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desconhece tudo isso. Toda a nossa dignidade consiste, 
pois, no pensamento. Daí que é preciso nos elevarmos, e 
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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa objetivou o desenvolvimento de uma compreensão sobre o que 

gera uma sucessão de ações dos alunos em uma atividade de construção de 

carrinhos e em uma corrida que envolveu a mobilização e a aplicação de 

conceitos matemáticos e físicos. A pesquisa estuda as ações e interações dos 

participantes nessa atividade. O planejamento e a condução da atividade se 

fundamentam no conceito de experiência de Dewey (2010; 1979). Os 

participantes foram a professora pesquisadora e os estudantes do nono ano de 

uma escola pública no interior de Minas Gerais. A coleta de dados foi feita no 

ano de 2013, em um período de quatro meses distribuídos em 43 aulas, por 

meio de gravações em áudio-vídeo, fotografias, diário de campo da 

pesquisadora e trabalhos dos estudantes. A análise de conteúdo (CHARMAZ, 

2009) foi utilizada para a interpretação dos dados. Os resultados construídos 

mostram que a sucessão de ações aconteceu em uma dinâmica, inter-

relacionando as categorias de análise: proposta, desafio, interações, sucessão 

das ações dos alunos e aplicação de conceitos. Esses resultados 

proporcionaram a construção de um diagrama que fez uma sintetize entre 

essas categorias e a nossa compreensão do processo de aprendizagem que 

deduzimos nessa experiência de carrinhos com ensaios das ideias deweyanas. 

 

Palavras-chave: corrida de carrinhos, experiência deweyana, aprendizagem, 

mobilização de conceitos. 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

 

This research had as its objective the development of an understanding 

concerning the results of a succession of student actions in an activity of toy car 

construction and racing involving the mobilization and application of 

mathematics and physics concepts. The present thesis analyzes the actions 

and interactions of the participants in this activity. The planning and execution of 

the activity are based on Dewey's (2010; 1979) concept of experience. The 

participants were the teacher-researcher and ninth grade students from a public 

school in the state of Minas Gerais. The data was collected in 43 class days, 

over a period of four months, by means of audio-video recordings, photographs, 

the researcher's field journal and students' papers. Content analysis 

(CHARMAZ, 2009) was used for data interpretation. The results constructed 

from these interpretations show that the sequence of actions took place in a 

dynamic that combined the categories of analysis: proposal, challenge, 

interactions, succession of student actions and application of concepts. These 

results provided a basis for the construction of a diagram that represents a 

synthesis between these categories and our comprehension of the learning 

process − which we deduced from this experience with toy cars performed in 

light of our interpretation of Dewey. 

 

Keywords: toy car race, Dewey's concept of experience, learning, mobilization 

of concepts. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Tenho formação em Licenciatura Plena de Matemática e acredito ter 

vocação para a docência. Um professor de Física do curso de Matemática 

exerceu muita influência em minhas relações com essa disciplina. Ele 

trabalhava com a Física voltada para exemplos práticos, fazendo 

demonstrações para construir conceitos físicos, aplicando, assim, os conceitos 

trabalhados. Por isso, passei a desenvolver um gosto especial em estudar essa 

disciplina. Quando me formei em Matemática, continuei meus estudos, 

buscando especialização em Física. O campo de trabalho para professores 

recém-formados em Física era mais acessível do que para professores de 

Matemática. Além de atuar na área de Matemática, seguindo o exemplo de 

meu professor, lecionei Física procurando aplicações para os conceitos 

trabalhados, também de forma demonstrativa e com uso de materiais do tipo 

recicláveis ou de baixo custo. No entanto, como minha formação inicial é em 

Matemática, fiz vários concursos nessa área e fui reduzindo a minha atuação 

na área de Física e, claro, fazia mais sentido continuar meus estudos outra vez 

na Matemática. Após a minha seleção para o Mestrado Profissional em 

Educação Matemática, conversando com o meu orientador, decidimos que 

minha atividade de campo estaria atrelada a conceitos de Física, dado que 

nosso estudo giraria em torno da construção e corrida de carrinhos.  

A ideia de desenvolver esta pesquisa com a construção de um carrinho 

teve origem em uma demonstração que eu costumava fazer em minhas aulas 

de Física com a intenção de desenvolver o conceito de aceleração. Esse 

carrinho, construído por mim, estava associado a um sistema de gotejamento. 

Quando empurrado, ele soltava gotas de detergente vermelho. Os espaços 

entre as gotas eram analisados servindo como base para desenvolver uma 

compreensão do conceito de aceleração. O carrinho pode ser visto na FIG. 1. 
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Em geral, eu notava um maior envolvimento dos alunos em situações 

como essa, e, consequentemente, eles apresentavam maior acerto em 

questões de provas que se relacionavam a essa conceituação de aceleração. 

Motivados em compreender melhor algumas das possíveis contribuições 

educacionais dessa atividade com o carrinho, incluindo o aprendizado no nono 

ano, tanto em Ciências quanto em Matemática, decidimos tornar essa atividade 

uma experiência de nossa pesquisa de Mestrado. 

Embora tenha tido caráter experimental, essa atividade ficou longe de 

ser um experimento demonstrativo como acontecia em minhas aulas de Física. 

Esse tipo de experimento demonstrativo tem seus benefícios como pude 

observar em minhas práticas, mas acaba por limitar os alunos. Campos e 

Araújo (2009, p. 2) afirmam: “Desse modo, o estímulo à criatividade dos alunos, 

as tomadas de decisões em diversas situações e até a possibilidade de erros 

com a consequente mudança de estratégia são descartados.” 

 A falta de conexão entre os conceitos matemáticos usados para 

resolver problemas e os fenômenos físicos, tratados por Lozada (2007), é mais 

um motivo que nos levou a desenvolver essa atividade em que o aluno passa 

por formalidades acadêmicas, mas também por relações entre as suas 

observações e os seus conhecimentos. 

Várias adaptações foram feitas em relação à condução dos alunos do 

Ensino Médio nos experimentos da Física, para que essa experiência estivesse 

voltada para a pesquisa com alunos de nono ano de uma escola pública. 

Figura 1 – Carrinho montado para aula 
de Física, com sistema de gotejamento. 

Fonte: Autora. 
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Realizamos, por duas vezes, essa atividade de carrinhos com alunos do nono 

ano, no ano de 2012 – que antecedeu ao ano da pesquisa –, nessa mesma 

escola. Com o intento de levá-los, em algum tempo, ao conhecimento científico 

adequado, avaliamos as consequências da nossa experiência em Dewey: 

 

É absurdo, portanto, argumentar que processos similares aos 
estudados em laboratórios e institutos de pesquisa não façam 
parte do escopo da educação baseada na experiência. Não se 
discute que os menos experientes não podem estudar fatos e 
princípios científicos do mesmo modo que são estudados por 
especialistas. Porém, isso não exime o educador da 
responsabilidade de utilizar as experiências presentes de modo 
a poder levar o aluno, gradualmente, a experiência de ordem 
científica através da extração de fatos e leis nelas contidas. 
(DEWEY, 2010, p. 83) 

 

O planejamento da pesquisa de campo foi baseado nas referências de 

Dewey (2010), nas orientações dos PCN’s (BRASIL, 1998) e se guiou por fatos 

observados nas duas aplicações que antecederam a pesquisa. Ele foi 

construído pelo princípio da continuidade da experiência com interação, 

considerando-se, sobretudo, que a experiência deve ser de qualidade 

educacional, uma vez que essa continuidade da experiência de qualidade 

sempre prepara o aluno para futuras experiências. Esse planejamento teve, 

pois, a função norteadora e foi se modificando para valorizar as aprendizagens 

que surgiam entrelaçadas à experiência que foi considerada como foco.  

Em relação à hierarquia de conteúdos programáticos, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN’s de Matemática 5ª à 8ª Séries (BRASIL,1998) – 

defendem que ela não deve ser tão rígida como tradicionalmente vem sendo 

apresentada. Isso vem ao encontro de nossa proposta, que não apresentava, 

de antemão, todo o conteúdo que seria desenvolvido. O que previmos em 

relação ao conteúdo de Matemática era aplicar arredondamento, média 

aritmética, mudança de unidades de medida de distância, regra de três, razão, 

proporção, tratamento de informações. Era também previsto em relação a esse 

conteúdo ter habilidade em fazer medidas, verificar erros de medidas e usar 

velocidade. Fizemos previsão de desenvolver não só esses conteúdos que são 

instrumentos da Física, mas também de desenvolver outros conceitos: atrito, 

aceleração e tempo de reação. Para o 4º Ciclo, os PCN’s têm a seguinte 

orientação: 
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A utilização dos instrumentos de medida é fundamental para 
iniciar a exploração dos significados e usos de termos como 
algarismo duvidoso, algarismo significativo, ordem de 
grandeza, erro de medição e arredondamento. Neste ciclo, o 
trabalho com essas noções pode ficar restrito às primeiras 
aproximações, reservando para o Ensino Médio seu 
aprofundamento. Ao discutir esses conceitos, o aluno poderá 
perceber que todas as medidas são inevitavelmente 
acompanhadas de erros, identificando uma dimensão da 
Matemática que é o trabalho com a imprecisão. (BRASIL, 1998, 
p. 85) 

 

Como tínhamos a previsão de que os estudantes fariam Tratamento de 

Informações com os dados de seus carrinhos, verificamos nos PCN’s de 

Matemática: 

 

Organização de dados e construção de recursos visuais 
adequados, como gráficos (de colunas, de setores, 
histogramas e polígonos de frequência) para apresentar 
globalmente os dados, destacar aspectos relevantes, sintetizar 
informações e permitir a elaboração de inferências. (BRASIL, 
1998, p. 90) 

 

Objetivamos, além de apenas analisar os possíveis conteúdos a utilizar 

na experiência com carrinhos em uma corrida, ajudar na mobilização de seus 

conhecimentos ao enfrentarem as situações de desafios surgidas. Buscamos 

propiciar à experiência situações nas quais os alunos se relacionassem e 

interagissem com liberdade de explicitarem suas emoções, opiniões e 

decisões, habilidades importantes de se desenvolver ao longo de suas vidas.  

A atividade teve duas propostas principais para os alunos do nono ano: 

a montagem de carrinhos eficientes para uma corrida em uma rampa da 

escola; o desenvolvimento de um critério para prever uma classificação dos 

carrinhos na corrida utilizando a Matemática – construído a partir de distância e 

tempo. Ela foi realizada em quatro etapas: 1) a montagem dos carrinhos; 2) a 

medida de tempo dos carrinhos em suas pistas; 3) o desenvolvimento dos 

critérios e das classificações; 4) as corridas e uma avaliação delas. 

Interessados em entender as possibilidades das contribuições 

educacionais dessa atividade com o carrinho, incluindo o aprendizado no nono 

ano, tanto em Ciências quanto em Matemática, tornamos essa atividade o foco 

de nossa pesquisa de campo. Tivemos, assim, como objeto da pesquisa as 
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sucessões das ações dos alunos com a mobilização de seus conhecimentos na 

aplicação de conceitos matemáticos e físicos, por meio da construção e da 

corrida de carrinhos. 

Nosso objetivo foi desenvolver uma compreensão sobre o que gera as 

sucessões das ações dos alunos com mobilização de conhecimentos na 

aplicação de conceitos matemáticos e físicos em uma atividade de construção 

e corrida de carrinhos, que foi planejada e conduzida com um olhar de 

aprendizagem fundamentada em experiência deweyana.  

A questão norteadora de nossa pesquisa, portanto, pode ser traduzida 

com as seguintes palavras: Quais situações na atividade de construção e 

corrida de carrinhos levavam à mobilização dos conhecimentos dos alunos ao 

aplicarem conceitos matemáticos e físicos? 

A pesquisa tem como referencial teórico as ideias educacionais de John 

Dewey (2010; 1979), principalmente no que se refere à experiência.  

A análise foi feita em termos de codificação e categorização dos dados 

coletados na pesquisa de campo. Três categorias: proposta, sucessão das 

ações dos alunos e aplicação de conhecimentos emergiram para completar o 

entendimento das categorias principais – desafio e interação – no processo de 

aprendizagem com o olhar deweyano. Tendo em vista nosso objetivo da 

pesquisa, constatamos um processo de aprendizagem que inter-relaciona 

todas essas categorias. Entendemos que esse processo tem fluidez se passar 

por interações de diversas naturezas, sendo elas responsáveis pela 

mobilização e aplicação de conhecimentos por parte dos alunos, tanto para o 

reconhecimento da proposta como desafio quanto para o enfrentamento desse 

desafio. Em consequência disso, esse enfrentamento do desafio resulta em 

preparação do aluno para experiências futuras. Ao educador cabe o importante 

papel de encaminhar as interações para que elas proporcionem as 

mobilizações e aplicações de conhecimentos pelos alunos. 

Os quatro capítulos que se seguem tratam, respectivamente, do 

referencial teórico, dos métodos e procedimentos, da aplicação da atividade de 

construção e corrida de carrinhos e dos resultados da análise de conteúdo.  

O primeiro capítulo trata do referencial teórico e expõe um pouco sobre 

Dewey, acerca da sua influência no Brasil. Nele, fazemos uma abordagem de 
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pontos importantes que levantamos como base para o que entendemos de 

uma escola deweyana. 

No segundo capítulo, identificamos os participantes, o local e o período 

de aplicação da pesquisa de campo. Descrevemos a utilização dos 

instrumentos de coleta de dados e discorremos sobre os métodos e 

procedimentos usados para realização da atividade da pesquisa de campo.  

No terceiro capítulo, fizemos uma breve apresentação do 

desenvolvimento da atividade. Tal apresentação se refere à aplicação da 

atividade em quatro etapas: 1) a montagem dos carrinhos; 2) a medida de 

tempo dos carrinhos em suas pistas; 3) o desenvolvimento dos critérios e das 

classificações; 4) as corridas e uma avaliação delas. 

O último capítulo – Resultados da análise de conteúdo – trata dos 

métodos e procedimentos de análise e de uma análise qualitativa que abordou 

três temas – a participação do professor de Educação Física; a ideia de 

aceleração; fatores que giraram em torno da criação de critérios para prever os 

resultados da corrida e em torno de procedimentos para executar a corrida – 

que encontramos como possíveis indicadores de uma experiência deweyana. 

Há, nesse último capítulo, nossas observações relativas a cada tema em um 

processo que estaria constituído de: proposta, desafio, interações, sucessão 

das ações dos alunos e aplicações de conceitos. 

Nas considerações finais, retomamos a questão, o objeto e o objetivo 

desta pesquisa; exemplificamos o processo de mobilização de conhecimentos 

com dados da análise de conteúdo e concluímos que a vida é um continuum de 

preparações para desafios em futuras experiências até que esses desafios 

sejam enfrentados e se tornem a preparação para outros desafios em outras 

futuras experiências. 

 
  



19 
 

 

CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

John Dewey, ilustre filósofo da educação, é o aporte teórico nesta 

pesquisa. Apresentamos na primeira seção, informações biográficas e 

heranças de sua obra na educação brasileira e, na segunda seção, uma 

abordagem de duas obras – Experiência e Educação e Democracia e 

Educação –, com interesses voltados para orientar nossa pesquisa de campo e 

nossa análise.  

 

 

1.1- John Dewey: informações biográficas e heranças de sua obra 
na educação brasileira 

 

 

John Dewey teve participação em mudanças econômicas e culturais 

vividas por seu país. Tais acontecimentos e também sua orientação religiosa 

se refletem em seu legado de trinta e sete livros. Doutorou-se em 1884, tendo a 

sua tese tratado da psicologia de Emmanuel Kant. Foi influenciado em sua 

formação pela convivência com importantes estudiosos de filosofia, ciências e 

psicologia. Registram Teitelbaum e Apple (2001, p. 197): “Dewey concebia o 

papel do filósofo como engajado intimamente na crítica social e não como 

participando em exercícios abstratos de contemplação que permanecem 

dissociados da moralidade prática.” 

Ele vê na escolarização o caminho para o desenvolvimento intelectual e 

social. Portanto, para ele a escola é a vida e não preparação para viver. Por 

consequência, Dewey cria a Escola Laboratório de Chicago em 1896 e assim 

“inaugurou, na história da humanidade, a prática experimental em educação 

escolar.” (MARTINS, 2007, p. 155). 

Visto como um ícone no desenvolvimento da educação, Dewey inspira 

alguns momentos da educação no Brasil. Os autores Souza e Martineli (2009) 

tratam de dois momentos da trajetória histórica na educação brasileira com 

influência deweyana. O primeiro momento vai de 1930 a 1950 com a Escola 

Nova e destaque para a figura do brasileiro Anísio Teixeira por ter sido aluno 
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de John Dewey na Universidade de Columbia – em Nova Iorque – e por ter 

sido tradutor e difusor das ideias de Dewey no Brasil. 

O segundo, na década de 1990, aponta a noção de Professores 

Reflexivos, trazida indiretamente, através de Antônio Nóvoa (Portugal), Donald 

Shön e Peter McLaren (Estados Unidos). No processo de redemocratização do 

Brasil, pós-Ditadura Militar (1964 a 1985), alguns autores tentam justificar 

mudanças teóricas através das ideias de Dewey, mas essas mudanças são 

apenas parciais e “o Dewey crítico do liberalismo não é convocado em nenhum 

momento”, como afirmam Souza e Martineli (2009, p. 165). Segundo esses 

autores, o Brasil segue as orientações das políticas internacionais embora 

apresente uma teoria muito diferenciada, a qual fica marcada por uma linha 

construtivista nos documentos como o Plano Diretor de Reforma do Aparelho 

do Estado (1995) no governo de Fernando Henrique Cardoso, a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN’s-1998). 

Borges (2008) trata da influência de Dewey no Brasil no que diz respeito 

a três das políticas educacionais relacionadas ao movimento dos educadores 

de esquerda, às reformas no governo de Fernando Henrique Cardoso de 1995 

a 2002 e às conferências internacionais sobre a educação, com destaque para 

o Relatório de Jacques Dellores no debate educacional do Brasil de 1990. 

Dewey já registrava, em seus escritos do início do século XX, as necessidades 

de mudanças na educação. Por isso, os avanços encontrados nessas políticas 

educacionais no que se esperava para educação não foram tão novos. Essas 

solicitações feitas por esses educadores se dividem em cinco itens: melhoria 

da qualidade, qualificação profissional, democratização de gestão, 

financiamento e ampliação da escolarização obrigatória. 

