sendo, portanto crescente. A professora-pesquisadora também apontou 

para o intervalo de domínio [1,6] para mostrar que a inclinação desse segmento de reta 

tinha um ângulo de inclinação de 0º, sendo, portanto, paralelo com o eixo X, 
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caracterizando uma reta constante. Similarmente, a professora-pesquisadora apontou 

para o intervalo de domínio [7,8] para mostrar que a inclinação desse segmento de reta 

possuía um ângulo de inclinação entre 90º e 180º, caracterizando uma função 

decrescente. 

Nesse direcionamento, a análise dos dados mostra que os 18 (100%) 

participantes das turmas A e B perceberam que os gráficos que representavam as 

situações-problema propostas eram compostos por intervalos com comportamento 

crescente, constante e decrescente. Por exemplo, com relação ao comportamento da 

função representada pelo gráfico da figura 22, o participante A3 argumentou que a 

“primeira parte será crescente. E depois constante, depois crescente, constante e depois 

decrescente” enquanto os participantes da Turma B responderam que o comportamento 

da função representada pelo gráfico da figura 23 era “crescente, constante, crescente e 

decrescente”.  

Por outro lado, essa análise também mostra que para os 18 (100%) participantes 

desse estudo, as atividades propostas nessa aula com a utilização dos dispositivos 

móveis como o telefone celular e o smartphone foram proveitosas e interessantes. Por 

exemplo, a participante B4 afirmou que: 

Nós aprendemos! E a gente pode falar que esse pedaço [do gráfico] 
depois é constante se a moto ficar parada em casa ou crescente de novo 
se ela sair de casa! Usando o telefone [celular] foi mais fácil, pois 
permite que a gente pense mais sozinha. 

 

3.2.2.3.3. Codificação Aberta dos Dados Coletados na Atividade III da Aula 5 e 6 

do Registro Documental 

O quadro 29 mostra o processo de codificação aberta com relação à análise dos 

dados qualitativos referentes à realização da atividade III das Aulas 5 e 6 de O Caso do 

Automóvel Abandonado propostas no registro documental. 

 

Quadro 29: Processo de codificação aberta da atividade III das aulas 5 e 6 do registro 

documental 

Dados Brutos Coletados 
 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

 
Quanto mais estragada, mais tempo ele [automóvel] ficou 
parado naquele local (11). 
 
Acho que o x é o tempo que vai crescendo e o y é a velocidade é 
parada (10), então o gráfico fica constante (9). 

 
(2)   Aprendizagem 
mediada pela tecnologia. 

 
 

(4)   Possibilita a busca de 
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Quanto mais tempo o automóvel ficou parado, ele ocupou o 
mesmo espaço (11). 
 
Aqui, vou desenhar um carrinho que fica no mesmo lugar à 
medida que o tempo passa (12). Como vou fazer o gráfico de 
uma coisa parada? (22) 
É uma reta constante! (9) 

 
O x é o zero porque vai ser constante (22). 
Não pera aí... O x vai ser o tempo e ele vai passar. E o y pode ser 
3. Porque ele vai ficar sempre nesse lugar (10). Ai a reta vai 
ficar constante (9). 

 
Vamos tirar a foto com o celular de um carro parado qualquer 
(18). Uai, eu trabalho na oficina e tiro lá... a foto de um carro 
estragado (23). 
 
Tempo passou e o carro ficou parado ocupando um espaço (11). 

 
Quanto mais o carro ficar parado, mais poeira vai acumular... e 
se chover vai enferrujar (12). 
 
O carro vai ficar parado, então o tempo vai passar (11). Isso é 
uma função constante (10). 
 
Lá perto da minha casa (23) tem uma carroça sem um cavalo 
(12), é um veículo parado, que pode representar um função 
constante (9).  
 
E depois o carro ficou parado 5 dias na escola (11), e depois foi 
pra oficina que fica a 6 km de distância da casa dele 
[proprietário] (12). 
 
Professora-pesquisadora: Esse gráfico tem que ser analisado em 
partes [intervalos] (15). 
 
O gráfico é crescente, constante, crescente e decrescente (9). 
 
Professora-pesquisadora: E tem como a gente fazer uma fórmula 
pra essa situação? (15) 
Acho que não! (22)  
Professora-pesquisadora: Tem sim pessoal, mas terá que ser uma 
[fórmula] para cada pedaço diferente de comportamento! (15) 
Então deveremos encontrar 4 funções diferentes e fazer a união 
para cada intervalo de domínio (9). 
 
É uma função constante! (9) Se essa moto tivesse quebrada ela 
ia ficar parada ai (11), ou até arrumar ou alguém rebocar! (12) 
Professora-pesquisadora: O que será representado pelo eixo x? 
(15) 
Uai, professora eu acho que é o tempo em dias (10). 
Professora-pesquisadora: Isso mesmo! E o eixo Y será o que? 
(15)  
Vai ser distancia percorrida... A moto não andou nada, ela ficou 

informações e a 
realização de pesquisas. 

 
 

(5)   Desenvolve a 
cognição dos alunos por 
meio da utilização da 
tecnologia. 

 
 

(7)   Desenvolve o 
interesse nas atividades 
por meio da utilização da 
tecnologia. 

 
 

(8)   Aprendizagem 
matemática mediada pela 
tecnologia. 

 
 

(9)   Conteúdos 
relacionados com funções 
 
 
(10)   Conceituando 
funções 
 
 
(11)   Relacionamento 
entre duas grandezas 
 
 
 
(12)   Relacionamento da 
matemática com cotidiano 
 
 
(15)   O papel do 
professor na sala aula 
 
 
(18)   Utilidade dos 
dispositivos móveis para 
o estudo de funções 
 
(19)   Interação das 
tecnologias com os 
recursos pedagógicos para 
a aprendizagem de 
funções 
 
 
(20)   Aluno autônomo 
em sala de aula 
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parada. A distância percorrida é zero (10) 
 
Então ela a moto ficou parada aqui na escola no segundo dia, e 
no terceiro dia, e no quarto dia, e no quinto dia e no sexto dia 
(11). E depois eles vão arrumar ela, como é moto é rapidinho, 
nem gasta um dia (12). 
 
A primeira parte do gráfico será crescente! (9) 
 
Nós aprendemos! (7) E a gente pode falar que esse pedaço 
[do gráfico] depois é constante se a moto ficar parada em 
casa ou crescente de novo se ela sair de casa! (9) Usando o 
telefone [celular] (19) foi mais fácil (7), pois permite que a 
gente pense mais sozinha (20). 

 
 
(21)   Trabalho 
colaborativo 
 
 
 
(22)   Dificuldade de 
sistematização de função 
 
 
(23) Aprendizado fora da 
sala de aula 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.2.2.3.4. Codificação Axial da Atividade III das Aulas 5 e 6 do Registro 

Documental 

O quadro 30 mostra o processo de codificação axial com relação à análise dos 

dados qualitativos coletados durante a realização da atividade III das Aulas 5 e 6 de O 

Automóvel Abandonado do registro documental. 

 

Quadro 30: Codificação Axial dos dados coletados durante a realização da Atividade III 
das aulas 5 e 6 do registro documental  

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

4      Possibilita a busca de informações e a 
realização de pesquisas. 

 

Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem. 

2      Aprendizagem mediada pela tecnologia. 
8      Aprendizagem matemática mediada pela 

tecnologia. 
18    Utilidade dos dispositivos móveis para o 

estudo de funções. 
19    Interação das tecnologias com os recursos 

pedagógicos para a aprendizagem de 
funções. 

 

 
 
Dispositivos móveis como instrumentos 
mediáticos para o ensino e aprendizagem 
em matemática. 

7 Desenvolve a cognição dos alunos por meio 
da utilização da tecnologia. 

7    Desenvolve o interesse nas atividades por 
meio da utilização da tecnologia. 

15  O papel do professor na sala de aula. 
20  Aluno autônomo em sala de aula. 
21  Trabalho colaborativo. 
23  Aprendizado fora da sala de aula. 
 

 
 
Dispositivos móveis com uma metodologia 
para o ensino e aprendizagem em 
matemática. 
 

9     Conteúdos relacionados com funções 
10   Conceituando funções. 
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11   Relacionamento entre duas grandezas. 
12   Relacionamento da matemática com 

cotidiano. 
22   Dificuldade na sistematização de funções. 
 

Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem para conceituar 
funções 

Fonte: Arquivo pessoal da professora- pesquisadora 
 

3.2.2.4. Atividade IV: A Corrida de Táxi 

O principal objetivo dessa aula foi apresentar para os alunos a noção de 

crescimento e coeficiente linear diferente de zero por meio da associação de conteúdos 

matemáticos com situações cotidianas. Nessa abordagem houve uma discussão sobre a 

relação entre grandezas mensuráveis utilizadas no desenvolvimento do comportamento 

de funções e sobre o conhecimento matemático empregado nessas situações para 

propiciar o aprendizado fora de sala de aula por meio da utilização dos dispositivos 

móveis para auxiliar os alunos na sistematização do conceito de funções proposto em 

sala de aula. 

 

3.2.2.4.1. Aula 07: Aplicação da Atividade 

A análise dos dados mostra que 18 (100%) participantes das duas turmas A e B 

realizaram a atividade proposta para essa aula, que foi conduzida em sala no dia 11 de 

Novembro de 2014 com a turma A e no dia 01 de Dezembro de 2014 com a turma B, 

ambas no sexto horário, das 11:25h às 12:15h. Foram formados grupos com 4 (quatro) e 

5 (cinco) participantes de maneira que pelo menos um deles possuísse um dispositivo 

móvel para tirar fotos e/ou produzir vídeos, que tinha o objetivo de contribuir para a 

discussão e a cooperação entre os componentes desses grupos.  

A análise das respostas dadas para a questão a da atividade IV: Um sábado à 

noite você e os seus amigos saíram de casa para uma festa e decidiram retornar de taxi, 

pois voltariam pela madrugada. O motorista de taxi cobra R$ 4,50 de bandeirada 

(valor fixo) mais R$ 0,85 por km rodado. Considerando que você mora a 18km do local 

da festa, discuta com seus colegas: a) O que aconteceu com o taxímetro a cada km 

rodado? mostra que 13 (72,2%) participantes afirmaram que o valor anotado no 

taxímetro aumentaria a cada quilômetro rodado. 

Por exemplo, o participante B7 afirmou que o “valor inicial aumentava no 

taxímetro a cada quilômetro rodado” enquanto a participante A14 argumentou que a 

“cada km rodado o valor aumentava mais 85 centavos”. Nesse sentido, esses 

participantes entenderam que o “preço de uma corrida de táxi usualmente se compõe de 
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uma quantia proporcional ao número de quilômetros rodados e de uma quantia fixa” 

(IEZZI, DOLCE, TEXEIRA, MACHADO, GOULART CASTO e MACHADO, 1993, 

p. 66) denominada bandeirada. Esse exemplo é um caso particular de função do 1º grau 

denominada função afim (IEZZI et al., 1993). Por outro lado, 5 (27,8%) participantes 

afirmaram que que não sabiam como responder essa questão. Por exemplo, a 

participante A16 afirmou que “eu não sei responder”. 

Com relação ao item b) O que aconteceu com o valor inicial que estava no 

taxímetro? a análise das respostas dadas para essa questão mostra 4 (22,2%) 

participantes não responderam essa questão, sendo que 14 (77,8%) participantes 

responderam que o valor no taxímetro aumentava a cada quilômetro rodado. Por 

exemplo, o participante A1 equivocadamente argumentou que a bandeirada seria 

cobrada para cada passageiro que estivesse no taxi. Contudo, esse participante foi 

rapidamente corrigido pela participante A14 de seu grupo, que o informou que o valor 

da bandeirada era fixo, pois não era cobrada de acordo com o número de passageiros no 

veículo. O quadro 31 mostra um trecho do diálogo entre os participantes A1 e A14 que 

mostra esse equívoco. 

  

Quadro 31: Trecho do diálogo realizado pelos participantes A1 e A14 sobre o equívoco 
em relação à bandeirada do táxi 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 
Similarmente, a participante B6 argumentou que o valor mostrado no taxímetro 

“aumentava 0,85 centavos a cada quilômetro rodado mais 4,50 de valor fixo. Então, 

vamos supor que são 4 pessoas, assim cada pessoa pagou 4,50, então, são 4,50 vezes 4 

pessoas, como ele mora a 18km vai ficar 15,30 + 18,00 igual a 33,30 reais”. A análise 

dos dados mostra que participantes desse grupo concordaram com essa resposta. 

Nesse direcionamento, a professora-pesquisadora esclareceu que o valor da 

bandeirada é fixo, não sendo cobrada em relação a quantidade de passageiros no táxi. 

Nesse sentido, a participante B6 questionou “Então, essa bandeirada não é cobrada por 

pessoa no táxi”. Respondendo essa questão, a participante B10 afirmou que “Não, pois 

o taxímetro marca um valor inicial para a corrida [bandeirada] e depois cobra um valor 

para cada quilômetro rodado”. 
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A análise das respostas dadas ao item c) Nessa situação-problema, qual é a 

relação existente entre o Km e o R$? mostra que para 18 (100%) participantes a relação 

entre a quilometragem e o valor a ser pago refere-se ao montante no taxímetro que 

aumenta a cada quilômetro rodado. Por exemplo, a participante A8 argumentou que o 

“motorista cobra 4,50 de bandeirada mais 0,85 centavos por km rodado” enquanto o 

participante B3 afirmou que “quanto mais quilômetro você andar, mais dinheiro vai ter 

que pagar”. 

Continuando essa análise, as respostas dadas para o item d) Como essa situação-

problema pode ser representada graficamente? mostram que para 18 (100%) 

participantes é possível representar essa situação-problema graficamente por meio de 

uma reta. Porém, esses participantes encontraram dificuldades para realizar essa tarefa, 

pois não sabiam quais grandezas deveriam utilizar nessa representação para que 

pudessem construir o gráfico para essa situação-problema. O quadro 32 mostra um 

trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os participantes A12, A16 e A5 que 

evidencia essa dificuldade. 

 

Quadro 32: Trecho do diálogo entre participantes A12, A16 e A5 e a professora-
pesquisadora que evidencia a dificuldade da representação gráfica do item d da 

atividade 4 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

Seguindo esse procedimento, a análise do item e) Como essa situação-problema 

pode ser representada matematicamente? mostra que 14 (77,8%) participantes 
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chegaram a conclusão sobre a possibilidade da representação matemática dessa 

situação-problema. Por exemplo, o participante B7 afirmou que a representação 

matemática dessa situação pode ser “uma soma, pois a cada km vai somar mais 85 

centavos”. Por ouro lado, 4 (22,2%) participantes não souberam responder esse item. 

 

3.2.2.4.2. Aula 08: Discussão Coletiva 

A análise dos dados mostra que 18 (100%) participantes compartilharam a 

discussão coletiva sobre o item f) Hoje, em sua casa, utilize o seu telefone celular ou o 

smartphone para tirar uma sequência de fotos ou realizar um vídeo para representar A 

Corrida de Taxi. Esse vídeo será apresentado em sala de aula para posterior discussão. 

e g) Amanhã, no trajeto da escola para a sua casa, ou em outros ambientes, tire fotos 

ou realize um vídeo de outras situações similares a essa, trazendo-os para a sala de 

aula para posterior discussão. da atividade referente a Corrida de Táxi. 

A análise das respostas dadas à questão desse item mostra que 4 (22,2%) 

participantes de 1 (um) grupo da turma A elaborou uma situação-problema similar à da 

Corrida de Taxi. Nesse sentido, o participante A1 descreveu que “vou comprar bala, e 

vou gravar eu comprando bala, porque quanto mais bala comprar, mais dinheiro vou 

gastar ou vou gravar um taxi na rua”. 14 (77,8%) participantes dos demais grupos não 

trouxeram situações-problemas similares para discussão em sala de aula. 

Continuando essa análise, os dados mostram que os participantes não trouxeram 

registros de situações similares fotografadas ou filmadas em casa, no trajeto para a 

escola ou em outros ambientes para a análise em sala de aula. Então, a professora-

pesquisadora discutiu com os participantes sobre os dados coletados na realização da 

atividade relacionada com a Corrida de Táxi. 

Assim, os participantes decidiram sobre a sistematização do gráfico, a colocação 

das grandezas nos eixos coordenados e a escala que seria utilizada para representar a 

situação-problema da Corrida do Táxi, que é um caso particular de função de 1º grau, 

com a utilização de uma reta. Nesse sentido, “toda função de 1º grau, y = ax + b (a ≠ 0), 

é representada graficamente por uma reta não paralela aos eixos Ox e Oy” (IEZZI et al., 

1993, p. 67). 

A figura 24 mostra o gráfico que representa a situação-problema da Corrida de 

Táxi.  
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Figura 24: Gráfico que representa a situação-problema da corrida de táxi 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A elaboração desse gráfico possibilitou que a professora-pesquisadora discutisse 

com os participantes desse estudo sobre os gráficos cujas representações não se iniciam 

na origem do plano cartesiano. Nessa discussão foi ressaltado para os participantes que 

essa representação é um modelo matemático que é uma aproximação da realidade, pois 

a situação real é mais complexa (ROSA e OREY, 2001). Por exemplo, a participante B4 

questionou “E se ele [táxi] ficar parado no trânsito, ele não cobra professora?”. A 

professora-pesquisadora respondeu que: 

Cobra sim, um taxímetro de verdade cobra o quilômetro rodado e o 
tempo gasto na corrida, só que eu não sei exatamente como funciona 
essa conta. No nosso problema matemático, ele vai cobrar só o 
quilômetro rodado. Porque quando a gente tem um modelo matemático 
nem sempre ele é fiel à realidade, muitas vezes, ele á adaptado para 
fazer os estudos. 

 

É importante ressaltar que após a intervenção da professora-pesquisadora, os 

participantes observaram que o conceito de função está relacionado com a noção de 

progressão aritmética. Por exemplo, a “lei de formação do conjunto dos números 

ímpares é dada através do termo geral �� = 2� − 1 ou pela função do primeiro grau 

(ROSA, 1998). 

O quadro 33 mostra o trecho de um diálogo entre a professora-pesquisadora e os 

participantes B3, B7 e B9 sobre as progressões aritméticas que podem ser consideradas 

como funções do 1º grau, cujos domínios são subconjuntos do conjunto de números 

naturais (SÃO PAULO, 1980). Nesse direcionamento, é importante que os alunos 
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reconheçam uma progressão aritmética como uma função do primeiro grau definida no 

conjunto dos números inteiros positivos (MINAS GERAIS, 2013). 

 

Quadro 33: Trecho do diálogo entre a professora-pesquisadora e os participantes B3, B7 

e B9 sobre as progressões aritméticas como funções do 1º grau 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise dos dados mostra que, quando indagados sobre o comportamento 

dessa função, os 18 (100%) responderam que essa situação-problema se tratava de uma 

função crescente. Continuando com essa análise, a participante B6 argumentou que “se 

o taxi cobra 4,50 só de entrar nele, mais 85 centavos por quilômetro rodado, como 

ficaria uma fórmula pra isso?” Nesse sentido, a professora-pesquisadora discutiu com os 

participantes sobre como representar algebricamente essa situação. Então, a participante 

B4 argumentou que “ficaria 4,50 + 0,85 por km rodado! Que [a fórmula] seria 4,50 + 

0,85x e que isso seria o valor a pagar”. Em seguida, a sistematização dessa situação-

problema foi realizada no quadro. 

Posteriormente, a professora-pesquisadora solicitou que os participantes 

determinassem o valor final da corrida do táxi a ser pago para o taxista. O quadro 34 

mostra o trecho do diálogo entre os participantes B8, B4, B6 e B3 que discutiram sobre 

o valor que teriam que pagar da corrida de táxi. 
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Quadro 34: Trecho do diálogo entre os participantes B8, B4, B6 e B3 sobre o valor final 
da corrida de táxi 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

  

Após o término dessa discussão, a professora-pesquisadora sugeriu que os 

participantes realizassem vídeos nas dependências da escola sobre situações-problema 

que pudessem representar funções. Para a realização dessa atividade, os participantes 

das turmas A e B criaram situações-problema e registraram vídeos com a utilização de 

seus dispositivos móveis. 

Nesse direcionamento, os participantes dos grupos da turma A elaboraram 3 

(três) situações-problema, nas quais todos participaram ativamente de sua realização e 

encenação na sala de aula e no estacionamento da escola. Essas situações-problema 

possibilitaram que a professora-pesquisadora retomasse a discussão sobre o significado 

de variáveis discretas. 

Por exemplo, os participantes A14, A1 e A5 de um dos grupos da turma A 

encenaram a situação-problema 1 referente ao posto de saúde. Para essa encenação, 

esses participantes organizaram a sala de aula para representar o posto de saúde do 

bairro em que vivem. Então, utilizaram a função vídeo do smartphone para filmar a 

encenação proposta para mostrar que “quanto mais gente na fila para atendimento, mais 

tempo será de espera” caracterizando, dessa maneira, uma função com comportamento 

crescente. 

A figura 25 mostra alguns quadros do vídeo com duração de 3 minutos que foi 

realizado por esses participantes. 
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Figura 25: Quadros do vídeo com duração de 3 minutos com a situação-problema 1 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Os participantes A12, A3, A16 e A6 de um dos grupos da turma A encenaram a 

situação-problema 2 relacionada com a experiência vivenciada pelas auxiliares de 

limpeza da escola. Nesse sentido, esses participantes realizaram um vídeo de 2 minutos 

que mostrava a participação de todos na limpeza e organização da sala de aula. Nessa 

situação-problema, esses participantes concluíram que “quanto mais pessoas para ajudar 

na limpeza e organização da sala de aula, mais rapidamente essa tarefa será cumprida”. 

Assim, essa situação caracteriza uma função com comportamento decrescente, 

pois relaciona o número de pessoas com o tempo necessário para a realização dessa 

tarefa. 

A figura 26 mostra alguns quadros do vídeo elaborado por esses participantes 

para representar a situação-problema proposta nessa atividade. 

 

Figura 26: Quadros do vídeo de 2 minutos da situação-problema 2 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Os participantes A2, A8 e A4 de um dos grupos da turma A encenaram a 

situação-problema 3 relacionada com a capinagem do estacionamento da escola. Esses 

participantes realizaram um vídeo de 10 segundos mostrando a sua participação na 

capinagem desse local. Assim, esses participantes argumentaram que “quanto mais 

capinam, menos grama haverá no estacionamento da escola”, demonstrando um 

comportamento decrescente da função que representa essa situação-problema. 

Esses participantes também afirmaram que “quanto mais capinam, mais energia 

é gasta pelos trabalhadores” demonstrando um comportamento crescente para a função 
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que representa essa situação-problema. Então, concluíram que uma mesma situação-

problema pode caracterizar dois comportamentos distintos de acordo as variáveis que 

são definidas na elaboração da situação-problema proposta em sala de aula. 

A figura 27 mostra um dos quadros do vídeo de 10 segundos elaborado por esses 

participantes para representar a situação-problema proposta nessa atividade. 

Figura 27: Um quadro do vídeo de 10 segundos com a situação-problema 3 a capinagem 

do estacionamento da escola 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Por outro lado, 8 (44,4%) participantes da turma B decidiram elaborar somente 

um vídeo no qual houvesse a participação de todos. Depois de muita discussão, esses 

participantes decidiram encenar a situação-problema do ônibus coletivo que, 

normalmente, utilizam para circularem na cidade na qual residem. Assim, esses 

participantes reproduziram, no pátio da escola, o ônibus com as carteiras da sala de aula. 

Na encenação dessa situação-problema, esses participantes argumentaram que 

“quanto mais pessoas no ônibus, menos espaço vazio sobrará”. Ressalta-se que a 

professora-pesquisadora retomou a discussão sobre variáveis discretas. 

A figura 28 mostra alguns quadros do vídeo, que tem duração de 3 minutos, que 

foi elaborado pelos participantes da turma B. 
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Figura 28: Alguns quadros do vídeo com duração de 3 minutos que foi elaborado 

pelos participantes da turma B 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

 

3.2.2.4.3. Codificação Aberta dos Dados Coletados na Atividade IV das Aulas 7 e 8 

do Registro Documental 

O quadro 35 mostra o processo de codificação aberta com relação à análise dos 

dados qualitativos referentes à realização das atividades IV das Aulas 7 e 8 de O Caso 

do Taxi que foram propostas no registro documental. 

 

Quadro 35: Processo de codificação aberta da atividade IV das aulas 7 e 8 do registro 
documental 

Dados Brutos Coletados 
 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

 
Quilômetro é a distância e reais é o dinheiro (11). O 
motorista cobra 4,5 de bandeirada mais 0,85 por km 
rodado (10). 
 
Para realizarem essa atividade, os participantes criaram e 
registraram vídeos (8) com a utilização do telefone 
celular e do smartphone (1). 
  
Que quanto mais longe mais dinheiro gastará (11). 
Tem como fazer um gráfico disso? (22) 
Professora-pesquisadora: O que vocês acham? (15) 
Eu acho que tem! Mas, como? (22) 
Professora-pesquisadora: A primeira coisa que a gente 
tem que pensar é sobre quais são as variáveis (15). 
Um é dinheiro e o outro é quilômetro rodado (11). 
Professora-pesquisadora: Agora o que vocês precisam 
pensar qual será a variável dependente e a independente 
(15). 
A [variável] que depende, depende de alguma coisa, e o 
dinheiro vai depender do tanto que o taxi vai rodar (10). 
Professora-pesquisadora: Isso mesmo! Agora, o que vai 
ser X e o que vai ser Y? (15) 
Olha, acho que o km é no X, porque é independente e 
tem a ver com domínio. E o outro é o Y (10). E essa 
função é crescente (9). 

 
 
 
 
 
(2)   Aprendizagem mediada pela 
tecnologia. 

 
 
 
 
 
 

(4)   Possibilita a busca de 
informações e a realização de 
pesquisas. 
 
 
 
 
 
 
(5)   Desenvolve a cognição dos 
alunos por meio da utilização da 
tecnologia. 
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Vai ser um gráfico crescente (9). Porque cada km rodado 
a mais, vou pagar mais, (11) então, quando uma 
grandeza cresce e outra cresce também (10) e isso é 
crescente (9).   
 
Os participantes da turma B decidiram elaborar somente 
um vídeo (8) no qual houvesse a participação de todos 
(21). Depois de muita discussão, esses participantes 
decidiram encenar a situação-problema do ônibus 
coletivo que, normalmente, utilizam para circularem na 
cidade na qual residem (12). Na encenação dessa 
situação-problema, esses participantes argumentaram 
que quanto mais pessoas no ônibus, menos espaço vazio 
sobrará (11). 
 
Tinha a bandeirada de 4,50 para cada pessoa (22) e mais 
85 centavos por km rodado (10).  
Não, pesquisei na internet (8) e a bandeirada é fixa, não 
é por pessoa (5) 
Então ficará 4,50 no começo e mais 85 centavos por km 
rodado (10). 
 
Vou comprar bala, e vou gravar eu comprando bala (19), 
porque quanto mais bala comprar, mais vou gastar (11). 
 
Calcula na calculadora do celular, 0,85 vezes 18 mais 
4,50 (19). 
 
Ele [o taxímetro] aumentou 0,85 centavos a cada 
quilômetro (11) e 4,50 de valor fixo, 4,5 + 0,85 para 
cada quilômetro (10). 
 
Quanto mais km rodado, mais dinheiro vou gastar. E 
mais vou ter que pagar (11). 
Acho que a função é crescente (9). É porque aumenta o 
valor quando aumenta os quilômetros (11). 
 
No eixo x vai ser quilômetro.  E no Y, reais, aumentando 
de 0,85 e 0,85 centavos (10). Porque quanto mais ele 
andar, mais vai gastar (11). 
 
Porque [quilômetro] é o termo independente (10). Isso é 
o domínio da função (9). É ela que vai determinar o 
valor Y a ser pago (9). E esse valor Y é chamado de 
imagem dessa função (9), que é o termo dependente 
(10), que vai ser cobrado conforme o valor de x (11). 
 
E se ele ficar parado no transito ele não cobra não 
professora? (11) 
Professora-pesquisadora: Cobra sim, um taxímetro de 
verdade cobra o km rodado e tempo gasto na corrida, só 
que eu não sei exatamente como funciona essa conta! 
No nosso problema matemático, ele vai cobrar só km 
rodado! Porque quando a gente tem um modelo 
matemático nem sempre ele é fiel à realidade, muitas 

 
 
 
 
 

(7)   Desenvolve o interesse nas 
atividades por meio da utilização 
da tecnologia. 

 
 
 
 
 
 

(8)   Aprendizagem matemática 
mediada pela tecnologia. 

 
 
 
 
 
 

(9)   Conteúdos relacionados com 
funções 
 
 
 
 
 
 
(10)   Conceituando funções 

 
 
 
 
 
 

(11)   Relacionamento entre duas 
grandezas 
 
 
 
 
 
 
(12)   Relacionamento da 
matemática com cotidiano 
 
 
 
 
 
(15)   O papel do professor na sala 
aula 
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vezes ele é adaptado para fazer os estudos (15). 
 
Os participantes utilizaram o vídeo (8) do smartphone 
(1) para filmar a encenação proposta (22) para mostrar 
que quanto mais gente na fila, mais tempo será de espera 
(11), caracterizando, dessa maneira, uma função com 
comportamento crescente (9). 
 
Professora-pesquisadora: Então vamos fazer juntos essa 
escala de Y. Peguem o telefone de vocês e abram a 
calculadora (8). E me digam quanto vai dar (15). 
Então a gente vai colocar aqui 4,50 mais 85 centavos pra 
ver o resultado (11). 
Professora-pesquisadora: Observem, isso é uma P.A. 
com razão 0,85 (15). 
  
Então ele andou 10km e já gastou 13 reais (10), ele ia 
emagrecer um pouquinho se fosse correndo e não ia 
gastar nada (12). 
 