O eixo principal das ideias de Dewey nunca inspirou o sistema educativo 

de seu país. E também não foi consolidado no Brasil. Contudo, de acordo com 

Souza e Martineli (2009, p. 170), “seu pensamento até hoje provoca 

inquietação nos meios acadêmicos e científicos, instigando o desenvolvimento 

de novas pesquisas”. Ficamos, assim, interessados em participar dessa 

inquietação e em ensaiar suas ideias educacionais sobre experiência e 

democracia.  
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Em seguida, fizemos uma abordagem sobre o que entendemos de uma 

escola deweyana. 

 

 

1.2- John Dewey e educação como Experiência  

 

 

Em Democracia e Educação, Dewey (1979) expõe uma filosofia que 

mostra “desenvolvimento democrático em suas relações com o 

desenvolvimento do método experimental [...] e analisa as mudanças de 

matéria e método na educação que esses desenvolvimentos determinam.” 

(DEWEY, 1979, p. XXVII). Nessa obra, o autor deixa vestígios do que seria a 

sua filosofia da experiência. Já em Experiência e Educação, Dewey (2010) 

desenvolve um paralelo constante entre a escola tradicional e a progressista, 

discordando dos meios pelos quais se desenvolve a escola tradicional. 

Entretanto, também critica a formação da escola progressista, sem uma 

filosofia própria, opondo-se à tradicional. Discorre, na referida obra, sobre suas 

ideias, que complementam as ideias da escola progressista e que permeiam 

sua filosofia da experiência de qualidade em continuidade com interação.  

Como Dewey (1979), consideramos que a sobrevivência da espécie 

humana, ao longo dos tempos, tem ocorrido por renovação ou adaptação 

contínua de seus hábitos e costumes. E isso se deve à experiência vivida pelos 

grupos sociais mais velhos e transmitida aos imaturos. É necessária uma 

convivência social para que os humanos possam desenvolver a capacidade de 

refletir sobre suas experiências não só para continuá-las, mas também para 

transmiti-las. À medida que evolui, a sociedade aumenta a sua complexidade 

em conhecimentos e vivências, e se faz necessária uma educação institucional 

e intencional.  A educação reduz, portanto, a distância entre a experiência 

vivida pelos mais velhos e o potencial de vida dos mais novos. A escola tem 

sido um lugar importante nesse processo, mas ainda tem muito a desenvolver. 

Não se pode tornar o ambiente escolar uma experiência dissociada dos 

acontecimentos e da necessidade da vida dos indivíduos, como alerta Dewey: 

 



22 
 

 

À proporção que a sociedade se torna mais complexa em 
estrutura e recurso, aumenta a necessidade do ensino e 
aprendizado formais ou intelectuais. E quando progridem o 
ensino e aprendizado formais, surge o perigo de criar-se 
indesejável separação entre a experiência adquirida em 
associações mais diretas e a adquirida nas escolas. (DEWEY, 
1979, p. 10). 

 

 Em seguida, apresentaremos consecutivamente a escola tradicional e a 

progressista, inserindo, nesta última, os complementos da filosofia da 

experiência de Dewey (2010) e os traços da experiência desenvolvida em uma 

educação com a democracia, deixados por Dewey (1979). Essa democracia 

visa à evolução social mais justa. O filósofo fala de atribuições para a educação 

democrática que, assim, são importantes para a experiência educativa e soam 

muito atuais: 

 

[...] que o objetivo da educação é habilitar os indivíduos a 
continuar sua educação – ou que o objetivo ou recompensa da 
educação é a capacidade para um constante desenvolvimento. 
Mas esta ideia só se pode aplicar a todos os membros de uma 
sociedade quando há mútua cooperação entre os homens e 
existem convenientes e adequadas oportunidades para a 
reconstrução dos hábitos e das instituições sociais por meio de 
amplos estímulos decorrentes da equitativa distribuição de 
interesses e benefícios. E isso significa sociedade democrática. 
(DEWEY, 1979, p. 108). 

 

  Dewey (2010) comenta a tendência que temos de definir tudo como oito 

ou oitenta1, o que não é diferente na filosofia educacional. “Temos o costume 

de formular nossas crenças em termos de ou isso ou aquilo, entre os quais não 

há possibilidades intermediárias.” (DEWEY, 2010, p. 19, ênfase do autor). 

Todavia, quando analisa a escola progressista, ele mostra que ela se firmou 

também nas oposições do ou isso ou aquilo, e não na construção da própria 

filosofia. Dewey acredita que deve surgir uma filosofia mais elaborada que a 

dos extremos e que valorize a experiência entre pessoas na educação. Sente, 

desse modo, a necessidade de outra teoria que não abandone completamente 

o velho e que não seja apenas o seu oposto. Concebe que “a nova Filosofia da 

                                                             
1
 É comum usarmos o número sete como número da sorte. “À semelhança do número sete, oito 

também é usado em sentido metafórico, como na expressão ”oito ou oitenta”, significando tudo 
ou nada.” (SILVA, 2009, p. 726-727) 
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Educação está comprometida com algum tipo de filosofia empírica e 

experimental.” (DEWEY, 2010, p. 26). 

Dewey opta por uma escola progressista mais humanista e democrática, 

da qual os seus integrantes participam ativamente. Essa escola em constante 

mudança organiza o controle social, tomando decisões de cunho coletivo, com 

planejamento adequado e com código de conduta, mas sem reduzir a liberdade 

individual. O educador, nessa concepção, recebe atribuições como a de ser 

líder, direcionador das experiências, condutor das interações, mantenedor de 

um planejamento maleável. O aluno, por sua vez, é levado a experimentar 

aquilo que ele é capaz de desenvolver. A matéria tem valor educativo e não 

intrínseco, sendo valorizado todo conhecimento que surge com a lição 

principal. Consequentemente, a escola progressista é mais complexa que a 

escola tradicional. 

De acordo com Dewey, a escola tradicional é rígida por sua autocracia 

limitando a participação dos seus integrantes. Sua base está na transmissão do 

conhecimento e da moral. Seu caráter é estático, supondo o passado igual ao 

presente. Essa escola, para Dewey (2010), privilegia a repetição, não tendo 

espaço para o julgamento. A sua organização não é a de uma comunidade, 

pois revela caráter impositivo e mantém a ordem porque é de sua 

responsabilidade que assim seja. O educador não precisa se preocupar com as 

condições físicas e sociais de seus alunos, portanto, é minimamente 

responsável em relação às experiências presentes. Ele não faz uma adaptação 

de conteúdos compartimentados com as necessidades e capacidades do 

aluno. Entende-se, pois: “O ensino isolado não prepara os alunos para as 

experiências do mundo real.” (DEWEY, 2010, p. 49).  

Nesse processo tradicional de aprendizagem, o aluno é tido como 

elemento passivo e obediente, e o livro-texto é o representante do 

conhecimento e da sabedoria do passado. Dewey (2010, p. 50) reconhece: 

“Frequentemente, conhecemos pessoas para as quais pouca escolaridade é, 

na realidade, um aspecto positivo.” Dewey critica o excesso de conteúdos da 

escola tradicional e o seu pouco valor no decorrer da vida do indivíduo. São 

considerações desse autor: 
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De que vale obter certa quantidade prescrita de informações 
[...] se nesses processos o indivíduo perde sua própria alma: 
perde sua capacidade de apreciar o que realmente tem valor; 
de perceber o valor relativo das coisas; perde o desejo de 
aplicar aquilo que aprendeu e, acima de tudo, perde a 
habilidade de dar sentido as suas experiências futuras 
conforme elas ocorrem? (DEWEY, 2010, p. 50) 

 

 Entendemos, como Dewey (2010), que nem toda experiência é 

educativa e que não se devem valorizar as experiências do imediatismo, do 

prazer e sem conexão com outras. Assim, para ele: “Qualquer experiência que 

tenha o efeito de impedir ou distorcer o amadurecimento para futuras 

experiências é deseducativa.” (DEWEY, 2010, p. 27). 

 

O efeito de uma experiência não se origina em sua superfície e 
isso se torna um problema para o educador. É sua tarefa 
proporcionar situações para que as experiências, embora não 
provoquem resistência por parte do aluno, mobilizem seus 
esforços e que, além disso, se apresentem em forma de 
atividade mais do que imediatamente agradáveis, na medida 
em que o estimulem e o preparem para experiências futuras. 
(DEWEY, 2010, p. 28) 

 

Concebemos a escola como local de experiência educativa, responsável 

por desenvolver o aprender através da experiência individual, e / ou da 

comunicação com outros mais experientes. Esse aprender não é apenas uma 

transmissão de informações. 

 

Mantém-se o princípio em sua significação eficiente quando o 
educando começa com ocupações ativas de origem e 
utilização social e adquire uma compreensão científica dos 
materiais e leis implicados nas mesmas, mediante a 
assimilação, em sua experiência mais direta, das ideias e fatos 
comunicados por outras pessoas de experiência maior que a 
sua. (DEWEY, 1979, p. 213). 

 

Concordamos com Dewey (1979) em que uma escola da experiência 

deve procurar a adaptação e integração do alunado com sua vivência em 

sociedade, vinculando a matéria escolar aos objetos de estudo e aos objetivos 

educacionais. Quando ocorre esse vínculo, os alunos mobilizam seus 

conhecimentos à procura de superar obstáculos, com isso ocorre uma 

reorganização de significados e é nessa dinâmica que acontece o aprendizado. 
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Ou seja, uma pessoa em uma situação educativa não procura conhecimento 

para ter conhecimento.  Ou, como Dewey (1979) salienta: 

 

No aprendizado, as energias ou poderes atuais do aluno são o 
estágio inicial; o objetivo do professor representa o limite 
remoto. Entre os dois ficam os meios – isto é, as condições 

intermediárias: ato a ser praticado; obstáculos a superar; 
instrumentos a usar e aplicações a fazer. Somente por meio 
deles, no sentido literal de tempo as atividades iniciais 

chegarão a um remate satisfatório. (DEWEY, 1979, p. 139) 

 

Para permitir o princípio da continuidade da experiência, o autor 

apresenta uma abordagem filosófica e trata do contínuo de aprendizagem: 

“Cada meio é um fim temporário até que o atinjamos. Cada fim, assim que 

atingido, torna-se um meio de transportar a atividade para mais além.” 

(DEWEY, 1979, p. 114). Dewey (2010, p. 36) afirma que “o princípio da 

continuidade da experiência significa que toda experiência tanto toma algo das 

experiências passadas quanto modifica de algum modo a qualidade das 

experiências que virão.” A continuidade da experiência está ligada ao 

crescimento do indivíduo como um todo. Desse modo, educação e crescimento 

contínuos são indissociáveis para esse autor, “pois o conceito deve ter 

aplicação universal e não especializada e limitada.” (DEWEY, 2010, p. 37). 

A experiência educativa e a educação dependem do ambiente físico e 

social em que estão inseridas.  O educador deve, pois, estar atento a fatores 

externos, para que a experiência se traduza em crescimento. Os processos de 

aprendizagens são os produtos da educação.  

 

Se todos os docentes compreendessem que pela qualidade 
dos processos mentais, e não pela obtenção de respostas 
certas, é que se mede o desenvolvimento educativo, dar-se-ia 
quase que uma revolução nos processos do ensino. (DEWEY, 
1979, p. 194). 

 

 As experiências são coletivas, compartilhadas. Mesmo que em espírito de 

competitividade, elas são carregadas de interações e de continuidade do 

aprender, o que faz com que o controle individual seja influenciado pelas 

interações.  
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Portanto, a conclusão geral a que posso chegar é que o 
controle das ações individuais é afetado por toda a situação em 
que os indivíduos estão envolvidos e da qual são partes 
cooperativas ou em interação. Mesmo em um jogo de 
competição há um certo tipo de participação em que uma 
experiência comum é compartilhada. (DEWEY, 2010, p. 54-55) 

 

Dentro de um grupo, os indivíduos têm suas participações, mas o que se 

decidir é do grupo e não do indivíduo. Para Dewey, não cabe a uma única 

pessoa estabelecer a ordem. O espírito dominante é o do grupo, pois os 

indivíduos seriam parte de uma comunidade e não elementos fora dela, 

submetendo-se a um controle social. Dewey se refere, em seguida, ao controle 

social na escola nova, na qual todos os indivíduos são autores: 

 

[...] nas chamadas escolas novas, o principal recurso de 
controle social reside na própria natureza do trabalho que é 
feito como uma organização social na qual todos os indivíduos 
têm a oportunidade de contribuir e pelo qual todos se sentem 
responsáveis. A maioria das crianças é naturalmente 
“sociável”. (DEWEY, 2010, p. 57) 

 

  Justamente por serem sociáveis é que as crianças têm regras em suas 

brincadeiras e até mesmo elegem um juiz a quem apelar em algum tipo de 

disputa que surgir. Esse juiz ou o indivíduo mais experiente pode determinar 

mudanças nas regras. Dewey (2010, p. 54) considera: “Supostamente, as 

mudanças feitas pelos mais experientes, no mínimo, aprimorarão o jogo e o 

tornarão mais interessante para os espectadores.”  

Percebemos que o controle social está relacionado ao planejamento e à 

condução da aula. A idealização do respeito e do crescimento do educando 

pode ser frutífera, realizando-se através do conhecimento adquirido em 

situações experimentais desafiantes e ao mesmo tempo familiares.  

 O uso do código de conduta funciona, previne ou reduz atritos no controle 

social. Dewey (2010, p. 61) expressa que “não há grupos, seja qual for o lugar 

ou época, que não possua algum código de conduta como, por exemplo, 

formas apropriadas de cumprimentar outras pessoas.” 

 O aprendizado na escola progressista pode ser visto, por sua vez, como 

um tanto desorganizado, o que se justifica pelo entusiasmo e pelo interesse 

das crianças por aquilo que estão fazendo.  
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 Quando se fizer necessário, o professor deve fazer valer a sua 

autoridade, para melhor conduzir os rumos que o grupo segue. 

 

O professor reduz ao mínimo as ocasiões em que tem que 
exercer autoridade de modo pessoal. Quando se faz 
necessário falar e agir com firmeza, isso é feito em benefício do 
interesse de todo o grupo, não como uma exibição pessoal de 
poder. Isso faz a diferença entre uma ação arbitrária e uma 
ação justa e necessária. (DEWEY, 2010, p. 56) 

 

 Então, aponta a postura que o professor deve ter com alunos que 

respondem de forma indócil. “O educador tem que descobrir, da melhor forma 

possível, quais as causas individuais das atitudes de rebeldia.” (DEWEY, 2010, 

p. 58). Sugere que o planejamento adequado é um fator importante para o 

controle de indivíduos na escola progressista. De acordo com nosso ponto de 

vista, os papéis do educador formam uma lista expressiva: ser líder 

naturalmente aceito pelos alunos; ser interativo no processo educativo 

provocando interesse e disciplina; ser planejador e norteador intencional e 

flexível.  Mas ele deve ser o membro mais experiente da comunidade 

educacional e também deve estar comprometido com a escolha da experiência 

de qualidade que prepare os estudantes para futuras experiências. 

 

Um bom objetivo, [...], é aquele que leva a observar a 
experiência atual do aluno, e, concebendo um esboço de plano 
de desenvolvimento dessa experiência, conserva este 
constantemente em vista e modifica-o conforme as condições 
se apresentarem. (DEWEY, 1979, p. 113). 

 

 De acordo com Dewey (2010, p. 59-60): “O planejamento deve ser flexível 

o suficiente para permitir o livre jogo para a individualidade de experiência e, 

ainda assim, sólido o bastante para direcionar o contínuo desenvolvimento das 

capacidades dos alunos”. 

O autor é realista e compreende que nem todos os alunos estão prontos 

para contribuir no processo educacional. 

 Dewey (2010) acredita na adaptação entre experiências e indivíduos para 

que, assim, se tenha qualidade educativa. “O princípio da interação deixa claro 

que a falha de adaptação tanto das matérias às necessidades e capacidades 
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dos indivíduos quanto dos indivíduos às matérias pode tirar o valor educativo 

de uma experiência.” (DEWEY, 2010, p.48). 

Também de acordo com Dewey, a aprendizagem deve valorizar a 

espontaneidade e o manuseio de materiais. “Por outras palavras – o objetivo 

de seguir a natureza significa, nos casos concretos, ter em conta o papel 

efetivo do uso dos órgãos do corpo nas explorações, no manejo de materiais e 

nos brinquedos e jogos.” (DEWEY, 1979, p. 126). E experimentar é a atitude 

para saber das coisas. 

 

“Aprender da experiência” é fazer uma associação 
retrospectiva e prospectiva entre aquilo que fazemos às coisas 
e aquilo que em consequência essas coisas nos fazem gozar 
ou sofrer. Em tais condições, a ação torna-se uma tentativa; 
experimenta-se o mundo para se saber como ele é; o que se 
sofrer em consequência torna-se instruções – isto é, a 
descoberta das relações entre as coisas. (DEWEY, 1979, p. 
153). 

 

A natureza da experiência se relaciona ao uso dos órgãos dos sentidos 

e da energia do corpo para canalizar a aprendizagem: ela usa a nossa natural 

forma de perceber o mundo em favor da disciplina e do aprender. A experiência 

deve relacionar a coisa e o corpo, podendo estar conectada a várias teorias 

passando por vários níveis e / ou ajustes de aprendizagem. 

 

Quando uma atividade continua pelas consequências que dela 
decorrem a dentro, quando a mudança feita pela ação se 
reflete em uma mudança operada em nós, esse fluxo e refluxo 
são repassados de significação. Aprendemos alguma coisa. 
(DEWEY, 1979, p. 152). 

 

Dewey (1979) versa sobre algumas ideias que podem ser trabalhadas 

na educação através do método experimental, da reflexão e do pensar. Esse 

método deve ser eficaz a ponto de bem adaptar a matéria à prática, gerando 

uma experiência de acentuadas interações e de várias energias que levem o 

aluno a aprender. Como a experiência reflexiva é um caminho para nosso 

mundo repleto de constantes mudanças, devemos adaptar a educação a essas 

mudanças. Essa experiência subentende um método científico, que consta de 

etapas como: ter um problema que gere dúvida, fazer previsão, observar 

estabelecendo relações, criar hipóteses e experimentar. Verificamos, em 
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Dewey (1979), que discutir as ideias surgidas da experiência é importante no 

ato de pensar. 

 

No ato de pensar, depois de considerarmos a necessidade de 
fatos, dados, conhecimentos já adquiridos, devemos examinar 
os seus correlatos, que são sugestões, inferências, 
interpretações conjecturais, suposições, explicações tentadas: 
em suma – ideias. (DEWEY, 1979, p. 174). 

 

Estamos atentos no sentido de que o senso comum pode limitar a 

evolução humana e concordamos com Dewey (1979) em que se use a ciência 

visando ao progresso social.  

 

A ciência representa a revelação dos fatos cognitivos da 
experiência. Em vez de contentar-se com uma simples 
afirmação daquilo que é aconselhável para a experiência 
pessoal ou comum, ela aspira a uma enunciação que revele as 
fontes, fundamentos e consequências de uma convicção. 
(DEWEY, 1979, p. 253). 

 

 A seguir, apresentamos uma comparação entre o que Dewey (2010) 

chama escola tradicional e o que nomeamos escola deweyana. Utilizamos o 

nome escola deweyana por ser essa a nossa interpretação de ideias de Dewey 

(2010; 1979) sobre experiência educativa e democrática, não abrangendo, 

necessariamente, a concepção deweyana de escola progressista. No 

QUADRO 1, essa comparação foi construída citando aspectos relevantes para 

delinearem os passos de nossa pesquisa. Fez-se uma comparação entre: 

processos de ensino e aprendizagem, fontes do conhecimento, funções do 

educador, experiências vividas na aprendizagem.  
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Aspectos 
Comparados 

Escola Tradicional Escola Deweyana 

Processos de 
ensino e 

aprendizagem 

 

A filosofia da escola tradicional é de autocracia 
com organização primordial. Essa escola não 
representa uma comunidade e sacrifica o 
presente em função de um futuro remoto. Seu 
planejamento contém excesso de conteúdo. E a 
escola não prepara o aluno para a vida longe do 
ambiente escolar.  
 
 
Os conhecimentos na escola tradicional vêm 
das gerações anteriores, portanto o ensino é 
estático. A matéria é intrínseca, seccionada, 
direta. Os educandos são guiados por um líder e 
por imposição.  
 
 
 
A aprendizagem está na repetição. Ela é linear, 
passiva, limitada, compartimentada e 
especializada. Dessa forma, a aprendizagem 
está fechada para o mundo fora da escola.  

A filosofia da escola deweyana é de Experiência com democracia 
e humanismo. Nessa escola, o indivíduo desenvolve seu 
crescimento e é preparado para experiências futuras. Seu 
planejamento é norteado pelo educador, é adequado ao 
educando e é maleável. Ele deve, portanto, estar aberto a 
constantes mudanças, considerando fatores externos ao 
conteúdo estudado, fatores esses relacionados aos ambientes 
físicos e sociais. 
 
As experiências são desenvolvidas em grupos e, mesmo que em 
estado de competitividade, devem ser de natureza compartilhada. 
Elas não necessitam ser agradáveis, mas é preciso que 
mobilizem os conhecimentos dos alunos. Deve haver adaptação 
entre a matéria estudada e o ambiente físico e social em que ela 
está inserida. As experiências necessitam ter um líder que as 
favoreça. 
 
A aprendizagem está no processo de aprendizagem e ensino e 
não na resposta correta. Ela é universal, experimental e ajustável. 
Dessa forma visa ao crescimento em continuidade, valorizando a 
liberdade individual e, ao mesmo tempo, respeitando os limites da 
vida em sociedade.  

Fontes do 
conhecimento 

A fonte do conhecimento está no professor e 
nos livros-texto. 

A fonte do conhecimento é a associação das informações 
significantes provindas do esforço individual, do convívio com 
outros indivíduos e das modificações ocorridas nas experiências 
passadas. Ela surge no desafio e na dúvida originados do método 
da experiência. 

Quadro 1 – Comparação entre a escola tradicional e a deweyana. 
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Funções do 
educador 

O professor é o transmissor do conteúdo e da 
moral.  
 
 
 
O professor deve manter a ordem por 
autoritarismo. As variações físicas e sociais 
vividas pelos alunos não são da sua 
responsabilidade.  

O educador tem que tornar a matéria educativa, partindo de 
experiências passadas, associando-as com experiências 
presentes e visando às experiências futuras como passos 
educativos.  
 
O educador é o líder e o condutor de atividades em grupos. Ele 
deve criar situações de espontaneidade, manuseio dos materiais 
e compartilhamento, proporcionando, assim, situações para que 
haja interação entre educando / educando e educador / 
educando. Ele é responsável por apresentar desafios sólidos e 
familiares, por escolher experiências que sejam de qualidade e 
que promovam a continuidade em futuras experiências. Cabe ao 
educador respeitar o educando considerando as condições que o 
cercam, promovendo a adaptação do indivíduo à experiência e 
aos fatores externos. Também cabe a ele alterar as regras das 
atividades para que fique mais interessante a aprendizagem. 
Cabe-lhe, ainda, criar códigos de conduta para manter o controle 
individual e social, sem, no entanto, reduzir a liberdade individual. 
Deve trabalhar as causas da rebeldia do indivíduo, não deve ter 
tolerância em excesso para não prejudicar o crescimento pessoal 
e do grupo.  

Experiências 
vividas na 

aprendizagem 

Os alunos passam por experiências passivas, 
organizadas e rotineiras. Eles devem repetir as 
informações recebidas, aprender o que é 
imposto sem julgamentos. Os alunos vivem 
situações de experiências passadas por outros e 
não percebem o valor relativo das coisas. Os 
estudantes se ausentam em participação, 
devem obedecer.  

Os educandos passam por experiências ativas, desafiantes e 
mobilizadoras de seus conhecimentos. Eles praticam nessas 
experiências o que já são capazes de desenvolver, usam seus 
órgãos dos sentidos e a energia de seus corpos. Os educandos 
aceitam um líder que saiba conduzi-los na experiência.  Eles 
refletem sobre as experiências do passado e do presente para 
construírem uma sociedade cada vez mais amadurecida. Os 
estudantes são respeitados e tomam decisões em grupo. 
Ocorrem situações em que nem todos eles contribuem em todas 
as atividades, por motivos particulares.  

 

 

Fonte: Autora 
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No QUADRO 1, foi possível notar que a escola deweyana foi construída com 

afinco educativo sólido, desfigurando-se da escola tradicional sem fazer apenas 

oposição a ela. 

No capítulo seguinte, além dos métodos e procedimentos que foram usados 

na realização da atividade da pesquisa de campo, também apresentaremos os 

participantes, o período de sua realização, o local de aplicação e os instrumentos 

escolhidos para a coleta de dados. 
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CAPÍTULO 2 – MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

 

 

 Neste capítulo, trataremos dos métodos e procedimentos no sentido de uma 

aproximação do objeto de pesquisa – as sucessões das ações dos alunos com a 

mobilização de seus conhecimentos na aplicação de conceitos matemáticos e 

físicos – e da análise dos dados referentes ao objetivo – desenvolver uma 

compreensão sobre o que gera as sucessões das ações dos alunos com 

mobilização de conhecimentos na aplicação de conceitos matemáticos e físicos. Na 

primeira seção do capítulo, apresentamos os participantes, o período e o local da 

realização da atividade. Na segunda, tratamos da utilização dos instrumentos de 

coleta de dados. Na terceira seção, abordamos sobre os métodos e procedimentos 

usados para realização da atividade da pesquisa de campo. 

 

 

2.1- Os participantes, o período e o local da realização da pesquisa de 
campo 

 

 

A pesquisa de campo foi realizada em 2013 e dela participaram as três 

turmas de nono ano da disciplina de Matemática, de uma escola pública localizada 

no interior do Estado de Minas Gerais, na qual a pesquisadora era professora do 

quadro efetivo. Embora ela lecionasse nas três turmas do nono ano (turmas 1, 2 e 

3) e a atividade tenha sido aplicada nessas turmas, apenas o nono 3 foi escolhido 

para focalizarmos a coleta de dados por apresentar maior conformidade de idade 

dos estudantes e a série cursada. Nas outras duas turmas, havia alunos maiores 

de idade, sendo que alguns já trabalhavam. Por isso a frequência às aulas era 

menor, o que poderia comprometer o desenvolvimento da pesquisa. A turma 

escolhida era formada por 32 alunos, sendo 14 meninas e 18 meninos.  

A identificação dos participantes da pesquisa na transcrição de dados 

ocorreu da seguinte forma: identifiquei-me como professora; os alunos por número 

e letra minúscula. Os números 1, 2, 3, etc. correspondem ao grupo de trabalho da 

atividade, e as letras a, b e c a eles agregadas correspondem aos alunos 
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pertencentes a esse grupo. Por exemplo, o grupo 4 tem três alunos de nomes 

fictícios Alef, Felipe e Antônia. Seus códigos serão 4a para Alef, 4b para Felipe e 

4c para Antônia. Verifica-se que a ordem no grupo é aleatória e que os grupos se 

mantiveram do começo ao final da atividade. Ocorreu a participação relevante do 

professor de Educação Física desses alunos no processo de montagem dos 

carrinhos, por este motivo houve transcrições com a sua presença. Nessas 

transcrições, a sua identificação foi de professor. 

Os alunos, em geral, não tinham habilidade no manuseio de materiais como 

prego e martelo. Na primeira execução da atividade (ano anterior à pesquisa de 

campo), as meninas chegaram a sugerir que pelo menos um menino participasse 

do grupo, pois “essa coisa de construir carrinho era coisa de menino”. A professora 

lançou mão de um exemplo: sua mãe sempre trocou lâmpada, pintou a casa, 

trocou bucha de torneira, pregou quadros na parede, portanto ela não proporia a 

realização de algo que as meninas não pudessem executar. Apesar de não 

reclamarem, algumas meninas da pesquisa de campo em 2013, do nono 3, 

estavam sempre atrás de um menino para “martelarem” para elas. Com exceção 

de uma aluna do nono 2, que pediu que a próxima atividade fosse de construir uma 

boneca, os outros comentários a esse respeito não foram, em geral, explícitos. 

Durante a redação, optamos por não os diferenciar, dado que o gênero não se 

mostrou como um aspecto significativo em relação ao objetivo da pesquisa. Todos 

os alunos foram tratados em gênero masculino. 

O nono ano tinha uma carga horária de cinco aulas por semana. Na turma 

do nono 3, elas aconteciam na segunda-feira com duas aulas seguidas (sendo uma 

antes e outra depois do recreio – 3º e 4º horários), na terça-feira com uma aula 

(logo após o recreio – 4º horário) e na quinta-feira com duas aulas também 

seguidas (antes do recreio – 2º e 3º horários).  

Desenvolvemos a pesquisa na segunda das quatro etapas bimestrais da 

escola, no decorrer das quais eram distribuídos 25 créditos, totalizando 100 

créditos ao fim do ano. A média para aprovação era 60%, ou seja, 15 créditos em 

cada etapa e 60 no final do ano. Em cada bimestre, a distribuição dos créditos era 

feita em duas avaliações: uma intermediária, cujo valor era de 5 créditos, e uma 

bimestral, cujo valor era de 10 créditos, na qual se cobrava todo o conteúdo da 

etapa. Tínhamos mais 2,5 créditos para distribuir qualitativamente (comportamento, 

pontualidade entre outros critérios) e 7,5 créditos para distribuir em atividades 
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avaliativas. Nessa segunda etapa, os créditos ficaram distribuídos da seguinte 

forma: 

 

 5 créditos para avaliação intermediária, referente aos assuntos: razão, 

proporção e Teorema de Tales. Data previamente fixada pela escola: 

06/06/2013. 

 10 créditos da avaliação bimestral, referente aos assuntos: razão, 

proporção, Teorema de Tales e a atividade do carrinho. Data 

previamente fixada pela escola: 04/07/2013. 

 2,5 créditos qualitativos. Nessa avaliação, foi analisado o perfil atitudinal 

do aluno, como: compromisso, comportamento e assiduidade. 

 7,5 créditos de atividades avaliativas. Foram verificadas folhas de 

atividades, que incluíam o conteúdo programático de Matemática e as 

atividades do carrinho. 

 

Iniciamos a pesquisa de campo no dia 23 de abril de 2013, com a 

apresentação da proposta. A atividade se estendeu até dia 15 de agosto do mesmo 

ano, quando os estudantes a avaliaram. Nesse período, ficamos sem aulas de 

12/07 a 04/08 (três semanas), em razão do recesso entre semestres. Tivemos um 

total de 60 horas / aula, sendo que 43 aulas desenvolvendo as atividades 

relacionadas aos carrinhos e 17 aulas com assuntos diversos.  

Combinamos com os alunos desenvolver, inicialmente, a atividade do 

carrinho intercalada com as atividades das aulas dos conteúdos programáticos da 

Matemática – razão, proporção e Teorema de Tales. Notamos que esses assuntos 

poderiam ser proveitosos aos alunos, quando fossem criar os critérios de 

classificação dos carrinhos antes da corrida. 

As aulas de Matemática, anteriormente à pesquisa de campo, aconteciam 

dentro da sala de aula. As aulas da pesquisa foram realizadas dentro e fora da 

sala. No espaço externo, os alunos usaram muito o local próximo da quadra de 

esportes para construir os carrinhos. Escolheram uma rampa, nesse espaço de 

construção, para as fases de testes, de marcação de tempo de descida e de 

corrida. 

A FIG. 2 é um esboço da escola com intuito de mostrar os lugares em que 

se passaram as atividades da pesquisa de campo. Na escola, havia cinco 
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construções: prédio 1, prédio 2, prédio 3, cantina e quadra de esportes. Nos 

prédios 1 e 2, concentravam-se as salas de aula e, no prédio 3, ficava o laboratório 

de informática. As salas da pesquisa se localizavam no prédio 2, sendo que as 

salas do 9º 1 e do 9º 3 ficavam no 2º andar e a sala do 9º 2 ficava no 1º andar (por 

causa de um aluno cadeirante). Existiam quatro rampas na escola, e os alunos 

escolheriam uma delas para executarem a corrida dos carrinhos. As setas 

numeradas de 1 a 4 indicam as rampas da escola, a rampa 2 foi a escolhida pelos 

alunos. O número 1 indica a rampa próxima do portão de entrada da escola. Nessa 

região, às vezes havia alguns grupos ajustando e testando os carrinhos, já que, na 

rampa escolhida, não cabiam todos os carrinhos da turma. O traço preto e grosso 

próximo da rampa 4 corresponde ao portão de acesso para a quadra de esportes. 

 

 

 

 

Figura 2 – Esboço de vista superior da escola em que se desenvolveu a 

pesquisa. 

Fonte: Autora. 
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 Na próxima seção, apresentamos a escolha dos instrumentos utilizados na 

coleta de dados da pesquisa de campo. 

 

 

2.2- Instrumentos usados na coleta de dados 

 

 

A escolha dos recursos de coletas de dados se explica pela natureza da 

questão, que se refere à busca de situações em que os estudantes mobilizaram 

seus conhecimentos ao aplicarem conceitos matemáticos e físicos. A coleta de 

dados – para identificar o objeto da pesquisa, ou as sucessões das ações dos 

alunos com a mobilização de seus conhecimentos na aplicação de conceitos 

matemáticos e físicos – se deu através de registros dos alunos, do diário de campo 

da pesquisadora, de fotos e de gravações em vídeo-áudio. Foi solicitada a devida 

autorização da escola, dos pais e dos alunos para as filmagens e para a utilização 

de materiais nas filmagens2. Os instrumentos usados nas filmagens foram duas 

câmeras da escola; um tablet, uma câmera e um celular da pesquisadora; e cinco 

celulares e duas câmeras de sete alunos. Ficou combinado que cada um dos 11 

grupos teria, sempre que possível, alguém filmando os acontecimentos. A 

professora também fez filmagens que julgava serem pertinentes para a pesquisa. 

Os vídeos produzidos pelos alunos foram usados quando em boas condições. Na 

edição desses vídeos, foram cortadas as partes em que se discutiam assuntos 

aleatórios à pesquisa, o que acontecia principalmente na ausência da professora. 

Pudemos verificar, nos vídeos, as ações e interações dos alunos. Através dos seus 

registros, percebemos o envolvimento e a sucessão de suas ações. O diário de 

campo da professora registrou o desenvolvimento da atividade, suas impressões 

iniciais e as expressões dos alunos. 

A observação dos vídeos, apreciação dos registros dos alunos e leitura do 

diário de campo da professora foram essenciais para reconhecermos as situações 

em que os alunos agiram, interagiram e mobilizaram seus conhecimentos em 

                                                             
2
 Embora seguindo os procedimentos do Comitê de Ética em Pesquisa para a pesquisa de campo e 

cuidando dos interesses dos alunos como participantes, a pesquisa não foi registrada pelo Comitê. 
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resposta aos desafios que enfrentavam. A essas situações chamamos temas, e 

foram eles que nos direcionaram na seleção das transcrições a serem utilizadas 

para a análise. Chamamos esses temas de:  

 

 A participação do professor de Educação Física;  

 A ideia de aceleração; 

 Fatores que giraram em torno da criação de critérios para prever os 

resultados da corrida e em torno de procedimentos para executar a 

corrida. 

 

Na seção seguinte, temos os métodos e procedimentos utilizados para a 

realização das atividades na pesquisa de campo. 

 

 

2.3- Métodos e procedimentos para a realização das atividades 

 

 

A realização das atividades foi planejada pela pesquisadora e por seu 

orientador com base em experiência deweyana. Inicialmente o referencial teórico 

era a Experiência e Educação de Dewey (2010), mas, devido à riqueza, ao volume 

e a complexidades dos dados transcritos decidimos, incluir Democracia e 

Educação de Dewey (1979) para auxiliar na interpretação desses dados de acordo 

com o objetivo da pesquisa. 

A pesquisa é qualitativa, tendo a pesquisadora como participante e o seu 

“design” e planejamento sofreram ajustes ao longo de sua realização.  