E se fosse de ônibus era mais barato ainda porque ele 
pagaria só os 4,50 do ônibus e chegaria quase no mesmo 
tempo que o taxi (12). 
 
Se ele o taxi cobra 4,50 só de entrar nele, mais 85 
centavos por km rodado, como que ficaria uma fórmula 
pra isso? (22) 
Então a gente pode chamar os quilômetros de x e o 
dinheiro de y (10). Então fica 4,50 + 0,85x, vai ser o 
preço final pago y (9). 
 
Eu fiz assim, 0,85 vezes os 18 km + 4,50 que deu 19,80 
reais (9). 
Vai dar isso pra cada um, porque são quatro 
passageiros? (22) 
Não! Um taxi que leva 4 passageiros cobra uma vez só, 
então será esse valor dividido por 4 (10). 
 
Os participantes de um dos grupos da turma A 
realizaram um vídeo de 2 minutos (8) que mostrava a 
participação de todos na limpeza e organização de sua 
sala de aula (12). Essa situação caracteriza uma função 
com comportamento decrescente, pois relaciona o 
número de pessoas com o tempo necessário para a 
realização dessa tarefa. 
 
Porque o que fica em baixo [no x] é o domínio, quem é a 
variável independente, é que vai mandar na função (9). 
Então o valor pago é o termo dependente (10), porque 
vai depender do tanto que eu andar, isso é a imagem da 
função (9). 
 
Professora-pesquisadora: Observem o comportamento 
da função, pois a medida que aumentam os quilômetros, 
aumenta o valor a ser pago (11). Isso caracteriza uma 

 
 
 
 
(18)   Utilidade dos 
dispositivos móveis para o 
estudo de funções 
 
 
 
 
 
 
(19)   Interação das tecnologias 
com os recursos pedagógicos para 
a aprendizagem de funções 
 
 
 
 
 
 
(20)   Aluno autônomo em sala de 
aula 
 
 
 
 
 
 
(21)   Trabalho colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 
(22)   Dificuldade de 
sistematização de função 
 
 
 
 
 
(23) Aprendizado fora da sala de 
aula 
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função crescente (9). Se eu escolher um valor maior no 
domínio vou encontrar um valor maior na imagem (15). 
 
Ficaria 4,50 + 0,85 por quilômetro rodado (10), que seria 
4,50+0,85x e isso seria o valor a pagar (9). 
 
Os participantes de uma dos grupos da turma A 
realizaram um vídeo de 10 segundos (8) mostrando a sua 
participação na capinagem desse local (12). Assim, esses 
participantes argumentaram que quanto mais capinam, 
menos grama haverá no estacionamento da escola (11), 
demonstrando um comportamento decrescente da função 
que representa essa situação-problema (9). 
 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.2.2.4.4. Codificação Axial da Atividade IV das Aulas 7 e 8 do Registro 

Documental 

O quadro 36 mostra o processo de codificação axial com relação às categorias 

conceituais elaboradas por meio da análise dos códigos preliminares determinado na 

codificação aberta obtida por meio dos dados qualitativos referentes à realização da 

atividade IV da Aula 7 e 8: A Corrida do Táxi do registro documental. 

 

Quadro 36: Codificação Axial dos dados coletados na Atividade IV das aulas 7 e 8 do 
registro documental 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

4      Possibilita a busca de informações e a 
realização de pesquisas. 

 

Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem. 

2      Aprendizagem mediada pela tecnologia. 
8      Aprendizagem matemática mediada pela 

tecnologia. 
18    Utilidade dos dispositivos móveis para o 

estudo de funções. 
19    Interação das tecnologias com os recursos 

pedagógicos para a aprendizagem de 
funções. 

 

 
 
Dispositivos móveis como instrumentos 
mediáticos para o ensino e aprendizagem 
em matemática. 

8 Desenvolve a cognição dos alunos por meio 
da utilização da tecnologia. 

7    Desenvolve o interesse nas atividades por 
meio da utilização da tecnologia. 

15  O papel do professor na sala de aula. 
20  Aluno autônomo em sala de aula. 
21   Trabalho colaborativo. 
23  Aprendizado fora da sala de aula. 
 

 
 
Dispositivos móveis com uma metodologia 
para o ensino e aprendizagem em 
matemática. 
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9     Conteúdos relacionados com funções 
10   Conceituando funções. 
11   Relacionamento entre duas grandezas. 
12   Relacionamento da matemática com 

cotidiano. 
22   Dificuldade na sistematização de funções. 

 
 
Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem para conceituar 
funções 

Fonte: Arquivo pessoal da professora- pesquisadora 
 

3.2.3. Dados Registrados no Diário de Campo 

          Os dados referentes às observações realizadas pela professora-pesquisadora 

durante a realização das atividades das aulas propostas no registro documental também 

foram analisados de acordo com os pressupostos da Teoria Fundamentada. 

 

3.2.3.1. Codificação Aberta dos Dados Coletados no Diário de Campo 

O quadro 37 mostra o processo de codificação aberta com relação à análise dos 

dados qualitativos referentes às observações anotadas no diário de campo da professora-

pesquisadora. 

 

Quadro 37: Processo de codificação aberta do diário de campo 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Os alunos se mostraram interessados na 
pesquisa (7) e se sentiram valorizados por 
serem participantes ativos no processo e 
ensino e aprendizagem em matemática e 
ganharam voz no contexto escolar (20). 
 
A turma foi dividida em grupos para a 
realização da atividade I sobre o crescimento 
dos feijões (15). Os alunos decidiram discutir 
sobre a atividade proposta (20) e surgiram 
várias ideias de registrar o feijão, de plantar, 
na casa de quem iriam fazer, como iriam fazer, 
e se a planta não crescesse a tempo (21). 
 
Os alunos se mostraram empenhados na hora 
das discussões e bastante envolvidos (7). 
Conjecturaram bastante sobre situações além 
do feijão, como, por exemplo, de árvores e 
outras plantas (21).  
 
Os alunos plantaram feijões em casa (23) e 
trouxeram imagens25que foram discutidas em 

 
 
 
 
 

(2)   Aprendizagem mediada pela tecnologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4)   Possibilita a busca de informações e a 
realização de pesquisas. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
25Os participantes levaram imagens da situação-problema proposta para discussão em sala de aula e 
também para estimarem a altura da planta de feijão. 
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sala de aula (18). Então, também pesquisaram 
na internet imagens de feijão (4). Em seguida, 
os alunos começaram a discutir sobre a 
sequência de fotos tiradas com o smartphone e 
o telefone celular e perceberam que se tratava 
de uma função crescente (10). Concluíram que 
o feijão teria um limite de altura, pois não 
cresceria para sempre26(11). 
 
Após a discussão de alguns registros (19), um 
grupo de alunos plantaram em casa (23) dois 
feijões em mesma condição em algodão (21) e 
os fotografaram diariamente (23) para registrar 
o seu crescimento (18). Perceberam com a 
utilização das fotos que um feijão cresceu 
mais que o outro (19). 
 
Então, os alunos tentaram sistematizar a 
situação registrada por meio das fotos tiradas 
com o smartphone e o telefone celular em um 
gráfico com o tempo em dias e a altura da 
planta de feijão em mm (10)  
 
Por meio de exemplos sobre crescimento de 
plantas retirados da internet com a utilização 
do telefone celular e do smartphone, os alunos 
discutiram sobre a inclinação da reta que 
representava essas situações (10) e a sua 
conexão com a velocidade do crescimento do 
feijão em função do tempo (11). 
 
Os alunos se mostraram empolgados e 
motivados com a realização da atividade do 
crescimento do feijão por meio da utilização 
do smartphone e do telefone celular (7). 
 
Os alunos se organizaram em três grupos e 
começaram a discutir sobre a atividade II da 
jarra de água (21). Os alunos se mostraram 
envolvidos na tarefa e comentaram que a aula 
tinha sido legal (7).  
 
Para a discussão da atividade II, levei o meu 
notebook para sala (15) e reproduzi as 
imagens trazidas pelos alunos (19) que foram 
realizadas em casa (23). 
 
Por meio da discussão dos registros realizados 
em casa pelos dispositivos móveis, os alunos 
concluíram que se tratava de uma função 

(5)   Desenvolve a cognição dos alunos por 
meio da utilização da tecnologia. 

 
 
 
 
 
 

(7)   Desenvolve o interesse nas atividades por 
meio da utilização da tecnologia. 

 
 
 
 
 

(8)   Aprendizagem matemática mediada pela 
tecnologia. 

 
 
 
 
 
 

(10)   Conceituando funções com o auxílio do 
smartphone e o telefone celular 

 
 
 
 
 
 

(11)   Relacionamento entre duas grandezas 
 
 
 
 
 
 
(12)   Relacionamento da matemática com 
cotidiano 
 
 
 
 
 
 
(15)   O papel do professor na sala aula 
 
 
 

                                                 
26Os participantes concluíram que a função que representa essa situação-problema tinha um 
comportamento crescente. Porém, esses participantes também que essa função teria um limite de 
crescimento. Esse fato possibilitou que a professora-pesquisadora discutisse sobre a imagem da função 
que é um intervalo real fechado dessa representação. 
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decrescente (10) uma vez que a água da 
garrafa diminuía (11). Falaram também que a 
medida que a garrafa esvazia mais copos 
ficam cheios (11). 
 
Por meio da discussão, os alunos perceberam 
que a atividade da jarra de água tinha o 
comportamento de uma função decrescente e 
que no final era constante27 (18)  
 
Os alunos começaram a trabalhar com a 
atividade III do carro abandonado e se 
mostraram interessados e envolvidos (7). 
Começaram a discutir sobre qual tipo de 
problema o carro poderia ter tido e se o dono 
do carro não conhecia algum mecânico (21). 
 
Para fazer os registros da atividade III sobre o 
carro parado pediram para ir ao 
estacionamento (23) para tirar as fotos dos 
carros ali parados com os telefones celulares e 
smartphones (19). Os alunos disseram que 
essas aulas estão sendo muito legais (7). 
 
Para a discussão da atividade 3, levei o meu 
notebook e coloquei (15) os registros feitos 
pelos alunos (19) sobre carros parados no 
estacionamento (23). 
 
Coloquei então a foto de um carro parado cuja 
foto foi tirada pelos alunos com a utilização do 
smartphone ou telefone celular para explorar o 
conceito de função constante (10). Perguntei 
qual seria a função relacionada com o carro 
(15). Ficaram com dúvida sobre quais 
grandezas estariam envolvidas nessa situação 
para a sistematização dessa situação (22). 
 
Discutindo sobre a foto do carro parado 
concluíram que a função era constante (10). 
Foram surgindo a ideia de tempo e espaço, 
pois quanto mais tempo passa, mais ele fica 
parado, mas até ser rebocado (11). 
 
Os alunos se agruparam para a realização da 
atividade IV (21) sobre a corrida de táxi (12). 
Começaram a trabalhar com a atividade (20) e 
perceberam que se tratava de uma função 
crescente (9), pois quanto mais o táxi roda, 
mais caro fica a corrida (11), e também 

 
 
 
 
(18)   Utilidade dos dispositivos móveis para o 
estudo de funções 
 
 
 
 
 
 
 
(19)   Interação das tecnologias com os 
recursos pedagógicos para a aprendizagem de 
funções 
 
 
 
 
 
 
 
(20)   Aluno autônomo em sala de aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
(21)   Trabalho colaborativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
(22)   Dificuldades com a sistematização de 
função 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27Os participantes concluíram que à medida que a quantidade de copos aumentava, a quantidade de 
liquido na garrafa diminuía. Como nessa problematização havia sido solicitado que apenas 5 copos 
fossem enchidos com água, os participantes concluíram que, a partir que do quinto copo, a função que 
representa essa situação-problema assumiria um comportamento constante. 
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falaram que poderia ser descente (9), que 
quando mais longe se vai menos dinheiro fica 
no bolso do passageiro (11). 
 
Os alunos ficaram com dúvidas (22) sobre 
como fariam o registro da situação do táxi 
(12). Então perguntei se o gráfico começaria 
do zero, ficaram em silêncio e disseram que 
não (15). Disseram que tinham que começar 
com o valor da bandeirada (12), pois a cada 
Km rodado ia aumentar R$0,85, então tinha 
que ir de 0,85 em 0,85 centavos (11).  
Então, os alunos pegaram os seus telefones 
celulares para fazer as contas de quanto seria o 
valor a ser pago, e assim foram respondendo 
até chegar em 18Km rodado (10). Comentei 
que poderiam fazer a fórmula dessa função, ai 
disseram que era a bandeirada mais 0,85 
centavos por Km rodado (09), mas não sabiam 
como ia escrever isso de forma matemática 
(22). 
 
Então, os alunos discutiram o que seria o valor 
de X e de Y (21) até que chegaram a uma 
conclusão para determinarem a fórmula (9). 
Os alunos estavam envolvidos e satisfeitos 
com a realização da atividade (7) e 
comentaram que deve haver um equilíbrio 
entre os diversos tipos de aula (15).  
 

 
 
 

 
 

(23) Aprendizado fora da sala de aula 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

3.2.3.2. Codificação Axial do Diário de Campo 

O quadro 38 mostra o processo de codificação axial com relação à análise dos 

dados qualitativos referentes às observações anotadas no diário de campo da professora-

pesquisadora. 

 

Quadro 38: Codificação Axial dos dados coletados no diário de campo 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

4     Possibilita a busca de informações e a 
realização de pesquisas. 
 

Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem. 

 
2     Aprendizagem mediada pela tecnologia. 
8     Aprendizagem matemática mediada pela 
tecnologia. 
18   Utilidade dos dispositivos móveis para o 
estudo de funções. 
19   Interação das tecnologias com os recursos 

 
 
 
Dispositivos móveis como instrumentos 
mediáticos para o ensino e aprendizagem 
em matemática. 
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pedagógicos para a aprendizagem de funções. 
 
5   Desenvolve a cognição dos alunos por meio 
da utilização da tecnologia. 
7    Desenvolve o interesse nas atividades por 
meio da utilização da tecnologia. 
15   O papel do professor na sala de aula. 
20   Aluno autônomo em sala de aula. 
21   Trabalho colaborativo. 
23   Aprendizado fora da sala de aula. 
 

 
 
Dispositivos móveis com uma metodologia 
para o ensino e aprendizagem em 
matemática. 
 

10   Conceituando funções. 
11   Relacionamento entre duas grandezas. 
12   Relacionamento da matemática com 
cotidiano. 
22   Dificuldades com a sistematização de 
funções. 
 

 
 
Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem para conceituar 
funções 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.2.4.   Dados Coletados no Questionário II 

A análise dos dados mostra que 17 (94,5%) participantes responderam esse 

questionário que foi aplicado em 25/11/2014 para os participantes da turma A e no dia 

03/12/2014 para os participantes da turma B após o término da realização das atividades 

das aulas propostas no registro documental. Ressalta-se que 1 (5,5%) estava ausente 

nesse período escolar. 

 

3.2.4.1. Analisando os Dados Coletados no Questionário II 

A análise das respostas dadas à questão 1: Explique qual é a importância do 

smartphone ou do telefone celular para a realização de atividades matemáticas. 

mostrou que para 16 (88,9%) participantes esses dispositivos móveis são importantes 

para a realização das atividades matemáticas em sala de aula. Por exemplo, a 

participante B8 argumentou que com o smartphone e o telefone celular “podemos 

resolver várias contas, tirarmos dúvidas e também podemos fazer registros para 

discutirmos em sala de aula”. Nesse direcionamento, a participante B4 que: 

(...) podemos utilizar a calculadora do celular, podemos também 
pesquisar na internet coisas relacionadas com a matéria e isso é 
importante, pois podemos entender melhor a matéria através do 
telefone. 
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Por outro lado, 1 (5,5%) participante argumentou que apesar de que essa 

utilização não seja importante, pode auxiliar os alunos na realização das operações 

matemáticas. 

O quadro 39 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo com 

relação a importância dos dispositivos móveis para a realização das atividades 

matemática propostas em sala de aula. Ressalta-se que houve participantes que 

forneceram mais que uma resposta para essa questão, portanto, a equiparação percentual 

do total de respostas com o total de participantes é desnecessária. 

 

Quadro 39: Importância do smartphone e do telefone celular para a realização das 

atividades de matemáticas 

Importância Frequência Porcentagem 
Utilizar a calculadora. 12 20,7% 
Facilitar a aprendizagem em matemática. 12 20,7% 
Utilizar como câmera para tirar fotos e produzir vídeos. 07 12,1% 
Realizar pesquisas de conteúdos matemáticos. 07 12,1% 
Facilitar a comunicação. 06 10,4% 
Economizar tempo na realização das tarefas. 03 5,2% 
Facilitar a realização das atividades propostas. 03 5,2% 
Baixar aplicativos de matemática. 02 3,4% 
Registrar as aulas de matemática. 02 3,4% 
Tornar as aulas de matemática mais interessantes. 02 3,4% 
Tirar dúvidas de matemática. 02 3,4% 
Total 58 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

A análise das respostas dadas para a questão 2: Como a utilização do 

smartphone ou do celular auxiliou você na realização das atividades propostas em sala 

de aula? Você julga importante? Explique. mostrou que para 17 (94,4%) participantes a 

utilização dos dispositivos móveis foi benéfica para a realização das atividades sobre 

funções propostas em sala de aula. Por exemplo, a participante A14 afirmou que essa 

utilização foi importante, pois “auxiliou os alunos no registro dos acontecimentos [em 

sala de aula], pois é importante registrar o que acontece para passarmos para função”. 

O quadro 40 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo para essa 

questão. É importante enfatizar que houve participantes que forneceram mais que uma 

resposta para essa questão. Nesse caso, a equiparação percentual do total de respostas 

com o total de participantes é desnecessária. 
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Quadro 40: Respostas dadas pelos participantes sobre o auxílio do celular e do 

smartphone para a realização das atividades de matemática 

Auxílio Frequência Porcentagem 
Tirar fotos e realizar vídeos. 07 23,4% 
Facilitar os cálculos matemáticos. 06 20,0% 
Registrar os acontecimentos em aulas de matemática. 04 13,3% 
Favorecer a aprendizagem de conteúdos de funções. 04 13,3% 
Realizar pesquisas escolares. 04 13,3% 
Economizar tempo na realização das tarefas. 03 10,0% 
Motivar os alunos. 02 6,7% 
Total 30 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise dos dados da questão 3: Você teve alguma dificuldade para utilizar o 

telefone celular ou o smartphone em sala de aula? Quais? Explique. mostrou que 17 

(100%) participantes responderam a essa questão. Nessa análise, 9 (52,9%) afirmaram 

que não tiveram dificuldades na utilização desses dispositivos móveis em sala de aula. 

Por exemplo, a participante A8 comentou que com a utilização do “celular as aulas de 

matemática ficaram mais fáceis”. 

O quadro 41 mostra as explicações dadas pelos participantes desse estudo sobre 

a facilidade de utilização do celular e do smartphone em sala de aula. Ressalta-se que 

houve participantes que forneceram mais que uma resposta para essa questão, então, a 

equiparação percentual do total de respostas com o total de participantes é 

desnecessária. 

 

Quadro 41: Facilidade de utilização do celular e do smartphone em sala de aula 

Facilidades Frequência Porcentagem 
Rapidez no manuseio. 5 26,3% 
Realização das atividades de matemática. 4 21,1% 
Possibilita o entendimento. 3 15,7% 
Aulas de matemática ficam mais fáceis e interessantes. 2 10,5% 
Possibilita a aquisição do conhecimento. 2 10,5% 
Possibilita a participação. 1 5,3% 
Presença do celular no dia a dia. 1 5,3% 
Previne comportamento inadequado em sala de aula, 
pois mantém os alunos interessados nas aulas. 

1 5,3% 

Total 19 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Por outro lado, 4 (23,5%) participantes afirmaram que tiveram dificuldades com 

essa utilização. Nesse sentido, o participante B7 justificou que em “outras aulas não são 

permitidas, mais se fosse [as aulas] seriam mais interessantes e tenho certeza que todos 

iriam participar mais”. Essa análise também mostra que 4 (23,5%) participantes 

argumentaram que às vezes utilizam esses o smartphone e o telefone celular em sala de 

aula, pois a maioria dos professores não permitem essa utilização. Exemplificando essa 

situação, a participante A2 argumentou que “às vezes sim, pois alguns professores não 

deixam usar o celular em sala de aula, mas outros deixam para fazer contas”.  

O quadro 42 mostra as explicações dadas pelos participantes desse estudo sobre 

a dificuldade de utilização do celular e do smartphone em sala de aula. É importante 

enfatizar a equiparação percentual do total de respostas com o total de participantes é 

desnecessária, pois houve participantes que forneceram mais que uma resposta para essa 

questão. 

 

Quadro 42: Dificuldades de utilização do celular e do smartphone em sala de aula 

Dificuldades Frequência Porcentagem 
Professores não permitem a utilização. 6 60,0% 
Solicitar auxílio dos professores. 1 10,0% 
Utilização pode tornar-se um vício. 1 10,0% 
Utilização pode atrapalhar as aulas.  1 10,0% 
Utilização pode desconcentrar os alunos. 1 10,0% 
Total 10 100,0% 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise das respostas dadas para a questão 4: Explique como a utilização do 

telefone celular ou do smartphone auxiliou você no entendimento do conteúdo 

matemático de funções. Dê alguns exemplos. mostra que a utilização desses dispositivos 

móveis auxiliou 14 (77,7%) participantes no entendimento da conceituação de funções, 

evidenciado a relação desse conteúdo matemático com o cotidiano. Por exemplo, para 

explicar que a bateria do telefone celular diminui em função do tempo, a participante 

A14 argumentou que: 

Usamos como exemplo o celular como uma função decrescente porque 
tem o limite de 100% [de bateria] e quanto mais você usa e mexe, mais 
ela cai. Cada aplicativo consome um tanto de bateria, então, a bateria 
cai a cada aplicativo. 
 

Similarmente, a participante B8 afirmou que esses dispositivos a auxiliaram na 

“realização das atividades para observar as imagens e para tirar dúvidas e vi que 
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podemos usar celular para trabalhar com funções”, como, por exemplo, verificar a 

relação entre duas grandezas e o comportamento crescente, decrescente ou constante das 

situações-problema trabalhadas em sala de aula. 

Contudo, apesar de que 03 (16,8%) participantes reconhecerem a importância do 

smartphone e do telefone celular para a realização de pesquisas e das operações 

matemáticas e para a utilização de aplicativos para fotos e vídeos, não houve a menção 

de seu auxílio direto para o entendimento do conteúdo matemático de funções. Nesse 

sentido, a participante B6 afirmou que utiliza esses dispositivos móveis para “fazer 

contas e também para utilizar alguns aplicativos”. 

O quadro 43 mostra as respostas dadas pelos participantes desse estudo sobre a 

utilização do smartphone e do telefone celular para o entendimento do conteúdo 

matemático de funções. Nesse caso, destaca-se que como houve participantes que 

forneceram mais que uma resposta para essa questão, então, a equiparação percentual do 

total de respostas com o total de participantes é desnecessária. 

 

Quadro 43: Auxílio do smartphone e do celular no entendimento do conteúdo de 

funções 

Auxílio Frequência Porcentagem 
Trabalhar com exemplos do cotidiano relacionados 
com funções. 

14 27,5% 

Entendimento do conceito de função. 10 19,6% 
Entendimento da relação entre duas grandezas. 08 15,7% 
Registrar o desenvolvimento do conteúdo das 
atividades como os gráficos por meio de fotos e vídeos. 

08 15,7% 

Pesquisar os conteúdos matemáticos. 05 9,8% 
Economizar tempo na realização das atividades 
curriculares propostas em sala de aula. 

04 7,8% 

Facilitar a resolução das atividades curriculares 
propostas em sala de aula. 

02 3,9% 

Total 51 100,0% 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

3.2.4.2.   Codificação Aberta dos Dados Coletados no Questionário II 

O quadro 44 mostra o processo de codificação aberta com relação à análise dos 

dados qualitativos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo às 

questões abertas do questionário II. 
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Quadro 44: Processo de codificação do questionário II 

Dados Brutos Coletados Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Tirar fotos e passá-las para o computador (18) e usar a 
calculadora (1) e se comunicar um com o outro (3) 
enviar pesquisas por rede via WhatsApp (6) tudo isso 
motiva (7). Se não tivéssemos isso, seria muito mais 
tempo gasto e com o celular é tudo mais rápido (7). 
 
Para usar a calculadora (1), para tirar fotos para 
trabalhos de matemática (18) e comunicar com meus 
amigos (3) 
 
É importante por que facilita na comunicação (3), tem 
calculadora (1) e serve como câmera para ajudar a tirar 
fotos de algumas matérias como a matemática (18) 
 
A calculadora (1) para ajudar calcular as atividades de 
matemática (8) e porque o celular ajuda outras coisas 
também dá para baixar um aplicativo que pode ajudar 
em matemática (18) 
 
Para usar a calculadora (1) nas expressões e nas 
pesquisas para verificar como fazer algum cálculo (8) 
 
Para usar a calculadora (1) ou pesquisar algo que eu não 
sei (5), tirar foto da matéria [matemática] (18) 
comunicar quando eu faltar a aula (3) 
 
Os aparelhos [smartphone e telefone celular] servem 
para tirar fotos, e com as imagens ou vídeos (18) ajuda a 
entender a matemática (5) 
 
O celular (1) é usado pra muitas coisas nas aulas de 
matemática como para calcular (8), nas imagens e nos 
vídeos para estudar matemática (18) 
 
Pois no celular tem calculadora (1) e é bem mais fácil de 
fazer as contas no celular (7), pois tem contas que não dá 
para resolver de cabeça, só na calculadora (18) 
 
Para usar a calculadora ou para usar a internet (1) e fazer 
registros da aula de matemática (18) 
 
É importante por que podemos resolver várias contas 
(8), tirarmos dúvidas (5) e também podemos fazer 
registros das aulas de matemática (18) para discutirmos 
em sala de aula (5) 
 
Esses dispositivos [celular e smartphone] ajuda muito no 
entendimento da matemática e para realizar cálculos 
(18) 
 
Podemos utilizar a calculadora do celular (1), podemos 

 
 

(1)   Tipos de ferramentas 
tecnológicas. 

 
 
 
 
 
 
 

(2)   Aprendizagem mediada pela 
tecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 

(3)   Promove a interação entre os 
indivíduos. 

 
 
 
 
 
 
 

(4)   Possibilita a busca de 
informações e a realização de 
pesquisas. 

 
 
 
 
 
 
 

(5)   Desenvolve a cognição dos 
alunos por meio da utilização da 
tecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(6)   Ferramentas que facilitam a 
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também pesquisar na internet assuntos relacionados com 
a matéria [matemática] e isso é importante (8), pois 
podemos entender melhor a matéria através do telefone 
(5) 
 
É importante sim, pois faz com que as aulas sejam mais 
interessantes (7) e deixam algumas coisas mais 
esclarecidas (5). 
 
Auxiliou com o registro dos acontecimentos e é 
importante registrar o que acontece quando trabalhamos 
com função (18) 
 
O celular auxiliou com a calculadora e mais atividades e 
gastaria mais tempo para resolver (19) 
 
Ajudou sim, pois se não entendo algo (5) eu pesquiso no 
Google (4), a calculadora do celular ajuda muito 
também (8), e auxiliou na comunicação (3) 
 
Eu utilizei várias vezes o telefone celular para resolver 
atividades relacionadas com função (19) 
 
Ajudou a fazer algumas contas que eu não sei (8), só que 
no celular é bem mais legal (7) 
 
É bom saber que o celular serve também para fazer 
trabalhos de matemática (18). 
 
Com o celular dá para somar (8), tirar fotos de alguma 
questão, fazer vídeos, então é muito importante à 
utilização do celular (18). 
 
Sim, o uso de telefones e smartphones são interessantes, 
pois deixam as aulas criativas (7). 
 
Ao invés de aprontar (7) usamos o celular para buscar o 
conhecimento matemático (8). 
 
Sim, alguns professores não deixam os alunos utilizar o 
celular (15) e a professora de matemática deixa usar para 
fazer as atividades (18). 
 
Sim, pois ele pode se tornar um vício e atrapalhar (17). 
 
Não, porque o celular está no meu dia-a-dia (1). 
 
Não, porque é fácil e rápido de se mexer (7). 
 
Não, porque sempre que preciso tirar fotos fazer alguma 
conta a gente usa o celular (18). 
 
Sim, porque os professores não gostam que os alunos 
utilizam o celular (15). O celular tira muita a 
concentração do aluno (14). 

busca de informações e a 
realização de pesquisa. 
 
 
 
 
 
 
 
(7)   Desenvolve o interesse nas 
atividades por meio da utilização 
da tecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 

(8)   Aprendizagem matemática 
mediada pela tecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 

(9)   Conteúdos relacionados com 
funções 
 
 
 
 
 
 
 
(10)   Conceituando funções com 
o auxílio do smartphone e do 
telefone celular 

 
 
 
 
 
 
 

(11)   Relacionamento entre duas 
grandezas 
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Às vezes sim, pois alguns professores não deixam usar o 
celular em sala de aula (15) muito mais fácil para fazer 
contas (7). 
 
Com ajuda do celular as aulas de matemática ficam mais 
fáceis (7). 
 
Sim, pois entre outras aulas não são permitidas (15), 
mais se fosse seriam mais interessantes (7) e tenho 
certeza que todos iriam participar mais (3). 
 
Preciso da ajuda da professora (15). 
 
Usamos como exemplo o celular (1) para verificar se era 
uma função decrescente (9) porque tem o limite de 
100% e quanto mais você usa e mexe e cai (10). A cada 
aplicativo consome um tanto de bateria então resumindo 
atenção é cair a bateria a cada aplicativo baixado (19). 
 
Sim, com o smartphone e o telefone celular (1) tiramos 
fotos e usamos a calculadora (18) para verificar a 
relação entre o tempo e o crescimento da planta de feijão 
(10). 
 
O telefone celular (1) ajudou muito a gente no projeto 
para o entendimento do conceito de função na atividade 
do feijão (10), pois tinha que mostrar o crescimento da 
planta em função do tempo (11). O telefone celular foi 
utilizado para verificar se essa situação era uma função 
(18). 
 
Que pode usar a calculadora (1) algo que antes deveria 
fazer na folha (12), gastando mais tempo e espaço (11). 
 
Tirar foto dos pés de feijão e dos gráficos para verificar 
o crescimento em função do tempo (18). 
 
Sim, porque a tecnologia dos celulares (1) auxilia no 
entendimento do conteúdo matemático (18). 
 
Sim, ajudou pois aprendi muito (5) porque a gente 
registrou todas as nossas aulas com o celular (18) e 
aprendi sobre função (19). 
 
Sim, porque me ajudou nas realizações dos cálculos (8) 
e ao observar as imagens tirei dúvidas (5) e vi que 
podemos usar celular para o entendimento do conceito 
de função (18). 
 
Fazendo pesquisa na internet eu pude procurar algum 
exemplo de alguma função parecida (19), tipo o 
crescimento de uma planta em função do tempo (11). 
 
Ajudou bastante pois com os gráficos e os desenhos 

 
(12)   Relacionamento da 
matemática com cotidiano 
 
 
 
 
 
 
 
(13)   Dificuldade no 
envolvimento em sala de aula 
 
 
 
 
 
 
 
(14)   Dificuldade em administrar 
tarefas múltiplas 
 
 
 
 
 
 
 
(15)   O papel do professor na sala 
aula 
 
 
 
 
 
 
 
(16)   Dificuldade na utilização 
das ferramentas tecnológicas 
 
 
 
 
 
 
 
(17)   Dependência da utilização 
da ferramenta tecnológica 
 
 
 
 
 
 
(18)   Utilidade dos dispositivos 
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registrados no celular (18) fica mais fácil (7) de aprender 
e discutir sobre funções (5). 
 
O celular tem vídeos, imagens e gravações (18) que 
ajudam no entendimento da matemática (5) 
 
As imagens e as gravações ajudaram bastante no 
entendimento de funções (18). 
 
Tendo imagens (18) dá para compreender melhor a 
matemática (5). 
 
Nos cálculos de juros simples e compostos (9). Nas 
funções com o táxi (12) quanto mais ele anda mais 
dinheiro ganha e o passageiro menos dinheiro fica (11). 

móveis para o estudo de funções 
 
 
 
 
 
(19)   Interação das tecnologias 
com os recursos pedagógicos para 
a aprendizagem de funções 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 
 

3.2.4.3.   Codificação Axial dos Dados Coletados no Questionário II 

O quadro 45 mostra o processo de codificação axial com relação à análise dos 

dados qualitativos coletados nas respostas dadas pelos participantes desse estudo às 

questões abertas do questionário II. 

 

Quadro 45: Codificação Axial dos dados coletados no Questionário II 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

1     Tipos de ferramentas tecnológicas 
3     Promove a interação entre os indivíduos. 
4     Possibilita a busca de informações e a 
realização de pesquisas. 
6     Ferramentas que facilitam a busca de 
informações e a realização de pesquisa. 
 

 
 
Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem 

2     Aprendizagem mediada pela tecnologia. 
8     Aprendizagem matemática mediada pela 
tecnologia. 
18   Utilidade dos dispositivos móveis para o 
estudo de funções 
19   Interação das tecnologias com os recursos 
pedagógicos para a aprendizagem de funções 
 

 
 
Dispositivos móveis como instrumentos 
mediáticos no ensino e aprendizagem em 
matemática 

5 Desenvolve a cognição dos alunos por meio 
da utilização da tecnologia. 
7    Desenvolve o interesse nas atividades por 
meio da utilização da tecnologia. 
15   O papel do professor na sala de aula 
 

 
Dispositivos móveis com uma metodologia 
para o ensino e aprendizagem em 
matemática 
 

13   Dificuldade no envolvimento em sala de 
aula 
14   Dificuldade em administrar tarefas 
múltiplas 

 
 
Desafios para a utilização dos dispositivos 
móveis em sala de aula 
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16   Dificuldades na utilização das ferramentas 
tecnológicas 
17   Dependência da utilização das ferramentas 
tecnológicas 
9     Conteúdos relacionados com funções 
10   Conceituando funções 
11   Relacionamento entre duas grandezas 
12   Relacionamento da matemática com 
cotidiano 

 
Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem para conceituar 
funções 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 
 

 É importante enfatizar que o desenvolvimento desse estudo iniciou-se com a 

coleta de dados, que constituíram a amostragem teórica dessa pesquisa. Após a 

definição dessa amostragem, os dados coletados foram codificados de acordo com as 

suas características principais, sendo organizados, posteriormente, por meio de 

categorias. Essa fase de codificação envolveu comparações constantes que auxiliaram a 

professora-pesquisadora na categorização das informações contidas nos dados. 
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CAPITULO IV 

 

DETERMINANDO A CATEGORIA CENTRAL POR MEIO DA 

CODIFICAÇÃO SELETIVA 

 

Este capítulo apresenta a última fase do processo de codificação de dados 

proposta pela Teoria Fundamentada denominada de Codificação Seletiva, que visa 

integrar e refinar categorias aberta e axial em um grau mais elevado de abstração dos 

dados (GASQUE, 2007). Nesse estudo, o principal objetivo da codificação seletiva foi a 

determinação de uma Categoria Central por meio da integração e refinamento das 

categorias que foram elaboradas por meio da codificação axial. Então, a categoria 

central representa a ideia principal desse estudo por meio da formação de um esquema 

teórico e explicativo amplo, cujos resultados originam a teoria emergente (BAGGIO e 

ERDMANN, 2011). 

Dessa maneira, a Teoria Fundamentada foi utilizada como um embasamento 

metodológico que auxiliou na elaboração de uma questão de investigação que fosse 

capaz de identificar o fenômeno a ser estudado, que estava relacionado com a utilização 

dos dispositivos móveis como instrumentos mediáticos de aprendizagem no processo de 

ensino de funções. Assim, houve a necessidade de que a professora-pesquisadora 

formulasse uma questão de investigação que permitisse flexibilidade para a exploração 

crítica da problemática desse estudo: 

 
Quais são as contribuições que a utilização dos dispositivos móveis como 

instrumentos mediáticos de aprendizagem podem oferecer para o processo 

de ensino do conceito de funções de primeiro grau para alunos do primeiro 

ano do ensino médio? 

 
É importante ressaltar que a coleta e a análise dos dados foram realizadas 

simultaneamente durante a condução dessa pesquisa (GASQUE, 2007). Inicialmente, os 

dados brutos foram organizados para tornarem-se a amostragem teórica desse estudo 

por meio da qual a professora-pesquisadora anotou as frases linha a linha e parágrafo a 

parágrafo para possibilitar o surgimento da codificação aberta, permitindo a abstração 

dos códigos preliminares em categorias conceituais. 
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Essa abordagem possibilitou a interpretação das informações obtidas por meio 

da análise dos dados brutos da amostragem teórica até que a saturação ocorresse no 

desenvolvimento do processo analítico dessa pesquisa (STRAUSS e CORBIN, 1990). 

Nesse estudo, a saturação teórica dos dados foi verificada a partir da análise das 

informações obtidas no segundo questionário e na segunda aula do registro documental, 

pois nenhum dado relevante ou novo emergiu desse processo analítico. 

Continuando esse processo analítico, os códigos preliminares foram analisados 

em profundidade visando à elaboração de categorias conceituais com a utilização da 

codificação axial por meio da reorganização desses códigos em um maior nível de 

abstração. Posteriormente, a codificação seletiva foi realizada com o objetivo de refinar 

as categorias conceituais determinadas na codificação axial. Assim, a categoria central 

foi determinada por meio do agrupamento e da integração dessas categorias (STRAUSS 

e CORBIN, 1990). A figura 29 mostra o modelo simplificado da metodologia de 

pesquisa utilizada nesse estudo. 

 

Figura 29: Modelo simplificado da metodologia utilizada na pesquisa 

 
Fonte: Adaptado de Costa (2013) 
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No decorrer desse processo, a análise dos dados coletados nos questionários, no 

diário de campo e nas atividades das aulas propostas no registro documental conduziu a 

professora-pesquisadora na elaboração de 5 (cinco) categorias, o que facilitou o 

desenvolvimento de uma estrutura conceitual e descritiva para auxiliar na determinação 

da teoria emergente (CASSIANI, 1994).  

Nesse processo de codificação, a professora-pesquisadora buscou sintetizar por 

meio da triangulação de dados, a codificação seletiva para a determinação da categoria 

central com a utilização das categorias determinadas pelas codificações aberta e axial, 

que foram obtidas pela análise dos dados brutos coletados nos questionários I e II, na 

realização das atividades das aulas do registro documenta e também pelas observações e 

informações anotadas no caderno de campo da professora-pesquisadora. 

Por exemplo, o quadro 46 mostra os códigos preliminares determinados durante 

o processo de codificação aberta por meio da análise dos nos dados brutos obtidos dos 

questionários I e II, nas atividades do registro documental e no diário de campo da 

professora-pesquisadora. 

 

Quadro 46: Códigos preliminares determinados no processo analítico da 
codificação aberta 

CODIFICAÇÃO ABERTA 
Códigos 

Preliminares 
Significado 

1 Tipos de ferramentas tecnológicas 
2 Aprendizagem mediada pela tecnologia 
3 Promove a interação entre os indivíduos 
4 Possibilita a busca de informações e a realização de pesquisas 
5 Desenvolve a cognição dos alunos por meio da utilização da tecnologia 
6 Ferramentas que facilitam a busca de informações e a realização de 

pesquisa 
7 Desenvolve o interesse nas atividades por meio da utilização da 

tecnologia 
8 Aprendizagem matemática mediada pela tecnologia 
9 Conteúdos relacionados com funções 

10 Conceituando funções com o auxílio do smartphone e telefone celular 
11 Relacionamento entre duas grandezas 
12 Relacionamento da matemática com cotidiano 
13 Dificuldade no envolvimento em sala de aula 
14 Dificuldade em administrar tarefas múltiplas 
15 O papel do professor na sala aula 
16 Dificuldade na utilização das ferramentas tecnológicas 
17 Dependência da utilização da ferramenta tecnológica 
18 Utilidade dos dispositivos móveis para o estudo de funções 
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19 Interação das tecnologias com os recursos pedagógicos para a 
aprendizagem de funções 

20 Aluno autônomo em sala de aula 
21 Trabalho colaborativo 
22 Dificuldades com a sistematização de função 
23 Aprendizado fora da sala de aula 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

O quadro 47 mostra a codificação axial dos dados obtidos pela triangulação das 

respostas dada aos questionários, às atividades realizadas nas aulas do registro 

documental, bem como as informações obtidas por meio das observações anotadas no 

caderno de campo da professora-pesquisadora. 

 

Quadro 47: Codificação axial dos dados triangulados nos questionários, nas 

atividades do registro documental e no diário de campo 

Codificação Aberta 
(Códigos Preliminares) 

Codificação Axial 
(Categorias Conceituais) 

1     Tipos de ferramentas tecnológicas 
3     Promove a interação entre os indivíduos. 
4     Possibilita a busca de informações e a 
realização de pesquisas. 
6     Ferramentas que facilitam a busca de 
informações e a realização de pesquisa. 

 
 
Dispositivos móveis como ferramentas 
cognitivas de aprendizagem 

2     Aprendizagem mediada pela tecnologia. 
8     Aprendizagem matemática mediada pela 
tecnologia. 
18   Utilidade dos dispositivos móveis para o 
estudo de funções. 
19    Interação das tecnologias com os recursos 
pedagógicos para a aprendizagem de funções. 

 
 
Dispositivos móveis como instrumentos 
mediáticos para o ensino e aprendizagem 
em matemática 

5     Desenvolve a cognição dos alunos por meio 
da utilização da tecnologia. 
7    Desenvolve o interesse nas atividades por 
meio da utilização da tecnologia. 
15   O papel do professor na sala de aula 
20   Aluno autônomo em sala de aula 
21   Trabalho colaborativo 
23   Aprendizado fora da sala de aula 

 
 
Dispositivos móveis com uma metodologia 
para o ensino e aprendizagem em 
matemática 
 

13   Dificuldade no envolvimento em sala de 
aula 
14   Dificuldade em administrar tarefas 
múltiplas 
16   Dificuldades na utilização das ferramentas 
tecnológicas 
17   Dependência da utilização das ferramentas 
tecnológicas 

 
 
Desafios para a utilização dos dispositivos 
móveis em sala de aula 

9     Conteúdos relacionados com funções 
10   Conceituando funções 
11   Relacionamento entre duas grandezas 

 
 
Dispositivos móveis como ferramentas 
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12   Relacionamento da matemática com o 
cotidiano 
22   Dificuldades com a sistematização de 
função 

cognitivas de aprendizagem para conceituar 
funções 

Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
 

Durante a condução da fase analítica desse estudo, a professora-pesquisadora 

analisou as informações, interpretando-as com base nos dados brutos que foram 

categorizados por meio das codificações aberta e axial e também com a utilização do 

suporte teórico para determinar as categorias emergentes acompanhadas de suas 

respectivas interpretações. 

 

4.1.      Interpretação das Categorias Emergentes 

De acordo com o procedimento analítico baseado na Teoria Fundamentada 

foram identificadas por meio das codificações aberta e axial dos dados brutos coletados 

nos questionários e no diário de campo da professora-pesquisadora, 05 (cinco) 

categorias emergentes relacionadas com a utilização de dispositivos móveis como 

instrumentos mediáticos de aprendizagem de conceito de funções emergiram dos dados 

analisados: 

1) Dispositivos móveis como ferramentas cognitivas de aprendizagem. 

2) Dispositivos móveis como instrumentos mediáticos para o ensino e aprendizagem 

em matemática. 

3) Utilização dos dispositivos móveis como uma metodologia para o ensino e 

aprendizagem em matemática. 

4) Dispositivos móveis como ferramentas cognitivas de aprendizagem para conceituar 

funções. 

5) Desafios para a utilização dos dispositivos móveis em sala de aula. 

 

4.1.1.   Dispositivos móveis como ferramentas cognitivas de aprendizagem 

A utilização dos dispositivos móveis em salas de aula tem sido motivo de muitas 

discussões e debates. Muitos pesquisadores, investigadores, educadores e professores 

têm a percepção de que a utilização dos recursos tecnológicos nas escolas é 

inapropriada porque os alunos podem empregá-la de maneira inadequada. Contudo, 

enquanto essa percepção pode ser considerada como uma preocupação válida, estudos 

conduzidos nesse campo de pesquisa mostram evidências contrárias a essa percepção 

(THOMAS e ORTHOBER, 2011). 
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As ferramentas tecnológicas estão cada vez mais presentes no cotidiano da 

sociedade moderna, pois contém recursos e funcionalidades que facilitam a busca de 

informações necessárias para a resolução dos problemas enfrentados na vida diária. 

Essas ferramentas são comumente encontradas nas residências em zonas urbanas ou 

rurais, na indústria, no comércio e também nas salas de aula das instituições de ensino. 

Por exemplo, os notebooks, os netbooks, os PDAs, os telefones celulares, os 

smartphones, os tablets e os dispositivos multimídias podem ser utilizados para o 

aprendizado móvel dos alunos (TRAXLER, 2009). 

Em concordância com esse contexto, a maioria dos alunos possui algum tipo de 

ferramenta tecnológica ou dispositivo móvel, como, por exemplo, os telefones celulares 

e/ou os smartphones. Então, é importante que os professores explorem em sala de aula 

este tipo de tecnologia que os alunos conhecem e dominam para que possam inserir as 

ferramentas tecnológicas em seu contexto de atuação. Esses dispositivos incluem os 

MP3 players, os iPODs, os Bluetooths, as câmeras digitais, os USB drivers, os telefones 

celulares, os smartphones, os computadores laptop e os tablet PCs (RIVA e VILLANI, 

2005). A figura 30 mostra o dispositivo móvel smartphone. 

 

Figura 30: Dispositivo móvel smartphone 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

Assim, para os membros das gerações tecnológicas, denominados de Nativos 

Digitais (PRENSKY, 2001), a utilização dos recursos tecnológicos disponíveis é 

produtiva e eficiente, pois podem ser facilmente compartilhados (MACHADO, 2010) 

com o objetivo de promover a interação e a difusão das informações. Nesse aprendizado 

móvel, as informações são obtidas por meio de recursos tecnológicos sem fio que 

disponibilizam o acesso às informações via Internet. 

Essa abordagem possibilita a construção do conhecimento por meio da 

elaboração de atividades colaborativas que pode auxiliar o processo comunicacional que 
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pode ser desencadeado em ambientes propícios para alcançar resultados educacionais 

positivos (CLARKE e FLAHERTY, 2002). Nesse direcionamento, as tecnologias 

auxiliam no desenvolvimento de novos entendimentos e competências educacionais, 

pois oferece as ferramentas cognitivas que apoiam o desenvolvimento dos processos 

cognitivos e metacognitivos dos alunos. 

Nesse direcionamento, uma importante habilidade que os alunos devem 

desenvolver para serem participantes ativos da sociedade do século XXI é utilizar os 

dispositivos móveis disponíveis para realizar pesquisas e buscar informações via 

Internet. Nesse sentido, a maioria dos alunos publica conteúdo em blogs e compartilha 

as informações instantaneamente com a utilização do Twitter. O principal objetivo dessa 

abordagem tecnológica é transformar os alunos em pesquisadores, aprendizes ativos e 

cidadãos conscientes (PRENSKY, 2001). 

Nesse estudo, 16 (88,9%) participantes afirmaram que possuem acesso à Internet 

em suas residências. Entretanto, a interpretação desse resultado mostra que o fato de os 

participantes terem acesso à Internet não significa que o possuem por meio de 

computadores. Por exemplo, o participante A5 argumentou que “em casa eu uso o wifi e 

a internet no meu telefone celular, pois não possuo internet no computador”. Por outro 

lado, 18 (100%) participantes responderam que possuem acesso à Internet na escola. 

Então, a utilização dos dispositivos móveis com a internet em sala de aula pode 

aproximar as aulas do cotidiano dos alunos por meio da elaboração e utilização de 

metodologias didático-pedagógicas inovadoras baseadas em mídias emergentes (DEDE 

e HALL, 2010). 

Dessa maneira, os recursos tecnológicos envolvem os alunos na realização das 

atividades propostas em sala de aula, pois despertam o seu interesse e proporcionam a 

busca pelo conhecimento e pela aprendizagem. Em concordância com esse contexto, 

esses recursos podem ser considerados como ferramentas cognitivas de aprendizagem 

que sustentam os processos cognitivos dos alunos auxiliando-os na elaboração e na 

resolução de situações-problema presentes no cotidiano (LAJOIE, 1993). Assim, 

conexão dos alunos com o mundo multiplica as suas possibilidades para a realização de 

pesquisas, para comprar e efetuar pagamentos online, para contratar serviços e para 

promover a comunicação e a interação entre os indivíduos (MORAN, 2007). 

De acordo com a interpretação dos resultados obtidos neste estudo, 18 (100%) 

participantes afirmaram que o acesso à Internet é importante para auxiliá-los a 

encontrarem informações nos sites de busca e também para se relacionarem. Por 
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exemplo, a participante A8 afirmou que a “Internet disponibiliza informações e também 

várias maneiras de aprendizagem”. Similarmente, a aluna A2 argumentou que a 

“Internet é importante para entrar no Facebook e no Google e também para fazer 

pesquisas e trabalhos para abrir o nosso conhecimento”. 

Por exemplo, os resultados do estudo conduzido por Kreutzer (2009) mostram 

que 61% dos participantes responderam que eles utilizam os telefones celulares com 

propósitos educacionais para a realização de pesquisas e para a busca de informações 

com a utilização de sites como o Google. Assim, para esses participantes, a Internet 

facilita a comunicação, pois possibilita o conhecimento, o contato e a interação com 

outros indivíduos. 

Em outro ponto de vista, com a utilização da Internet, os alunos aprendem, 

adquirem o conhecimento, obtém informações, realizam trabalhos escolares, esclarecem 

dúvidas, resolvem problemas e pesquisam os conteúdos matemáticos e de outras 

disciplinas curriculares. Nesse sentido, essas ferramentas tecnológicas facilitam o 

processo cognitivo, pois orientam os processos de desenvolvimento do pensamento e do 

raciocínio de seus usuários. Essa aprendizagem móvel está relacionada com a utilização 

de recursos tecnológicos que promovem a interação e a comunicação, possibilitando um 

aprendizado que não está estático em um determinado tempo e local. 

Os resultados obtidos neste estudo mostram que os sites mais visitados pelos 18 

(100,0%) participantes foram o Facebook, o YouTube, o Google, o Email, a Wikipedia e 

o WhatsApp. Para estes participantes, as redes sociais são importantes, pois possibilitam 

a comunicação, o contato e a interação entre os indivíduos, a obtenção de informações, 

a realização de pesquisas, o aprendizado, a aquisição do conhecimento, a discussão de 

assuntos atuais e o esclarecimento de dúvidas. 

É importante ressaltar que 17 (94,5%) participantes deste estudo possuem um 

dispositivo móvel, telefone celular ou smartphone. Com relação à conexão desse 

dispositivo móvel com a Internet, 16 participantes (88,9%) afirmaram que possuem 

conexão wifi ou 3G. A utilização das ferramentas tecnológicas dos telefones celulares e 

dos smartphones refere-se à utilização desses dispositivos em aplicações do cotidiano e 

na interação com outros indivíduos em qualquer tempo e lugar. Esses participantes 

afirmaram que os dispositivos móveis são importantes para facilitar a interação e a 

comunicação entre os indivíduos e também para possibilitar o acesso aos conhecimentos 

disponibilizados na Internet por meio da realização de pesquisas. 
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Nesse contexto, a participante A12 afirmou que o telefone celular e o 

smartphone são importantes “para ligar para as pessoas e mexer na Internet” enquanto a 

participante A6 argumentou que esses dispositivos móveis são necessários para 

“calcular e se comunicar com o mundo”. Similarmente, o participante A3 comentou que 

por meio desses dispositivos os “alunos podem pesquisar e buscar informações”. A 

interpretação dos resultados deste estudo mostra que a internet possibilitou a 

flexibilidade e o dinamismo do acesso às informações pelos participantes deste estudo. 

Similarmente, os dispositivos móveis possibilitam a busca de informações que 

podem proporcionar oportunidades para o aprendizado de conteúdos curriculares. Nesse 

sentido, os smartphones e os telefones celulares podem ser utilizados como ferramentas 

de pesquisa para a realização de trabalhos escolares (ENGLE e GREEN, 2011). Esses 

participantes também utilizaram a calculadora, o telefone celular e o computador como 

instrumentos tecnológicos nas salas de aula. 

Por exemplo, a participante A6 argumentou que esses instrumentos são úteis 

para auxiliar os alunos nos “cálculos matemáticos”. Então, os alunos podem utilizar os 

telefones celulares e os smartphones para reunir informações realizando pesquisas na 

web, nas redes sociais e em outros recursos tecnológicos (RODGERS, RUNYON, 

STARRETT e HOLZEN, 2006). 

Neste estudo, a utilização dos telefones celulares e smartphones possibilitaram 

que os participantes fossem participantes ativos de sua aprendizagem com a utilização 

dos dispositivos móveis e da Internet para buscar informações e pesquisar conteúdos 

curriculares. 

Finalizando, na aprendizagem móvel, os telefones celulares e os smartphones 

utilizados com os recursos da Internet apresentam um potencial educacional para a 

investigação de conteúdos curriculares e para o acesso rápido às informações escolares 

(GREENHOW, ROBELIA e HUGHES, 2009). Essa abordagem tem como objetivo a 

construção do conhecimento centrado nos alunos (POWELL e KALINA, 2009), pois 

possibilita a interatividade, a comunicação e a contextualização dos conteúdos por meio 

da utilização de recursos tecnológicos em sala de aula. 

 

4.1.2.   Dispositivos móveis como instrumentos mediáticos para o ensino e aprendizagem 

em matemática 

Atualmente, os alunos demandam a utilização de recursos tecnológicos móveis, 

como, por exemplo, os telefones celulares e os smartphones para que possam prosseguir 
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os seus empreendimentos educacionais. Então, existe a necessidade de que os 

professores investiguem as vantagens educacionais que os dispositivos móveis também 

podem oferecer para o processo de ensino e aprendizagem (RUSHBY, 2005) em 

matemática. 

Esses dispositivos oferecem vantagens logísticas educacionais como, por 

exemplo, a portabilidade do processo de ensino e aprendizagem a um custo reduzido 

(MOTIWALLA, 2007). Similarmente, a multifuncionalidade dos dispositivos móveis 

possibilitam que os alunos percebam que os recursos tecnológicos podem auxilá-los na 

aprendizagem de conteúdos curriculares (PRENSKY, 2001). 

Neste sentido, quando os recursos tecnológicos são utilizados com objetivos 

definidos e específicos podem promover a interação dos alunos para auxiliá-los na 

aprendizagem (MACHADO, 2010) em matemática que é desencadeada nas escolas. 

Então, um importante papel da escola é educar os alunos para que possam agregar 

valores educacionais e pedagógicos à utilização dessas ferramentas tecnológicas. 

A mobilidade e a interatividade promovidas com a inserção dos dispositivos 

móveis no ambiente escolar possibilitaram que os participantes deste estudo 

compreendessem que esses recursos tecnológicos possuem utilidades educacionais 

diversas, pois o emprego de seus aplicativos ou objetos de aprendizagem mediou o 

processo de ensino e aprendizagem, aprimorando a construção do conhecimento 

matemático relacionado com os conceitos de função do primeiro grau.  

Os telefones celulares e os smartphones disponibilizam os objetos de 

aprendizagem que foram responsáveis pela renderização28 de conteúdos em áudios, 

vídeos, câmeras fotográficas, gravações ou por meio da combinação desses aplicativos. 

Esses objetos são recursos digitais que foram utilizados para auxiliar a aprendizagem 

dos participantes deste estudo (WILEY, 2002), pois possuíam com um objetivo didático 

e pedagógico específico. Esse objetivo estava relacionado com a mediação da 

aprendizagem do conceito de funções do primeiro grau por meio do emprego dos 

dispositivos móveis em atividades realizadas dentro e fora do ambiente escolar. 

Neste estudo, os objetos de aprendizagem foram utilizados para promover a 

interatividade entre os participantes na realização das atividades propostas no registro 

documental. Essa abordagem despertou os participantes para refletirem sobre o 

                                                 
28

Renderização é o processo pelo qual se pode obter o produto final de um processamento digital 

qualquer. 
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conteúdo matemático, proporcionando a busca e a construção de conhecimentos sobre a 

conceituação de função. Assim, os participantes utilizaram esses objetos para 

registrarem e analisarem as situações-problema matemáticas relacionadas com funções 

de primeiro grau. Esse processo facilitou a organização e a representação gráfica e 

algébrica dessas situações-problema. Adicionalmente, esses participantes comunicaram 

as soluções encontradas para as atividades matemáticas por meio de discussões 

interativas que contribuíram para o desenvolvimento do aprendizado colaborativo. 

Em concordância com esse contexto, para 16 (88,9%) participantes deste estudo, 

os telefones celulares e os smartphones são instrumentos tecnológicos importantes para 

a realização de atividades matemáticas. Essa relevância está relacionada com a 

utilização da calculadora para a realização das operações matemáticas e também para 

facilitar o acesso aos sites de busca como o Google para pesquisar conteúdos 

curriculares. Por exemplo, o participante B5 afirmou que os dispositivos móveis 

oferecem “funções para facilitar a realização das contas”. Esses participantes também 

afirmaram que utilizam os instrumentos tecnológicos como as calculadoras, os telefones 

celulares, os smartphones e os computadores nas aulas de matemática para resolverem 

as situações-problema propostas pelos professores. 

É importante ressaltar que os dispositivos móveis foram utilizados pelos 

participantes deste estudo, para o registro do desenvolvimento das atividades 

matemáticas que foram realizadas exteriormente ao espaço escolar. Por exemplo, os 

participantes de um grupo da turma B utilizaram os seus telefones celulares ou 

smartphones para registrarem por meio de fotografias a diminuição da quantidade de 

água em uma garrafa em função do número de copos de água enchidos com este líquido. 

Similarmente, um grupo de participantes da turma A fotografou os alunos saindo da 

escola para mostrarem o comportamento de uma função decrescente. Similarmente, os 

participantes de grupos das turmas A e B trouxeram uma sequência de fotos dos 

registros diários para mostrar o crescimento de plantas de feijão. 

Assim, os participantes desses grupos apresentaram situações-problema que 

representavam funções do primeiro grau com comportamentos crescente, decrescente ou 

constante, registrando-as por meio de fotos, vídeos ou gravações que foram realizadas 

com o auxílio dos dispositivos móveis. 

A professora-pesquisadora também sugeriu que os participantes deste estudo 

realizassem vídeos nas dependências da escola sobre situações-problema que pudessem 

representar funções do primeiro grau. Dessa maneira, os participantes de vários grupos 
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realizaram vídeos, como, por exemplo, um grupo de participantes realizou um vídeo de 

2 minutos que mostrava a participação de todos na limpeza e na organização da sala de 

aula. O objetivo dessa atividade foi mostrar que, quanto mais alunos auxiliam na 

limpeza e na organização da sala de aula, mais rapidamente essa tarefa é cumprida. 