 
É importante lembrar [...] que [...] planejamento não precisa e nem 
deve ser apriorístico no sentido mais estreito, pois, nos estudos 
qualitativos, a coleta sistemática de dados deve ser precedida por 
uma imersão do pesquisador no contexto a ser estudado. Essa fase 
exploratória permite que o pesquisador, sem descer ao 
detalhamento exigido na pesquisa tradicional, defina pelo menos 
algumas questões iniciais, bem como os procedimentos adequados 
à investigação dessas questões. (ALVES; MAZZOTTI, 1999, p. 
148). 
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Buscamos entender, a partir dos estudos de Experiência e Educação de 

Dewey (2010), a diferenciação que o autor faz entre a escola tradicional e a escola 

progressista e a crítica a ambas, propondo uma escola que chamamos de 

deweyana e que tem, como característica principal, a criação de suas próprias 

teorias sem necessariamente se opor às outras duas escolas. Estudamos os 

PCN´s (BRASIL, 1998) relativos à Matemática para termos subsídios quanto a 

conteúdos previstos para a atividade, como, por exemplo, velocidade. Os artigos de 

Campos e Araújo (2009) e Lozada (2007) nos serviram de apoio para o 

entendimento, respectivamente, do perfil de um laboratório tradicional de Física e 

da falta de conexão encontrada pelos alunos entre os conceitos matemáticos e os 

fenômenos físicos.  

A pesquisa de campo desenvolveu-se com o aluno sendo desafiado com a 

intenção de fazê-lo reagir com a aplicação de conhecimentos e contou com a 

professora tendo o papel de uma líder flexível e atenta às mudanças que 

pudessem ocorrer em benefício da aprendizagem. 

 

Aquilo que mais precisa ser feito para melhorar as condições 
sociais é organizar a educação de modo que as tendências ativas 
naturais se empreguem plenamente na feitura de alguma coisa, 
alguma coisa que requeira observação, a aquisição de 
conhecimentos informativos e o uso de uma imaginação 
construtora. (DEWEY, 1979, p. 150). 

 

Em períodos anteriores (2012) à pesquisa de campo (2013), foram 

realizadas duas experiências de construção dos carrinhos. Essas experiências 

foram planejadas e executadas com o propósito de avaliar estratégias de ensino e 

de aprendizagem que se configurassem com o aporte teórico adotado. Elas foram 

responsáveis por antecipar situações que não se encontravam dentro do previsto. 

Tendo em vista a participação de uma professora pesquisadora com formação 

tradicional, a aplicação de uma atividade, em que o aluno tem protagonismo, 

precisou passar por ajustes. Ela tinha muita dificuldade em ceder a fala para aluno 

e notou que, depois dessas experiências, conseguiu considerável melhora nesse 

aspecto.  
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Uma reorganização da educação de modo que a instituição se 
efetue em conexão com a inteligente relação de atividades com um 
escopo, será um trabalho lento. Ele só pode efetuar-se aos poucos, 
dando-se um passo de cada vez. Mas isso não é uma razão para 
aceitarmos nominalmente uma filosofia educacional e adotarmos 
outra na prática. (DEWEY, 1979, p. 150). 

 

No próximo capítulo, apresentaremos, em ordem cronológica, um resumo 

das aulas de realização das atividades no período da pesquisa, dividido em quatro 

etapas: 1) a montagem dos carrinhos; 2) a medida de tempo dos carrinhos em suas 

pistas; 3) o desenvolvimento dos critérios e das classificações; 4) as corridas e uma 

avaliação delas. 
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CAPÍTULO 3 – APLICAÇÃO DA ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO E 

CORRIDA DE CARRINHOS 

 

 

A atividade de construção tinha como proposta montar um carrinho eficiente 

para uma corrida em uma das rampas da escola. O carrinho devia ser montado a 

partir de uma base de madeira que foi disponibilizada aos estudantes. Eles 

deveriam estar em trios e, se necessário, em duplas. As rodinhas e sua 

sustentação podiam ser trazidas por eles. Mas, para os que tivessem dificuldade de 

encontrar esse material, a professora forneceria várias rodinhas de carrinhos de 

brinquedos e alguns materiais que poderiam servir de sustentação para as 

rodinhas. Ela ofereceu também material como prego, martelo, chaves de fenda. A 

corrida deveria ser realizada após tentarem prever uma classificação em ordem de 

eficiência para os carrinhos, criando um critério envolvendo o uso de matemática 

por cada grupo que os construiu.  

Dividimos o desenvolvimento da atividade de carrinhos em quatro etapas.  

 

1ª Etapa – A montagem dos carrinhos, com 17 aulas de 25/04 a 28/05. 

2ª Etapa – A medida de tempo dos carrinhos em suas pistas, com 7 aulas 

de 10/06 a 17/06. 

3ª Etapa – O desenvolvimento dos critérios e das classificações, com 9 

aulas de 18/06 a 08/07. 

4ª Etapa – As corridas e uma avaliação delas, com 10 aulas de 09/07 a 

15/08.  

 

O QUADRO 2 mostra um resumo das aulas do desenvolvimento da 

atividade de carrinhos. Em seguida, destacamos os momentos relevantes e que 

nos levaram a selecionar os três temas da análise. 
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Número 
da aula- 

Data 

Dia da 
Semana 

Horário 
das 

Aulas 

Local 
da 

Aula 
Desenvolvimento das Aulas 

1-  

25/04 
5ª 2º Sala Apresentação da proposta da atividade.  

2-  
30/04 

3ª 4º Sala 

Formação dos 11 grupos.  
Primeiras ideias da montagem dos carrinhos. 
Levantamento de material para filmagem em 
cada grupo.  
Orientação quanto ao uso do celular nas 
filmagens.  
Participação dos alunos na coleta de martelos 
emprestados. 

3-  

07/05 
3ª 4º Sala 

Recebimento dos martelos emprestados. 
Apresentação do material da caixinha de 
materiais.  
Escolha e medição da base de madeira.  

4-  

09/05 
5ª 3º Sala 

Desenho do projeto do carrinho e listagem dos 
materiais que seriam utilizados. 

5- 6-  
13/05 

2ª 3º e 4º 
Sala 
Pátio 
Sala 

Término do desenho do projeto do carrinho.  
Preparação da madeira da base.  
Preenchimento de uma tabela com as medidas 
das madeiras. 
Dúvidas em relação aos conceitos de 
comprimento, largura e altura. 
Troca temporária das bases entre os grupos 
para verificação das medidas.  

7-  

14/05 
3ª 4º Sala 

Término da verificação das medidas feitas.  
Entrega de materiais, de alguns grupos, para 
construção de seus carrinhos. 

8- 9- 

16/05 
5ª 2º e 3º 

Sala 
 

Pátio 

Pesquisa e definição de comprimento, largura e 
altura.  
Início da construção dos carrinhos.  
Verificação da incompatibilidade entre rodas e 
eixos. 

10- 11- 
20/05 

2ª 3º e 4º 
Pátio 

 
Sala 

Continuação da montagem dos carrinhos. 
Primeira participação do professor de Educação 
Física com uso do esquadro.  
Anotações sobre as montagens. 

12-  
21/05 

3ª 4º 
Sala 
Pátio 

Recapitulação das atividades já desenvolvidas. 
Continuação das construções. 

13- 14- 

23/05 
5ª 2º e 3º Pátio 

Constatação de uma maior participação do 
professor de Educação Física. 
Finalização das construções dos carrinhos e 
percepção do atrito.  

Quadro 2 – Resumo das aulas. 
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Observações sobre a rotação do eixo e da roda. 

15- 16- 

27/05 
2ª 3º e 4º 

Sala 
 

Pátio 
 

Sala 

Atuação do professor de Educação Física na 
sala, suas demonstrações sobre o uso do prego 
e do martelo e referência à ideia de alavanca. 
Testes nas rampas da escola gerando retoques 
e ajustes nos carrinhos.  
Continuação das anotações sobre a montagem 
de 20/5.  

17-  

28/05 
3ª 4º Sala 

Escolha da rampa.  
Tentativa de imaginar a corrida.  
Surgimento do desengripante. 
Últimos retoques nos carrinhos. 

18- 19- 

10/06 
2ª 3º e 4º Sala 

Medição das “pistas” de papel de tamanhos 
diferentes.  
Combinação do uso do cronômetro e previsão 
de possíveis erros na medição do tempo de 
descida dos carrinhos. 

20-  

11/06 
3ª 4º 

Pátio 
 

Sala 

Primeira marcação do tempo de descida dos 
carrinhos.  
Incômodo gerado pelo tamanho do carrinho do 
grupo 1.  
Discussão dos critérios de descida. 

21- 22- 

13/06 
5ª 2º e 3º 

Sala 
Pátio 

Pesquisa sobre o desengripante feita pelo aluno 
2c. 
Dinâmica de “tempo de reação” e marcação de 
11 tempos na descida de cada carrinho. 

23- 24- 
17/06 

2ª 3º e 4º 
Pátio 

 
Sala 

Finalização da medição e do cálculo do tempo 
médio de descida dos carrinhos.  
Verificação das medidas de tempo médio e do 
tamanho da pista.  
Possibilidades de posicionamento do carrinho 
na descida. 

25-  

18/06 
3ª 4º Sala 

Início da elaboração do critério de previsão da 
classificação dos carrinhos na corrida.  
Preenchimento da tabela com os critérios. 
Reclamação relacionada às pistas de tamanhos 
diferentes. 

26- 27- 
20/06 

5ª 2º e 3º Sala Desenvolvimento dos critérios de classificação.  

28-  

25/06 
3ª 4º Sala 

Recapitulação das etapas já desenvolvidas. 
Alteração nos critérios de classificação. 
Transformação das unidades de medidas.  

29- 30- 
01/07 

2ª 3º e 4º Sala 
Socialização dos critérios de classificação. 
Término da montagem da tabela com os 
critérios.  
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31-  

02/07 
3ª 4º Sala 

Socialização das classificações.  
Junção dos grupos por critérios e / ou 
classificação. 

32- 33- 

08/07 
2ª 3º e 4º Sala 

Continuação da junção de grupos na discussão 
dos critérios e das classificações.  
Obtenção de previsão unânime para a 
classificação dos carrinhos.  

34-  
09/07 

3ª 4º Sala 

Relação entre velocidade média, seu inverso e 
regra de três. 
Discussão de opções para a realização da 
corrida.  

35- 36- 

11/07 
5ª 2º e 3º Sala 

Socialização das opções da realização da 
corrida e decisão de como efetuá-la.  
Discussão de pontuações e caso de empate nas 
corridas.  

37- 38- 

05/08 
2ª 3º e 4º 

Sala 
 

Pátio 

Recapitulação do que já foi desenvolvido.  
Criação da tabela para registro das 55 corridas 
com a pontuação e classificação de cada 
carrinho.  
Realização das corridas de dois em dois 
carrinhos.  

39-  

06/08 
3ª 4º Pátio 

Corridas dos três melhores carrinhos de cada 
nono ano.  

40-  

08/08 
5ª 2º Sala 

Levantamento das causas da maior ou menor 
eficiência dos carrinhos e das causas de as 
previsões não coincidirem com o resultado da 
corrida. 

41- 42- 

12/08 
2ª 3º e 4º Sala 

Socialização das causas de eficiência dos 
carrinhos e das causas de as previsões não 
coincidirem com o resultado da corrida. 

43-  
15/08 

5ª 2º Sala 
Encerramento da pesquisa com declarações dos 
alunos em relação a pontos positivos e 
negativos na atividade. 

 

 

A seguir temos o desenvolvimento das aulas da pesquisa dividida nas 4 

etapas: 1) a montagem dos carrinhos; 2) a medida de tempo dos carrinhos em suas 

pistas; 3) o desenvolvimento dos critérios e das classificações; 4) as corridas e uma 

avaliação delas. Ao longo dessas etapas, destacamos os três temas que 

escolhemos para desenvolver a análise – a participação do professor de Educação 

Física, a ideia de aceleração e fatores que giraram em torno da criação de critérios 

Fonte: Autora. 
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para prever os resultados da corrida e em torno de procedimentos para executar a 

corrida. 

 

 

3.1- 1ª Etapa: A montagem dos carrinhos 

 

 

A montagem dos carrinhos foi feita na maior fração das aulas da atividade 

dos carrinhos passando-se em 17 das 43 aulas. Dividimos, a seguir, essas 17 

aulas em quatro blocos.  

O primeiro deles, que englobou as aulas 1 a 3, foi destinado a fazer o 

convite e a fornecer aos alunos detalhes para realizar a atividade proposta. Foi 

também quando se formaram os grupos (10 trios e 1 dupla) e combinaram a 

parceria do uso dos recursos de filmagens. Cada grupo teria um desses recursos 

durante a atividade de carrinhos. Os alunos também tiveram os primeiros contatos 

com a caixinha de materiais (ferramentas e acessórios). Ela foi montada em função 

da demora que os alunos tiveram em trazer material para a atividade quando 

realizada no ano anterior com outras turmas. Temos imagens de materiais que 

ficavam na caixinha para atender às três turmas no decorrer do desenvolvimento 

da pesquisa, conforme a FIG. 3. 

 

 

     

 

 

Os alunos receberam orientação da professora para que tivessem cuidados 

no manuseio desses materiais e para que evitassem o desperdício. Foi-lhes pedido 

Figura 3 – Materiais da caixinha de suporte. 

Fonte: Autora. 
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que, ao trazerem materiais de casa, evitassem gastos, usando preferencialmente 

objetos do tipo reciclável. 

No segundo bloco, das aulas 4 a 9, os alunos fizeram uma projeção do que 

imaginavam para seus carrinhos através de um desenho, já que tinham noção dos 

materiais que poderiam usar. Nessa projeção, deveria também constar a provável 

lista de materiais de que iriam precisar para seus carrinhos. Esse desenho também 

foi uma estratégia que se originou de observações da atividade do ano anterior, 

durante a qual os alunos ficavam falando muito sobre como montar o carrinho e 

não tinham uma estratégia adequada para montá-los. Então, a professora solicitou 

o mencionado desenho com intenção de otimizar o tempo de montagem dos 

carrinhos.  

 Nesse segundo bloco, ocorreu o contato inicial dos alunos com a base de 

seus carrinhos. Essa base foi preparada, lixada e medida. Houve aqui a estratégia 

de troca das bases de madeira para que um grupo pudesse verificar as medidas 

feitas por outro grupo. Ao ser solicitado registro numa tabela com as medidas de 

comprimento, largura e altura dessa base de madeira, os alunos levantaram uma 

dúvida que era relacionada ao fato de não saberem qual dimensão da base 

chamariam de comprimento, de largura e de altura. A professora resolveu esse 

impasse combinando com os alunos mais curiosos que pesquisassem sobre o 

assunto e que esses trouxessem as informações coletadas para a turma. Nesse 

meio tempo, ela também se dispôs a pesquisar, já que, no momento, conseguiu 

esclarecer somente sobre a dimensão altura. Os alunos que se prontificaram em 

trazer a pesquisa foram: 7c, 7a, 10b e 11b. A socialização do resultado dessas 

pesquisas ocorreu na 8ª aula, e só 11b não cumpriu com o combinado. E, por mais 

que procurassem, não conseguiam encontrar uma definição de comprimento e de 

largura. Inteiraram-se de que existe a convenção de que comprimento é a medida 

maior e largura a menor. Já para a altura foi possível determinar que se tratava da 

dimensão vertical da base de madeira quando apoiado em uma superfície. Os 

alunos 7c, 7a e 10b leram e tentaram explicar suas pesquisas. Acabaram definindo 

a altura como medida vertical, com a base de madeira apoiada na superfície, na 

posição em que o carrinho seria construído. Já sobre comprimento e largura 

ficaram com a ideia da convenção citada. 

Nas aulas 10 a 16 – compondo o terceiro bloco –, os alunos fizeram 

efetivamente a construção dos carrinhos. Esse bloco ficou marcado pela 
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participação do professor de Educação Física, a qual inclusive foi um dos temas 

que elegemos para desenvolver a análise. Ao iniciarem as construções, os alunos 

não conseguiam avançar na montagem dos carrinhos devido às incompatibilidades 

dos materiais trazidos. As peças não se encaixavam. Eles não haviam testado com 

antecedência se os eixos e as rodas eram compatíveis. Nas montagens, os grupos 

tiveram problemas com o material de madeira. Um exemplo é o grupo 5 que mudou 

o eixo de metal por eixo de madeira e esse rachou. Mas existiram também 

montagens em que os alunos não passaram por esse problema, como foi o caso 

do grupo 9. Ele, além de não ter problema com o material, também usou de 

estratégias próprias na construção de seu carrinho. Os alunos desse grupo 

montaram o carrinho com eixos de madeira e rodinhas de rolimã. Retiraram as 

pontas do eixo para que nesse eixo coubessem as rodas, só que exageraram. 

Então, bateram um preguinho em cada ponta do eixo para alargá-lo um pouco (ver 

na FIG. 4).  

 

 

 

 

 

Os desenhos do projeto de carrinho dos grupos 1, 5, 6, 8 e 11 mostraram um 

carrinho com “peso” em cima para maior eficiência deles. Contudo, surgiu o 

comentário de que, durante as atividades do ano anterior, os alunos já haviam 

percebido que o “peso” não melhorava o desempenho do carrinho. Depois disso, 

só o grupo 1 colocou um “peso” sobre o carrinho, mesmo assim com a função 

principal de afixar o bico na parte da frente da base de madeira. A montagem do 

carrinho 11 também ficou muito “pesada”, não porque tivessem adicionado o “peso” 

à base, mas, sim, porque suas rodas de rolimã eram muito grandes.  

Figura 4 – Ajuste de eixo na roda, grupo 9. 

Fonte: Autora. 
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A professora pediu que escrevessem sobre o que havia de errado em suas 

construções, mencionassem os materiais que necessitaram trocar e a causa dessa 

troca. Ao refletir sobre isso, ela pensou que seria bom se tivesse também solicitado 

um relato do que deu certo. Ela pediu-lhes, também, que fizessem registros das 

aulas em que construíram os carrinhos, com a intenção de fazer os grupos 

lembrarem e socializarem as mudanças que ocorreram durante a construção e 

adaptação do carrinho, o que agregaria mais informações da experimentação de 

construí-los. Mas nem todos fizeram esse relato. Aparentemente, a maior 

preocupação dos alunos era fazer o carrinho funcionar, rodar, descer a rampa de 

forma eficaz para a corrida. Pode ser que a comunicação oral e informal, natural 

entre os grupos, já lhes parecesse suficiente para a troca de ideias entre eles.  

Curiosamente, nessa parte da atividade, na turma do 9º 1, um determinado 

aluno trouxe fotos de uma moto sendo desmontada para mostrar à professora e 

aos colegas como poderia vir a funcionar o sistema de eixos e rodas. Esse aluno 

trabalhava em uma oficina mecânica de motos. E, por esse motivo, ele não 

participou de todas as atividades dos carrinhos. Contudo, o carrinho de seu grupo 

ficou em 3º lugar na corrida final, promovida entre os três melhores colocados de 

cada turma. 