A interpretação dos resultados dessas atividades mostra que esses participantes 

foram sujeitos ativos da própria aprendizagem, pois agiram reflexivamente sobre os 

instrumentos tecnológicos que os auxiliaram na realização das atividades propostas no 

registro documental. Dessa maneira, esses participantes utilizaram os dispositivos 

móveis como instrumentos mediáticos da aprendizagem para que pudessem interagir 

com os ambientes nos quais estavam inseridos (VYGOTSKY, 1978). Nesse sentido, os 

dispositivos móveis promoveram a interação entre os conteúdos matemáticos e o 

processo de ensino e aprendizagem que foi desencadeado dentro e fora do contexto 

escolar (BAYA e DAHER, 2009). 

Continuando com a interpretação dos resultados deste estudo, para 16 (88,9%) 

participantes, os dispositivos móveis foram importantes para a realização das atividades 

matemáticas em sala de aula, pois facilitaram a aprendizagem da conceituação de 

funções do primeiro grau por meio da busca de informações e da realização de 

pesquisas sobre esse conteúdo. 

É importante ressaltar que os dispositivos móveis mediaram o processo de 

interação entre os participantes, a professora-pesquisadora e os conteúdos propostos por 

meio do compartilhamento de fotos e vídeos que possibilitaram a discussão dos 

conteúdos matemáticos e das situações-problema relacionadas com as funções. Essa 

abordagem promoveu o desenvolvimento de uma atitude positiva dos participantes, 

deste estudo, em relação à utilização dos recursos tecnológicos (BENTA, CREMENE e 

PADUREAN, 2004), pois perceberam a sua importância para facilitar a aquisição do 

conhecimento matemático. 

Similarmente, os telefones celulares e os smartphones foram úteis para 

promover a comunicação, para registrar as aulas tornando-as mais interessantes, para 

tirar dúvidas e para economizar tempo na realização das atividades matemáticas. Por 

exemplo, a participante B8 argumentou que com a utilização desses dispositivos móveis 

“resolvemos várias contas, tirarmos dúvidas e também realizamos registros das 

atividades para discussão em sala de aula”. Compartilhando este ponto de vista, a 

participante B4 argumentou que os “alunos podem utilizar a calculadora do celular e 

acessar informações na internet para pesquisar os conteúdos das matérias”. 
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Neste direcionamento, 17 (94,4%) participantes argumentaram que a utilização 

dos dispositivos móveis foi benéfica para a realização das atividades matemáticas que 

foram propostas no registro documental. Por exemplo, a participante A14 afirmou que 

essa utilização foi importante, pois “auxiliou os alunos no registro dos acontecimentos 

em sala de aula e em casa”. Assim, os dispositivos móveis possibilitaram o registro das 

atividades matemáticas que foram realizadas dentro e fora do espaço escolar, tornando a 

aprendizagem matemática mais rica e flexível para os participantes deste estudo. Então, 

essas ferramentas tecnológicas favoreceram o processo de construção do conhecimento 

matemático, motivando os participantes deste estudo para a aprendizagem de conteúdos 

relacionados com o conceito de funções. 

Os dispositivos móveis permitiram que os participantes desenvolvessem uma 

parceria intelectual com os recursos tecnológicos, que mediaram o aprendizado dos 

conteúdos curriculares propostos em sala de aula (SHOHEL e SHRESTHA, 2010). Os 

dispositivos móveis foram utilizados como instrumentos mediáticos que auxiliaram os 

participantes a refletirem sobre os conteúdos matemáticos por meio da participação 

social na qual a interação foi um componente importante deste processo de 

aprendizagem (LAOURIS e ETEOKLEOUS, 2005). 

A figura 31 mostra que a relação alunos ↔ dispositivos móveis ↔ conteúdos 

visa enfatizar a importância da interação e da interdependência entre os componentes 

dessa ação pedagógica. 

 

Figura 31: Relação entre os alunos, os dispositivos móveis e os conteúdos curriculares 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 
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Neste contexto, a aprendizagem dos conceitos de função do primeiro grau foi 

uma experiência vivenciada em um ambiente de aprendizagem que favoreceu a 

realização de discussões entre os alunos e a professora-pesquisadora sobre a conexão 

entre os recursos tecnológicos e o conhecimento matemático. Essa abordagem ampliou 

as possibilidades de comunicação entre os participantes, pois os dispositivos móveis 

promoveram uma investigação aprofundada das atividades propostas. Nessa abordagem, 

os participantes foram instigados a refletirem e explorarem as suas potencialidades para 

conduzi-los à interiorização do conhecimento matemático disponibilizado neste 

ambiente de aprendizagem. 

O desenvolvimento potencial da aprendizagem dos conteúdos matemáticos foi 

impulsionado por meio da utilização dos dispositivos móveis que funcionaram como 

instrumentos mediadores na zona de desenvolvimento proximal dos participantes deste 

estudo. Dessa maneira, à medida que as atividades curriculares foram realizadas em 

ambientes diversos, os participantes discutiram e refletiram sobre os conceitos 

matemáticos relacionados com as funções do primeiro grau. Essa abordagem favoreceu 

a internalização desses conteúdos, que foi observada nos resultados das discussões 

desencadeadas em sala de aula por meio das interações dialógicas entre os participantes 

e a professora-pesquisadora. 

Neste estudo, o conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) 

possibilitou a discussão e o entendimento da relação entre o desenvolvimento e a 

aprendizagem, pois a resolução das situações-problemas propostas para os participantes 

foram mediadas pelos dispositivos móveis e, também, pela professora-pesquisadora 

durante as discussões realizadas em sala de aula. Essa abordagem permitiu que os 

participantes refletissem sobre o processo de aquisição do conhecimento matemático 

que é desencadeado dentro e fora da sala de aula. 

Esses exemplos mostram que as relações e as interações entre os participantes 

deste estudo ocorreram por meio de ferramentas tecnológicas que auxiliaram na 

mediação dos conteúdos matemáticos (VYGOTSKY, 1994). Assim, a relação dos 

participantes com os ambientes internos e externos da escola para a realização das 

atividades propostas no registro documental foi indireta, pois foi mediada por meio da 

utilização de instrumentos tecnológicos.  

Então, a mediação consistiu na utilização de objetos tecnológicos como os 

dispositivos móveis, que funcionaram como mediadores externos que promoveram para 

controlar a realização dessas atividades (VYGOTSKY, 1978). Por exemplo, a 
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interpretação da análise dos resultados mostra que as discussões referentes aos registros 

fotográficos e aos vídeos realizados com a utilização dos dispositivos móveis foram 

utilizados pela professora-pesquisadora para sanar as dúvidas que emergiram no 

decorrer desse processo. Nessas discussões, a Zona de Desenvolvimento Proximal 

(ZDP) dos participantes foi ativada, pois resolveram as atividades propostas no registro 

documental com o auxílio da professora-pesquisadora e com a colaboração dos demais 

participantes deste estudo (VYGOTSKY, 1978). Essa abordagem contribuiu para uma 

aprendizagem autônoma e reflexiva dos participantes, tornando-os protagonistas do 

processo de ensino e aprendizagem em matemática. 

A interpretação dos resultados deste estudo mostrou que a utilização dos 

telefones celulares e dos smartphones desenvolveram a concentração e melhoraram o 

engajamento dos participantes (MULA e KAVANAGH, 2009) na realização das tarefas 

curriculares propostas no registro documental. Assim, a interação entre os participantes 

permitiu a discussão das ideias relacionadas com o conceito de funções do primeiro 

grau, que foram encorajados a experimentarem alternativas diferenciadas para 

resolverem as situações-problema propostas em sala de aula. 

Nesse direcionamento, os participantes discutiram sobre os registros das 

situações-problema que representavam funções, que foram observadas dentro e fora do 

ambiente de sala de aula. Para a realização dessas tarefas, os participantes fotografaram, 

gravaram áudios e filmaram essas situações para que, posteriormente, pudessem discutir 

sobre o relacionamento da situação-problema investigada com relação à conceituação de 

funções. 

Então, os dispositivos móveis podem ser considerados como instrumentos 

mediáticos para a aprendizagem de conceitos de função de primeiro grau, sendo 

apropriados também para o desenvolvimento da aprendizagem móvel. Dessa maneira, 

esses dispositivos disponibilizaram os objetos de aprendizagem como, por exemplo, as 

fotos, os vídeos e as gravações que auxiliaram os participantes no desenvolvimento das 

atividades propostas, possibilitando a construção do conhecimento matemático. 

Contudo, embora sejam escassos os estudos referentes à utilização das 

tecnologias móveis em sala de aula, é expressivo o empenho demonstrado pelos 

professores no emprego de ferramentas mediáticas para o processo de ensino e 

aprendizagem em matemática (COSTA, 2006). Dessa maneira, a implantação e 

implementação da utilização de ferramentas tecnológicas em salas de aula deve ser 

realizada de maneira colaborativa, pois a interação e a troca de experiências podem 
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gerar resultados importantes para o desenvolvimento intelectual dos alunos. Nesse 

sentido, as práticas colaborativas têm-se mostrado eficientes no processo de 

incorporação das tecnologias no trabalho docente (ITACARAMBI, 2001). 

Finalizando, é necessário conhecer as especificidades dos recursos midiáticos, 

como, por exemplo, os dispositivos móveis, para incorporá-los no currículo escolar. No 

entanto, essa incorporação deve ser realizada no currículo com objetivos didáticos e 

pedagógicos claros, que possibilitem a utilização dos conhecimentos e das vivências dos 

alunos. Então, é importante que a implantação dessa abordagem seja realizada com a 

participação dos professores para que a implementação dessa prática pedagógica 

inovadora seja mediada pela utilização dos dispositivos móveis como os telefones 

celulares e os smartphones. 

 

4.1.3. Utilização dos dispositivos móveis como uma metodologia para o ensino e 

aprendizagem em matemática 

Nas duas últimas décadas, as pesquisas começaram a direcionar o foco das 

investigações tecnológicas para a aprendizagem móvel (NAISMITH, LONSDALE, 

VAVOULA e SHARPLES, 2004), que pode ter um papel significante no 

desenvolvimento de metodologias educacionais inovadoras (BANKS, 2009). Assim, a 

aprendizagem móvel pode ser definida como uma metodologia adequada para área 

educacional, na qual existe a utilização de dispositivos móveis, que estão disponíveis 

em qualquer tempo e lugar (TRAXLER, 2009). Então, esses dispositivos podem 

oferecer flexibilidade para que os alunos possam avançar em seus próprios interesses, 

aumentando a motivação para buscar oportunidades de aprendizagem (UNESCO, 2014, 

p. 15). 

De acordo com esse contexto, a aprendizagem móvel possibilita a melhoria da 

qualidade de ensino, pois tem um potencial educacional importante para modificar a 

natureza dos processos metodológicos e pedagógicos (MCCOMBS, HOUK, 

HIGGINBOTHAM, JOHNSON e LIU, 2006) utilizados em salas de aula. Contudo, o 

estudo sobre a utilização da aprendizagem móvel no ensino da Matemática ainda é 

restrito. Nesse sentido, existe uma lacuna na literatura que mostra como os dispositivos 

móveis podem ser utilizados no sistema educacional como uma metodologia de ensino 

em Educação Matemática. 

Com relação à utilização dos dispositivos móveis como uma metodologia para o 

ensino e aprendizagem em matemática para o conteúdo de funções, 16 (88,9%) 
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participantes deste estudo afirmaram que quando os professores proporcionam 

estratégias de ensino interessantes e inovadoras, os alunos interagem e se tornam 

motivados para a aprendizagem. Por exemplo, a participante A14 afirmou que a 

utilização desses dispositivos “possibilita a discussão para que todo mundo participe e 

possa chegar às conclusões” enquanto o participante B5 argumentou que esse tipo de 

aula é “muito melhor do que ficar só copiando as coisas do quadro”. Então, a utilização 

de metodologias inovadoras para o ensino tem como objetivo motivar os alunos para a 

aprendizagem (ÁBILA, 2010). 

A interpretação dos resultados deste estudo mostra que para 17 (94,4%) 

participantes, as atividades propostas nas aulas do registro documental com a utilização 

dos dispositivos móveis foram boas, divertidas, proveitosas, interessantes e interativas, 

pois promoveram discussões sobre o conteúdo de funções do primeiro grau e a sua 

conexão com situações cotidianas. Por exemplo, a participante B6 argumentou que a 

metodologia utilizada nessas atividades é uma “forma de aprender diferente, pois a 

gente aprende mais rápido do que ficar só copiando” enquanto o participante A1 

afirmou que esse tipo de aula é “melhor, porque a gente discute com todo mundo e vê as 

ideias que todos têm”. Similarmente, a participante B4 argumentou que “aprendemos, 

pois o uso do telefone celular permitiu que a gente falasse sobre função crescente, 

decrescente ou constante”. 

Então, a flexibilidade dos dispositivos móveis é um atributo que apresenta 

efeitos motivacionais que podem contribuir para que os alunos se interessem pelo 

aprendizado dos conteúdos curriculares (SHIH e MILLS, 2007). Portanto, existe a 

necessidade de que as pesquisas e investigações para o estudo da aprendizagem móvel 

sejam realizadas e conduzidas para mostrar as implicações da utilização dos dispositivos 

móveis em contextos educacionais, pois a ubiquidade e a conectividade dos telefones 

celulares e dos smartphones oferecem oportunidades educacionais para o 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem em matemática. 

A ubiquidade é um aspecto essencial do aprendizado móvel, pois as interações 

que ocorrem por meio dos dispositivos móveis alteram a utilização do tempo e do 

espaço, propiciando um entendimento aprofundado das relações entre os alunos, o 

conhecimento e as ferramentas tecnológicas (ALEXANDER, 2004). Nesse contexto, a 

professora-pesquisadora elaborou atividades do registro documental para serem 

desenvolvidas dentro e fora da sala de aula, que possibilitaram aos participantes deste 
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estudo a utilização dos dispositivos móveis como ferramentas mediáticas do processo de 

ensino e aprendizagem em matemática. 

Por exemplo, 16 (88,9%) participantes deste estudo utilizaram o telefone celular 

e o smartphone para realizarem pesquisas na internet sobre exemplos relacionados com 

o crescimento de plantas. Por meio dos exemplos encontrados nessa pesquisa, esses 

participantes perceberam que existe uma relação entre o tempo e o crescimento das 

plantas. Assim, nessa atividade, que foi realizada em casa, os participantes de cada um 

dos grupos das turmas A e B trouxeram as fotos dos registros diários que realizaram 

sobre o crescimento da planta do feijão. 

Dessa maneira, a utilização dos dispositivos móveis permitiu que esses 

participantes fotografassem, gravassem e filmassem as atividades propostas em sala de 

aula (ENGLE e GREEN, 2011) para realização fora do espaço escolar. Então, os 

dispositivos móveis foram utilizados como ferramentas tecnológicas para coletar 

evidências por meio do registro de fotografias e vídeos dos trabalhos escolares 

realizados pelos participantes deste estudo (ENGLE e GREEN, 2011). 

Na realização das atividades deste estudo, 8 (44,4%) participantes dos grupos 

das turmas A e B trouxeram fotos registrando a situação de um carro abandonado. Após 

mostrar a sequência de fotos trazidas por esses participantes, a professora-pesquisadora 

discutiu sobre o desenvolvimento dessa atividade com os participantes dessas turmas. 

Posteriormente, houve uma discussão sobre a sistematização do gráfico que representa 

essa situação-problema. Em seguida, os participantes decidiram sobre a colocação das 

grandezas nos eixos coordenados e a escala a ser utilizada na elaboração do gráfico. 

Após o término dessa discussão, a professora-pesquisadora solicitou que os 

participantes realizassem vídeos ou gravações nas dependências da escola com a 

utilização do telefone celular ou do smartphone para registrar situações-problema que 

pudessem representar funções com comportamento crescente, decrescente ou constante 

Por exemplo, o participante A1 afirmou que “vou fazer uma gravação quando eu 

comprar balas, porque quanto mais balas comprar, mais dinheiro vou gastar ou vou 

gravar um táxi na rua”. 

Para a realização dessa atividade, os participantes das turmas A e B criaram 

situações-problema que foram registradas por meio de vídeos com a utilização de seus 

dispositivos móveis. Nesse direcionamento, os participantes de três grupos da turma A 

elaboraram 3 (três) situações-problema, nas quais todos participaram ativamente de sua 

realização e encenação na sala de aula e no estacionamento da escola. 
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Por exemplo, 3 (16,7%) participantes de um dos grupos da turma A encenaram a 

situação-problema 1 referente ao posto de saúde. Para essa encenação, esses 

participantes organizaram a sala de aula para representar o posto de saúde do bairro em 

que vivem. Então, utilizaram a função vídeo do smartphone para filmar a encenação 

proposta para mostrar que “quanto mais gente na fila para atendimento, mais tempo será 

de espera” para caracterizar uma função com comportamento crescente. 

Outro grupo de 4 (22,2%) participantes da turma A encenaram a situação-

problema 2 relacionada com a experiência vivenciada pelas auxiliares de limpeza da 

escola. Nesse sentido, esses participantes realizaram um vídeo que mostrava a 

participação de todos na limpeza e organização da sala de aula. Nessa situação-

problema, esses participantes concluíram que “quanto mais pessoas para ajudar na 

limpeza e organização da sala de aula, mais rapidamente essa tarefa será cumprida”. 

Assim, esses participantes concluíram que essa situação caracteriza uma função com 

comportamento decrescente, pois relaciona o número de pessoas com o tempo 

necessário para a realização dessa tarefa. 

Em outro grupo, 3 (16,7%) participantes da turma A encenaram a situação-

problema 3 relacionada com a capinagem do estacionamento da escola. Esses 

participantes realizaram um vídeo mostrando a sua participação na capinagem desse 

local. Esses participantes argumentaram que “quanto mais capinam, menos grama 

haverá no estacionamento da escola” para mostrar o comportamento decrescente da 

função que representa essa situação-problema. 

Por outro lado, 8 (44,4%) participantes da turma B decidiram elaborar somente 

um vídeo no qual houvesse a participação de todos os integrantes dessa turma. Esses 

participantes decidiram encenar a situação-problema do ônibus coletivo que utilizam 

para circularem na cidade na qual residem. Assim, houve a reprodução, no pátio da 

escola, do ônibus com a utilização das carteiras da sala de aula. Nessa encenação, esses 

participantes argumentaram que “quanto mais pessoas entram no ônibus, menos espaço 

vazio restará”. 

A interpretação dos resultados deste estudo mostra que a realização de vídeos 

promoveu o desenvolvimento da aprendizagem, pois a visualização auxiliou os 

participantes na resolução de situações-problemas cotidianas com o emprego de 

ferramentas tecnológicas que foram incorporadas no trabalho pedagógico escolar 

(PACHLER et al, 2009). Então, esses dispositivos móveis se tornaram ferramentas de 

aprendizagem utilizadas dentro e fora da sala de aula, que possibilitaram a 



181 
 

comunicação, a resolução e a visualização de problemas, o desenvolvimento do 

raciocínio e as suas conexões com o cotidiano. Por exemplo, a participante B10 

argumentou que a metodologia utilizada nessas atividades “mostra que a vida da gente 

tem muito mais matemática do que a gente pensa. Eu nunca imaginei que beber água 

poderia ter uma fórmula”. 

Para demonstrar uma situação-problema similar, quatro participantes da turma A 

se encontraram em uma lanchonete. Nesse local, esses participantes pediram sanduíches 

e uma garrafa de refrigerante de 2 litros e solicitaram que o garçom trouxesse três copos 

de 200 ml. Assim, conforme enchiam os copos, registravam com as fotos tiradas com os 

seus dispositivos móveis, a quantidade de refrigerante que restava na garrafa. Esse 

procedimento foi realizado até que a garrafa se esvaziasse.  

Essas atividades utilizaram situações do cotidiano para estimular as discussões 

desencadeadas em sala de aula. Em concordância com esse ponto de vista, os 

dispositivos móveis podem ser considerados como ferramentas cognitivas são utilizadas 

na elaboração de atividades contextualizadas dos conteúdos matemáticos, que 

possibilitem o contato dos alunos com os fenômenos que ocorrem no cotidiano. Neste 

estudo, a aprendizagem não se restringiu somente aos quatros cantos da sala de aula, 

pois se estendeu na vida diária dos alunos com a utilização dos dispositivos móveis e de 

exemplos retirados de seu cotidiano. Assim, a ampliação da utilização das tecnologias 

móveis no sistema educacional privilegiou a conexão entre o processo de ensino e 

aprendizagem em matemática que ocorreu dentro e fora das escolas. 

Inicialmente, essas atividades foram discutidas em sala de aula. Posteriormente, 

os participantes exploraram o relacionamento dos conceitos de funções do primeiro grau 

com as observações realizadas no cotidiano dentro e fora do ambiente escolar por meio 

de um trabalho pedagógico interativo, participativo e colaborativo. Na aprendizagem 

colaborativa, os participantes deste estudo trabalharam em um ambiente de 

aprendizagem informatizada que favoreceu a comunicação e a troca de informações 

entre os componentes dos grupos para auxiliar no entendimento de conteúdos 

curriculares (JOHNSON e JOHNSON, 1999). Após a realização dessas atividades, os 

alunos refletiram sobre o trabalho realizado em sala de aula com a mediação da 

professora-pesquisadora. Nesse sentido, a reflexão foi um componente fundamental 

para o processo de ensino e aprendizagem que possibilitou a internalização do 

conhecimento matemático pelos participantes deste estudo. 
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Nessas atividades, a aprendizagem colaborativa esteve centrada na exploração e 

na aplicação das tarefas propostas em sala aula e também pela explicação desse 

conteúdo pela professora-pesquisadora por meio da discussão em grupos referente à 

resolução das situações-problema (SMITH e MACGREGOR, 1992) propostas no 

registro documental. Nesse direcionamento, a cognição dos participantes foi distribuída 

por meio de interações que ocorreram em sala de aula, pois os participantes utilizaram 

os dispositivos móveis e a internet para realizar consultas e buscar informações 

relacionadas com os conteúdos matemáticos. Essa abordagem possibilitou que os 

participantes discutissem as ideias, as noções, os procedimentos e as práticas 

relacionadas com as funções de primeiro grau. Dessa maneira, a interação entre os 

participantes foi influenciada pelas tecnologias digitais, que são instrumentos externos 

que facilitaram a mediação entre os sistemas de signos que são ferramentas auxiliares 

internas que promoveram a transformação do conhecimento (VYGOTSKY, 1978) 

matemático relacionado com funções do primeiro grau. 

Nesse sentido, os dispositivos móveis promoveram um aprendizado ativo 

centrado nos alunos com a utilização de abordagens metodológicas inovadoras que 

permitiram um intercâmbio interativo de informações (STEER, MCCONNELL, GRAY, 

KORTZ e LIANG, 2009) entre os participantes deste estudo. Assim, os dispositivos 

móveis foram utilizados como recursos mediáticos corporificados que funcionaram 

como uma fonte de cognição e apreensão do conhecimento matemático que estava 

situado em ambientes de aprendizagem distintos (LACERDA, 2012). 

Nessa aprendizagem situada, a aquisição de conhecimentos ocorreu por meio de 

um processo de participação social que permitiu aos participantes deste estudo a 

utilização das ferramentas cognitivas de aprendizagem dentro e fora das salas de aula 

(LAVE e WENGER, 1991). Assim, a aprendizagem que foi desencadeada nesses 

ambientes se desenvolveu nas interações colaborativas que possibilitaram a construção 

do conhecimento relacionado com o conceito de função do primeiro grau. 

Assim, a cognição foi distribuída entre os participantes deste estudo, sendo 

mediada pela utilização de tecnologias, artefatos e símbolos durante o ato de pensar, 

refletir e aprender, facilitando a transmissão de significados (HUTCHINS, 1996; 

PERKINS, 1993; WERTSCH, 1998) matemáticos. Neste estudo, os dispositivos móveis 

podem ser considerados como ferramentas cognitivas de aprendizagem que auxiliaram 

os alunos transcenderem as limitações de suas mentes, como, por exemplo, as restrições 
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impostas pela memória, pelo pensamento, pelo raciocíno e também pela resolução de 

problemas (PEA, 1985). 

Os participantes deste estudo refletiram sobre os registros que realizaram por 

meio dos dispositivos móveis sendo que, posteriormente, discutiram e comentaram 

sobre os trabalhos realizados pelos membros de outros grupos. A discussão sobre os 

registros realizada por meio dos filmes, das fotos e das gravações possibilitou que os 

participantes deste estudo refletissem sobre o próprio trabalho auxiliando-os no 

entendimento aprofundado dos conteúdos propostos nas tarefas do registro documental. 

A utilização desses dispositivos promoveu o desenvolvimento da participação e da 

comunicação dos participantes em sala de aula. Esse trabalho colaborativo possibilitou a 

reflexão sobre as atividades realizadas em ambientes exteriores à sala de aula. 

Nesse contexto, a aprendizagem móvel pode ser considerada como a capacidade 

de adquirir conhecimentos e habilidades em circunstâncias inovadoras, desafiadoras e 

transformadoras. Essa aprendizagem está relacionada com a criação de um ambiente de 

aprendizagem que está conectado com as experiências do cotidiano. Esse ambiente 

permite a mobilidade dos alunos para que possam interagir com o conhecimento 

matemático em outros contextos. Nesse sentido, os alunos acessam esse conhecimento e 

interagem com os demais estudantes e professores sem as limitações temporais e 

geográficas (PACHLER, BACHMAIR e COOK, 2010) impostas pelas salas de aula. 

Então, a aprendizagem móvel pode ser descrita como uma transformação no 

comportamento dos alunos que adquirem conhecimentos e desenvolvem habilidades 

com a utilização da tecnologia móvel, que não é limitada pelo espaço e pelo tempo 

(GEDDES, 2004). 

É importante que a aquisição do conhecimento seja desencadeada em um 

ambiente de aprendizagem tecnológico que reestruture os currículos escolares. Nessa 

filosofia educacional, a aprendizagem se manifesta de uma maneira prática por meio da 

qual os alunos testam um conceito, cometem erros e adquirem o conhecimento com essa 

experiência (GEDDES, 2004). 

Nesse estudo, o conhecimento dos participantes estava situado no ambiente de 

aprendizagem tecnológico e foi evoluindo progressivamente por intermédio dos 

dispositivos móveis que auxiliaram na realização das atividades propostas no registro 

documental. Nesse sentido, a aprendizagem dos participantes foi desencadeada como 

parte do processo de interação social e comunicacional, que facilitou o processo de 
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produção de significados (BARAB e DUFFY, 2000) relacionados aos conceitos de 

funções de primeiro grau. 

 

4.1.4.   Dispositivos móveis como ferramentas cognitivas de aprendizagem para conceituar 

funções 

O estudo de conteúdos matemáticos é um desafio para os alunos. Enquanto 

alguns se destacam no estudo desta disciplina, outros têm dificuldades para 

compreender determinados tópicos e para desenvolver as habilidades necessárias para a 

resolução das situações-problema apresentadas em sala de aula. Nesse sentido, o 

principal objetivo da inclusão das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem em 

matemática é minimizar as dificuldades dos alunos, proporcionando o entendimento dos 

conteúdos abordados com a utilização de ferramentas tecnológicas como os dispositivos 

móveis. 

Nesse direcionamento, Subramanya e Farahani (2012) desenvolveram 

aplicativos para os smartphones para que pudessem ser utilizados na aprendizagem de 

conceitos matemáticos. Contudo, poucos investigadores têm conduzido pesquisas 

relacionadas com o emprego de telefones celulares e smartphones em salas de aula de 

Matemática (BOTZER e YERUSHALMY, 2007). 

No entanto, nas últimas três décadas, o acesso à tecnologia no processo de 

ensino e aprendizagem em matemática tem sido ampliado. Essa abordagem requer que 

os professores e os profissionais da educação explorem novas possibilidades para a sua 

utilização em salas de aula. Por exemplo, o grupo internacional de estudos Psychology 

of Mathematics Education (PME) tem focado as suas investigações nos aspectos 

cognitivos do processo de ensino e aprendizagem mediado pelas tecnologias 

(GUTIÉRREZ e BOERO, 2006). Esse foco está relacionado com a utilização dos 

computadores, das calculadoras gráficas e dos dispositivos móveis como ferramentas 

tecnológicas para a aprendizagem de conteúdos matemáticos como a álgebra, o cálculo, 

a geometria e as funções. 

Em concordância com esse contexto, as ferramentas tecnológicas podem auxiliar 

o desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos (BORBA e PENTEADO, 

2005) no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos matemáticos. Nesse 

direcionamento, o principal objetivo desse estudo foi analisar as possibilidades didático- 

pedagógicas dessas ferramentas para descrever as contribuições de sua utilização em 

sala de aula. Essa abordagem visou a proposição de uma metodologia de ensino 
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inovadora para o conceito de funções do primeiro grau para alunos do primeiro ano do 

ensino médio de uma escola pública do estado de Minas Gerais. 

Assim, esse conteúdo foi escolhido para compor a problemática deste estudo, 

pois o conceito de função é um importante campo de pesquisa interdisciplinar que tem 

relações com outros campos da Matemática, sendo que a sua noção intuitiva de função 

está presente em atividades realizadas no cotidiano. Por exemplo, as funções podem ser 

utilizadas para solucionar problemas relacionados com a economia, a sociologia, a 

psicologia, a medicina, a computação e as ciências políticas. 

Então, as funções são úteis para analisar as variações de um determinado 

fenômeno, sendo utilizadas na interpretação dos resultados obtidos (OLIVEIRA, ROSA 

e HEIN, 2000). Nesse sentido, as funções podem ser consideradas como instrumentos 

matemáticos para estudar problemas de variação. Por exemplo, uma determinada 

grandeza pode variar no tempo, variar no espaço, variar de acordo com outras grandezas 

e variar simultaneamente em diversas dimensões (PONTE, 1990). 

Neste estudo, 14 (77,8%) participantes afirmaram que o conteúdo de funções é 

importante para a realização das tarefas cotidianas principalmente àquelas relacionadas 

com a distância a ser percorrida e o tempo para a determinação da velocidade. Por 

exemplo, o participante A16 afirmou que as funções “se relacionam com o nosso dia-a-

dia, por exemplo, quanto mais corremos mais rápido chegamos”. 

A interpretação dos resultados obtidos neste estudo mostrou que a utilização dos 

dispositivos móveis auxiliou 16 (88,9%) participantes no entendimento da conceituação 

de funções, evidenciado a relação desse conteúdo matemático com o cotidiano. Por 

exemplo, a participante B8 afirmou que esses dispositivos a auxiliaram na: 

(...) realização das atividades para observar as imagens e para tirar 
dúvidas porque percebi que podemos usar celular para trabalhar 
com funções como verificar a relação entre duas grandezas e o 
comportamento crescente, decrescente ou constante das situações-
problema trabalhadas em sala de aula. 
 

Esses participantes também afirmaram que os dispositivos móveis facilitaram a 

realização das atividades matemáticas, possibilitaram o entendimento do conceito de 

funções e favoreceram a aquisição do conhecimento matemático. Por exemplo, a 

participante A8 comentou que com a utilização do “celular as aulas de matemática 

ficaram mais fáceis e interessantes”. 

Esses participantes também argumentaram que a utilização dos dispositivos 

móveis foi importante para a compreensão de situações-problema cotidianas como o 
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crescimento de uma planta de feijão. Por exemplo, a participante B8 afirmou que o 

comportamento dessa função era “crescente, porque a planta de feijão vai crescer à 

medida que os dias passam” enquanto a participante B10 concluiu que a planta de feijão 

“cresce em função do tempo, por isso é função”. Então, infere-se que essas participantes 

perceberam que existe uma relação entre as grandezas tempo e crescimento, sendo que 

os seus valores aumentam, caracterizando o comportamento de uma função crescente. 

Posteriormente, o gráfico que representa essa situação-problema foi 

sistematizado, pois os participantes decidiram sobre a escala utilizada e a colocação das 

grandezas nos eixos coordenados. Assim, a elaboração desse gráfico possibilitou que a 

professora-pesquisadora discutisse com os participantes sobre os diferentes significados 

de cada intervalo de inclinação dessa representação. Nesse contexto, a professora-

pesquisadora explicou para os participantes que uma reta crescente é caracterizada pelo 

seu ângulo de inclinação denominado de coeficiente angular, mostrando no gráfico que, 

à medida que o tempo passa, a planta de feijão cresce, sendo que o domínio e a imagem 

da função também aumentam. 

Os benefícios da utilização dos dispositivos móveis nessa atividade está 

relacionado com a visualização, a representação e a resolução de problemas por meio da 

realização de um trabalho colaborativo cuja aprendizagem também ocorreu em um 

ambiente exterior ao escolar. Dessa maneira, os participantes criaram modelos internos 

do mundo externo por meio das interações dos recursos tecnológicos com o conteúdo 

matemático proposto na sala de aula. Assim, os conceitos de função do primeiro grau 

foram baseados no sistema perceptual e na interação entre os participantes com o 

ambiente tecnológico no qual estavam inseridos. Dessa maneira, o processo cognitivo 

foi socialmente distribuído, pois o entendimento da situação-problema estudada 

emergiu da interação dos participantes deste estudo com esse ambiente (GASSON et al., 

2007). 

Nesse direcionamento, a utilização dos dispositivos móveis em sala de aula tem 

obtido resultados positivos no processo de ensino e aprendizagem em matemática. Por 

exemplo, os resultados do estudo conduzido por Baya’a e Daher (2009) mostram que o 

processo da elaboração de modelos matemáticos foi ensinado para os alunos com a 

utilização de problemas retirados do cotidiano e com o auxílio de telefones celulares 

como instrumentos mediáticos dessa aprendizagem. 

Assim, os alunos utilizaram alguns aplicativos dos telefones celulares para 

visualizarem os gráficos lineares relacionados com as funções estudadas para 
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verificarem a transformação em sua representação quando os valores das variáveis eram 

modificados. Os alunos compartilharam os resultados de uma maneira colaborativa por 

meio de discussões interativas. Esses resultados mostraram que com a utilização da 

tecnologia móvel os alunos aprenderam os conteúdos matemáticos relacionados com 

funções de uma maneira fácil e eficiente por meio da visualização desses conteúdos 

matemáticos e de sua investigação dinâmica (BAYA’A e DAHER, 2009). 

Em outra atividade do registro documental, para 16 (88,9%) participantes a 

relação entre o tempo e o espaço estava vinculada com o consumo de água e o seu 

volume na jarra. Para esses participantes, essa situação estava relacionada com o 

comportamento decrescente da função que poderia representar essa situação-problema, 

pois o volume de água na jarra estava relacionado com a quantidade de copos que foram 

enchidos com esse líquido. Esses participantes registraram o desenvolvimento desta 

atividade por meio de fotos que foram tiradas com os dispositivos móveis e utilizadas 

em sala de aula para a discussão sobre os principais conceitos de função relacionados 

com essa atividade. 

Para essa situação-problema, esses participantes decidiram que seriam retirados 

cinco copos de 200 mililitros de água da jarra, sobrando 1 litro água nesse recipiente. 

Dessa maneira, o gráfico que representa essa situação-problema mostra o 

comportamento decrescente e constante dessa função. Por exemplo, o participante A1 

afirmou que “esse gráfico será decrescente, porque a cada copo que aumenta, vai 

diminuir o liquido da garrafa!” enquanto o participante B5 argumentou que essa 

situação representa uma “função decrescente, porque a quantidade de água tá 

diminuindo na garrafa”. 

A utilização dessas ferramentas tecnológicas no desenvolvimento desta atividade 

engajou os participantes na busca de informações matemáticas que permitiram a 

utilização de conteúdos curriculares na resolução dessa situação-problema. Esse aspecto 

colaborativo auxiliou os participantes na compreensão dessa atividade, pois a 

comunicação possibilitou a reflexão e a criticidade (ENGLE e GREEN, 2011) sobre a 

conceituação de função de primeiro grau. Similarmente, os resultados do estudo 

conduzido por Kaloo e Mohan (2012) mostraram que os alunos responderam 

positivamente à utilização de ferramentas tecnológicas, como, por exemplo, a telefonia 

móvel, na aprendizagem em matemática. 

Em observações realizadas fora do contexto escolar, um grupo de participantes 

formulou uma situação-problema na qual o automóvel fotografado no telefone celular 
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não estava funcionando adequadamente. Nessa situação, no primeiro dia, o motorista 

dirigiu o automóvel por 5 quilômetros até a escola e percebendo o defeito, estacionou-o 

no estacionamento dessa instituição de ensino. O veículo permaneceu parado na escola 

por 5 (cinco) dias até que fosse rebocado para a oficina, que está localizada a 8 

quilômetros da casa do motorista. O automóvel ficou na oficina por 3 (três) dias para 

que, após o conserto retornasse, para o motorista, que o dirigiu em direção a sua casa. 

Esses participantes discutiram sobre a sistematização do gráfico e relacionaram 

essa situação com as grandezas no plano cartesiano. Por exemplo, a participante B10 

afirmou que a “posição do carro vai ficar em cima, no eixo y e o tempo em baixo no 

eixo x”. Esses participantes também concluíram a função representada por esse gráfico 

era composta por intervalos com comportamento crescente, constante e decrescente. Por 

exemplo, o participante A3 argumentou que a “primeira parte do gráfico será crescente. 

E depois constante, depois crescente, constante e depois decrescente”. 

Esta situação-problema representou um terreno fértil para o aprendizado 

matemático conceitual dos participantes, pois foi desenvolvido com a utilização dos 

dispositivos móveis. Nesse sentido, essa aprendizagem não foi limitada somente pela 

utilização de fórmulas matemáticas, pois utilizou ferramentas tecnológicas na análise 

dessa situação que representou uma função de primeiro grau com comportamentos 

distintos. 

Na atividade do registro documental referente a Corrida do Táxi, 14 (77,8%) 

participantes afirmaram que o valor anotado no taxímetro aumenta a cada quilômetro 

rodado. Por exemplo, a participante A14 argumentou que a “cada km rodado o valor 

aumentava mais 85 centavos”. Nesse sentido, esses participantes entenderam que o 

preço de uma corrida de táxi usualmente se compõe de uma quantia proporcional ao 

número de quilômetros rodados e de uma quantia fixa denominada bandeirada. Por 

exemplo, o participante B7 afirmou que a representação matemática dessa situação pode 

ser realizadas por meio de uma “uma soma, pois a cada km vai somar mais 85 

centavos”. 

Os participantes decidiram sobre a sistematização do gráfico, a colocação das 

grandezas nos eixos coordenados e a escala que seria utilizada para representar essa 

situação-problema, que é um caso particular de função de 1º grau denominada função 

afim, com comportamento crescente, que é representada por uma reta. Continuando com 

essa análise, a participante B6 argumentou que “se o táxi cobra 4,50 só de entrar nele, 

mais 85 centavos por quilômetro rodado, como ficaria uma fórmula pra isso?” Então, a 
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professora-pesquisadora discutiu com os participantes sobre a representação algébrica 

dessa situação. Por exemplo, a participante B4 argumentou que “ficaria 4,50 + 0,85 por 

km rodado! Que a fórmula seria 4,50 + 0,85x e que isso seria o valor a pagar”. Em 

seguida, a sistematização dessa situação-problema foi realizada no quadro. 

Após o término da discussão dessa atividade, a professora-pesquisadora solicitou 

que os participantes realizassem vídeos nas dependências da escola sobre situações-

problema que pudessem representar funções de primeiro grau com características 

semelhantes àquelas discutidas em aulas anteriores. Assim, a utilização das ferramentas 

tecnológicas possibilitou a construção de uma base de conhecimento matemático sobre 

a conceituação de função de primeiro grau que engajou os alunos na transferência do 

conhecimento para situações. 

Nesse direcionamento, os alunos utilizaram as ferramentas tecnológicas para 

acessar e analisar as informações presentes no cotidiano, para organizar, interpretar e 

representar o conhecimento adquirido por meio da interação, da comunicação e da 

colaboração. Por exemplo, os dispositivos móveis auxiliaram os participantes deste 

estudo na análise do conceito de função de primeiro grau ao desenvolver representações 

matemáticas para transcrever as situações-problemas propostas de acordo com a própria 

base de conhecimento matemático. 

A interpretação dos resultados mostra que os participantes deste estudo atuaram 

ativamente no processo de ensino e aprendizagem em matemática de uma maneira 

interativa, colaborativa e coletiva que se estendeu além da repetição de procedimentos e 

da perpetuação de normas e regras tradicionais de aprendizagem. Nesse sentido, a 

integração dos dispositivos móveis como ferramentas cognitivas no processo de ensino 

e aprendizagem do conceito de funções do primeiro foi mediado pelas tecnologias, que 

possibilitou o desenvolvimento de discussões interativas que promoveram colaborações 

entre a professora-pesquisadora e os participantes deste estudo, permitindo o 

compartilhamento de fotografias, gravações e vídeos que registraram a realização das 

atividades propostas em sala de aula para mostrar a mobilidade desse aprendizado. 

Os participantes deste estudo utilizaram os dispositivos móveis como os 

telefones celulares e os smartphones dentro e fora do contexto escolar para verificar a 

conexão da matemática com os fenômenos que ocorrem no cotidiano. Nesse sentido, 

esses participantes acessaram as informações referentes aos conteúdos matemáticos por 

meio de discussões interativas e colaborativas que foram desencadeadas em sala de aula 

(ENGLE e GREEN, 2011) para promover a melhoria da aprendizagem matemática. 
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Essa abordagem auxiliou esses participantes a converterem-se em agentes ativos na 

própria aprendizagem. 

As informações foram compartilhadas por meio da realização de discussões 

desencadeadas com a utilização dos registros fotográficos e dos vídeos referentes às 

situações-problema que foram propostas for da sala de aula. Esse trabalho colaborativo 

foi realizado em grupos colaborativos de participantes que pesquisaram como as noções 

de função estavam relacionadas com o conhecimento matemático aplicado no cotidiano. 

Então, a aprendizagem foi distribuída, pois os participantes deste estudo utilizaram 

abordagens diferenciadas para as tarefas matemáticas. Nesse caso, a professora-

pesquisadora descentralizou o conhecimento, pois os alunos também contribuíram para 

o desenvolvimento do conhecimento matemático que foi desencadeado dentro e fora da 

sala de aula. 

Neste estudo, a cognição corporificada evidenciou-se por meio da relação 

observada entre os participantes e os dispositivos móveis no contexto tecnológico da 

sala de aula. Nesse sentido, a capacidade de ação cognitiva dos participantes foi 

dependente da maneira como essas ferramentas tecnológicas foram utilizadas nesse 

contexto. Nessa relação participantes-ações-dispositivos móveis, a mediação 

possibilitou o engajamento dos participantes, pois facilitou a integração da mente, do 

corpo e do conhecimento (MALAFOURIS, 2008) matemático. 

Nesse contexto, os telefones celulares e os smartphones possibilitaram que os 

participantes deste estudo economizassem tempo na realização das atividades 

curriculares propostas em sala de aula, que pesquisassem os conteúdos matemáticos na 

Internet e que se movessem para ambientes externos à sala de aula para que pudessem 

contextualizar os conteúdos matemáticos. Essas atividades foram realizadas 

colaborativamente, possibilitando a interação entre os participantes e a discussão sobre 

o próprio aprendizado (CORBEIL e VALDES-CORBEIL, 2007). 

Com relação às atividades matemáticas curriculares propostas no registro 

documental deste estudo, os participantes engajaram-se na manipulação dos objetos de 

aprendizagem disponibilizados nos dispositivos móveis. Por exemplo, os telefones 

celulares e os smartphones foram utilizados para a realização de vídeos para representar 

situações-problema diversas, como, por exemplo, da capinagem do mato na escola, que 

auxiliou os participantes na identificação de conceitos matemáticos e no registro do 

desenvolvimento da função de primeiro grau que representa esse fenômeno. 
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Dessa maneira, o objeto de aprendizagem vídeo adquiriu um papel importante na 

sala de aula para a sistematização de conceitos relacionados com funções de primeiro 

grau por meio de discussões entre os participantes que foram mediadas pela professora-

pesquisadora. Nessa atividade, esses participantes afirmaram que “quanto mais 

capinam, mais energia é gasta pelos trabalhadores” demonstrando o entendimento de 

um comportamento crescente para a função que representa essa situação-problema. 

Dessa maneira, o conteúdo relacionado com o conceito de funções do primeiro 

grau foi desenvolvido com a utilização de diferentes perspectivas pedagógicas como, 

por exemplo, o registro da construção de gráficos com a utilização de fotos e vídeos e o 

trabalho realizado com exemplos retirados do cotidiano para facilitar o entendimento da 

relação entre duas grandezas. 

 

4.1.5.    Desafios para a utilização dos dispositivos móveis em sala de aula 

A utilização da telefonia móvel como ferramenta de aprendizagem em escolas 

públicas é quase inexistente, pois as normas e as regras das instituições de ensino não 

permitem o seu emprego durante as aulas mesmo que essas ferramentas tecnológicas 

tenham objetivos educacionais (OBRINGER e COFFEY, 2007). Assim, a revolução 

tecnológica revela os desafios que os administradores (diretores e vice-diretores), 

educadores e professores vivenciam para a implantação e implementação dos recursos 

tecnológicos em suas instituições educacionais.  

Similarmente, as salas de aula são ambientes de aprendizagem que enfrentam 

dificuldades relacionadas com a insuficiência de recursos tecnológicos, com a ausência 

de professores qualificados, com salas de aula numerosas, que possuem excesso de 

alunos matriculados, com alunos que possuem diferentes estilos de aprendizagem e com 

altos requisitos para a sua aprovação (CHRISHOLM, 2005). Esses desafios dificultam o 

desenvolvimento de um processo de aprendizagem bem sucedido, pois os métodos 

tradicionais de ensino são ineficientes para motivar os alunos a participarem das tarefas 

propostas em sala de aula, provocando uma lacuna em seu engajamento na realização 

das atividades curriculares (NG’AMBI, 2005). 

Como a maioria dos jovens nas sociedades contemporâneas utilizam dispositivos 

móveis e outras ferramentas tecnológicas para a realização de suas atividades diárias, é 

provável que muitos alunos tenham adquirido mais experiência com a utilização dessas 

tecnologias do que os seus professores. Nesse sentido, existe a possibilidade de que os 

professores estejam despreparados para responder os questionamentos relacionados com 
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a exploração de um determinado recurso tecnológico (BORBA e PENTEADO, 2005). 

Então, a capacitação do corpo docente é uma ação fundamental para proporcionar aos 

professores conhecimentos aprofundados com relação à utilização dos recursos 

tecnológicos disponíveis nas escolas (MORAN, 2007). 

Por outro lado, os administradores, educadores e professores expressam 

preocupações com relação aos efeitos negativos da utilização dos recursos tecnológicos, 

como, por exemplo, os dispositivos móveis em sala de aula. Esses efeitos incluem o 

ruído que os telefones celulares e smartphones podem causar ao tocar em sala de aula, 

ao promoção do cyber-bullying e o acesso aos conteúdos inapropriados. A utilização 

inadequada desses recursos tecnológicos pode provocar distrações indesejadas que 

estimulam o desenvolvimento de comportamentos desregrados nos alunos (OBRINGER 

e COFFEY, 2007). 

Com relação aos pais, as suas objeções estão relacionadas com a acomodação 

dos alunos que não possuem os dispositivos móveis ou que não dispõem de suas versões 

mais atualizadas para realizarem os trabalhos propostos em sala de aula (ENGLE e 

GREEN, 2011). Nesse direcionamento, ressalta-se que, neste estudo, um participante 

não dispunha de um dispositivo móvel para a realização das atividades propostas em 

sala de aula. Assim, para evitar constrangimentos, houve a formação de grupos com 4 

(quatro) e 5 (cinco) participantes de maneira que, pelo menos um deles, tivesse acesso a 

um telefone celular ou smartphone para tirar fotos e/ou produzir vídeos relacionados 

com as tarefas de matemática propostas no registro documental. 

Por outro lado, a lacuna no acesso aos dispositivos móveis e à conexão da 

Internet também podem ser considerados como empecilhos na utilização dessas 

ferramentas tecnológicas em sala de aula (MOTLIK, 2008). Similarmente, os problemas 

técnicos com esses dispositivos e com os computadores, os espaços físicos insuficientes, 

as configurações inapropriadas dos softwares e a escolha de softwares adequados para 

os objetivos dos planos de aula são dificuldades enfrentadas pelos professores na 

utilização desses recursos nas escolas (BORBA e PENTEADO, 2005). 

Nesse direcionamento, a interpretação dos resultados obtidos neste estudo 

mostra que 9 (50,0%) dos 18 (100,0%) participantes tiveram dificuldades para utilizar 

os dispositivos móveis, pois a maioria dos professores não permite a utilização de 

telefones celulares e smartphones em sala de aula. Por exemplo, o participante B7 

argumentou que em “outras aulas o uso do telefone celular não é permitido, mas se 

fosse, essas aulas seriam mais interessantes e todos iriam participar mais” enquanto a 
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participante A2 afirmou que “alguns professores não deixam os alunos usarem o celular 

em sala de aula, mas outros deixam para fazer as contas”. 

Esses participantes também afirmaram que existem outras dificuldades que estão 

relacionadas com a utilização excessiva dos dispositivos móveis em sala de aula. Assim, 

a interpretação dos resultados deste estudo mostra que essa utilização excessiva pode 

transformar-se em um vício que contribui para desconcentrar os alunos na realização 

das atividades curriculares propostas. Por exemplo, a participante A8 argumentou que o 

excesso nessa utilização “pode prejudicar o ensino e a aprendizagem da matemática por 

que quando você está acessando o WhatsApp vem mensagem e isso atrapalha os alunos 

de entenderem quando os professores estão explicando”. Nesse sentido, de acordo com 

o ponto de vista dos professores, a utilização dos dispositivos móveis contribui para 

distrair os alunos, inibindo-os de ouvirem atentamente as explicações ou de anotarem os 

conteúdos explicados em sala de aula (MARKETT, SANCHEZ, WEBER e 

TANGNEY, 2006). 

Nesse contexto, a interpretação dos resultados obtidos neste estudo mostra que 

16 (88,9%) participantes argumentaram que a utilização excessiva dos dispositivos 

móveis em sala de aula pode prejudicar o processo de ensino e aprendizagem em 

matemática, pois os telefones celulares e os smartphones fornecem oportunidades para 

que os alunos se distraiam na sala de aula, desviando-os de focarem nas tarefas 

matemáticas propostas pelos professores. Por exemplo, a participante A12 afirmou que 

esse prejuízo ocorre “por que os alunos ficam somente nas redes sociais e se esquecem 

dos estudos e eu acho que eles têm que ter limites” enquanto a aluna A6 argumentou que 

“prejudica porque quando você vai aprender precisa estar concentrado em só uma coisa 

e se estiver com o celular você não vai aprender nada”. 

Porém, para que se possa minimizar os desafios e as dificuldades para que as 

tecnologias sejam incorporadas de uma maneira efetiva no cotidiano escolar, é 

necessário que os professores também revejam os métodos tradicionais de ensino para 

utilizar essas mídias tecnológicas para auxiliar os alunos no desenvolvimento de suas 

habilidades cognitivas (BORBA e PENTEADO, 2005). Nesse direcionamento, é 

importante que os professores juntamente com os alunos determinem normas e regras 

para a utilização das ferramentas tecnológicas em sala de aula. Por exemplo, existe a 

necessidade de que os telefones celulares e os smartphones sejam utilizados somente 

para a troca de mensagens relacionadas com a realização dos trabalhos escolares. Nesse 

sentido, os textos trocados devem ser relevantes e respeitosos para que possam 
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promover o debate e a discussão dos conteúdos propostos em sala de aula (ENGLE e 

GREEN, 2011). 

Contudo, apesar dos desafios e dificuldades enfrentados em sua implantação e 

implementação em sala de aula, a utilização dos dispositivos móveis no processo de 

ensino e aprendizagem caracteriza-se como uma promissora possibilidade educacional. 

Dessa maneira, as pesquisas e investigações devem ser realizadas no sentido de 

compreender e desenvolver estratégias de ensino para a utilização desses dispositivos na 

Educação Matemática. De acordo com esse ponto de vista, a interpretação dos 

resultados obtidos nesse estudo mostra que a utilização dos dispositivos móveis pode 

complementar as ações pedagógicas dos professores frente aos desafios e dificuldades 

enfrentadas no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos curriculares. 

Nesse contexto, a utilização dos dispositivos móveis em sala de aula pode 

promover possibilidades de interação, de comunicação, de participação, de troca de 

informações e de colaboração entre os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem em matemática. Assim, as qualidades motivacionais e colaborativas da 

aprendizagem móvel podem minimizar os desafios e as dificuldades da utilização dos 

dispositivos móveis (NAISMITH e CORLETT, 2006) como os telefones celulares e os 

smartphones dentro e fora da sala de aula. 

 

4.2.      Propondo a Categoria Central 

Com a codificação seletiva foi possível destacar a categoria central que integrou 

as 5 (cinco) categorias que emergiram da codificação axial por meio das categorias 

conceituais. A categoria central representou o principal tema ao redor do qual as 

categorias conceituais convergiram. No decorrer desse processo analítico, a professora-

pesquisadora buscou o refinamento das categorias conceituais. Assim, essas categorias 

foram analisadas, sistematizadas, abstraídas e interconectadas para a determinação da 

categoria central. 

Dessa maneira, da análise dos códigos preliminares da codificação aberta e da 

elaboração das categorias conceituais da codificação axial emergira 5 (cinco) categorias 

que se relacionam com os dispositivos móveis como instrumentos mediáticos para o 

processo de ensino de aprendizagem de conceito de funções do primeiro grau. Nesse 

direcionamento, a categoria central proposta nesse estudo foi denominada de 

Dispositivos Móveis como Instrumentos Mediáticos para o Ensino e Aprendizagem do 
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Conceito de Funções na Aprendizagem Móvel emergiu da conexão entre as categorias 

conceituais abstraídas durante a codificação axial. 

O quadro 48 apresenta a criação da categoria central com base nas categorias 

determinadas pelas codificações aberta e axial. 

 

Quadro 48: Categoria central determinada com base nas categorias conceituais da 
codificação axial 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal da professora-pesquisadora 

 

A análise comparativa foi utilizada durante a condução desse processo analítico. 

Essa abordagem proporcionou a determinação da categoria central, que originou o 

desenvolvimento de uma teoria emergente fundamentada na problemática deste estudo. 
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CAPÍTULO V 

 

APRESENTANDO A TEORIA EMERGENTE FUNDAMENTADA NOS DADOS 

 

Na Teoria Fundamentada, os dados brutos são sistematicamente analisados e 

categorizados para a determinação de uma teoria emergente a partir da categoria central. 

A teoria emergente é um modelo conceitual que propicia discernimento, entendimento e 

compreensão da problemática estudada, pois representa a ideia principal do estudo com 

a formação de um esquema teórico e explicativo amplo, cujos resultados procuram 

estudá-la e explicá-la em profundidade (STRAUSS e CORBIN, 2008). O quadro 49 

mostra o processo de elaboração da teoria emergente. 

 

Quadro 49: Processo de elaboração da teoria emergente 

 
Fonte: Diagrama adaptado de Costa (2013) 
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A redação da teoria emergente fundamentada nos dados ocorre após a 

determinação da categoria central no processo de codificação seletiva. Essa teoria é 

originada pela elaboração de um texto que consiste numa narrativa descritiva sobre o 

fenômeno central do estudo (PINTO, 2012). Essa metodologia possibilitou a elaboração 

de uma teoria a partir de informações que foram extraídas das experiências vivenciadas 

pelos participantes desse estudo. Assim, os dados foram analisados, codificados e 

categorizados com a utilização de um processo indutivo por meio do qual emergiram 

conceitos relevantes para a determinação da teoria emergente deste estudo para que 

possa fornecer diretrizes para as ações futuras (STRAUSS e CORBIN, 2008) 

relacionadas com a implantação e implementação da aprendizagem móvel na Educação 

Matemática. 

 

5.1.  Apresentando a Teoria Emergente: Dispositivos Móveis como Instrumentos 

Mediáticos para o Ensino e Aprendizagem do Conceito de Funções na 

Aprendizagem Móvel 

A teoria fundamentada que emergiu dos dados coletados neste estudo foi 

denominada de Dispositivos Móveis como Instrumentos Mediáticos para o Ensino e 

Aprendizagem do Conceito de Funções na Aprendizagem Móvel. Para a determinação 

dessa teoria nesse estudo, foram identificadas 5 (cinco) categorias conceituais, que 

originaram a categoria central, que justificaram a importância da utilização dos 

dispositivos móveis no processo de ensino e aprendizagem de conceitos de função de 

primeiro grau por meio de uma teoria emergente fundamentada nos dados que foram 

coletados, analisados e interpretados durante a condução deste estudo. 

 

5.1.1.   Introdução 

No decorrer da história da humanidade, muitas teorias de aprendizagem foram 

desenvolivdas, implantadas e implementadas nos sistemas escolares. No entanto, a 

maioria dessas teorias foi baseada na suposição de que a aprendizagem somente ocorre 

nos espaços formais das salas de aula, cujas atividades são mediadas por professores 

habilitados e capacitados para exercerem a docência. Contudo, poucos pesquisadores, 

investigadores e educadores desenvolveram teorias baseadas no processo de ensino e 

aprendizagem que também ocorre fora das salas de aula (ARGYRIS e SCHÖN, 1996; 

FREIRE, 1972; ILLICH, 1971). Porém, esses estudos não enfatizaram a mobilidade dos 

alunos e nem da aprendizagem. 
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De acordo com esse contexto, a revisão de literatura sobre a mobilidade da 

aprendizagem mostra uma lacuna no desenvolvimento de um quadro teórico especifico 

para o processo de ensino realizado com a utilização dos dispositivos móveis para 

verificar como o aprendizado móvel pode contribuir para o processo de ensino e 

aprendizagem na educação básica (MEDOFF e KAYE, 2005). Dessa maneira, é 

importante a elaboração de uma teoria emergente baseada em dados coletados em 

pesquisas e investigações para mostrar a relevância dessas ferramentas tecnológicas em 

contextos educacionais (LAOURIS e ETEOKLOUS, 2005). 

Nesse direcionamento, a era da informação trouxe muitas alterações na 

concepção educacional para uma sociedade tecnológica, das quais a mais importante é a 

educação centrada nos alunos (ISMAIL, JOHARI e IDRUS, 2010). Entretanto, apesar 

do avanço na elaboração de modelos teóricos de aprendizagem, ainda existe a 

necessidade do desenvolvimento de uma base teórica para o aprendizado móvel que seja 

baseada na utilização dos dispositivos móveis como instrumentos mediáticos para o 

processo de ensino e aprendizagem que é desencadeado dentro e fora das salas de aula. 

Contudo, é importante que essa teoria emergente considere os aspectos técnicos 

dos dispositivos móveis, bem como as características social e móvel do aprendizado 

(KOOLE, 2009). Dessa maneira, existe uma necessidade da (re)conceituar a 

aprendizagem que é desencadeada na atual era tecnológica para reconhecer o papel da 

mobilidade no processo de ensino e aprendizagem para que e possam entender a 

influência transformadora das redes digitais que auxiliam as comunidades tecnológicas 

a transcenderem as barreiras do tempo e do espaço. No entanto, em virtude da natureza 

emergente dos dispositivos móveis e o seu requisito tecnológico, a quantidade de 

estudos e investigações em relação ao ambiente móvel é relativamente pequena. Assim, 

as fundamentações teóricas para a aprendizagem móvel estão em um estágio inicial para 

a elaboração de uma teoria unificadora para esse campo de estudo (SOLVBERG e 

RISMARK, 2012). 