O professor de Educação Física, frequentemente, durante suas aulas, 

caminhava pela área de construção de carrinhos e passava dicas para os alunos – 

fazia isso quando saia da quadra de esporte em direção ao quarto de materiais 

esportivos localizado no prédio 1. Ele lhes fez sugestões sobre “esquadrejar” os 

carrinhos para alinhar eixos e rodas com a base. Durante a primeira atividade (no 

ano anterior), ele também esteve “ajudando” os alunos, e como a professora já o 

havia alertado, ele já sabia que a pesquisa visava verificar as capacidades e o 

desenvolvimento dos alunos. A professora notou a simpatia dos alunos por esse 

professor e também viu que eles estavam precisando de algumas dicas de uso dos 

materiais que manuseavam. Por isso, ela fez um convite para que o professor 

fizesse demonstração do uso desses materiais, como prego e martelo, para os 

alunos. Esse professor aceitou de imediato. Tal demonstração foi útil e agregou 

informações sobre os conceitos de alavanca e de atrito. 

Inicialmente imaginamos que ter uma caixinha de materiais iria diminuir o 

número de aulas destinadas à montagem dos carrinhos. Percebemos que, em 

relação à atividade do ano anterior, houve redução no número de aulas, mas 
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percebemos, igualmente, que a falta de habilidade com os instrumentos pode ter 

sido um fator oneroso de tempo para essa montagem e que a participação do 

professor de Educação Física, ou a utilização de outra estratégia, antes dessa 

parte de montagem, poderia ter otimizado essa 1ª etapa. 

A aula 17 constituiu o quarto bloco, no qual os alunos escolheram a rampa 

para fazer a corrida e levantaram hipóteses de como executá-la. Tivemos o 

momento de testar as rampas com os carrinhos antes de fazermos a escolha. Ao 

testar as pistas, eles repararam na eficiência de seus carrinhos, pois fizeram várias 

descidas. Isso gerou, naturalmente, vários ajustes de eixos e rodas. Como os 

carrinhos que tinham rodinha de rolimã estavam agarrando muito durante os testes 

de descida, o aluno 8b surgiu com um lubrificante na aula seguinte, o 

desengripante. As rampas da escola não se encontravam em boas condições, 

portanto os alunos optaram pela rampa que apresentava mais inclinação e menos 

estragos como buracos. A rampa escolhida foi uma das duas que se apresentam 

na imagem da FIG. 5. Mais precisamente essa rampa é a destacada e se localiza à 

esquerda da grama.  

 

 

 

 

 

Os alunos se sentiram incomodados com a largura da rampa. Um deles, o 

aluno 10b, questionou como faríamos para descer todos os carrinhos de uma só 

vez durante a corrida. Sugeriu que procurássemos outra rampa fora da escola. 

Comentaram na sala que há uma rua na qual o aluno 6a desce de carrinho de 

rolimã e que seria um lugar ideal. Por questões que levam em consideração a 

segurança dos alunos, a professora definiu que seria usada a rampa da escola. 

Figura 5 – A rampa escolhida pelos alunos. 

Fonte: Autora. 
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Assim, os alunos deram outras sugestões. O aluno 10c sugeriu fazer a corrida de 

duas vezes: uma com seis carrinhos e outra com cinco carrinhos. Depois só os dois 

melhores disputariam a corrida da vitória. O aluno 11b propôs que poderiam ser 

dois vencedores de cada corrida, competindo quatro na corrida final. A professora 

perguntou se seria possível classificar do primeiro ao último carrinho já que se 

tratava de uma corrida e pediu que fossem pensando no modo de resolver essa 

situação. 

Ela disponibilizou um madeirite para colocar na rampa e assim corrigir seu 

desnivelamento. Esse desnível foi percebido por alguns alunos do 9º 1 que usaram 

um nível de pedreiro e três calços para nivelar o madeirite na rampa. 

 

 

3.2- 2ª Etapa: A medida de tempo dos carrinhos em suas pistas 

 

 

Essa etapa da atividade foi destinada a preparar os dados que os alunos 

usariam a fim de prever um final para a corrida. Escolhida a rampa, os alunos 

tinham em mãos os carrinhos e precisavam medir a distância e o tempo de descida 

dos carrinhos. Se a pista de teste fosse do mesmo tamanho, para todos os grupos, 

cairiam, provavelmente, numa comparação de tempo de descida. Com o objetivo 

de levar o aluno a pensar que a descida tem algo mais que distância e tempo, 

como a aceleração e / ou a gravidade, surgiu a ideia de deixar cada grupo com 

uma pista de descida de tamanho diferente. Isso para que os alunos percebessem 

que algo diferente tinha acontecido ao chegarem à regra de três ou à velocidade 

média, pois os resultados não coincidiriam com os da corrida final. 

A professora entregou aos grupos um pedaço de papel manilha (papel que é 

vendido em grande quantidade e que tem preço acessível). Cada grupo recebeu 

um papel de tamanho diferente do outro. Esses pedaços foram cortados 

intencionalmente: alguns que eram bem pequenos (menos de um metro) e outros 

chegavam a ter o tamanho maior que o do madeirite (mais de 2,20 metros). A 

entrega dos papéis aos grupos foi feita de forma aleatória.  

Os grupos tiraram, usando a trena, a medida do comprimento dos seus 

papéis, pois essa medida seria a distância que os seus carrinhos iriam percorrer. O 
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tempo de descida antes da corrida seria marcado a partir dessa medida. A 

finalidade de tirar essas medidas era para tentarem prever o resultado final da 

corrida com um cálculo matemático. Passamos a chamar esses papéis de “pista”.  

A professora verificou se cada grupo tinha cronômetro no celular para fazer 

a medição do tempo de descida e pediu aos alunos que fizessem uma previsão de 

possíveis erros ao medir o tempo. Os comentários relacionaram-se à posição da 

rodinha na largada e na chegada e também à pessoa que solta o carrinho e que 

marca o tempo. Alertaram que o carrinho não deveria ser empurrado ao descer.  

Os alunos marcaram o tempo de descida dos carrinhos, à sua maneira, um 

grupo por vez, cada carrinho em sua pista. A professora pediu que divulgassem 

para os colegas o tempo que encontraram. Houve alunos que discordaram do 

tempo de outro grupo, mesmo sabendo que as pistas eram de diversos tamanhos. 

Eles comentaram que cada grupo estava fazendo a marcação do tempo de uma 

maneira diferente. Não seguiram o que havia sido combinado, o aluno que iria 

marcar o tempo deveria ser o mesmo que iria soltar o carrinho. Haviam combinado, 

igualmente, que a rodinha da frente ficaria sobre a linha de largada feita no 

madeirite. A professora, então, pergunta a respeito da eficiência do tempo marcado 

por eles. Os alunos responderam que os tempos não foram bem medidos. Ela 

perguntou se poderiam prever o final da corrida usando aqueles tempos. Eles 

verificaram que não tinham sido muito atentos e talvez tivessem resultados 

incorretos se usassem esses dados, mas também que o dado errado de um grupo 

pode mudar a classificação de todos.  

Os alunos acabaram por apresentar dúvidas sobre o carrinho do grupo 1, 

que era maior que os outros. A seguir, está um trecho da conversa sobre essa 

dúvida. Percebemos, através dessa conversa, que eles interagem com suas 

opiniões de como posicionar os carrinhos e resolver o problema do carrinho do 

grupo 1 ser maior que os outros. Conseguiram, desse modo, eliminar esse 

problema com a sugestão do aluno 2a. 
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 Os alunos concordaram com a ideia de 2a quanto à posição do carrinho, 

mas novas dúvidas surgiram e foram se esclarecendo. 

  

Aluno 10b: Não é uma reclamação, mas as meninas do grupo 1 

adicionaram uma parte ao carrinho e isso tá deixando ele 

maior. O carrinho não chega em menos tempo por isso, não? 

Alessandra: Vamos pensar: Como é que a gente está colocando o carrinho 

na largada? E como é que estamos marcando o tempo final dos 

carrinhos? 

Aluno 10b:  Tempo final é quando o carrinho chega na linha. 

Aluno 10c: Pra mim, é quando a última roda passa depois do papel. 

Alessandra:  E aí? Como vamos fazer? Parece que tivemos mais de um 

critério no mesmo grupo. 

Aluno 10b: Eu acho que é melhor fechar o tempo com a parte traseira do 

carrinho. 

Aluno1b: No nosso carrinho, como é maior, a roda de trás vai chegar 

depois dos outros. Então, não tem problema não. 

Alessandra: Começando pela roda de trás e terminando com a roda de trás. 

O mesmo tanto que ele estava para dentro ele vai estar para 

fora. Então, ele vai percorrer o mesmo tanto que os outros. 

Aluno 2a: Professora, começa pela ponta. 

Alessandra: Por que você acha que deve começar pela ponta ou pela parte 

da frente? 

Aluno 2a: Porque eu acho que isso é melhor. 

Alessandra: Mas por que você acha que é melhor? 

Aluno 2a: Por que fica igual a uma corrida mesmo. Quando o carrinho 

chega eles olham é a parte da frente chegar e cruzar na linha 

de chegada. 

Alessandra:  Gostei de seu argumento. 

Aluno 2a: É bom começar e terminar do mesmo jeito da corrida. 

Aluno 1a: É isso que aconteceu no nosso grupo. 
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Nas atividades do ano anterior, foi usada a dinâmica de Tempo de Reação3 

para tentar reduzir os erros com a medida de tempo por falta de atenção e 

consequente lenta reação nas marcações do tempo de descida. Foi repetida essa 

dinâmica na pesquisa depois de os alunos efetuarem as medidas dos tempos 

superficialmente. 

Após calcularem o tempo médio de reação, esse valor foi dividido pelo 

número total de participantes para obter o que se chama de resultado de tempo 

médio de reação por pessoa. Verificou-se que o valor encontrado não era tão 

importante em relação ao tempo de descida dos carrinhos, cerca de 0,04 

segundos. É de se notar que os tempos médios de descida dos carrinhos giraram 

em torno de 1,5 segundos. Verificou-se, também, que o tempo de reação poderia 

ser grande caso eles não se concentrassem e não prestassem atenção no que 

estavam fazendo, pois, a cada medição coletiva, o valor do tempo ia caindo e a 

atenção deles aumentando.  

Em seguida, definiram o procedimento para a marcação de tempo de 

descida. Foram 11 descidas para cada carrinho em sua pista. E fizeram o cálculo 

da média do tempo de descida em cada grupo, descartando também os quatro 

tempos mais discrepantes (dois maiores e dois menores). Perceberam, nessas 

medições, que tinham rodinhas precisando do desengripante de 8b. Aconteceu que 

vários carrinhos descerem em curva e, por esse motivo, os grupos ainda fizeram 

ajustes em seus carrinhos.  

Os alunos não só conferiram os cálculos feitos do tempo médio de descida, 

como também os tamanhos das pistas de outros grupos. Quando foi o caso, 

discutiram e acertaram os valores do tempo médio. Eles foram mais precisos em 

relação ao ato de medir as pistas, do que em relação ao ato de medir as bases de 

madeira. Apenas o grupo 11 demonstrou ter se confundido ao fazer a medida de 

sua pista.  

 

 

                                                             
3
 A atividade de tempo de reação foi feita em círculo com todos de mãos dadas. A professora 

marcou o tempo que foi tomado para que todos apertassem a mão esquerda do seu colega. Assim 
que recebessem o aperto em sua mão esquerda, tinham que reagir a esse aperto com sua mão 
direita apertando a mão esquerda do colega. Foi usado um cronômetro de celular para marcar esse 
tempo. Feitas 11 medidas, em seguida, foram descartadas as duas medidas maiores e as duas 
medidas menores, obtendo-se a média aritmética das medidas restantes. 



54 
 

 

3.3- 3ª Etapa: O desenvolvimento dos critérios e das classificações 

 

 

A partir das medidas dos tempos médios de descidas em suas pistas, os 

alunos criaram o critério para fins de classificação. A professora sugeriu a utilização 

de uma tabela que ajudasse na visualização desses dados. Essa tabela continha 

cinco colunas: número do grupo, tempo médio, tamanho da pista, critério e 

classificação. Eles reclamaram muito pelo fato de as pistas terem tamanhos 

diferentes o que lhes parecia ser um elemento complicador. A professora 

argumentava que, no caso de uma “corrida de verdade”, nem sempre os 

participantes dispõem de uma pista do tamanho da oficial para treinar e que, ainda 

assim, encontram uma maneira de tentar prever a classificação final por 

observações e dados coletados. 

Durante a construção desses critérios, a professora pediu que cada grupo 

lhe explicasse o critério adotado. Ela orientava os alunos, fazendo sugestões 

quando era o caso. Ao longo dessas aulas, ocorreram mudanças nos critérios e 

nas classificações. Uma boa parte dessas mudanças foi influenciada por suas 

interações com o grupo. 

Alguns grupos notaram uma discrepância muito grande em alguns valores 

encontrados em suas respostas e acabaram concluindo, ao observar a tabela e ao 

associá-la com as observações que fizeram dos carrinhos, que faltava transformar 

a unidade de medida de centímetro em metro ou o contrário. Por esse motivo, 

fizeram alterações nas classificações, mas não necessariamente no critério. Nada 

comentaram sobre a unidade de medida de tempo, porque – acreditamos – que, 

nesse caso, a unidade mais adequada seria o “segundo”. Durante as aulas, a 

professora sempre se referia a segundos, portanto não questionou esse uso. 

 Ao fazer cobranças de anotações referentes aos cálculos na folha de 

critérios, ela pedia que apresentassem os dados completos das contas que eles 

haviam realizado para chegar à classificação. De cada operação ou expressão 

deveria constar registro. O objetivo dessa cobrança era que os alunos pudessem 

perceber que não transformaram unidades de medidas (poucos grupos ainda não 

tinham visto essa necessidade) e que em alguns casos aconteceram equívocos. 

O aluno 2a, conversando com o seu grupo e com a professora, chegou a 

esclarecer a ideia que tinha sobre velocidade e a esboçar algo sobre aceleração. 
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Posteriormente, ela percebeu que poderia ter explorado mais as ideias desse aluno 

sobre a mudança no valor da velocidade e sua relação com a aceleração.  

Os estudantes socializaram, inicialmente, para a turma apenas os critérios 

de classificação. A professora anotou esses critérios em uma tabela montada em 

um pedaço do papel manilha. Ela achou estratégica a utilização desse recurso, 

pois iriam voltar a essa tabela em outra aula.  

Ela perguntou à turma o que esperavam ver nas classificações. Eles, então, 

se anteciparam, dizendo que cada grupo de critérios iguais deveria ter 

classificações iguais. Ela pediu que verificassem as classificações após a 

socialização e, à medida que eles iam associando os grupos de mesmo critério, foi 

criando e inserindo na tabela um símbolo, como se vê na FIG. 6, à esquerda do 

número do grupo. Depois, a turma socializou as classificações. Preenchida, a 

tabela comparativa de critério e classificação ficou como na FIG. 6. 

 

 

 

 

 

 

 Os símbolos da FIG. 6 ficaram distribuídos da seguinte forma: 

 

 

Fonte: Autora. 

Figura 6 – Tabela preenchida com dados de critério e 
classificação. P = tamanho da pista (distância). Tm = tempo 
médio para descer a pista (tempo). 
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∆    para P : Tm (grupos 1 e 2); 

–    para Tm : P (grupos 3, 5, 6, 9, 10, 11); 

o    para Tm – P (grupo 4); 

*    para regra de três (grupo 7); 

□    para expressão (grupo 8). 

  

Após a socialização das classificações, os alunos comentaram que, mesmo 

com critérios iguais, ocorreram classificações diferentes, o que se opunha às 

previsões que eles haviam feito. Comentaram também sobre critérios diferentes 

que continham classificações iguais. A professora fez junção de grupos de acordo 

com as observações dos alunos. Esses grupos deveriam se reunir para comparar, 

discutir e tentar justificar as diferenças entre seus critérios e / ou suas 

classificações. Essa conjunção de grupos não tinha sido planejada. No 

planejamento, como na experiência do ano anterior, foi previsto que cada grupo 

apresentaria os passos dados para chegar a cada resultado, e a turma junto com a 

professora iria conferindo o processo apresentado. No entanto, no momento da 

classificação, ela achou proveitoso reuni-los em junções de grupos. Assim sendo, 

uma vez reunidos, deram início às discussões sobre os critérios. A professora fez 

as seguintes junções:  

 

 Grupos 1 e 11, que possuíam classificações muito parecidas, mas 

critérios inversos. O grupo 1 dividiu tamanho da pista por tempo 

médio; o grupo 11 dividiu tempo médio por tamanho da pista. 

 Grupos 2, 7 e 10, que apresentavam classificações iguais e critérios 

aparentemente diferentes, respectivamente, velocidade média, regra 

de três e inverso de velocidade média. 

 Grupos 3 e 5, que tinham classificações diferentes e critérios iguais 

com o inverso de velocidade média ou tempo médio dividido pelo 

tamanho da pista.  

 Grupos 4 e 8, cujos critérios usados foram subtração (tempo menos 

distância) e expressão (constante multiplicada por tempo multiplicado 

por distância), respectivamente.  
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 Grupos 6 e 9, os quais apresentaram classificações parecidas e 

critérios iguais, como nos grupos 3 e 5: tempo médio dividido pelo 

tamanho da pista. 

 

Ao iniciar as junções os grupos 3, 5, 6 e 9 ficaram em um mesmo 

agrupamento por terem tratado do mesmo critério.  

Apenas os grupos 1, 2, 7 e 10 encontraram a mesma classificação. Em 

todos os outros grupos, as classificações divergiam. Não houve, assim, 

classificações inversas, apesar de terem critérios inversos. Esse fato ocorreu por 

vários motivos abordados no tema selecionado para análise: Fatores que giraram 

em torno da criação de critérios para prever os resultados da corrida e em torno de 

procedimentos para executar a corrida. Foi possível verificar que os motivos 

dessas classificações foram: não transformação das unidades de medida, falta de 

atenção e a ausência de familiaridade na ordenação dos números decimais. 