Apesar das ferramentas tecnológicas estarem presentes no cotidiano das escolas, 

a exploração metodológica desses recursos em sala de aula ainda é insuficiente, pois a 

utilização da tecnologia móvel em educação é um fenômeno recente (CHEN e 

KINSHUK, 2005). Este fato é particularmente verdadeiro com relação ao emprego de 

ferramentas tecnológicas móveis nas aulas de matemática. Nesse sentido, existe uma 

lacuna referente às fundamentações e aos procedimentos metodológicos necessários 

para o desenvolvimento de pesquisas em Educação Matemática que investiguem a 
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utilização dos dispositivos móveis para a aprendizagem interna e externa às estruturas 

formais da educação. 

Diante desse contexto, existe a necessidade da implementação da utilização dos 

dispositivos móveis como os telefones celulares e os smartphones nas salas de aula 

porque apresentam potencialidades pedagógicas para o aprendizado dos conteúdos 

matemáticos (COBCROFT, TOWERS, SMITH e BRUNS, 2006).  Nesse sentido, existe 

a necessidade de se conduzir investigações que estudem o desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem com a utilização das tecnologias móveis para a elaboração de 

atividades curriculares (RICHARDSON, 2006) de matemática. 

Portanto, é fundamental que a elaboração de uma teoria emergente para a 

aprendizagem móvel seja direcionada para uma abordagem tecnológica que esteja 

fundamentada em práticas pedagógicas inovadoras que possam facilitar o 

desenvolvimento do aprendizado dos alunos em diferentes contextos (HERRINGTON e 

HERRINGTON, 2008). Nessa teoria, a mobilidade da aprendizagem deve ser realizada 

por meio da utilização dos dispositivos móveis para que os alunos possam se mover em 

locações físicas e virtuais distintas. Essa abordagem auxilia os alunos na busca de 

informações em qualquer lugar e em qualquer hora por meio da interação com essas 

ferramentas tecnológicas. 

Nessa teoria, as experiências relacionadas com a aprendizagem móvel se 

desenvolvem em um ambiente informacional de maneira coletiva e individual, que 

auxilia os alunos na criação e no consumo das informações, pois o processo interacional 

e comunicativo é mediado pelas ferramentas tecnologicas. Então, existe a necessidade 

de que os pesquisadores, investigadores e educadores se concentrem no 

desenvolvimento de uma teoria emergente que seja contextualizada, colaborativa e 

desencadeada dentro e fora do espaço escolar com a utilização de dispositivos móveis 

(SHARPLES, TAYLOR e VAVOULA, 2005). 

Nesse direcionamento, é importante que essa teoria emergente também inclua a 

aprendizagem que é desencadeada fora das salas de aula para que se possa estruturar as 

atividades diárias por meio da elaboração de atividades escolares que visam a ativação 

dos processos educacionais. Por exemplo, o resultado do estudo conduzido por Vavoula 

(2005) mostra que 53% da aprendizagem diária ocorre em ambientes familiares aos 

alunos, como, por exemplo, em casa, local de trabalho ou na casa de amigos. Esse 

estudo também mostrou possibilidades da utilização das tecnologias para auxiliar a 

aprendizagem durante o tempo que os alunos viajam. Na aprendizagem móvel, os 
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alunos podem utilizar períodos de tempo que antes do emprego dos dispositivos móveis 

eram academicamente improdutivos, como, por exemplo, o tempo de espera no ônibus e 

a conversa em uma lanchonete. 

De acordo com o ponto de vista de Arvaja, Hämäläinen e Rasku-Puttonen 

(2009), os dispositivos móveis apresentam novos desafios para os professores integrá-

los nos métodos de ensino, nos currículos e na vida cotidiana das escolas. Então, existe 

a necessidade de que, nesta teoria emergente, os pesquisadores, investigadores e 

educadores discutam o papel dos dispositivos móveis na educação para que se verifique 

a sua viabilidade como ferramentas cognitivas para facilitar a aprendizagem dos alunos. 

Assim, o principal objetivo dessa teoria deve ser o de analisar como os dispositivos 

móveis como ferramentas cognitivas de aprendizagem podem ser utilizadas para a 

preparação de atividades curriculares elaboradas em diferentes contextos. 

Ressalta-se que os significativos avanços no desenvolvimento das tecnologias 

móveis tornam possível a sua utilização na aprendizagem que é desencadeada dentro e 

fora da sala de aula, pois podem interligar-se com outras ferramentas multimídia, como, 

por exemplo, os áudios, os vídeos, as imagens, as fotos e a Web. Assim, este tipo de 

aprendizagem pode trazer vantagens para a área educacional (MOURA, 2010), pois 

possibilita a utilização dos dispositivos móveis em sala de aula, sendo que os 

professores podem flexibilizar o ensino dos conteúdos curriculares com a utilização 

dessas tecnologias. 

 

5.1.2. Bases Teóricas para o Desenvolvimento de uma Teoria para a Aprendizagem 

Móvel 

Os pesquisadores e investigadores no campo da tecnologia educacional não 

possuem uma única fundamentação teórica para as pesquisas e investigações nesse 

campo de estudo. Geralmente, as pesquisas e investigações com relação à aprendizagem 

móvel e os seus dispositivos estão fundamentadas em teorias técnicas e pedagógicas 

(RUSHBY, 2005). Assim, existem muitas teorias de aprendizagem com abordagens 

construtivistas que podem ter relação com a aprendizagem móvel, pois possuem 

características tecnológicas, de mobilidade e de ubiquidade. 

Essas teorias estão relacionadas com o Construtivismo Social, Cognitivismo, a 

Aprendizagem Situada, a Aprendizagem Informal, a Teoria da Aprendizagem Social, a 

Teoria Sociocultural e a Teoria Colaborativa para determinarem uma base teórica para 

o desenvolvimento da aprendizagem móvel e seus dispositivos. Essas teorias também 
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possuem  conceitos similares àqueles encontrados na psicologia sociocultural, 

principalmente sobre a Teoria da Mediação e a Zona de Desenvolvimento Proximal 

desenvolvidas por Vygotsky (1978). 

Nesse contexto, é importante ressaltar que a teoria emergente enfatize a 

utilização dos pressupostos do Construtivismo, que é uma fonte essencial para a 

construção do conhecimento pelos alunos. Contudo, para o desenvolvimento desta 

teoria emergente serão utilizadas inferências teóricas da aprendizagem situada e da 

aprendizagem colaborativa. 

 

5.1.2.1. Construtivismo 

Na abordagem construtivista, a aprendizagem é um processo por meio do qual 

os alunos constroem ativamente as novas ideias e conceitos por meio da realização de 

atividades baseadas em seu conhecimento prévio e atual (BRUNER, 1966). Assim, os 

alunos são encorajados a serem construtores ativos do conhecimento com a utilização 

dos dispositivos móveis em contextos distintos. 

Nesse direcionamento, “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou sua construção” (FREIRE, 2003 apud MORAN, 

2007, p. 43). A análise da influência das tecnologias mostra que ensinar é compartilhar 

conhecimentos por meio de uma troca de informações e de experiências de maneira que 

os alunos envolvidos nesse processo ensinam e aprendem simultaneamente. 

De acordo com esse contexto, além de capacitar, é necessário que os professores 

alterem o seu perfil para que ampliem as suas competências para lidar com as 

transformações tecnológicas, procurando construir o conhecimento dos alunos ao invés 

de apenas transmiti-los. Dessa maneira, é possível atribuir para esses profissionais 

novas tarefas e responsabilidades para que possam atuar agentes de transformação 

social. Então, a mudança da função dos recursos tecnológicos como instrumentos 

mediáticos de aprendizagem ocorre juntamente com os questionamentos relacionados 

com a função da escola e com o papel dos professores no processo educacional 

(BRASIL, 2007). 

De acordo com essa asserção, as escolas não podem ignorar o fato de que as 

tecnologias impuseram novas maneiras de os alunos se relacionarem e se comunicarem 

com os outros, de construírem e reconstruírem os conhecimentos e de refletirem sobre o 

cotidiano no qual estão inseridos considerando o contexto educacional. Assim, 

considera-se indispensável a utilização das tecnologias que podem possibilitar o 
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desenvolvimento de uma proposta pedagógica inovadora que seja capaz de atender aos 

anseios dos alunos na construção de saberes que tenham como ponto de partida as 

experiências extraídas da realidade. 

Com a utilização dos dispositivos móveis os alunos são capazes de ampliar a sua 

base de conhecimento com o estudo de perspectivas educacionais distintas que lhes 

permitam construir ativamente o conhecimento e desenvolver entendimentos 

aprofundados dos conteúdos curriculares sem as restrições de tempo e espaço 

(WINTER, 2006). 

Nesse direcionamento, as ferramentas tecnológicas devem ser utilizadas como 

recursos auxiliares que os professores dispõem para facilitar o processo de tomada de 

decisão, a comunicação e o trabalho pedagógico interdisciplinar (HAIDT, 2003), 

interativo e colaborativo. Dessa maneira, os professores devem utilizar das ferramentas 

tecnológicas como instrumentos mediáticos que possibilitam aos alunos a troca e 

construção de conhecimentos com a utilização desses recursos por meio da 

implementação dos princípios construtivistas com as tecnologias móveis. 

 

5.1.2.2. Aprendizagem Situada 

 A aprendizagem não pode ser considerada somente como a aquisição do 

conhecimento, mas como um processo de participação social por meio do qual os 

alunos desenvolvem e utilizam ferramentas cognitivas de aprendizagem no ambiente 

escolar. Neste sentido, todas as atividades são situadas em um determinado contexto. 

(LAVE e WENGER, 1993). 

Dessa maneira, é importante que a natureza situada da aprendizagem seja 

compreendida em sua totalidade de acordo com o contexto sociocultural no qual os 

alunos estão inseridos (VARELA, THOMPSON e ROSH, 1993). Por exemplo, um 

aspecto positivo da inclusão digital é a proposição da necessidade de atualização e 

expansão do conhecimento teórico dos conteúdos curriculares que podem possibilitar 

uma investigação mais abrangente dos conteúdos matemáticos (BORBA e 

PENTEADO, 2005) propostos no ambiente informatizado de aprendizagem. 

Assim, a aprendizagem que é desencadeada dentro e fora da escola avança por 

meio das interações colaborativas que possibilitam a construção do conhecimento, pois 

os contextos situados nos quais a aprendizagem ocorre influenciam positivamente o 

processo de ensino e aprendizagem (NAISMITH et al., 2004). Nesse contexto, o 

conhecimento também está situado em ambientes de aprendizagem tecnológicos e 
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evolui progressivamente por intermédio dos dispositivos móveis que auxiliam os alunos 

na realização das atividades propostas em sala de aula. Então, a aprendizagem dos 

alunos é desencadeada como parte de um processo de interação social e comunicacional 

que procura facilitar o processo de produção de significados (BARAB e DUFFY, 2000) 

que estão relacionados com os conteúdos matemáticos. 

Dessa maneira, os alunos utilizam os dispositivos móveis em ambientes de 

aprendizagem situados como, por exemplo, os seus lares e outros contextos exteriores 

ao da sala de aula (CORBEIL e VALDES-CORBEIL, 2007). Assim, esses dispositivos 

tornam-se ferramentas cognitivas de aprendizagem que possibilitam a realização de 

atividades curriculares por meio da utilização de seus objetos de aprendizagem, que são 

recursos digitais disponibilizados na rede (na internet?) para fins pedagógicos. 

Esses recursos são unidades de comunicação utilizadas como apoio ao processo 

de ensino por meio da utilização de simulações interativas, imagens digitais, fotos, 

vídeos, áudios, textos, animações, calculadoras, mapas e gráficos (WILEY, 2002), que 

podem ser utilizados, reutilizados e combinados com outros objetos para criar um 

ambiente de aprendizado rico e flexível (SÁ e MACHADO, 2004). 

A utilização dos objetos de aprendizagem possibilitam que as atividades 

curriculares sejam elaboradas para promover a aprendizagem que ocorre em ambientes 

culturalmente situados, pois os dispositivos móveis são personalizados e estão 

disponíveis em diferentes contextos. Então, os alunos podem configurar esses 

dispositivos, dentro ou fora do espaço escolar, de acordo com as próprias 

especificações, auxiliando-os na ampliação do conhecimento (PFEIFFER et al., 2009). 

Dessa maneira, é importante que a natureza situada da aprendizagem seja 

compreendida em sua totalidade de acordo com o contexto sociocultural (VARELA, 

THOMPSON e ROSH, 1993) no qual os alunos estão inseridos. Por exemplo, um 

aspecto positivo da inclusão digital é a atualização e expansão do conhecimento teórico 

dos conteúdos curriculares, que possibilitam uma investigação mais abrangente dos 

conteúdos matemáticos (BORBA e PENTEADO, 2005). 

Nesse direcionamento, a aprendizagem situada também é desencadeada por 

meio das interações que ocorrem em sala de aula, pois os alunos utilizam a internet para 

consultar os conteúdos curriculares. Essa abordagem possibilita que eles comuniquem e 

discutam as ideias, as noções, os procedimentos e as práticas relacionadas com os 

conteúdos matemáticos, pois a “interação é possível e limitada por dois andaimes 

externos: a linguagem e a tecnologia digital” (LACERDA, 2012, p. 85). 
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5.1.2.3. Aprendizagem Colaborativa 

A aprendizagem colaborativa é promovida, facilitada e aprimorada por meio da 

interação e da colaboração entre os alunos. Essa aprendizagem é fundamentada nas 

interações sociais que ocorrem no decorrer do processo de ensino (DILLENBOURG, 

1999). Nesse contexto, as ferramentas tecnológicas também podem promover a 

aprendizagem por meio da interação social, pois os dispositivos móveis auxiliam no 

desenvolvimento da aprendizagem móvel colaborativa, pois possibilita a interação entre 

todos os envolvidos no ensino e aprendizagem com as ferramentas tecnológicas 

disponbilizadas nesse processo (ZURITA e NUSSBAUM, 2004). 

Para explorar as atividades propostas em sala de aula, é importante que os 

alunos sejam colocados em grupos colaborativos para que possam utilizar os 

dispositivos móveis para investigar situações cotidianas que possam ser representadas 

matematicamente. Nesses grupos, os alunos utilizam os telefones celulares e 

smartphones para tirarem fotos ou filmarem situações-problema relacionadas com um 

determinado conteúdo matemático. 

O enfoque principal dessa abordagem é desenvolver com o emprego das 

tecnologias maneiras inovadoras para que os alunos aprendam os conteúdos curriculares 

por meio da integração dos recursos disponíveis na escola para a promoção do convívio 

colaborativo para uma atuação e participação efetiva na sociedade. Nesse sentido, os 

alunos, colaborativamente, podem utilizar esses dispositivos em sala de aula para 

pesquisarem conceitos relacionados com os conteúdos matemáticos curriculares via 

Internet, auxiliando-os a converterem-se de participantes passivos para ativos no 

processo de ensino e aprendizagem. 

As informações obtidas podem ser compartilhadas por meio de envio de 

mensagens por meio dos telefones celulares e dos smartphones. Posteriormente, esses 

dispositivos podem possibilitar o desenvolvimento de discussões em sala de aulas em 

relação aos registros fotográficos e às filmagens referentes à situações-problema 

envolvendo os conteúdos curriculares propostos para estudo sobre as atividades 

realizadas fora da sala de aula. Portanto, é importante que esse trabalho seja realizado 

em grupos colaborativos para que os alunos possam pesquisar como os conteúdos 

curriculares estudados estão relacionadas com o conhecimento matemático aplicado no 

cotidiano. Assim, uma das características mais importantes desse aprendizado é o 
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aproveitamento dos dispositivos móveis em uma variedade de situações cotidianas 

disponíveis em diferentes contextos (YOUSUF, 2007). 

Nesse contexto, essa utilização permite que os alunos fotografem, gravem ou 

filmem as tarefas relacionadas com as atividades propostas em sala de aula (ENGLE e 

GREEN, 2011). Assim, podem refletir sobre os registros que realizam e, 

posteriormente, podem discutir e comentar sobre os trabalhos desenvolvidos pelos 

membros de outros grupos. 

A discussão sobre os registros realizados por meio dos filmes, das fotos e das 

gravações possibilita que os participantes reflitam criticamente sobre os conteúdos 

propostos em sala de aula. Dessa maneira, a utilização desses dispositivos promove o 

desenvolvimento da participação e da comunicação dos alunos em sala de aula, pois 

esse trabalho colaborativo possibilita a reflexão sobre as atividades realizadas em 

ambientes exteriores à sala de aula. Nesse direcionamento, é importante ressaltar que o 

aprendizado por meio dos dispositivos móveis tem obtido resultados positivos no 

processo de ensino e aprendizagem em matemática. 

Por exemplo, os resultados do estudo conduzido por Baya’a e Daher (2009) na 

Arábia Saudita mostram que o processo da elaboração de modelos matemáticos foi 

ensinado para os alunos com problemas retirados do cotidiano com a utilização dos 

telefones celulares como instrumentos mediáticos da aprendizagem de conteúdos 

matemáticos. Nesse estudo, os alunos utilizaram aplicativos para visualizarem os 

gráficos lineares e verificarem a transformação em sua representação quando os valores 

das variáveis eram modificados. 

Esse contexto possibilitou que os alunos compartilhassem os resultados de uma 

maneira colaborativa discutindo os resultados por meio desses dispositivos. Os 

resultados desse estudo mostram que com a utilização da tecnologia móvel os alunos 

aprenderam os conteúdos matemáticos de uma maneira colaborativa por meio da 

visualização matemática com a utilização de uma investigação dinâmica (BAYA’A e 

DAHER, 2009). 

Os resultados desse estudo evidenciam que na aprendizagem colaborativa, os 

alunos trabalham em ambientes de aprendizagem que favorecem a comunicação e a 

troca de informações entre os componentes dos grupos para auxiliá-los na melhoria dos 

resultados acadêmicos (JOHNSON e JOHNSON, 1999). As atividades de aprendizagem 

colaborativa estão centradas na exploração ou aplicação das tarefas propostas em sala 

aula para serem realizadas pelos alunos e também na apresentação desses conteúdos 
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pelos professores por meio da discussão em grupos, da resolução dos problemas em 

grupos colaborativos e da comunicação dos resultados obtidos por meio da realização de 

seminários (SMITH e MACGREGOR, 1992). 

O objetivo da comunicação é formar e informar por meio de ferramentas 

tecnológicas que possam auxiliar os alunos no processo de ensino e aprendizagem, 

como, por exemplo, os vídeos, as fotografias, os computadores, bem como outras 

maneiras de comunicar conhecimentos que interessam à educação como os livros 

(HAIDT, 2003). Ressalta-se que o aspecto colaborativo dos dispositivos móveis são 

importantes para auxiliar os alunos na resolução de problemas, inclusive matemáticos, 

pois os auxiliam no desenvolvimento da comunicação, da reflexão e da criticidade 

(ENGLE e GREEN, 2011). 

Nesse direcionamento, essas ferramentas tecnológicas possibilitam que os 

alunos expressem as suas opiniões, compartilhem os conhecimentos e aprendam uns 

com os outros de maneira colaborativa (THOMAS e ORTHOBER, 2011). Assim, esses 

dispositivos podem ser considerados como ferramentas de comunicação, pois 

promovem diálogos por meio dos quais os alunos e os professores possam discutir e 

avaliar o aprendizado dos conteúdos estudados enquanto fornecem evidências do 

aprendizado dos alunos. Nesse sentido, a utilização da tecnologia móvel em sala de aula 

auxilia a mudar o foco do que está sendo ensinado para o que os alunos estão 

aprendendo.  

 

5.1.3.   Características Educacionais dos Dispositivos Móveis 

A mobilidade das ferramentas tecnológicas acrescenta uma nova dimensão às 

atividades educacionais, pois possibilita a utilização da natureza pessoal e portátil dos 

dispositivos para o desenvolvimento das interações que fortalecem a comunicação dos 

alunos com o ambiente educacional e com os conteúdos a serem estudados. 

Nesse contexto, existem algumas propriedades dos dispositivos móveis que 

produzem características educacionais (KLOPFER et. al., 2002): 

 

5.1.3.1. Portabilidade 

A expressão aprendizagem móvel é composta pelos termos aprendizagem e 

móvel. Embora exista um entendimento comum em relação ao conceito aprendizagem, 

a concepção móvel pode se referir às tecnologias portáteis que está relacionada com a 

mobilidade dos alunos e dos conteúdos. Neste sentido, a mobilidade não deve ser 



207 
 

apenas entendida em termos do movimento espacial, mas também em termos de 

transformações educacionais temporais que derrubem fronteiras para ampliar os 

horizontes da aprendizagem e do acesso às informações. Então, o tamanho reduzido e a 

leveza dos dispositivos móveis possibilita que essas ferramentas tecnológicas sejam 

movimentadas dentro de um determinado ambiente ou transportadas para lugares 

distintos. 

Assim, a utilização desses dispositivos pode ser executada em diferentes 

plataformas, como, por exemplo, na aprendizagem nas modalidades presencial ou a 

distância (LUCHINI, 2004). Nesse sentido, os dispositivos móveis como, por exemplo, 

os telefones celulares e os smartphones são fáceis de serem utilizados e capazes de 

executar uma grande quantidade de aplicativos, incluindo os educacionais. A 

mobilidade deve ser entendida como um movimento de transformações espacial e 

temporal, que procura ultrapassar as fronteiras de espaço e tempo, alargando os 

horizontes do processo de ensino e aprendizagem e do acesso às informações. 

Estudos e investigações no âmbito da aprendizagem apoiada por tecnologias 

móveis têm auxiliado a colocar as instituições educacionais na vanguarda da utilização 

de práticas pedagógicas inovadoras (KUKULSKA-HULME e TRAXLER, 2005). Estas 

práticas pedagógicas visam atender às demandas e as exigências dos alunos referentes à 

flexibilidade e à portabilidade da aprendizagem. Então, é fundamental conhecer e 

avaliar o potencial da aprendizagem para que se possa identificar maneiras inovadoras 

em que a portabilidade dos dispositivos móveis possa contribuir para o desenvolvimento 

de experiências contextualizadas de aprendizagem, pois a tecnologia móvel torna 

possível as interações que ocorrem dentro e fora da sala de aula, ampliando, assim, as 

fronteiras educacionais. 

Contudo, existem diversas possibilidades para aliar a utilização das tecnologias à 

educação, mas para isso é necessário que os professores possuam o conhecimento e o 

domínio dessas tecnologias, além de criatividade para elaborar atividades curriculares 

inovadoras. O principal objetivo dessa abordagem é incorporar as tecnologias digitais, 

principalmente aquelas com portabilidade, para promover a mobilidade na educação, 

por meio de aplicativos específicos e recursos disponíveis. Nesse sentido, os professores 

podem utilizar os celulares dos alunos e inseri-los em seus planos de aula para 

compartilhar experiências, transformar o conhecimento e estimular o interesse no 

conteúdo abordado para que o processo de ensino e aprendizagem seja motivador para 

os alunos e para os educadores. 
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Por outro lado, as capacidades técnicas dos dispositivos móveis podem inspirar 

o desenvolvimento de práticas educacionais que podem liderar as descobertas 

pedagógicas inovadoras para a mobilidade no processo de ensino e aprendizagem. 

Nesse sentido, existe a necessidade de se considerar os tipos de atividades que podem 

ser ativadas por meio da utilização dos dispositivos móveis para o processo de ensino e 

aprendizagem com a utilização dessa tecnologia. Nessa abordagem, esses dispositivos 

podem adicionar uma nova dimensão para as atividades curriculares escolares, pois a 

sua natureza portátil pode promover a interação dos alunos com o ambiente 

sociocultural no qual estão inseridos por meio de seus aplicativos.  

Então, os aplicativos dos dispositivos móveis, como, por exemplo, um arquivo 

digital (imagem, filme, som, arquivo multimídia) podem ser utilizados para fins 

pedagógicos, pois são reutilizáveis e possuem portabilidade (WILEY, 2002). Dessa 

maneira, é fundamental conhecer e avaliar o potencial da aprendizagem móvel e 

identificar as novas maneiras em que a portabilidade dos dispositivos móveis pode 

contribuir para as experiências significativas de aprendizagem, pois a tecnologia móvel 

torna possível as interações dos alunos dentro e fora da sala de aula, ampliando, assim, 

as fronteiras educativas. 

 

5.1.3.2. Interatividade Social 

Os fenômenos emergem da interação social dos alunos com os ambientes nos 

quais estão inseridos (GASSON et al., 2007). Nesse sentido, as ferramentas 

tecnológicas promovem a interatividade social, pois funcionam como mediadoras do 

processo de ensino e aprendizagem que é desencadeado entre os professores, os alunos e 

os conteúdos curriculares. Nessa interatividade, os professores têm uma oportunidade 

de aprenderem com os alunos para que possam desenvolver ações pedagógicas 

relacionadas com a incorporação das tecnologias no currículo escolar. 

Essas contribuições representam maneiras de interações dinâmicas e recíprocas 

entre os alunos e os conteúdos matemáticos para que os professores possam entender 

como o processo de ensino e aprendizagem é desencadeada em sala de aula por meio da 

utilização de ferramentas tecnológicas. Um aprendizado efetivo ocorre em salas de aula 

nas quais os professores utilizam uma metodologia centrada nos alunos com abordagens 

ativas que permitem um intercâmbio interativo de informações entre os alunos e os 

docentes (STEER, MCCONNELL, GRAY, KORTZ e LIANG, 2009). 
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Nessa filosofia educacional, a aprendizagem se manifesta de uma maneira 

prática por meio da qual os alunos testam um conceito, cometem erros e adquirem o 

conhecimento com essa experiência. Nessa abordagem, os alunos interagem com os 

conteúdos propostos em sala de aula (GEDDES, 2004). Assim, a utilização da 

aprendizagem móvel possibilita que os alunos desenvolvam novas maneiras de se 

interagirem com os conhecimentos, gerando aprendizagens que correspondam aos seus 

anseios e às suas necessidades educacionais. As interações por meio da utilização dos 

dispositivos móveis podem aumentar as oportunidades de aprendizagem, providenciar 

suporte e motivar o aprendizado dos alunos (CHEN et al, 2008). 

Então, a aprendizagem é um processo interativo por meio do qual os professores 

atuam como agentes facilitadores da aprendizagem que auxiliam os alunos na realização 

de uma análise crítica das informações discutidas em sala de aula por meio da utilização 

dos dispositivos móveis. Assim, esses equipamentos, quando utilizados com objetivos 

específicos e bem definidos podem promover a interação e auxiliar em seu processo de 

ensino e aprendizagem (MACHADO, 2010). 

Nesse direcionamento, a utilização das ferramentas tecnológicas possibilita a 

construção de uma base de conhecimento matemático que pode engajar os alunos na 

transferência do conhecimento para outras situações, pois acessam, organizam e 

analisam as informações do cotidiano por meio da interatividade social (JONASSEN e 

CARR, 2000). A aprendizagem móvel pode engajar e motivar os alunos na realização 

das atividades propostas em sala de aula por causa da atratividade e da facilidade no 

manuseio dos dispositivos móveis. Esse tipo de aprendizagem possibilita o 

desenvolvimento do trabalho colaborativo, da comunicação e a interação entre os alunos 

e professores e a realização de multitarefas (PETTIT E KUKULSKA-HULME, 2007). 

De acordo com esse contexto, os alunos adquirem um conhecimento matemático 

que se estende além da repetição de procedimentos e da perpetuação de normas e regras 

tradicionais de aprendizagem. Assim, é importante integrar as ferramentas tecnológicas 

no processo de ensino e aprendizagem em matemática por meio da interação mediada 

pelas tecnologias, cujas discussões promovem colaborações entre os professores e os 

alunos, permitindo o compartilhamento de fotografias e vídeos que registram as 

atividades realizadas com relação aos conteúdos matemáticos. 
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5.1.3.3. Ubiquidade 

A utilização dos dispositivos móveis é uma prática pedagógica recente que 

necessita da realização de pesquisas e investigações para a exploração de diferentes 

contextos de aprendizagem, para a verificação de como a ubiquidade desses dispositivos 

podem mediar as relações e as práticas matemáticas desenvolvidas pelos alunos em sala 

de aula (COBCROFT et al. 2006). 

Nesse sentido, os estudos e as investigações conduzidas no âmbito da 

aprendizagem apoiada por tecnologias móveis devem disponibilizar práticas 

pedagógicas inovadoras que atendam às exigências e demandas dos alunos com relação 

à ubiquidade da aprendizagem (KUKULSKA-HULME e TRAXLER, 2005).  

Assim, uma característica importante dos dispositivos móveis é a ubiquidade, 

pois essas ferramentas tecnológicas estão disseminadas em todos os lugares e 

disponíveis em todo momento porque são portáteis e flexíveis (NEDUNGADI e 

RAMAN, 2012), promovendo a mobilidade dos alunos e dos conteúdos. Então, a 

ubiquidade dos dispositivos móveis oferece oportunidades para o desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem transformando-se em uma importante característica 

educacional (RHEINGOLD, 2003). 

A evolução das tecnologias móveis está promovendo o desenvolvimento de um 

novo paradigma educacional denominado de aprendizado móvel por meio do qual os 

conteúdos curriculares podem ser aprendidos com a utilização de desses dispositivos 

(ALLY, 2009). Nesse sentido, é importante ressaltar o potencial impacto positivo que a 

ubiquidade dessas tecnologias promovem na aprendizagem, no engajamento, na 

participação e na colaboração dos alunos durante o processo de ensino e aprendizagem 

(FRIEDEL, BOS, LEE e SMITH, 2013). 

Na aprendizagem em matemática, um dos dilemas relacionados com os 

dispositivos móveis é que os alunos possuem dificuldades em conectar a atividade física 

com as suas notações e símbolos. Então, esses dispositivos permitem que os alunos 

possam abstrair os conceitos matemáticos para as representações algébricas, pois 

providenciam a conexão entre a compreensão física e abstrata dos conceitos. Assim, de 

acordo com Ally (2009), a tecnologia ubíqua dos telefones celulares, dos pads, dos 

smartphones e outros dispositivos móveis possibilitam a presença de atividades 

matemáticas por meio da exploração de experiências cotidianas e atividades 

curriculares. 
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5.1.3.4. Aprendizagem Móvel 

A evolução das tecnologias móveis está promovendo o desenvolvimento de um 

novo paradigma educacional denominado de aprendizado móvel por meio do qual os 

conteúdos curriculares podem ser aprendidos com a utilização de dispositivos móveis 

(ALLY, 2009). Nesse sentido, existe a necessidade de ressaltar o potencial impacto 

positivo que essas tecnologias ubíquas promovem na aprendizagem, no engajamento, na 

participação e na colaboração dos alunos durante o processo de ensino e aprendizagem 

(FRIEDEL, BOS, LEE e SMITH, 2013). 

É importante teorizar sobre a importância da aprendizagem móvel na educação 

como instrumentos mediáticos de apoio à aprendizagem, principalmente, em 

matemática. Assim, primeira etapa para postular uma teoria para os dispositivos móveis 

como instrumentos mediáticos de aprendizagem é discutir sobre as suas características 

em comparação com outros tipos de de aprendizagem. Por exemplo, uma característica 

óbvia, mas essencial deste tipo de aprendizagem está relacionada com o pressuposto de 

que os alunos também aprendem quando estão em movimento. Nesse direcionamento, 

os alunos adquirem o conhecimento em um determinado contexto ao capturam ideias, 

noções e recursos de aprendizagem para aplicá-los e desenvolvê-los em outros 

contextos.  

A aprendizagem móvel pode ser considerada como a capacidade de adquirir 

conhecimentos e habilidades em circunstâncias inovadoras, desafiadoras e 

transformadoras. Esse tipo de aprendizagem está relacionada com as experiências 

cotidianas dos alunos, bem como a sua mobilidade e o seu empoderamento para que 

possam se intergir com o conteúdo educacional, que não está limitado ao ambiente 

escolar. Com a aprendizagem móvel, os alunos são capazes de acessar o conhecimento 

contextual e se interagirem com os outros alunos e professores sem as limitações 

geográficas e temporais (PACHLER, BACHMAIR e COOK, 2009). 

Estudos e investigações no âmbito da aprendizagem apoiada por tecnologias 

móveis têm auxiliado a colocar as instituições educacionais na vanguarda da utilização 

de práticas pedagógicas inovadoras (KUKULSKA-HULME e TRAXLER, 2005). Estas 

práticas pedagógicas procuram atender às demandas e as exigências dos alunos 

referentes à ubiquidade da aprendizagem. 

É fundamental conhecer e avaliar o potencial da aprendizagem para que se possa 

identificar maneiras inovadoras em que a mobilidade pode contribuir para o 

desenvolvimento de experiências contextualizadas de aprendizagem, pois a tecnologia 
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móvel torna possível as interações que ocorrem dentro e fora da sala de aula, ampliando, 

assim, as fronteiras educacionais. 

Então, a aprendizagem móvel pode ser definida como o aprendizado que é 

mediado por meio de dispositivos móveis (VALK, RASHID e ELEDER, 2010). Assim, 

ao colocar a mobilidade da aprendizagem como objeto de análise, é possível 

compreender melhor como o conhecimento e as habilidades dos alunos podem ser 

transferidas para diferentes contextos, como, por exemplo, a casa e a escola e como as 

ferramentas tecnológicas podem ser projetadas para apoiar uma sociedade em que os 

indivíduos em movimento acumulam conhecimento nas atividades realizadas no 

cotidiano. 

O aprendizado móvel pode ser considerado como uma importante oportunidade 

pedagógica para a educação, pois representa o próximo passo no ensino mediado pelas 

tecnologias (WAGNER, 2005). Assim, a aprendizagem móvel é uma inovação 

educacional significante que ocorreu nas últimas décadas (ALEXANDER, 2004). 

Então, existe a necessidade de que a implantação e a implementação da aprendizagem 

móvel seja combinada com os objetivos educacionais (HOLMES, 2006), pois esse 

aprendizado tem o potencial de facilitar o desenvolvimento das atividades curriculares. 

Nesse sentido, é importante utilizar os recursos tecnológicos para fins 

educacionais, pois as escolas estão se transformado por meio da utilização de projetos 

inovadores para o emprego criativo das ferramentas tecnologias (MORAN, 2007) em 

sala de aula. Assim, o aprendizado móvel realizado por meio de dispositivos móveis 

como os telefones celulares e os smartphones podem trazer contribuições para o 

processo de ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos. Nesse sentido, é 

importante analisar os modelos de aprendizagem que podem apoiar este tipo de 

aprendizado. 

Existem diversas possibilidades para aliar a tecnologia à educação, mas é 

necessário que os professores possuam o conhecimento e o domínio do meio utilizado, 

além de criatividade para desenvolver atividades contextualizadas para os alunos. O 

principal objetivo dessa abordagem é incorporar as tecnologias móveis para promover a 

mobilidade na educação por meio de aplicativos específicos e dos recursos disponíveis 

nessas ferramentas tecnológicas. Essa abordagem visa inserir os dispositivos móveis no 

plano de aula para que os alunos possam compartilhar experiências, transformar o 

conhecimento matemático e estimular o interesse nos conteúdo abordados para tornar o 

processo de ensino e aprendizagem agradável para os alunos e para os professores. 



213 
 

5.1.4. Implicações da Utilização dos Dispositivos Móveis para a Educação 

A utilização das tecnologias móveis no processo de ensino e aprendizagem está 

avançando nas instituições escolares. Nesse contexto, as implicações da utilização dos 

disposivos móveis para a Educação estão relacionadas com a Contextualização, 

Mobilidade e Aprendizagem Continuada, Formal e Informal. 

 

5.1.4.1. Contextualização 

Os recursos tecnológicos podem proporcionar o aprendizado dos conteúdos 

matemáticos de maneira interdisciplinar e contextualizada. A interação entre os alunos, 

os professores, as ferramentas tecnológicas e as atividades matemáticas é desencadeada 

por meio de um conjunto de ideias, procedimentos e práticas matemática que estão 

enraizadas em um determinado contexto. 

Nesse sentido, na aprendizagem contextualizada existe a busca pela significância 

do contexto para a elaboração das atividades curriculares por meio de uma abordagem 

crítica dos conteúdos que é extraída das experiências vivenciadas (RAMSDEN, 1997). 

Dessa maneira, o aprendizado pode ser bem sucedido quando pode ser contextualizado. 

A contextualização é facilitada com a utilização dos dispositivos móveis por causa de 

sua característica portátil e personalizada (ALLY, 2005). 

Na aprendizagem contextualizada, os dispositivos móveis utilizados 

conjuntamente com os recursos da Internet apresentam um potencial educacional para a 

investigação de conteúdos curriculares e para o acesso rápido às informações escolares 

(GREENHOW, ROBÉLIA e HUGHES, 2009). Essa abordagem tem como objetivo a 

construção do conhecimento centrado nos alunos (POWELL e KALINA, 2009), pois 

possibilita a interatividade, a comunicação e a contextualização dos conteúdos por meio 

da utilização de recursos tecnológicos em sala de aula. 

Então, essa abordagem deve ser realizada com a utilização de atividades 

contextualizadas por meio de situações-problema de diversos tipos com o objetivo de 

elaborar conjecturas, de estimular a busca de regularidades, a generalização de padrões, 

a capacidade de argumentação e de elementos fundamentais para o processo de 

formalização do conhecimento matemático. De acordo com Naismith et al (2004), neste 

tipo de aprendizagem as informações são retiradas do ambiente sociocultural no qual os 

alunos estão inseridos por meio da utilização dos dispositivos móveis no processo de 

ensino e aprendizagem. 
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5.1.4.2. Mobilidade 

No cenário mundial de constantes mudanças decorrentes da globalização da 

economia e das evoluções tecnológicas, a aquisição do conhecimento é fundamental 

para que os alunos possam atuar como transformadores da sociedade. Desse contexto 

emerge um dos grandes desafios da educação que está relacionado com o acesso à 

aprendizagem permanente à educação, que deve ser disponibilizado para todos os 

segmentos da sociedade (TORRES, 2004). 

Nesse sentido, a utilização dos dispositivos móveis é uma oportunidade para 

superar esses desafios, pois a mobilidade que os alunos adquirem com a utilização 

desses dispositivos permite o seu acesso aos conteúdos curriculares independente da 

data, da hora e do local. De acordo com essa asserção, a mobilidade pode ser 

considerada como a capacidade de os alunos se conectarem com as atividades do mundo 

exterior com o objetivo de estender a sala de aula para além dos muros escolares. 

Assim, o emprego dos dispositivos móveis no ensino e aprendizagem em 

matemática tem o potencial para utilizar essas ferramentas tecnológicas como parte de 

um modelo de aprendizado integrado que é caracterizado pela utilização dos 

dispositivos sem fio que tem um alto grau de mobilidade (AHONEN, JOYCE, LEINO e 

TURUNEN, 2003). Dessa maneira, Naismith et al (2004) argumentam que a mobilidade 

dos dispositivos móveis oferece oportunidades para os alunos desenvolverem atividades 

de aprendizagem em qualquer lugar a qualquer momento, dentro e fora da sala de aula. 

Isto coloca desafios para as práticas de ensino usuais. 

A principal vantagem da utilização das tecnologia móveis é a mobilidade, pois 

permite que os alunos adquiram o conhecimento dentro e fora da sala de aula (KIM et 

al, 2005). Nesse sentido, Roe (2011) afirma que essa abordagem permite que os alunos 

tenham acesso às informações e realizem atividades escolares em ambientes internos e 

externos à sala de aula, tornando-se envolvidos e engajados nas atividades matemáticas 

propostas no currículo escolar. 

 

5.1.4.3. Aprendizagem Continuada, Formal e Informal 

A aprendizagem não está mais restrita aos quatros cantos da sala de aula, pois se 

expande na vida diária dos alunos com a utilização de exemplos retirados do cotidiano. 

Assim, a ampliação da utilização das tecnologias móveis no sistema educacional 

privilegia a conexão entre os ensinos formal e informal. A aprendizagem móvel também 

auxilia na melhoria do processo de ensino e aprendizagem, pois disponibiliza aos alunos 
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o acesso às informações e também ao apoio de diferentes estilos de aprendizagem 

(NAISMITH et al., 2004). 

Os avanços significativos que ocorreram nas tecnologias móveis possibilitam a 

sua utilização nas aprendizagens formal, que ocorre dentro da sala de aula e a informal, 

que acontece em casa ou em ambientes comunitários. Por exemplo, os alunos podem 

utilizar os dispositivos móveis como os telefones celulares e os smartphones para 

acessarem conteúdos curriculares distintos, facilitando, assim, o processo de ensino e 

aprendizagem por causa da rapidez e da comodidade ao acesso às informações em 

qualquer ambiente e em qualquer tempo. 

No decorrer da história, sempre houve uma divisão entre as aprendizagens 

formal e informal. Contudo, vários pesquisadores vêm investigando como a 

aprendizagem móvel pode auxiliar na superação dessa barreira para criar uma ponte 

entre essas aprendizagens. Assim, os dispositivos móveis podem ser utilizados na 

aprendizagem que é desencadeada fora da sala de aula, pois os alunos podem 

desenvolver e aprender os conteúdos matemáticos em ambientes externos à escola 

(ENGLE e GREEN, 2011).  

Similarmente, na aprendizagem continuada não existe interrupções na 

aprendizagem que ocorre nos diferentes ambientes formal e informal. Embora não 

exista, haja definição exata para a aprendizagem continuada, o termo tem sido 

interpretado como a formação contínua de alunos que sejam capazes de se adaptarem à 

sociedade contemporânea que está em rápida e constante transformação (SHARPLES, 

2000). 

Na aprendizagem continuada, os alunos utilizam vários tipos de ferramentas 

tecnológicas de acordo com as oportunidades que surgem, capitalizando sobre as 

principais características que cada ferramenta tem a oferecer para que possam manter a 

continuidade da experiência de aprendizagem que é desencadeada nos ambientes formal 

e informal de aprendizagem (ROZHAN e HANAFI, 2007). Por exemplo, os alunos 

podem desfrutar da mobilidade de um smartphone e a superioridade do teclado de um 

computador de mesa. Nesse direcionamento, ressalta-se que todas as formas de 

educação que os alunos recebem depois de terem completado a educação formal podem 

ser classificadas como parte do processo de aprendizagem continuada. 
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5.1.5. Considerações Finais 

A utilização da tecnologia móvel em educação é um fenômeno recente (CHEN e 

KINSHUK, 2005). Este fato é particularmente verdadeiro com relação ao emprego dos 

dispositivos móveis como os telefones celulares e os smartphones nas aulas de 

matemática. Contudo, oportunidades e desafios emergem para os professores com 

relação à ampliação da disponibilidade dos dispositivos móveis nos ambientes 

educacionais. Existem vantagens na utilização do aprendizado móvel em educação 

(ATTEWELL, 2003), como, por exemplo, melhorar as competências de literacia e 

cálculo, desenvolver experiências de aprendizagem individual e colaborativa, realizar 

aprendizagem informal, desenvolve a concentração por períodos de tempo longos e 

aumentar a autoestima e autoconfiança. 

As ferramentas tecnológicas estão se espalhando em contextos educacionais 

diversos, entre os quais, o ensino e a aprendizagem em matemática. Então, existe a 

necessidade de implementar a utilização dos dispositivos móveis, pois apresentam 

potencialidades para o desenvolvimento do aprendizado dos conteúdos matemáticos 

(COBCROFT, TOWERS, SMITH e BRUNS, 2006). Nesse direcionamento, a utilização 

adequada dos recursos tecnológicos poderá trazer para o processo educativo modos 

criativos na busca do conhecimento que através da informatização possam atender aos 

anseios da sociedade. 

Desta maneira, existe a necessidade de que a utilização de diferentes mídias na 

prática escolar seja integrada com as atividades pedagógicas curriculares, que sejam 

elaboradas com objetivos e estratégias que enriqueçam o processo de ensino e 

aprendizagem por meio da utilização de ferramentas cognitivas tecnológicas. 

Os benefícios da utilização de dispositivos móveis na aprendizagem em 

matemática são a visualização e a resolução de problemas matemáticos em um curto 

período de tempo, a participação ativa no aprendizado, assegurar a correta solução dos 

problemas, colaborar na resolução de problemas matemáticos em sala de aula por meio 

do trabalho conjunto, aprender a qualquer momento e em qualquer lugar, aprender 

vários tópicos matemáticos (ENGLE e GREEN, 2011). 

Assim, os professores que utilizam os recursos tecnológicos em salas de aula 

reconhecem a importância de integrá-los nos planejamentos escolares, pois a sua 

utilização como instrumentos mediáticos de aprendizagem favorece o trabalho 

pedagógico desses profissionais da educação. No entanto, este cenário está se 
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modificando com o emprego dos instrumentos midiáticos de aprendizagem no processo 

de ensino que é desencadeado nas escolas. 

Uma das características desse aprendizado é o aproveitamento dos dispositivos 

móveis em uma variedade de situações cotidianas (YOUSUF, 2007). Existem vantagens 

na utilização do aprendizado móvel em educação, como, por exemplo, melhorar as 

competências de literacia e cálculo, desenvolver experiências de aprendizagem 

individual e colaborativa, realizar aprendizagem informal, desenvolve a concentração 

por períodos de tempo longos e aumentar a autoestima e autoconfiança (ATTEWELL, 

2003). 

Quando abordagens diferentes são utilizadas em sala de aula para comunicar a 

solução de situações-problema matemáticas, existe uma oportunidade de aprendizagem 

para os alunos e também para os professores. A comunicação e a colaboração são 

aspectos importantes do processo de ensino e aprendizagem em matemática. A 

utilização de dispositivos móveis representa oportunidades inovadoras para a 

exploração de diferentes abordagens para as atividades propostas, bem como diferentes 

maneiras de comunicação e representação das soluções apresentadas pelos alunos. 

Essas oportunidades representam um terreno fértil para o aprendizado dos 

alunos que pode ser desenvolvido em sala de aula por meio da utilização de dispositivos 

móveis no processo de ensino e aprendizagem em matemática. Assim, este aprendizado 

não é limitado pela utilização de fórmulas matemáticas, pois inclui a utilização de 

tecnologias para análise de situações-problema, de representações e visualização, bem 

como a comunicação do raciocínio dos alunos. 

As ferramentas tecnológicas como os dispositivos móveis incluem o hardware, 

software ou aplicativos, bem como a maneira como os professores e alunos os utilizam. 

A mediação desencadeada na relação entre os alunos e os dispositivos móveis 

determinam a natureza da atividade matemática e a maneira como os alunos e os 

professores participam na sala de aula. 

Finalizando, é fundamental conhecer e avaliar o potencial da aprendizagem 

móvel e identificar as novas maneiras em que a mobilidade pode contribuir para as 

experiências significativas de aprendizagem, pois a tecnologia móvel torna possível as 

interações dos alunos dentro e fora da sala de aula, ampliando, assim, as fronteiras 

educativas. 

Essa é a teoria que emergiu durante a condução desse estudo mostra que existem 

elementos positivos que corroboram com as 5 (cinco) categorias conceituais, que foram 
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explicitadas na codificação axial, sendo integradas e refinadas para a elaboração da 

categoria central, que originou a teoria proposta neste estudo. 

Essa abordagem permitiu que os dispositivos móveis fossem utilizados como 

instrumentos mediáticos para o ensino de conceitos de funções do primeiro grau. Essa 

abordagem pode ser considerada como uma alternativa metodológica que contribuiu 

para a mobilidade da aprendizagem dos participantes deste estudo de uma maneira 

contextualizada. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: RESPONDENDO A QUESTÃO DE 

INVESTIGAÇÃO 

 

O principal objetivo deste capítulo é apresentar uma resposta obtida para a 

questão de investigação e também as considerações finais sobre este estudo. 

 

6.1.    Questão de Investigação 

A interpretação dos resultados obtidos neste estudo constantes permitiu que a 

professora-pesquisadora respondesse a questão de investigação que norteou este estudo: 

 
Quais são as contribuições que a utilização dos dispositivos móveis como 

instrumentos mediáticos de aprendizagem podem oferecer para o processo 

de ensino do conceito de funções de primeiro grau para alunos do primeiro 

ano do ensino médio? 

 

Ressalta-se que a questão de investigação que direcionou todas as etapas deste 

estudo foi respondida durante o desenvolvimento dos capítulos 3 e 4 desta dissertação. 

Porém, para que a resposta para a problemática deste estudo possa ser efetivamente 

determinada, os resultados da análise dos dados coletados foram interpretados com a 

utilização da triangulação teórica e também por meio da triangulação dos dados com 

base nos pressupostos da Teoria Fundamentada nos Dados. 

 

6.2.      Respondendo a Questão de Investigação 

Para responder a questão de investigação deste estudo, a professora-

pesquisadora realizou o levantamento de material bibliográfico por meio de pesquisas 

em teses, dissertações, livros, capítulos de livros, artigos, periódicos e sites em 

português e inglês para a elaboração da fundamentação teórica e metodológica que 

auxiliou na determinação das possíveis contribuições que os dispositivos móveis 

ofereceram para o processo de ensino e aprendizagem do conceito de funções de 

primeiro grau. 

Em concordância com esse contexto, destaca-se que os dispositivos móveis 

como, por exemplo, o telefone celular e o smartphone, podem ser utilizados como 
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instrumentos mediáticos para a aprendizagem dos alunos, pois estão cada vez mais 

presentes na realização de suas atividades cotidianas. Nesse sentido, os alunos podem 

ser considerados como Nativos Digitais pertencentes à uma geração tecnológica que 

utilizam esses recursos de maneira produtiva e eficiente para realizar pesquisas e buscar 

informações com a utilização da internet. 

Esses dispositivos contribuíram para a interação e a difusão do conhecimento 

matemático por meio de discussões realizadas em sala de aula, que estavam 

relacionadas com o conceito de funções de primeiro grau e com o registro tecnológico 

por meio de fotografias e vídeos das atividades realizadas em ambientes externos à 

escola. 

Dessa maneira, a construção do conhecimento do conceito de função do 

primeiro grau foi desencadeado de modo colaborativo, pois auxiliou o processo 

comunicacional dos participantes que ocorreu em ambientes de aprendizagem, dentro e 

fora da sala de aula, que propiciaram o alcance de resultados positivos. 

Nesse sentido, os dispositivos móveis podem ser considerados como 

instrumentos mediáticos entre os conteúdos matemáticos e os participantes, pois 

auxiliaram o desenvolvimento de habilidades referentes ao conceito de funções como a 

identificação dos dados relevantes em situações-problema distintas para buscar 

possíveis soluções por meio da utilização dos objetos de aprendizagem desses 

dispositivos. 

Nesse direcionamento, os dispositivos móveis também funcionaram como 

ferramentas cognitivas que subsidiaram o desenvolvimento dos processos cognitivos 

dos participantes, pois possibilitaram a realização de pesquisas e a busca de informações 

por meio da Internet. Essa abordagem possibilitou que os participantes se 

transformassem em aprendizes ativos e pesquisadores do próprio conhecimento 

matemático. 

Outra contribuição dos dispositivos móveis está relacionada com a utilização da 

Internet, que possibilitou que os participantes aprendessem e adquirissem o 

conhecimento matemático com a obtenção de informações por meio dos objetos de 

aprendizagem disponibilizados nesses dispositivos. Nesse sentido, essas ferramentas 

tecnológicas facilitaram o processo cognitivo, pois orientaram o desenvolvimento do 

pensamento e do raciocínio, possibilitando um aprendizado dinâmico e ativo dos 

participantes. 
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Dessa maneira, esses recursos tecnológicos envolveram os participantes na 

realização das atividades propostas dentro e fora da sala de aula, pois despertaram o seu 

interesse e proporcionaram a busca pelo conhecimento e pela aprendizagem, auxiliando-

os na elaboração e na resolução de situações-problema presentes no cotidiano. Esses 

dispositivos também ofereceram vantagens logísticas educacionais como, por exemplo, 

a portabilidade do processo de ensino e aprendizagem e a mobilidade e a interatividade 

dos participantes promovidas com a inserção desses dispositivos no ambiente escolar. 

A utilização dos dispositivos móveis também contribuíram para que os 

participantes compreendessem que o emprego dos aplicativos ou objetos de 

aprendizagem desses recursos auxiliaram na mediação do processo de ensino e 

aprendizagem, aprimorando a construção do conhecimento matemático relacionado com 

a conceituação de função do primeiro grau. 

Nesse sentido, os objetos de aprendizagem foram utilizados para promover a 

interatividade entre os participantes na realização das atividades propostas durante o 

período de coleta de dados deste estudo. Essa abordagem despertou os participantes 

para que refletissem sobre o conteúdo matemático, proporcionando a busca e a 

construção de conhecimentos sobre a conceituação de função. 

Dessa maneira, esses objetos foram utilizados para os participantes pudessem 

registrar e analisar as situações-problema matemáticas propostas dentro e fora da sala de 

aula relacionadas com funções de primeiro grau. Esse processo possibilitou a 

organização e a representação gráfica e algébrica dessas situações-problema. 

Adicionalmente, esses participantes comunicaram as soluções encontradas para as 

atividades matemáticas por meio de discussões interativas que contribuíram para o 

desenvolvimento do aprendizado colaborativo dos conteúdos propostos. 

Este estudo também evidenciou que os dispositivos móveis contribuíram para 

que os participantes fossem sujeitos ativos da própria aprendizagem, pois agiram 

reflexivamente sobre os instrumentos tecnológicos que os auxiliaram na realização das 

atividades propostas na aprendizagem móvel. Dessa maneira, esses participantes 

utilizaram esses dispositivos como instrumentos mediáticos da aprendizagem para que 

pudessem interagir com os conteúdos matemáticos dentro e fora do contexto escolar. 

Essa abordagem promoveu o desenvolvimento de uma atitude positiva dos 

participantes em relação à utilização desses recursos, pois perceberam a sua importância 

para auxiliar a aquisição do conhecimento matemático em ambientes distintos. 

Similarmente, os telefones celulares e os smartphones foram úteis para promover a 
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comunicação dos participantes, para registrar as aulas tornando-as mais interessantes e 

motivadoras, para tirar dúvidas e para economizar tempo na realização das atividades 

matemáticas. 

Nesse sentido, os dispositivos móveis permitiram que os participantes 

desenvolvessem uma parceria intelectual com os recursos tecnológicos que foram 

utilizados como instrumentos mediáticos que auxiliaram os participantes a refletirem 

sobre os conteúdos matemáticos por meio da participação social na qual a interação foi 

um componente importante deste processo de ensino e aprendizagem. Assim, a 

interação entre os participantes e os objetos de aprendizagem como, por exemplo, as 

fotos, os vídeos e as gravações, permitiram que os participantes discutissem as ideias 

relacionadas com o conceito de funções do primeiro grau, pois foram encorajados a 

experimentarem alternativas diferenciadas para resolverem as situações-problema 

propostas em contextos de aprendizagem diversos. 

Então, esses dispositivos contribuíram para promover um aprendizado centrado 

nos alunos com a utilização de abordagens metodológicas inovadoras que permitiram 

um intercâmbio interativo de informações entre os participantes. Assim, o telefone 

celular e o smartphone foram utilizados como recursos mediáticos corporificados que 

funcionaram como uma fonte de cognição e apreensão do conhecimento matemático 

que estava situado em ambientes de aprendizagem distintos. 

Neste estudo, a cognição corporificou-se com a utilização dos dispositivos 

móveis que funcionaram como ramificações do corpo e da mente dos participantes para 

a exploração de conceitos concretos de função do primeiro grau. Essa abordagem 

possibilitou que os participantes desse estudo realizassem representações abstratas das 

situações-problema propostas em sala de aula por meio da conexão entre a ação física 

da utilização dos telefones celulares e smartphones com a simbologia e as notações 

matemáticas evidenciadas por meio de representações algébricas e gráficas Assim, a 

tecnologia ubíqua desses dispositivos móveis possibilitaram da elaboração de atividades 

matemáticas curriculares que exploraram a experiências cotidianas dos participantes 

deste estudo. 

Nesse contexto, a aprendizagem dos conceitos de função do primeiro grau foi 

uma experiência vivenciada em um ambiente de aprendizagem que favoreceu a 

realização de discussões colaborativas entre os alunos e a professora-pesquisadora sobre 

a conexão entre os recursos tecnológicos e o conhecimento matemático. Dessa maneira, 

à medida que as atividades curriculares foram realizadas em ambientes diversos, os 
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participantes discutiram e refletiram sobre os conceitos matemáticos relacionados com 

as funções do primeiro grau. Essa abordagem contribuiu para uma aprendizagem 

autônoma e reflexiva dos participantes, tornando-os protagonistas do processo de ensino 

e aprendizagem em matemática, auxiliando-os no desenvolvimento da concentração e 

na melhoraria do engajamento dos participantes na realização das tarefas curriculares 

realizadas dentro e fora do contexto escolar. 

Nesse direcionamento, os dispositivos móveis contribuíram para que os 

participantes vivenciassem a aprendizagem móvel, pois ofereceu flexibilidade na 

realização das tarefas e atividades curriculares. Esse procedimento pedagógico permitiu 

que os participantes avançassem os conteúdos trabalhados de acordo com os seus 

próprios interesses, aumentando a motivação para buscarem oportunidades de 

aprendizagem. 

Em concordâncias com esse contexto, a aprendizagem móvel possibilitou a 

melhoria da qualidade de ensino, pois modificou a natureza dos processos 

metodológicos e pedagógicos utilizados nos ambientes de aprendizagem deste estudo. 

Nesse sentido, a utilização dos dispositivos móveis tornou as aulas divertidas, 

proveitosas, interessantes e interativas, pois promoveram discussões sobre o conteúdo 

de funções do primeiro grau e a sua conexão com situações cotidianas. 

Então, a utilização dos dispositivos móveis promoveu uma transformação no 

comportamento dos alunos que adquiriram conhecimentos matemáticos e desenvolvem 

habilidades com esses instrumentos tecnológicos, pois não estavam limitados pelo 

espaço e pelo tempo, possibilitando o desenvovimento da aprendizagem móvel. Nesse 

direcionamento, a utilização dos dispositivos móveis em sala de aula contribuiu 

positivamente no processo de ensino e aprendizagem em matemática, pois a sua 

utilização aproximou a sala de aula do cotidiano dos participantes, por meio do emprego 

de uma metodologia didático-pedagógica inovadora baseada em mídias emergentes. 

 

6.3.      Considerações Finais 

Ao iniciar esta investigação, a professora-pesquisadora estava curiosa e ansiosa 

para comprovar na prática como seria trabalhar com os dispositivos móveis em sala de 

aula. É importante ressaltar que, durante a realização desta pesquisa, o papel da 

professora e da pesquisadora, muitas vezes se colidiram e se confundiram. Assim, 

algumas dificuldades e dilemas surgiram no decorrer dessa investigação. 
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Houve receios no sentido de ocorrer influências no resultado dessa pesquisa pelo 

fato da pesquisadora ser a professora dos participantes, então a professora-pesquisadora 

percorre um linha tênue entre os dois papéis, e de certa forma uma prática tem impacto 

sobre a outra.  