De acordo com os registros socializados pelos alunos, os grupos 1 e 11, 

supostamente, tinham critérios de classificação inversos, porém divergiam em 

apenas três posições nessas classificações. A professora fez essa junção por 

entender que chegariam à mesma classificação, já que a diferença se relacionava 

a apenas três posições. A partir dessa igualdade nas classificações, teriam o 

desafio de tentar entender a causa de terem classificações iguais e critérios 

diferentes. Mas não foi exatamente isso que o aconteceu. Inicialmente, o grupo 1 

disse ter dividido tamanho da pista por tempo médio, e o grupo 11 disse ter dividido 

tempo médio por tamanho da pista. Com os papéis das anotações nas mãos, o 

grupo 11 mostrou à professora que, na verdade, tinha feito o inverso. Dividiu, como 

o grupo 1, tamanho da pista pelo tempo médio e, para alguns grupos, calculou, por 

engano, a divisão de tempo médio por tamanho da pista. O grupo 1 os ajudou a 

rever esse engano que seria a explicação para as três divergências encontradas 

nas posições de classificação. Os alunos dessa junção – grupos 1 e 11 – 

transformaram centímetros em metros. Após modificarem o que lhes parecia 

divergente, ficaram com a mesma classificação. A leitura de um critério e o ditado 

de outro que preenchesse a tabela de classificação redundaram no engano do 

grupo 11, que também aconteceu com alguns grupos nas turmas de nono 1 e nono 

2. 
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Todas as junções discutiram as questões levantadas em seus grupos e 

convergiram para uma única classificação em toda a sala. A junção dos grupos 2, 7 

e 10 elaborou outra classificação de acordo com o que entenderam das ideias que 

mobilizaram sobre velocidade, aceleração e suas observações aos carrinhos. Um 

dos temas analisados nessa experiência com carrinhos foi “A ideia de aceleração” 

dessa junção de grupos. 

Os alunos questionavam sempre sobre a corrida, queriam saber como fazer 

correr 11 carrinhos em uma pista onde só cabiam três. A professora sugeria que 

fossem pensando em como fazer essa corrida e que esse era um problema para 

eles resolverem.  

 

 

3.4- 4ª Etapa: As corridas e uma avaliação delas 

 

 

A professora retomou os cálculos feitos na junção dos grupos 2, 7 e 10 para 

mostrar a relação entre velocidade média e regra de três. Relacionou tais cálculos 

aos exemplos dos outros critérios da sala, que foram: tempo médio dividido por 

tamanho da pista e tamanho da pista dividido por tempo médio.  

Pediu aos alunos que registrassem, em uma folha, as sugestões de como 

fariam a corrida, já que teriam espaço apenas para dois ou três carrinhos descendo 

por vez. A base da rampa escolhida foi o madeirite. Nessa rampa, haveria espaço 

para uma corrida de mais de três carrinhos, porém, como alguns carrinhos desciam 

fazendo curva, a corrida ficou limitada com o máximo de três carrinhos por vez. 

Socializado o procedimento da realização da corrida, os grupos apresentaram três 

sugestões: 

  

 Corridas de dois a dois, nas quais todos correm contra todos (grupos 

1, 6, 9, 10); 

 Corridas de três a três, em que, supostamente, todos correm contra 

todos (grupos 2, 3, 4, 5, 8); 

 Corridas de dois a dois e de três a três (grupos 7 e 11). 
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Todos os grupos – exceto no grupo 3 – sugeriram que venceria o carrinho 

que tivesse maior número de vitórias. Por eliminação, todos escolheram 

desenvolver a corrida de dois a dois carrinhos. De três a três, foi possível verificar 

que teriam alguns carrinhos participando de mais corridas que os outros. O mesmo 

estava acontecendo com a terceira sugestão: corridas de dois a dois e de três a 

três carrinhos. O aluno 3c sugeriu que se inserisse uma pontuação parecida com o 

campeonato brasileiro de futebol, para corridas de três em três carrinhos. O critério 

sugerido por 3c foi usado, mas com alguma alteração. Os carrinhos disputariam 

todos contra todos apenas uma vez, descendo de dois a dois e totalizando 55 

corridas, com as seguintes pontuações – igual ao campeonato brasileiro de futebol: 

 

 3 para o ganhador; 

 1 para cada, no caso de empate;  

 0 para o perdedor. 

 

A professora questionou os alunos a respeito de uma forma prática de fazer 

os registros da corrida, já que teriam um volume de dados referente a 55 corridas. 

O aluno 11b sugeriu fazer uma tabela com os títulos: número do grupo, número de 

vitórias, número de derrotas, número de empates, total de pontos e classificação.  

Na turma do 9º 2, discutiu-se a pouca eficiência na marcação dos tempos de 

descida. Ela sugeriu que usassem um madeirite na largada e outro na chegada, 

pois assim ficaria melhor a visualização e argumentaram que o fato de os carrinhos 

baterem no madeirite ajudaria a visualizar melhor a chegada. Os carrinhos iriam 

sair na mesma linha e chegar na mesma linha. Esses alunos, sob orientação da 

professora, criaram um dispositivo que deixaria o madeirite de pé na chegada. Já 

na largada, seria necessário segurá-lo e levantá-lo para os carrinhos descerem. Ela 

perguntou à turma de 9º 1 e 9º 3 o que achavam sobre essa ideia dos dois pedaços 

de madeirite, na largada e na chegada conforme propôs o 9º 2. Essas turmas 

concordaram com a ideia. Isso evitaria o problema do 9º 3 ter o carrinho do grupo 1 

maior que os outros. Veja o uso do dispositivo na FIG. 7. 
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Logo após as corridas, foi pedido que, nos grupos, conversassem sobre o 

porquê de os carrinhos terem sido mais ou menos eficientes no seu desempenho. 

E também por que os resultados não batiam com as previsões deles. Socializaram 

as discussões relatando que algumas rodinhas, como as de skate e as de rolimã, 

pareciam agarrar menos, ou melhor, tinham menos atrito com o eixo ou com o 

carrinho. Concluíram que as marcações de tempo, apesar de terem melhorado, 

talvez ainda estivessem erradas. O grupo 2 lembrava-se de que preveniu que as 

classificações estariam erradas por não terem considerado a aceleração, ou seja, o 

efeito da gravidade, uma vez que, na descida, é como se os carrinhos estivessem 

em queda. A professora comentou que as montagens de cada carrinho, 

envolvendo aerodinâmica e atritos, poderiam ter influenciado também na sua 

eficiência. 

As aulas das atividades com carrinho foram finalizadas com declarações de 

pontos positivos e negativos de cada aluno em relação a elas. O que mais citaram 

como positivo foi terem aprendido a usar ferramentas como o martelo e a tirarem 

medidas. E, além disso, declararam que aprenderam a trabalhar em grupos ou 

equipes. Como ponto negativo, alguns acharam que muitas aulas de conteúdos 

programáticos foram perdidas. Temos um trecho com dois comentários, a seguir. 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Dispositivos (pedaços de madeirite) para a largada e para a 

chegada. 

Fonte: Autora 
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A professora agradeceu e finalizou a participação dos alunos na pesquisa. 

No próximo capítulo, além dos métodos e procedimentos da análise temos 

os resultados da análise de conteúdo, e também uma síntese em forma de 

diagrama, construída para desenvolver um entendimento da relação entre as 

categorias analisadas. 

  

Aluno 9c: Achei legal porque a gente aprendeu a trabalhar em equipe, 

igual às equipes de verdade. Fazer o desenho do carrinho, o 

projeto dele. Para depois ver qual vai ser o melhor na corrida. 

Aluno 1b: Foi positivo porque a gente aprendeu a trabalhar em grupo e 

aprendeu a mexer com outras coisas como martelo, e acho que 

foi negativo porque a gente perdeu muita aula. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

 

Na primeira seção, deste capítulo, tratamos dos métodos e procedimentos 

da análise em quatro passos: categorização, integração entre as categorias, tabela 

de desafios e síntese em forma de diagrama. Na segunda, abordamos os 

resultados da análise de conteúdo em um processo que estaria constituído pelas 

categorias: proposta, desafio, interações, sucessão das ações dos alunos e 

aplicação de conhecimentos. Na terceira seção, mostramos uma forma de 

diagrama que foi construída para sintetizar a relação entre as categorias 

abordadas. 

 

 

4.1- Métodos e procedimentos da análise 

 

 

A atividade dos carrinhos foi desenvolvida em quatro etapas: 1) a montagem 

dos carrinhos; 2) a medida de tempo dos carrinhos em suas pistas; 3) o 

desenvolvimento dos critérios e das classificações; e 4) as corridas e uma 

avaliação delas. Embora a análise visando alcançar o objetivo da pesquisa tenha 

sido continuada ao longo da realização da pesquisa de campo, uma análise 

sistemática, por métodos de análise de conteúdo, em quatro passos foi efetuada 

após a seleção de três temas descritos a seguir.  

A análise global começou com a verificação geral dos dados para a 

conceptualização de temas que se aproximavam da resposta da questão 

norteadora e de uma educação fundamentada em Dewey (2010). Localizamos, 

dessa forma, as situações de relevante mobilização dos conhecimentos dos alunos 

da pesquisa ao aplicarem conceitos de Matemática e Física. Entendemos por 

temas os contextos que notamos aglomerar as mobilizações dos conhecimentos 

dos alunos. Esses temas da atividade, que se tornaram nossos focos de análise, 

foram: a participação do professor de Educação Física; a ideia de aceleração; 

fatores que giraram em torno da criação de critérios para prever os resultados da 

corrida e em torno de procedimentos para executar a corrida. 
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Os quatro passos em que foi realizada a análise de conteúdo (CHARMAZ, 

2009; ALVES; MAZZOTTI, 1999), são: 

 

a) Codificação e categorização dos dados selecionados nos três temas; 

b) Integração de dados das categorias emergentes; 

c) Tabela comparativa das categorias emergentes partindo dos desafios 

que os alunos enfrentaram em cada etapa de desenvolvimento da 

atividade; 

d) Criação de uma síntese, em forma de um diagrama, construída para 

desenvolver um entendimento da relação entre as categorias. 

 

Tratamos a análise com as categorizações voltadas para o objetivo de 

desenvolver uma compreensão sobre o que gera as sucessões das ações dos 

alunos com mobilização de conhecimentos na aplicação de conceitos matemáticos 

e físicos em uma atividade de construção e corrida de carrinhos, que foi planejada 

e conduzida com um olhar de aprendizagem fundamentada em experiência 

deweyana.  

A sucessão das ações dos alunos, ao mobilizarem conhecimentos e 

aplicarem conceitos matemáticos e físicos, localizados nos temas foi nosso objeto 

de pesquisa. Foi realizada uma seleção cronológica de transcrições em forma de 

relato incluindo transcrições das gravações em vídeo associadas às observações 

anotadas em diário de campo da pesquisadora e aos registros dos alunos. Ao 

perceber o volume e a complexidades dos dados transcritos, necessitamos incluir 

estudos de Dewey (1979) para auxiliar na interpretação desses dados de acordo 

com o objetivo da pesquisa – compreender o que gera sucessões das ações dos 

alunos ao mobilizarem conhecimentos e ao aplicarem conceitos matemáticos e 

físicos. 

Os temas selecionados para análise foram examinados pelos métodos e 

procedimentos de codificação e categorização (CHARMAZ, 2009) e da análise de 

conteúdo qualitativa (ALVES; MAZZOTTI, 1999). Primeiramente, foi realizada a 

codificação sistemática dos dados pelas interpretações das falas e ações das 

transcrições. Para Charmaz (2009, p. 69), “codificar significa categorizar 

segmentos de dados com uma denominação concisa que, simultaneamente, 

resume e representa cada parte dos dados”. Tal codificação nos deu suporte para 
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examinar analiticamente os dados da pesquisa e nos levou a observar atentamente 

as ações e a filtrar as conversas dos alunos entre si, com a professora e o 

professor de Educação Física. Em seguida, foi realizada uma categorização dos 

códigos sem necessariamente se referir ao aporte teórico.  E, como objetivamos 

compreender o que gera as sucessões das ações dos alunos, tal objetivo acabou 

por expandir a análise para categorias emergentes. 

Codificamos os dados como ações referentes ao assunto principal da fala 

transcrita na forma de gerúndio, pois, para Charmaz (2009), o gerúndio auxilia o 

pesquisador a localizar processos, transmitindo a sensação de ação e sequência 

dando um foco para a interpretação. A análise foi tanto das coisas ditas 

diretamente pelos participantes da pesquisa quanto dos sentidos subentendidos 

que eles tentavam expressar. O QUADRO 3 é um exemplo de dois códigos da 

análise referente ao tema aceleração.  

 

 

Código Junção dos grupos 2, 7 e 10. 

Discutindo e 

usando a 

ideia de 

Queda Livre 

2a: O carro de 1a, por exemplo, que todo mundo está vendo que 

ele é o que está correndo mais.  

10b: É, na queda ele vai aumentando 9,8 até ficar mais rápido 

[fazendo gesto das mãos descendo, mostrando o aumento da 

velocidade numa queda]. 

Discutindo e 

usando a 

ideia de 

aceleração 

2a: Ele vai ficar com aceleração menor até o meio da pista, mas, 

quando chegar no final, já vai ficar mais rápido. 

10a: Bom, por que 8b tá ficando em último lugar? Porque a pista 

pequenininha igual a 8b, não pega aceleração. Agora, já o de 5c, 

que é a segunda maior pista, está ficando em primeiro lugar, porque 

dá tempo de pegar aceleração. 

2a: É, ele num pega aceleração. [referindo-se ao carrinho de 8b]. 

 

 

Verificamos, na junção dos grupos 2, 7 e 10, que os alunos discutiram suas 

ideias e observações sobre o movimento dos carrinhos. Nessas conversas, temos 

duas ações relevantes: estão discutindo, ou trocando ideias; estão associando ou 

usando suas ideias de queda livre e aceleração. Dessa forma, definimos um 

direcionamento para as interpretações. 

Quadro 3 – Exemplos de códigos no gerúndio.  

Fonte: Autora. 
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Depois de determinar e separar os códigos, seguimos para a categorização, 

utilizando códigos mais significativos, direcionados e seletivos. Identificamos os 

códigos que mais se destacaram e os reorganizamos em categorias. Conforme 

Charmaz (2009), tomar decisão sobre quais códigos iniciar a categorização implica 

uma compreensão analítica completa e focalizada dos dados.  As categorias 

resultaram da união de códigos.  

Em nossa pesquisa, emergiram duas categorias no processo da análise dos 

dados colhidos: desafios e interações. No intuito de entender essas duas 

categorias, classificamos mais três que chamamos de subcategorias justamente 

por terem surgido como complemento das duas iniciais: as propostas da 

professora, a sucessão das ações dos alunos, e os conhecimentos (matemáticos e 

outros) aplicados pelos alunos ao longo dos desafios. As categorias foram criadas 

por terem semelhança em suas ações enquanto códigos. A característica central 

da análise de conteúdo qualitativa é a criação dessas categorias para que aconteça 

uma análise significativa. Em nosso caso, aliada aos temas que selecionamos.  

No QUADRO 4 a seguir, utilizamos os códigos do quadro anterior para 

exemplificar a categorização que se fundamentou nas ações semelhantes da 

codificação inicial – os alunos discutiram suas ideias e observações sobre o 

movimento dos carrinhos. Formamos a categoria de interações entre os alunos 

com aplicação de conhecimentos. 
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Categoria Código Conversa na junção dos grupos 2, 7 e 10 

Interações 

entre os 

alunos com 

aplicação de 

conhecimentos 

Discutindo 

e usando a 

ideia de 

Queda 

Livre 

2a: O carro de 1a, por exemplo, que todo 

mundo está vendo que ele é o que está correndo 

mais.  

10b: É, na queda ele vai aumentando 9,8 até 

ficar mais rápido [fazendo gesto das mãos 

descendo, mostrando o aumento da velocidade 

numa queda]. 

Discutindo 

e usando a 

ideia de 

aceleração 

 

2a: Ele vai ficar com aceleração menor até o 

meio da pista, mas, quando chegar no final, já vai 

ficar mais rápido. 

10a: Bom, por que 8b tá ficando em último 

lugar? Porque a pista pequenininha igual a 8b, 

não pega aceleração. Agora, já o de 5c, que é a 

segunda maior pista, está ficando em primeiro 

lugar, porque dá tempo de pegar aceleração. 

2a: É, ele num pega aceleração. [referindo-se 

ao carrinho de 8b]. 

 

 

Entendemos que os desafios enfrentados pelos alunos desencadearam 

várias interações. Percebemos interações do aluno com outros (o colega, a 

professora, ou alguém externo ao convívio da aula de Matemática), com ele 

mesmo e com os materiais manuseados. Pautamos a importância dessas 

interações para o desenvolvimento de uma atividade educativa em Dewey: “O 

indivíduo pode iniciar uma série de atos, mas o resultado depende da interação de 

suas reações e das energias dos outros agentes.” (DEWEY, 1979, p. 145). No 

sentido de verificarmos o processo dessas interações no que diz respeito aos 

desafios é que levantamos oito desafios dentro dos três temas usados para a 

análise de conteúdo. Esses três temas estão listados de acordo com nossa 

percepção no tocante ao que eles representaram de obstáculos para os alunos 

dentro de cada tema. 

 

 

Quadro 4 – Exemplo de categorização.  

Fonte: Autora. 
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1- A participação do professor de Educação Física 

1.1- Por que os alunos não conseguiam encaixar as partes que tinham 

selecionado para montar os carrinhos? 

1.2- Como manusear os materiais usados na montagem dos carrinhos? 

1.3- Por que, no teste da rampa, o carrinho descia em curva e / ou 

devagar? 

 

2- A ideia de aceleração 

2.1- Teria um critério matemático gerado uma classificação coerente com 

as observações feitas sobre os carrinhos nos testes de descida e na 

marcação dos tempos de descida em suas pistas? 

2.2- Por que a classificação na corrida foi diferente daquela das 

previsões matemáticas? 

 

3- Fatores que giraram em torno da criação de critérios para prever os 

resultados da corrida e em torno de procedimentos para executar a 

corrida 

3.1- Por que vários grupos encontraram, nos resultados dos critérios, 

para alguns carrinhos “mais de 100 vezes” o valor dos outros carrinhos? 

3.2- Por que tivemos classificações diferentes para o mesmo critério? 

3.3- Como executar uma corrida de 11 carrinhos em uma pista onde 

cabem no máximo três? 

  

Notamos que os desafios se originaram das propostas que fizemos aos 

alunos. Verificamos que os desafios 1.1, 1.2 e 1.3 surgiram como consequência da 

proposta de montar um carrinho eficiente para uma corrida. Os desafios 2.1 e 2.2 

emergiram da proposta de criar um critério, utilizando a Matemática, que pudesse 

prever a classificação dos carrinhos na corrida. Percebemos que os desafios 3.1, 

3.2 e 3.3 vieram também da proposta de criar um critério que pudesse prever a 

classificação dos carrinhos na corrida. 

Essas propostas pareciam estar de acordo com o que os alunos entendiam 

como desafio quando eles conseguiam ver um caminho a seguir para realizá-las. 

Verificamos essa situação porque eles apresentavam sucessivas ações que se 

direcionavam para a proposta feita.  
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A professora não só fez interferências no caminho que os alunos seguiam 

para vencer os desafios de acordo com as interações que partiam deles, mas 

também fez interferências com interações de sua iniciativa quando notava o 

afastamento dos alunos em relação à proposta ou ao desafio. Ela fazia isso no 

sentido de tentar manter o aluno focado na proposta apresentada.  

A construção de uma tabela foi importante para entendermos melhor as 

categorias emergentes. Entendemos que os alunos passaram por 15 desafios 

inicialmente identificados nas quatro etapas de desenvolvimento da atividade. 

Porém, selecionamos oito deles que eram correspondentes aos três temas 

escolhidos para a análise. Um exemplo – QUADRO 5 – dessa tabela está no 

primeiro desafio que os alunos enfrentaram dentro da primeira etapa da atividade, 

que foi a montagem dos carrinhos. Nós consideramos no QUADRO 5 que os 

alunos passavam pelo desafio de – coluna 1 – medir a base. A dificuldade 

encontrada por eles nesse desafio – coluna 2 – foi ter a mesma base com duas 

medidas diferentes. As ações desses alunos para enfrentar o desafio – coluna 3 – 

foi mostrarem um ao outro como chegaram à medida que cada um encontrou. 

Essas ações estiveram influenciadas pela professora – coluna 4 –, pois ela 

direcionou dois grupos para medirem a mesma base e também eles mostraram 

como mediram. As interações – coluna 5 – ocorreram por orientações da 

professora e por incompatibilidade dos valores ao medirem um mesmo objeto. 

Essas interações foram importantes no processo de resolução do desafio e no 

amadurecimento das experiências de interação entre os alunos. A Matemática que 

surgiu desse processo foi fazer a medida de comprimento usando a régua – coluna 

6. Podemos ver aqui que as interações foram responsáveis por gerar nos alunos 

uma sucessão de ações que apresentaram melhora ao aplicar o ato de medir as 

bases de madeira. Notamos, ainda, que a proposta se tornou desafio porque os 

alunos demonstraram tê-lo enfrentado. Dessa forma, fomos verificando que não 

eram só desafios e interações as categorias que se relacionavam com o processo 

de aprendizagem, mas, sim, proposta, desafio, interações, sucessão nas ações dos 

alunos e aplicação de conhecimentos.  
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1 – Montagem 

1- 
Consideramos 
desafio. 
 

2- Qual 
dificuldade 
encontrada pelos 
alunos? 
 

3- Ações usadas 
pelos alunos para 
enfrentar o 
desafio. 

4- Essas ações tiveram 
influência da professora? 
Como? 

5- Como surgem as 
interações? 
 

6- Qual matemática 
surge desse processo 
desafio / interação? 

 
 

Medir a base 

Mesma base com 
duas medidas 
diferentes 

Mostravam um ao 
outro como 
chegaram à 
medida que cada 
um encontrou. 

Sim. Direcionei os dois 
grupos para medirem a 
mesma base e também 
para mostrarem como 
mediram. 

Por orientação da 
professora e por 
incompatibilidade de 
valores medindo um 
mesmo objeto.  

Fazer medidas de 
comprimento usando 
régua. 

 

 

Quadro 5 – Exemplo de como entendemos as categorias emergentes. 

Fonte: Autora. 
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Por ser uma atividade com intenções voltadas para a Educação Matemática, 

foi possível perceber que os desafios relacionados a esses três temas eram 

trilhados por conceitos da Matemática e também da Física. Conceitos tais que os 

alunos mobilizaram, aos quais atribuíram significados com a sua aplicação e assim 

desenvolveram uma compreensão com preparação para outras atividades futuras. 

O processo da análise se iniciou na proposta da professora transformando-

se em desafio para os alunos e, assim, verificamos as interações ocorridas, a 

sucessão das ações dos alunos em função dos desafios, da mobilização e da 

aplicação de conhecimentos relacionados a conceitos de Matemática e também de 

Física, que levaram à superação dos desafios que enfrentaram. Esse processo 

estaria constituído de: proposta, desafio, interações, sucessão das ações dos 

alunos e aplicações de conhecimentos. Ele foi sintetizado em um diagrama, como 

veremos na seção 4.3. 

Apresentamos, a seguir, resultados da análise dos desafios dentro de cada 

tema. 

 

 

4.2- Resultados da análise dos desafios em cada tema 

 

 

Conforme relatado em Métodos e Procedimentos de Análise, duas 

categorias emergiram da codificação dos dados desses temas: desafios e 

interações. Além disso, surgem mais três categorias relevantes para interpretar o 

envolvimento dos alunos na atividade de carrinhos em relação às categorias 

desafios e interações. Essas três categorias fornecem um entendimento de como 

esses desafios e interações se relacionam e, por isso, as chamamos de 

subcategorias. Elas são as propostas da professora, a sucessão das ações dos 

alunos, e os conceitos (matemáticos e outros) aplicados pelos alunos ao longo dos 

desafios.  

A seguir, essas categorias foram localizadas em cada um dos temas 

selecionados para a análise: a participação do professor de Educação Física, a 

ideia de aceleração e fatores que giraram em torno da criação de critérios para 
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prever os resultados da corrida e em torno de procedimentos para executar a 

corrida. 

 

 

4.2.1- A participação do professor de Educação Física 

 

 

A participação do professor de Educação Física na atividade surgiu de forma 

não planejada. Essa participação, no entanto, não pode ser considerada menos 

importante se nos orientarmos por Dewey (2010), que comenta sobre as 

aprendizagens paralelas ligadas à atitude de querer continuar a aprender. 

 

Aprendizagens paralelas durante a formação de atitudes 
permanentes, como as de gostar e não gostar de alguma coisa, 
podem ser, e com muita frequência são, muito mais importantes do 
que a lição de ortografia, de geografia ou história, pois são essas 
atitudes que fundamentalmente contarão no futuro. A mais 
importante atitude a ser formada é a do desejo de continuar 
aprendendo. (DEWEY, 2010, p. 49-50) 

 

A sua participação se deu, principalmente, em função do espaço próximo à 

quadra de esporte, onde construímos os carrinhos. Mas também houve o momento 

em que ele foi até a sala de aula a convite da professora e fez demonstrações de 

uso de pedaços de madeira, prego, grampo de cerca e martelo. O convite resultou 

do fato de que ele estava interagindo na atividade voluntariamente, comentando 

algumas ideias com os alunos. Fomos percebendo que esses interagiam com ele, 

não só aceitando as suas sugestões voluntárias, como também procurando por ele. 

Essa receptividade dos alunos em relação a esse professor e sua procura por ele 

nos mostraram que eles buscavam por sucessões de ações que fossem além da 

tentativa e erro, ao manusear os materiais e ao montar os carrinhos. A importância 

de se passar pelo processo de tentativa e erro é comprovada por Dewey:  

 

Ora, os primeiros contatos com qualquer material novo, seja qual 
for a época da vida, deverão ser inevitavelmente da espécie de 
“experiência e erro”. Um indivíduo deve experimentar, nos jogos ou 
no trabalho, fazer alguma coisa com determinado material, dando 
realização aos impulsos da sua própria atividade, e observar então 
a interação da sua energia com a do material empregado. (DEWEY, 
1979, p. 168-169). 
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O fato de procurarem informações com alguém mais experiente poderia ser 

explicado pelo interesse de conseguirem um carrinho eficiente para uma corrida ou 

para obterem boa nota na atividade. Dewey considera: 

 

A desigualdade de eficiência dos adultos e dos novos não só exige 
que se ensine a estes, como também a necessidade deste ensino é 
um poderoso estímulo para dar à experiência ordem e forma que a 
torne mais facilmente transmissível e, conseguinte, mas utilizável. 
(DEWEY,1979, p. 6) 

 

O interesse pode ter sido também pessoal – no que se relaciona à 

participação do professor de Educação Física –, pois eles apresentavam um 

convívio bastante amigável com esse professor. Há possibilidade, no entanto, de 

ser o conjunto desses interesses o que movia os alunos a aceitarem e buscarem a 

participação do professor. 

Conforme empregado em Métodos e Procedimentos, vamos chamá-lo de 

“professor”. Vamos analisar, a seguir, os desafios relativos à participação do 

professor. Respectivamente, o desafio 1.1 foi focado dentro no grupo 2; o desafio 

1.2 foi localizado nas demonstrações do Professor de Educação Física na aula de 

Matemática e o desafio 1.3 foi relacionado ao grupo 6.  

 

 

Grupo 2, desafio 1.1: 

Por que os alunos não conseguiam encaixar as partes que tinham 

selecionado para montar os carrinhos? 

 

 

Apesar de terem feito o desenho inicial do carrinho e de listarem os materiais 

que usariam para a montagem, os alunos do grupo 2 não providenciaram esses 

materiais. Houve uma interação entre eles mesmos, elaborando o projeto de um 

carrinho, mas não executaram tal projeto. Tinham uma ideia inicial de seis rodas 

em três eixos. A falta dos materiais que seriam necessários para consecução do 

seu projeto exigiu deles maior interação com os outros materiais, e 

consequentemente tiveram que descobrir outros encaixes e outras montagens. 
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Procuraram por peças na caixinha de materiais e pediram ajuda dos outros grupos, 

interagindo, assim, com vários outros colegas da sala.  

As interações com os materiais na montagem do carrinho foram intensas. 

Eles começaram tentando colocar, na frente, rodas de plástico sem eixos, 

pregadas na lateral da base. Não deu certo. Tentaram, igualmente, utilizar eixos na 

parte inferior dessa base encaixando as rodas de rolimã. Conectaram as rodas nos 

eixos usando fita isolante. Os eixos de trás foram fixados à base com dois pregos e 

apenas um prego fixou o eixo da frente.  As rodas giravam, e o eixo da frente era 

móvel. Ter o eixo da frente móvel era característica desse carrinho, conforme FIG. 

8. Essa figura mostra também as marcas dos ajustes que os alunos fizeram e 

podem ser vistas na base do carrinho que se encontra com marca de rachadura, na 

parte inferior das imagens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O professor notou um erro na primeira montagem desse grupo 2 e o alertou. 

Ele se encontrava parado próximo ao grupo. E participa da conversa que esse 

grupo já havia iniciado, direcionando-se a 2b, conforme o trecho a seguir. 

 

Figura 8 (A e B) – Carrinho do grupo 2 com eixo da frente móvel. 

A)                                                    B) 

Fonte: Imagem capturada pela autora. 

  



74 
 

 

 

Essa interação do aluno com o professor se refletiu nessa montagem do 

carrinho, pois as rodas ficaram fixas junto aos eixos também fixos. Logo que 

verificou que rodas e eixos estavam fixados (sem deixar o carrinho andar), a 

professora perguntou a esses alunos se eram as rodas ou os eixos que giravam. A 

sua interação com o grupo parece ter influenciado para que mudassem a forma de 

montar o carrinho.  

 As montagens não estavam dando certo em função de eles não preverem as 

consequências dos encaixes e das reações dos materiais manuseados. Essa falta 

de previsão pode estar relacionada com o fato de terem vivido poucas experiências 

com o tipo de material trabalhado. Notamos isso em razão de o professor dizer que 

a forma de encaixar o prego na rodinha era inadequada. E também em razão de os 

alunos não terem conseguido perceber que, no seguimento dessa montagem, as 

rodas e os eixos ficariam fixos, não permitindo que o carrinho se movimentasse. O 

fato de eles não terem executado o projeto inicial por lhes faltarem recursos trouxe 

algo de positivo e algo de negativo. Foi negativo pela falta de direcionamento na 

montagem. Foi positiva a interação que aconteceu entre eles e os outros grupos de 

colegas.  

 Assim, a sucessão das ações individuais no grupo 2 foi influenciada pela 

interação com os materiais manuseados, com colegas mais experientes de outros 

grupos, com o professor e com a professora. Por isso, sua montagem foi o 

resultado da sucessão das ações que refletiam o meio onde estavam vivendo, 

participando e interagindo. Foi possível notar que a montagem final ficou mais 

eficiente que a inicial.  

Professor:  Ô? Pra quê que você tá passando isso aí, sô? [se referia ao 

prego que 2b usava para alargar o furo da roda de plástico]. 

Aluno 2b:  Tem que ser. É pra alargar aqui ó! 

Professor: Mas aí o... [foi interrompido por 2a] 

Aluno 2a:  Mas o prego não é para entrar, não. [2a tentava dizer a 2b que 

o furo estava ficando grande para a cabeça do prego.] 

Professor: O prego não vai entrar no buraco não, sô. Se colocar ele lá, vai 

soltar. [ele indicava a 2b que a cabeça do prego iria passar 

pelo furo que fazia]. 
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Os conceitos matemáticos mobilizados e aplicados que emergiram da 

sucessão das ações destinadas a vencer o desafio das montagens pelo grupo 2 

foram: 

- Medição para escolher as rodas e eixos adequados ao tamanho da base. 

- Encaixe das formas de anel e cilindro para tentaram adequar os eixos às 

rodas de rolimã com fita isolante. 

- Equidistância e paralelismo para afixar os dois eixos. 

- Ponto médio para fixar o eixo da frente com apenas um prego no meio do 

eixo. 

  

 Na sequência, o desafio 1.2 tem a participação do professor de Educação 

Física na sala de aula com demonstrações do manuseio dos materiais que os 

alunos demonstravam dificuldade em utilizar. 

 

 

Demonstrações do professor de Educação Física na aula de Matemática, 

desafio 1.2: 

Como manusear os materiais usados na montagem dos carrinhos? 

 

 

Pregos e martelos foram recursos muito usados na construção dos 

carrinhos. Entretanto, foi possível perceber que os alunos, em geral, não tinham 

muita experiência com o manuseio dos materiais. Tomamos o grupo 11, como 

exemplo de pessoas que tinham dificuldade desse manuseio. No que se refere ao 

uso de prego e martelo, 11b ficava de mau humor por não conseguir empregá-los 

adequadamente.  

Conforme dito anteriormente, o professor fez demonstrações do uso desses 

materiais o que ocorreu de forma oportuna. Ele usou pedaços de madeira, prego, 

grampo de cerca e martelo em suas demonstrações. Primeiramente, deu as dicas 

de como colocar as mãos no martelo. Essas dicas estão no trecho a seguir. 
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Observamos que o professor estava mostrando o uso do martelo como 

alavanca e explicando a respeito da ideia de alavanca quando relata no trecho 

anterior que “A intenção é usar menos força possível”. Completou essa ideia 

dizendo que “Quanto mais na ponta do martelo, pegar assim, melhor”.  

Ele seguiu explicando e demonstrando, no trecho a seguir, como não retirar 

um prego da madeira.  

 

 

Simultaneamente à sua fala final sobre ser “perigoso acidentar”, o professor 

simulou um grande esforço, mostrado pela expressão em seu rosto, seguido de um 

impulso com os braços dando uma cotovelada forte para trás para puxar o prego. 

Rimos da simulação dele.  

Quando ele disse no trecho anterior “a galera estava fazendo assim”, vimos 

que já estava participando e observando os alunos, o que vem ao encontro do que 

comentamos sobre o envolvimento do professor.  

Professor:  É o seguinte: quanto mais na ponta do cabo do martelo você 

pegar, melhor é. Fixou o prego [dando marteladas]. Agora aqui 

[pegando próximo à cabeça do martelo] não tem jeito. Tem que 

fazer muita força com o braço. A intenção é usar menos força 

possível. Beleza? Oh, um pregão. Um prego médio e um 

preguinho [bateu alguns pregos de tamanhos diferentes 

enquanto falava]. Quanto mais na ponta do martelo, pegar 

assim, melhor [demonstrando com o martelo sendo segurado 

pela extremidade do cabo]. 

Professor: Aí, a galera estava fazendo assim, oh, pegando o martelo aqui, 

oh, segura aí 11a [encaixou o lado da orelha fendida do 

martelo em um prego de uma base de madeira e virou a base 

de madeira para 11a segurar. O aluno 11a sorriu e segurou a 

madeira]. Só que aí ele esquece e puxa de uma vez e é 

perigoso acidentar, né? [refere-se ao fato de puxarem com 

força e correrem o risco de acertar alguém]. 
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E ele continua suas demonstrações e faz a retirada de um prego da madeira 

explicando o movimento de forma semelhante ao movimento de uma alavanca, 

girando o cabo do martelo, conforme a FIG. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao longo dessas demonstrações, o professor tratou de outros exemplos de 

como não proceder com o uso do prego e martelo visando à maior segurança dos 

alunos. Ele também fala do grampo de cerca e refere-se, mais uma vez, à ideia de 

alavanca, só que dessa vez usando a palavra alavanca, no trecho a seguir. 

Figura 9 (A e B) – Demonstração do professor retirando prego da madeira. 

A)                                                B) 

Fonte: Imagem capturada em vídeo produzido pela autora. 
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Professor:  Calma aí, calma aí. Isso aqui não é um prego, isso é um 

grampo. O sistema é diferente para grampear, você vai usar o 

martelo mas, na hora de tirar, não tem jeito [foi falando e 

martelando o grampo de cerca à base de madeira. Logo 

depois demonstrou uma tentativa de retirar o grampo da 

mesma forma que o prego, sem sucesso em sua retirada]. 

Aluno 5a: Mas, e aí, como é que vai tirar? 

Professor:  Mágica [sorrindo para 5a e martelando outro grampo]. Na 

hora de retirar, você tem que usar outra alavanca [virou-se 

para a caixinha de materiais e pegou um pedaço de bastão 

de alumínio]. Isso aqui é muito ruim, porque é alumínio [se 

referindo ao bastão de alumínio], mas você põe aqui e gira 

em volta do grampo [encaixou o bastão dentro da fenda 

formada entre o grampo e a madeira e levantou o bastão. 

Consequentemente o grampo de cerca se soltou da madeira]. 

Não tem jeito de ficar puxando não. É isso aí, palmas pra mim 

aí [sorrindo recebeu as palmas da turma]. 