Dessa maneira, durante a condução deste estudo, a professora-pesquisadora se 

conscientizou de que a educação vem sendo repensada por pesquisadores, 

investigadores, estudiosos e educadores que procuram por meio de novos modelos 

pedagógicos, estratégias, metodologias e técnicas que possam contribuir para a melhoria 

do processo de ensino e aprendizagem. Nesse direcionamento, as escolas procuram 

absorver da sociedade as suas mudanças, para promover uma educação que busca o 

desenvolvimento de indivíduos que possam atuar ativamente na sociedade. 

Contudo, é importante ressaltar que as instituições escolares sempre estiveram 

relacionadas com espaços de aprendizagem fixos, porém, com a utilização das 

tecnologias móveis e da internet, outros ambientes de aprendizagem foram criados para 

ampliar a possibilidade da realização de atividades curriculares em contextos escolares 

externos. Por exemplo, os alunos quando estão conectados à internet com a utilização de 

dispositivos móveis podem aprender qualquer conteúdo, em qualquer tempo e em 

qualquer lugar. 

Dessa maneira, essa abordagem exige que os professores possibilitem a criação 

de espaços de aprendizagem móvel para integrá-los no ambiente escolar, 

proporcionando um processo de ensino inovador para os alunos. Assim, as salas de aula 

podem ser consideradas apenas como um ponto de partida para o início e a conclusão de 

um processo de ensino e aprendizagem baseado na aprendizagem móvel. 

Então, pode-se afirmar que a utilização das ferramentas tecnológicas em sala de 

aula caminha para a convergência, para a integração, para a mobilidade e para a 

multifuncionalidade que visa a elaboração e a realização de atividades distintas por 

meio de um mesmo instrumento tecnológico, como, por exemplo, os telefones celulares 

(MORAN, 2007) e os smartphones. 

Nesse contexto, as ferramentas tecnológicas como os telefones celulares, os 

smartphones e os tablets podem representar possibilidades inovadoras para o processo 

de ensino e aprendizagem que é desencadeado nas salas de aula. Essa abordagem tem 

como objetivo promover a ampliação do conhecimento e o desenvolvimento das 

habilidades dos professores e alunos com relação à utilização das tecnologias nos 

ambientes escolares. 
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Nesse contexto, a tecnologia móvel auxilia no desenvolvimento da elaboração de 

atividades de ensino e aprendizagem (LACINA, 2008) e pode oferecer aos professores 

um entendimento da aplicação das ferramentas tecnológicas e do conhecimento 

profissional, bem como possibilitar a reflexão sobre o processo de aprendizagem 

individual e coletiva (CORBEIL e VALDES-CORBEIL, 2007). 

É importante ressaltar que a utilização dos dispositivos móveis como 

instrumentos mediáticos de aprendizagem necessita pouco apoio técnico ou 

orçamentário, pois a maioria dos alunos possui telefones celulares ou smartphones, que 

disponibilizam o acesso à internet e também a utilização de diversos aplicativos e 

softwares (MARKETT, SANCHEZ, WEBER e TANGNEY, 2006). Essa abordagem 

possibilita a atualização e a expansão do conhecimento dos conteúdos curriculares, pois 

permite uma investigação mais abrangente dos conteúdos matemáticos (BORBA e 

PENTEADO, 2005) propostos em ambientes informatizados de aprendizagem. 

No entanto, destaca-se que a introdução dos dispositivos móveis no processo 

educacional deve ser acompanhada de mudanças nos métodos de ensino, pois existe a 

necessidade de um maior envolvimento e preparação dos professores ao inseri-los em 

seu contexto de atuação. Então, no trabalho pedagógico com esses dispositivos, é 

importante que os professores descubram as suas potencialidades e elaborem estratégias 

de ensino inovadoras. 

Esse contexto possibilitou que esta pesquisa fosse realizada em um ambiente 

tecnológico de aprendizagem com a utilização de dispositivos móveis como os telefones 

celulares e os smartphones como instrumentos midiáticos entre as atividades 

curriculares propostas em sala de aula e o conteúdo matemático sobre o conceito de 

funções do primeiro grau. O objetivo dessa abordagem foi possibilitar a aquisição do 

conhecimento matemático dos alunos por meio da utilização desses dispositivos. 

Nesse ambiente tecnológico de aprendizagem, a professora-pesquisadora 

discutiu com os alunos os princípios básicos de funções do primeiro grau por meio de 

atividades contextualizadas para que os participantes pudessem observar, no dia a dia, 

situações-problema que estivessem relacionadas com esse conteúdo matemático. Por 

exemplo, nas atividades realizadas externamente à sala de aula, os alunos utilizaram os 

telefones celulares e os smartphones para registrarem as situações-problema do 

cotidiano relacionadas com funções do primeiro grau por meio de fotografia, gravações 

e vídeos. Essa mediação foi desencadeada na relação entre os alunos e os dispositivos 
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móveis que determinaram a natureza das tarefas matemáticas e a maneira como os 

participantes realizaram as atividades em sala de aula. 

Assim, a mediação possibilitou a comunicação e a colaboração no processo do 

ensino de conteúdos matemáticos, pois a utilização de recursos tecnológicos foi 

importante no ambiente educacional para o desenvolvimento da aprendizagem 

colaborativa. A utilização desses recursos representou oportunidades inovadoras para a 

exploração de diferentes abordagens para as atividades propostas, bem como diferentes 

maneiras de comunicação e representação das soluções apresentadas pelos participantes 

deste estudo. 

De acordo com esse contexto, os participantes também utilizaram os objetos de 

aprendizagem disponíveis nos dispositivos móveis de maneiras distintas, como, por 

exemplo, para tirar fotos, produzir vídeos, realizar gravações e baixar aplicativos 

(OBRINGER e COFFEY, 2007). Esses objetos de aprendizagem auxiliaram os 

participantes no desenvolvimento de seu processo cognitivo, pois promoveu a aquisição 

do conhecimento matemático dentro e fora da escola, pois foram utilizados como 

ferramentas cognitivas para a aprendizagem do conceito de funções do primeiro grau 

por meio da realização de atividades matemáticas 

Esses dispositivos móveis promoveram um processo de ensino e aprendizagem 

centrado nos alunos, pois a professora-pesquisadora atuou como facilitadora da 

aprendizagem, alterando o seu papel como fonte principal do conhecimento matemático, 

A tecnologia teve um papel importante nesses processo, pois auxiliou o 

desenvolvimento da atividade cognitiva dos participantes por meio da realização de 

atividades interativas e colaborativas. 

Essa abordagem influenciou a maneira como os participantes perceberam o 

papel da tecnologia na educação, pois focalizou as atividades desempenhadas no 

cotidiano, que disponbilizaram oportunidades dinâmicas de aprendizagem. Nesse 

sentido, a utilização das ferramentas tecnológicas representou uma transformação 

conceitual no processo de aquisição do conhecimento matemático dos participantes 

deste estudo. De acordo com esse contexto, os dispositivos móveis podem ser 

considerados como uma extensão dos sentidos dos alunos (BONILLA, 2005), pois por 

meio desses dispositivos ocorre a corporificação do conhecimento matemático durante o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Assim, a cognição pode ser considerada como a ação incorporada por meio da 

interação dos indivíduos com contextos distintos (LACERDA, 2012) como, por 
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exemplo, o político, o social, o cultural, o ambiental, o político e o econômico. Nesse 

sentido, o conhecimento matemático está fundamentado nas experiências vivenciadas 

no cotidiano, sendo que os objetos concretos presentes nesses contextos herdam as 

características do conhecimento matemático que os indivíduos acumularam durante a 

sua existência. 

Dessa maneira, na cognição corporificada, os conceitos matemáticos abstratos 

são baseados nos sistemas perceptuais e na interação dos indivíduos com os seu 

ambientes (LAKOFF e NÚÑEZ, 2000). Essa corporificação é situada e dependente do 

ambiente no qual é realizada, pois as atividades cognitivas estão situadas em um 

determinado contexto, sendo socialmente distribuídas entre os indivíduos por meio de 

sua interação com esses ambientes (LAVE e WENGER, 1993). 

O emprego dos dispositivos móveis no processo de ensino e aprendizagem deste 

estudo foi importante para engajar os alunos nas tarefas matemáticas propostas em sala 

de aula, pois encompassaram a inteligência, a experiência, a atenção e a preferência, que 

favoreceram a motivação e o entusiamo necessários para o desenvolvimento das 

atividades curriculares (LAOURIS e ETEOKLEOUS, 2005). Esse contexto de 

aprendizagem móvel motivou os alunos, mantendo-os focados nas oportunidades de 

aprendizagem que as ferramentas tecnológicas ofereceram (TIENE e LUFT, 2001) 

durante a condução deste estudo. 

No entanto, somente a estimulação oferecida pela tecnologia ou pelos contextos 

tecnológicos não podem ser considerados como condições suficientes para garantir o 

interesse e a motivação. Então, para que se possa assegurar o engajamento dos alunos 

nas atividades propostas em sala de aula, é importante que os professores utilizem 

estratégias pedagógicas diversificadas para minimizar a diminuição do entusisamo e da 

motivação que pode ser causada pelo emprego continuado dos dispostivos móveis 

(LOOI, WONG, SO, SEOW, TOH, CHEN e ZHANG, 2009). 

Nesse sentido, apesar das vantagens que a utilização da aprendizagem móvel e 

dos dispositivos móveis possam oferecer para o processo de ensino e aprendizagem em 

matemática, o emprego dessas tecnologias traz desafios e dificuldades para a sua 

utilização no contexto educacional. Então, é importante que os professores desenvolvam 

estratégias pedagógicas inovadoras para serem utilizadas em sala de aula (CHISHOLM, 

2005). 

Similarmente, existe uma variedade de preocupações sobre a utilização de 

dispositivos móveis no ambiente escolar, que incluem o seu emprego inadequado e 
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inapropriado pelos alunos e objeções dos pais sobre como acomodar os alunos que não 

têm acesso a esses dispositivos ou não possuem as suas versões mais atualizadas. 

Porém, os resultados de pesquisas e investigações nesse campo de estudo mostram que 

os benefícios proporcionados pela utilização dos dispositivos móveis, como os telefones 

celulares e os smartphones, em sala de aula superam essas preocupações (BOS e LEE, 

2013). 

Finalizando, este estudo apresentou as contribuições de uma proposta 

pedagógica relacionada com a utilização dos dispositivos móveis como instrumentos 

mediáticos para o processo de ensino e a prendizagem do conceito de função do 

primeiro grau, que pode fornecer aos professores interessados em trabalhar com 

dispositivos móveis alguns subsídios para que que possam refletir sobre esta prática 

pedagógica. 

Nesse direcionamento, existe a necessidade de que os professores e os 

educadores ampliem as suas competências para lidar com as transformações da ciência 

tecnológica, procurando auxiliar os alunos na construção do conhecimento matemático. 

Assim, a utilização dos recursos tecnológicos nos meios educacionais deve ocorrer com 

a reflexão crítica sobre os questionamentos relacionados com a função da escola e com 

o papel dos professores no processo de ensino dos conteúdos curriculares e da 

aprendizagem dos alunos (BRASIL, 2007). 

Porém, essa (re)construção da educação somente será possível se houver o 

envolvimento dos alunos, dos pais e dos profissionais da educação em busca do 

reconhecimento mútuo que possa abrir caminhos para a experimentação, para a criação 

e para a argumentação que envolva maneiras inovadoras de pensar e agir no mundo 

contemporâneo. Dessa maneira, a educação tecnológica mostra-se útil para formar 

indivíduos críticos e conscientes que participem ativamente da sociedade na qual estão 

inseridos (GRINSPUN, 2001). 

Nesse sentido, os professores e os educadores necessitam adequar-se aos 

avanços e recursos metodológicos respeitando o interesse e a curiosidade dos alunos 

para melhor atendê-los em suas necessidades educacionais. Então, esses profissionais 

poderão perceber que os alunos são capazes de desenvolver novas habilidades com a 

utilização dos dispositivos móveis, podendo transformar a própria realidade para abrir 

novas possibilidades de atuação na sociedade moderna. 
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APÊNDICE I 

 

QUESTIONÁRIO I 

 

1) Idade: ___________________      Gênero:      (   ) Feminino      (   ) Masculino 

 

2) Renda familiar em Reais: 

(   ) Até 830,00  (   ) Dê 831,00 a 1 245,00  (   ) 1 246,00 a 2 490,00 

(   ) 2 491,00 a 4 150 (   ) Mais de 4 150,00  

 

3) Essa é a primeira vez que você cursa o 1º Ano do Ensino Médio? Se não for a 

primeira vez, explique quais foram os motivos que o levaram a cursar esse ano 

novamente? 

______________________________________________________________________ 

 

4) Você já teve contato com o conteúdo de funções? Se sim, quais? Quando? 

______________________________________________________________________ 

 

5) Explique se o conteúdo relacionado com relações e funções é importante para a 

realização de tarefas cotidianas. 

______________________________________________________________________ 

 

6) Você se lembra de ter aprendido algum conteúdo sobre a relação entre duas 

grandezas? Cite exemplos. 

_____________________________________________________________________ 

 

7) Em sua opinião a matemática é importante para desenvolver atividades diárias? Dê 

exemplos. 

______________________________________________________________________ 

 

8) Você já utilizou algum instrumento tecnológico nas aulas de matemática? Quais? 

______________________________________________________________________ 

 

9) Você possui acesso à internet em casa? E na escola? 
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______________________________________________________________________ 

10) Explique porque o acesso à internet é importante. 

______________________________________________________________________ 

 

11) Explique como você realiza esse acesso.  Quais sites você costuma visitar? 

______________________________________________________________________ 

 

12) Você possui página nas redes sociais? Em qual(is) você possui? Explique por que as 

redes sociais são importantes. 

______________________________________________________________________ 

 

13) Você possui telefone móvel? Se sim, ele possui acesso a internet? Se não, explique 

por quê. Qual é o meio de conexão? 

______________________________________________________________________ 

 

14) Qual a importância do telefone celular ou smartphone para sua vida cotidiana? Dê 

alguns exemplos 

______________________________________________________________________ 

 

15) Explique qual é a importância do smartphone ou celular para realizar atividades de 

matemática? 

______________________________________________________________________ 

16) Explique se a utilização excessiva do telefone celular ou do smartphone pode 

prejudicar o ensino e aprendizagem em matemática. Dê alguns exemplos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II 

QUESTIONÁRIO II 

 

1) Explique qual é a importância do smartphone ou do telefone celular para a realização 

de atividades matemáticas? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) Como a utilização do smartphone ou do celular auxiliou você na realização das 

atividades propostas em sala de aula? Você julga esse auxilio importante? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Você teve alguma dificuldade para utilizar o telefone celular ou o smartphone em 

sala de aula? Quais? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) Explique como a utilização do telefone celular ou do smartphone auxiliou você no 

entendimento do conteúdo matemático de funções. Dê alguns exemplos. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE III 

 

ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO DIÁRIO DE CAMPO DA 

PROFESSORA PESQUISADORA 

 

1. Observar, verificar e anotar as maiores dificuldades dos participantes do estudo 

relacionadas com o conteúdo de funções do primeiro grau. 

2. Observar sobre a utilização do telefone celular e do smartphone na discussão de 

situações-problema relacionadas com as funções de primeiro grau. 

3. Realizar um levantamento e anotar os possíveis problemas que dificultam o ensino e 

a aprendizagem dos conteúdos de funções propostos em sala de aula. 

4. Observar os alunos nas aulas desenvolvidas com a utilização do telefone celular e do 

smartphone na discussão das situações-problema propostas no Facebook. 

5. Levantar e anotar as principais dificuldades relacionadas com o tema da pesquisa. 

6. Observar quanto à aceitabilidade da utilização da metodologia proposta direcionada 

para os conteúdos relacionados com as funções de primeiro grau. 

7. Levantar e anotar dificuldades com a utilização do celular como instrumento didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



248 
 

APÊNDICE IV 

 

ROTEIRO PARA AS ATIVIDADES DO REGISTRO DOCUMENTAL 

 

As atividades do registro documental serão realizadas em grupos de 3 ou 4 

alunos e em três momentos distintos: 

Primeiro momento: Os alunos serão convidados a encontrar situações 

matemáticas observadas no trajeto da casa para escola, da escola para casa e também em 

sua própria residência, registrando situações-problema de seu dia-a-dia por meio de 

fotos, vídeos e áudios.  

Segundo momento: em sala de aula, os alunos discutirão sobre as situações-

problema propostas, julgando-as para verificar se possuem relação com algum conteúdo 

matemático. A professora-pesquisadora mediará esse processo para verificar se os 

alunos conseguem perceber se essas situações estão relacionadas com as ideias e noções 

sobre grandezas, relações e funções. 

Terceiro momento: a professora-pesquisadora argumentará com os participantes 

sobre quais das situações-problema apresentadas podem ser consideradas com funções 

de primeiro grau, bem como sobre a sua representação por meio de gráficos, tabelas, 

fluxogramas. 

Durante esse processo, a professora-pesquisadora mediará o processo de 

formalização das situações apresentadas facilitando o envolvimento dos alunos no 

desenvolvimento de outras formalizações para as situações-apresentadas, como por 

exemplo, a utilização de equações de primeiro grau. 
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APÊNDICE V 

 

ATIVIDADES DO REGISTRO DOCUMENTAL 

 

ATIVIDADE I: O CRESCIMENTO DA PLANTA DE FEIJÃO 

Uma criança na pré-escola foi convidada pela professora para plantar uma 

semente de feijão no algodão e regá-la diariamente. Com o passar dos dias foi 

observado que a semente estava germinando e que a cada dia estava crescendo até 

tornar-se uma planta de feijão adulta. 

Considerando o comportamento dessa planta, discuta com seus colegas: 

a) O que aconteceu com a planta? 

b) Nessa situação-problema, qual é a relação existente entre o tempo e o espaço? 

c) Como essa situação-problema pode ser representada graficamente? 

d) Como essa situação-problema pode ser representada matematicamente? 

e) Hoje, em sua casa, utilize o seu telefone celular ou o smartphone para tirar uma 

sequência de fotos ou realizar um vídeo para representar O Crescimento da 

Planta de Feijão. Esse vídeo será apresentado em sala para posterior discussão 

em sala de aula. 

f) Amanhã, no trajeto da escola para a sua casa ou em outros ambientes, tire fotos 

ou realize um vídeo de outras situações similares, trazendo-os para a sala de aula 

para posterior discussão. 

 

ATIVIDADE II: A JARRA DE ÁGUA 

Em uma tarde de muito calor, você e outros quatro amigos encontraram uma 

jarra de água de 2 litros geladinha na geladeira da sua casa. Você verificou que os copos 

disponíveis no armário tinham capacidade de 200ml. Como todos estavam com muita 

sede, foi servida uma rodada da bebida para cada um. 

Considerando o comportamento do líquido na jarra, discuta com seus colegas: 

a) O que aconteceu com a água de dentro da garrafa? 

b) O que aconteceu com os copos antes de serem bebidos? 

c) Nessa situação-problema, qual é a relação existente entre o tempo e o 

espaço? 

d) Como essa situação-problema pode ser representada graficamente? 

e) Como essa situação-problema pode ser representada matematicamente? 
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f) Hoje, em sua casa, utilize o seu telefone celular ou o smartphone para tirar 

uma sequência de fotos ou realizar um vídeo para representar A Jarra de 

Água. Esse vídeo será apresentado em sala de aula para posterior discussão. 

g) Amanhã, no trajeto da escola para a sua casa, ou em outros ambientes, tire 

fotos ou realize um vídeo de outras situações similares a essa, trazendo-os 

para a sala de aula para posterior discussão. 

 

ATIVIDADE III: O CASO DO AUTOMÓVEL ABANDONADO 

(Atividade adaptada de Rosa, Oliveira e Hein, 2000) 

Durante um feriado prolongado, você observou que um automóvel encontrava-se 

com problemas mecânicos graves e foi estacionado e abandonado próximo a sua casa. 

Durante esse período de tempo, você verificou que o automóvel permaneceu parado em 

frente a casa de número 50 da qual rua em que você mora até que na segunda feira as 

autoridades rodoviárias o guinchassem e o levassem para um local adequado para ser 

reparado. 

Considerando-se o feriado prolongado e o automóvel parado, discuta com os seus 

colegas: 

a) O que aconteceu com a posição do carro? 

b) O que aconteceu com o tempo? 

c) Nessa situação-problema, qual é a relação existente entre o tempo e o espaço? 

d) Como essa situação-problema pode ser representada graficamente? 

e) Como essa situação-problema pode ser representada matematicamente? 

f) Hoje, no trajeto da escola para a sua casa, utilize o seu telefone celular ou o 

smartphone para tirar uma foto ou realizar um vídeo para representar O Caso do 

Automóvel Abandonado. Esse vídeo será apresentado em sala de aula para 

posterior discussão. 

g) Amanhã, no trajeto da escola para a sua casa, tire fotos ou realize um vídeo de 

outras situações similares a essa para discussão em sala de aula, trazendo-os para 

sala de aula para posterior discussão. 

 

ATIVIDADE IV: A CORRIDA DE TÁXI 

Um sábado à noite você e os seus amigos saíram de casa para uma festa e 

decidiram retornar de taxi, pois voltariam pela madrugada. O motorista de taxi cobra R$ 

4,50 de bandeirada (valor fixo) mais R$ 0,85 por km rodado. 



251 
 

Considerando que você mora a 18km do local da festa, discuta com seus colegas: 

a) O que aconteceu com o taxímetro a cada km rodado? 

b) O que aconteceu com o valor inicial que estava no taxímetro? 

c) Nessa situação-problema, qual é a relação existente entre o Km e o R$? 

d) Como essa situação-problema pode ser representada graficamente? 

e) Como essa situação-problema pode ser representada matematicamente? 

f) Hoje, ema sua casa, utilize o seu telefone celular ou o smartphone para tirar 

fotos ou realizar um vídeo para representar A Corrida de Taxi. Esse vídeo será 

apresentado em sala de aula para posterior discussão em sala de aula. 

g) Amanhã, no trajeto da escola para a sua casa, ou em outros ambientes, tire fotos 

ou realize um vídeo de outras situações similares, trazendo-os para sala de aula 

para posterior discussão. 
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ANEXO I 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ESCOLA 

 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
ESCOLA ESTUDAL BEATRIZ MARIA DE JESUS 

 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
 
Autorizo os Professores Vanessa Pinheiro Ladeira (Orientanda) e Milton Rosa 

(Orientador) do Mestrado Profissional em Educação Matemática da UFOP a realizarem 

a pesquisa intitulada “O Ensino do Conceito de Funções em um Ambiente Tecnológico: 

uma investigação qualitativa baseada na teoria fundamentada sobre a utilização de 

dispositivos móveis” em sala de aula como instrumentos mediáticos da aprendizagem 

com os alunos do Primeiro Ano do Ensino Médio, de acordo com as tarefas previstas no 

projeto de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

São José da Lapa, MG, _______de Maio de 2014. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

Diretor da Escola Estadual _____________________ 
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ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

ALUNOS 

 

  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Matemática – DEMAT 
Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 
Projeto de Pesquisa: O Ensino do Conceito de Funções em um Ambiente Tecnológico: 

uma investigação qualitativa baseada na teoria fundamentada sobre a utilização de 

dispositivos móveis em sala de aula como instrumentos mediáticos da aprendizagem 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Pais ou Responsáveis 

 
Prezados Pais ou Responsáveis, 

Seu(ua) filho(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “O 

ENSINO DA MATEMÁTICA EM UM AMBIENTE DE APRENDIZAGEM COM 

TECNOLOGIA: uma investigação qualitativa sobre a utilização dos telefones celulares 

e smartphones em sala de aula como um instrumento mediático de aprendizagem. 

Os objetivos desta pesquisa são: 

1. Melhorar o entendimento do conteúdo funções do primeiro grau por meio da 

utilização do smartphone como um instrumento mediático no processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos. 

2.Criar práticas pedagógicas inovadoras mais dinâmicas e que se ambientalizem com o 

universo dos jovens no ensino médio, atendendo as expectativas dos parâmetros 

curriculares nacionais de matemática. 

Informo que a participação nessa pesquisa ocorrerá por meio da realização das 

atividades relacionadas ao projeto e também por meio de respostas dadas a dois 

questionários aplicados no início e no final da pesquisa e a participação em aulas 

diferenciadas utilizando o smartphone como ferramenta de aprendizagem em 

matemática. A colaboração para o desenvolvimento dessa pesquisa é totalmente 

voluntária, pois o(a) aluno(a) pode escolher não responder a qualquer uma ou todas as 

perguntas apresentadas no questionário, podendo a qualquer momento, desistir de 

participar desse estudo. O(a) aluno(a) terá o seu anonimato garantido, pois serão 

utilizados códigos no lugar de nomes e assim, as informações analisadas não serão 
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associadas ao nome dos alunos em nenhum documento, relatório e/ou artigo que seja 

resultante desta pesquisa. Informo que V.Sas. terão em mãos uma cópia deste termo e 

poderão tirar dúvidas, quando necessário, juntamente à pesquisadora responsável e ao 

seu orientador. 

Todo o material utilizado nessa pesquisa, exceto aqueles que forem incinerados durante 

a sua condução, ficarão sob a guarda da Coordenação do Mestrado Profissional em 

Educação Matemática, sob responsabilidade do professor-orientador Dr. Milton Rosa, 

que será guardado em armários apropriados e inacessíveis aos demais professores e 

alunos. Esse material ficará armazenado pelo prazo de cinco anos, quando será 

incinerado. Esses procedimentos garantem a confidencialidade dos dados coletados 

nesse material durante a condução desse estudo. Para esclarecimentos de dúvidas éticas, 

o endereço para contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, sala 29, 

CEP:35400-000, Ouro Preto – MG, Brasil, telefone: (31)3559-1368, e-mail: 

CEP@propp.ufop.br. 

 

____________________________________ 
Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP 
Fones: (31) 3559-1700 ou 3559-1724 / e-mail: milton@cead.ufop.br 

 

Para ser preenchido pelos pais ou responsáveis 

 

Eu, __________________________________________________, autorizo o 

aluno,________________________________________________ a participar da 

pesquisa. 

 

____________________________, _____ de ______________de 2014. 

 

_______________________________ 
Assinatura dos pais ou responsáveis 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil 
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ANEXO III 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS PAIS 

OU RESPONSÁVEIS 

 

  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

Universidade Federal de Ouro Preto 
Instituto de Ciências Exatas e Biológicas - ICEB 

Departamento de Matemática – DEMAT 
Mestrado Profissional em Educação Matemática 

 
Projeto de Pesquisa: O Ensino do Conceito de Funções em um Ambiente Tecnológico: 

uma investigação qualitativa baseada na teoria fundamentada sobre a utilização de 

dispositivos móveis em sala de aula como instrumentos mediáticos da aprendizagem 

 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os Pais ou Responsáveis 

 
Prezados Pais ou Responsáveis, 

Seu(ua) filho(a) está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “O 

ENSINO DA MATEMÁTICA EM UM AMBIENTE DE APRENDIZAGEM COM 

TECNOLOGIA: uma investigação qualitativa sobre a utilização dos telefones celulares 

e smartphones em sala de aula como um instrumento mediático de aprendizagem. 

Os objetivos desta pesquisa são: 

1. Melhorar o entendimento do conteúdo funções do primeiro grau por meio da 

utilização do smartphone como um instrumento mediático no processo de ensino e 

aprendizagem de conteúdos matemáticos. 

2.Criar práticas pedagógicas inovadoras mais dinâmicas e que se ambientalizem com o 

universo dos jovens no ensino médio, atendendo as expectativas dos parâmetros 

curriculares nacionais de matemática. 

Informo que a participação nessa pesquisa ocorrerá por meio da realização das 

atividades relacionadas ao projeto e também por meio de respostas dadas a dois 

questionários aplicados no início e no final da pesquisa e a participação em aulas 

diferenciadas utilizando o smartphone como ferramenta de aprendizagem em 

matemática. A colaboração para o desenvolvimento dessa pesquisa é totalmente 

voluntária, pois o(a) aluno(a) pode escolher não responder a qualquer uma ou todas as 

perguntas apresentadas no questionário, podendo a qualquer momento, desistir de 

participar desse estudo. O(a) aluno(a) terá o seu anonimato garantido, pois serão 

utilizados códigos no lugar de nomes e assim, as informações analisadas não serão 
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associadas ao nome dos alunos em nenhum documento, relatório e/ou artigo que seja 

resultante desta pesquisa. Informo que V.Sas. terão em mãos uma cópia deste termo e 

poderão tirar dúvidas, quando necessário, juntamente à pesquisadora responsável e ao 

seu orientador. 

Todo o material utilizado nessa pesquisa, exceto aqueles que forem incinerados durante 

a sua condução, ficarão sob a guarda do professor-orientador Dr. Milton Rosa, em sua 

sala de trabalho no CEAD, que será guardado e trancado em arquivo físico de aço 

apropriado para esse fim, tornando-se inacessíveis para os alunos e demais professores. 

Esse material ficará armazenado pelo prazo de cinco anos, quando será incinerado. 

Esses procedimentos garantem a confidencialidade dos dados coletados nesse material 

durante a condução desse estudo. Para esclarecimentos de dúvidas éticas, o endereço 

para contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) é Campus Universitário 

Morro do Cruzeiro, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, sala 29, CEP:35400-000, 

Ouro Preto – MG, Brasil, telefone: (31)3559-1368, e-mail: CEP@propp.ufop.br. 

 

____________________________________ 
Prof. Dr. Milton Rosa 

Centro de Educação a Distância – CEAD / UFOP 
Fones: (31) 3559-1700 ou 3559-1724 / e-mail: milton@cead.ufop.br 

 

Para ser preenchido pelos pais ou responsáveis 

 

Eu, __________________________________________________, autorizo o 

aluno,________________________________________________ a participar da 

pesquisa. 

 

____________________________, _____ de ______________de 2014. 

 

_______________________________ 
Assinatura dos pais ou responsáveis 

 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFOP) 

Campus Universitário – Morro do Cruzeiro – 35.400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil 
 