 

 

 

A descontração do professor sorrindo e recebendo as palmas dos alunos, 

que também riram nesse momento, só reafirma a boa convivência que demonstram 

ter. A professora solicitou que um deles participasse e tentasse repetir as ações do 

professor. Essa interação com o grupo foi intencional para que existisse um pouco 

mais de participação dos alunos. Também temos em vista que Dewey (1979) 

afirma que a imitação não exige uma explicação das ações em questão. Ela se 

desenvolve com observação e seleção dos atos. E, ainda, o interesse em imitar 

resulta em direção e controle social. Nesse caso, verificamos o controle social de 

forma natural no contexto como, por exemplo, no fato de a turma estar sempre 

atenta aos atos do professor, sem dispersão. 

O aluno 3c, por indicação da professora, foi ao encontro do professor, e 

fizeram algumas brincadeiras. Esse aluno seguiu dando marteladas em um prego 

na madeira. O professor percebe a dificuldade de 3c e sugere algumas dicas para 

ele se posicionar melhor diante do conjunto madeira, prego e martelo. Na FIG. 10, 
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o professor ajusta o braço de 3c paralelamente à mesa para que 3c pregue com 

mais facilidade.  

 

 

 

 

 

Ao terminar suas demonstrações, o professor foi se retirando da sala, e os 

alunos assoviaram e aplaudiram a sua presença. Após sua saída, a professora 

comentou com os alunos sobre alavancas. Mencionou que alavanca é um termo 

usado em Física e que existe uma relação entre distância e força. Assim, maior 

distância menor força ou menor distância maior força.  

Essa participação do professor de Educação Física aconteceu no ambiente 

que a escola tinha a nos oferecer. A demonstração com a madeira e o martelo 

também está de acordo com a experiência deweyana, que prevê tanto sugestões 

dos professores quanto as sugestões que decorrem acidentalmente da experiência.  

 

É impossível compreender por que a sugestão daquele que possui 
uma maior experiência e um horizonte mais amplo, ou seja, o 
professor, não seja no mínimo tão válida quanto uma sugestão que 
surge de alguma fonte mais ou menos acidental. (DEWEY, 2010, p. 
73) 

 

Figura 10 – O professor posicionando a mão do aluno 3c paralelamente à mesa. 

Fonte: Imagem capturada em vídeo produzido pela autora. 
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 Talvez o desafio de manusear os materiais não tenha sido superado por 

todos os alunos através das demonstrações do professor, mas a maior parte deles 

demonstrou serem de grande importância essas dicas de uso dos materiais.  

O grupo 2, nesta mesma data, ao fazer mais alguns ajustes em seu carrinho, 

comenta a aula com o professor. O aluno 2b posiciona melhor o cabo do martelo 

em sua mão, e o aluno 2a logo comenta, como podemos ver no trecho a seguir. 

 

 

Esse trecho mostra que a interação com as demonstrações do professor foi 

suficiente para que as ações de manuseio do martelo progredissem no grupo 2. 

As interações nessa participação demonstrativa do professor de Educação 

Física ficaram limitadas porque os alunos estiveram a maior parte do tempo como 

expectadores. E suas ações foram mais restritas com poucos participantes no 

manuseio de materiais. Esses participantes foram inseridos nessa demonstração 

devido à intervenção da professora. Essa forma de ensinar com demonstração tem 

um perfil mais tradicional de ensino, o que não quer dizer que não seja um meio 

válido de aprendizagem. Entendemos que Dewey (2010) defende uma escola com 

identidade própria, e, como já dissemos, sem ter que abandonar completamente o 

velho. O manuseio do martelo percebido na ação do aluno 2b é um exemplo dessa 

aprendizagem por demonstrações. O que não faltou, ficando bem explícito com as 

poucas interações dos alunos com o professor, foi o bom humor e a satisfação de 

ambas as partes estarem convivendo nesses momentos. 

Surgiu o conceito matemático de paralelismo a fim de ajudar o aluno 3c para 

se posicionar melhor ao martelar. E também ficou marcada a ideia de alavanca, 

conceito de Física apresentado em duas situações: no uso do martelo alavancando 

o prego e no uso do bastão de alumínio alavancando o grampo de cerca.  

A importante demonstração do que não fazer também teve significado para a 

segurança dos alunos.  

A seguir, o desafio 1.3 analisado no grupo 6 com seus integrantes usando o 

esquadro e tentando melhorar a eficiência do seu carrinho para a corrida.  

Aluno 2a:  2b está martelando certo como você pode ver. 

Aluno 2c: Graças à aula do professor de Educação Física [citou o seu 

nome]. Graças à nossa querida professora Alessandra. 
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Grupo 6, desafio 1.3:  

Por que no teste da rampa os carrinhos desciam em curva e / ou devagar? 

 

 

Apesar de o grupo 6 não ter enfrentado problemas na escolha de material, 

quando esse grupo submeteu o carrinho a testes de movimentos na rampa e fora 

dela, esse carrinho se moveu sempre em curva. O movimento em curva não 

tornaria eficiente o carrinho para uma corrida. A proposta de ter um carrinho 

eficiente para uma corrida possivelmente gerou no grupo o desafio de descobrir por 

que ele fazia curva e, consequentemente, tentaram vários ajustes e testes. 

Aparentemente esse grupo precisava alinhar as rodas e os eixos com a base 

desde o início da montagem. E, para conseguir melhorar a montagem do carrinho, 

os integrantes do grupo usaram o esquadro, o que foi uma sugestão do professor 

de Educação Física. Os alunos desse grupo começaram a utilizar o esquadro na 

mesma aula em que o professor sugeriu a ação de esquadrejar
4
 os carrinhos. 

Durante todo o tempo que tiveram para os ajustes em seu carrinho, eles 

“esquadrejaram”.  

O professor fez demonstrações para a turma de como “esquadrejar” os eixos 

e as rodas. A professora entendeu que “esquadrejar” seria posicionar o esquadro 

(triângulo retângulo) sobre o carrinho de forma que um cateto se alinhasse sobre 

um eixo e o outro cateto deveria encostar-se às duas rodinhas, alinhando, assim, 

as rodas aos eixos. Ela entendeu, também, que, após esse primeiro ato de 

“esquadrejar”, deveria alinhar os eixos com a base e para isso posicionar um cateto 

alinhando-o com o lado menor da base. O outro cateto deveria estar encostado às 

duas rodinhas, conforme a sequência na FIG. 11.  

 

 

 

 

 

                                                             
4
 A palavra esquadrejar foi empregada pelo professor com o sentido de empregar o esquadro. No 

dicionário Aurélio, lê-se: “Serrar ou cortar em esquadria.” 
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Apesar das demonstrações, o grupo 6 usou o esquadro sempre com a 

função de régua. Um exemplo desse uso está na FIG. 12.  

 

 

 

 

 

O esquadro foi o objeto de que esse grupo 6 fez uso, para tentar vencer o 

desafio de descobrir a causa de seu carrinho descer a rampa em curva. 

Levantamos a hipótese de que a preferência pelo esquadro pode ser explicada 

pelo número maior desse objeto na caixa de materiais, onde havia três réguas e 

dez esquadros. No entanto, essa utilização pode ser entendida como imitação da 

ação do professor. Verificamos o uso do esquadro que foi feito por eles em uma 

sequência de três dias de aulas.  

No primeiro dia dessa sequência, o grupo estava tentando alinhar um eixo, 

que já se encontrava afixado à base de madeira. Foi possível ver o aluno 6a 

manuseando o esquadro, mas não da maneira que tentamos demonstrar, mesmo 

porque a base tinha apenas um eixo pregado. Podemos observar as suas ações na 

sequência dos acontecimentos demonstrados na FIG. 13.  

 

Figura 12 – Exemplo do uso do esquadro no grupo 6. 

Fonte: Imagem capturada pela autora. 

 

Fonte: Desenho produzido pela autora. 

Figura 11 – Demonstrações do que a professora entendeu a respeito de 
“esquadrejar”. 
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A) B)  

C) D)  

E) F)  

 

 

Em A e B, é de se pensar que 6a usaria o ângulo reto do esquadro. Logo em 

seguida, ele gira o esquadro em suas mãos, parecendo posicioná-lo com aquilo 

que ele quis “esquadrejar” ou medir, como demonstrado em C. Na sequência D, E 

e F, ele desliza o esquadro ao longo do eixo. Nessa sequência de movimentos da 

FIG. 13, nota-se a expressividade da exploração do esquadro por 6a. Esse aluno 

verificou, dessa forma, que as distâncias entre a aresta do bloco da base e o eixo 

não eram as mesmas ao longo desse deslizamento. Sendo assim, ele deduziu que 

o eixo não se encontrava alinhado ao bloco e prosseguiu fazendo ações de 

despregar e pregar o eixo. O objetivo de verificar se o eixo estava alinhado com a 

base foi alcançado em consequência de ele ter explorado o esquadro. As 

interações com esse objeto, para descobrir a sua utilidade, também envolveram 

interações de 6a consigo mesmo.  

Figura 13 – Aluno 6a manuseando esquadro. 

 

Fonte: Imagens capturadas do vídeo feito pelo grupo 6. 
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Na segunda aula, já com o outro eixo afixado ao bloco da base, os alunos 

testaram o carrinho na rampa de entrada da escola, mas ele desceu curvando 

muito. Eles repregaram inúmeras vezes os eixos para que o alinhamento e, 

consequentemente, a sua eficiência melhorassem. No entanto, não conseguiram 

isso. Nessa aula, tivemos a outra situação de um uso diferente do esquadro em 

relação ao da aula anterior. O aluno 6a, novamente, estava manuseando o 

esquadro e media a distância entre os eixos, em suas duas extremidades, como na 

FIG. 14. 

  

 

A) B)  

 

 

Podemos distinguir os lados que 6a está medindo através do que está 

escrito sobre a madeira que aparece na FIG. 14B. Mais uma vez, ele se utilizou do 

esquadro como se fosse uma régua. O aluno 6a indica com essa ação sua suspeita 

de que a falta de paralelismo dos eixos está ligada ao movimento desalinhado do 

carrinho. Notamos que 6a pensava como sendo seu o problema de seu carrinho. 

Dewey afirma: “[...] todo o ato de pensar é investigação, é pesquisa pessoal, 

original, da pessoa que faz, mesmo que todo o resto do mundo já conheça aquilo 

que ela procura descobrir.” (DEWEY, 1979, p. 162). 

 O aluno 6b inicia uma conversa com 6a sobre essas distâncias medidas 

entre os eixos, que podemos verificar no trecho a seguir.  

 

Figura 14 – Aluno 6a manuseando o esquadro de outra forma 

Fonte: Imagens capturadas do vídeo feito pelo grupo 6. 
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Na interação do aluno 6b com 6a, ao dizer “Por aí você não sabe“, parece 

que 6b não entendeu o uso que 6a estava fazendo das medidas entre os eixos. 

Porém aparenta entender a ideia de paralelismo explorada por 6a e percebemos 

isso quando ele disse: “você não sabe qual que está aberto”. Porém 6a, certo de 

suas medidas, afirmou: “Sei sim.” e indicou a 6b o lado que estaria mais aberto ao 

dizer que “É esse lado aqui que está aberto”. A interação entre esses alunos 

interferiu nas ações de 6b, pois verificamos, na aula seguinte, que ele também 

estava medindo a distância entre os eixos usando o esquadro.  

Na aula posterior (3ª da sequência), os alunos 6a e 6b faziam ajustes nos 

eixos do carrinho. O aluno 6b martelava, media a distância entre os eixos (ideia de 

paralelismo), forçava com as mãos uma aproximação dos eixos, despregava um 

lado de um eixo e tornava a pregar.  O aluno 6a não ficou muito satisfeito com as 

ações de 6b, e iniciaram uma conversa. Podemos conferir, no trecho a seguir, que 

o aluno 10b entra na conversa comentando com o grupo 6 uma dica do professor 

em relação ao fato de os carrinhos andarem em curva. 

Aluno 6b:  Por aí, você não sabe qual que está aberto, não! [ele se 

referia às medidas feitas por 6a, conforme FIG. 25. Aberto se 

usa no sentido de eixos não paralelos]. 

Aluno 6a: Sei sim. É esse lado aqui que está aberto [usou as duas mãos 

– pressionando um eixo em direção ao outro –, para  forçar o 

fechamento do lado que julgava estar mais aberto,]. 
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 Apesar de dizer que “Está tudo dando 6,5 certinho”, o aluno 6a pega o 

carrinho e continua a tirar medidas, dar marteladas, forçar o eixo com a mão, testar 

as rodinhas, empurrar o carrinho, pois percebia que o carrinho ainda estava 

curvando em seus movimentos.  

 O chão da área que usavam para testar era plano, e o carrinho fazia curvas 

sempre para o mesmo lado, mesmo que 6a mudasse de lugar para empurrá-lo. 

Não desistiram de procurar a causa dessas curvas e acabaram descobrindo o fato 

de terem uma rodinha que não se encostava ao chão, ou como diziam, estava 

“flutuando”. Não falaram mais a ideia do professor, comentada por 10b, de que os 

carrinhos se moviam curvando em função do chão. O grupo até tentou corrigir o 

problema da rodinha “flutuante” passando fita isolante em volta dela, mas isso não 

deu certo. Não testaram outras possibilidades para as causas da rodinha flutuante, 

como, por exemplo, o encaixe do eixo com a roda. Seja por falta de tempo, seja 

pela crença na colocação do professor, eles montaram um carrinho que se movia 

em curva. Mas, ao que tudo indica, conseguiram aplicar o alinhamento entre os 

Aluno 6a:  Para quê que você foi soltar? [referindo-se ao eixo] Nó! Vai 

rachar essa madeira [referindo-se à base]. 

Aluno 10b:  Não é o carrinho não, é o chão. 

Aluno 6a:  É por causa que o rolimã fica pulando,10b. O que ele está 

fazendo? [referindo-se a 6b] Vai rachar a madeira toda! 

Aluno 10b:  A madeira está toda pregada [se referindo às marcas de 

prego]. 

Aluno 6a:  O nosso carrinho toda hora está fazendo curva. 

Aluno 10b:  Não adianta, 6a, o professor mesmo falou que é chão. 

Aluno 6a:  É chão, sabe por quê? O meu está fazendo curva, o seu está 

fazendo curva [foi interrompido por 6c]. 

Aluno 6c: De todo mundo está fazendo curva... 

Aluno 6a:  Olha o tanto que a gente já despregou e pregou! Está tudo 

dando 6,5 certinho, não é 6b? [a medida 6,5 se referia à 

distância de 6,5 centímetros entre os eixos] E está fazendo 

curva do mesmo jeito. 

Aluno 10b:  Tá pregado certinho. 
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eixos, porque conseguiram ver o problema da rodinha “flutuante”. Concordamos 

com Dewey quando diz que “se aprendemos, é só porque, depois do ato praticado, 

observamos resultados que antes não observáramos.” (DEWEY, 1979, p. 84). 

O carrinho estava descendo em curva visto que eles não conseguiam, a 

princípio, alinhar a base com o eixo e com as rodinhas de rolimã. Mas os 

participantes do grupo 6 venceram esse obstáculo com o uso do esquadro, com 

suas interações com esse objeto e com as interações entre eles. Acabaram por 

concluir que havia um fator impedindo que o carrinho andasse alinhado: a rodinha 

“flutuante”.  

As demonstrações do professor e da professora não influenciaram esses 

alunos de forma objetiva. Mas eles notaram que, provavelmente, o esquadro era o 

material indicado para deixar o carrinho mais alinhado e, por isso, ajustavam seu 

carrinho sempre usando o esquadro e não a régua. Pode ser que as 

demonstrações tenham servido de estímulo para as explorações que fizeram com o 

esquadro e, se não tivessem presenciado essas demonstrações, talvez não vissem 

que deveriam alinhar as rodas e os eixos em relação ao bloco. 

A professora notou que a causa de os alunos não terem usado o esquadro 

com a função demonstrada pode ter sido pelo fato de os alunos não terem 

desenvolvido atividades com o uso desse material em suas experiências passadas. 

O que indica que a professora, apesar de ter se preparado para desenvolver uma 

experiência deweyana, não conseguiu a todo o tempo, em todas as situações, 

seguir as ideias de Dewey relativas à experiência. Sendo que, nesse caso, não 

verificou os pré-requisitos desses alunos quanto ao uso do esquadro. 

O desafio que os alunos enfrentaram passou pela mobilização de 

conhecimentos matemáticos, que emergiram ao ajustarem o carrinho, de acordo 

com a proposta de ter um carrinho eficiente para a corrida. Essas ideias aplicadas 

foram: 

- Medição para alinhar os eixos entre si e com a base; 

- Equidistância e paralelismo para alinhar os eixos com a base. 

 

Ao perceber a importância que deram às demonstrações do professor no 

uso dos materiais, deduzimos que a proposta de construir um carrinho eficiente 

para uma corrida foi aceita pelos alunos e transformada em desafio. Esse desafio 

nos levou a verificar interações do aluno consigo mesmo, com os materiais e com 
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os outros participantes. O professor de Educação Física e a professora destacam-

se com suas participações e com suas intervenções. Como consequência das 

interações, os alunos agiam de forma diferente e passaram a ver o que não viam 

antes. Eles aceitaram os desafios mobilizando e aplicando conceitos da 

Matemática e da Física. Entendemos que o processo da experiência deweyana 

ocorreu formado por proposta / desafio / interação / sucessão das ações dos 

alunos / aplicações de conceitos. Reconhecemos que o ensino se processa através 

de vários métodos e estratégias, devendo se adaptar à situação atual. E a 

aprendizagem ocorre se for de interesse dos alunos, se estes demonstram na 

sucessão de suas ações, a mobilização com a aplicação ou a associação de 

conceitos que já tinham ao desenvolver a experiência. Em consequência disso, os 

alunos apresentam mais espontaneidade em fazer a experiência e participar dela. 

Como declara Dewey:  

 

E quando as crianças estão interessadas em fazer coisas e 
discutem a respeito daquilo que surge no curso desse fazer, 
verifica-se, mesmo com métodos educativos relativamente sem 
valor, que suas perguntas e investigações são espontâneas e 
numerosas, e as soluções propostas, variadas e engenhosas. 
(DEWEY, 1979, p. 171).  

 

A experiência com a participação do professor desenvolveu-se com 

qualidade, pois teve sentido e utilidade para os alunos. E ela teve também 

continuidade, pois eles aprofundaram o que já haviam aprendido, o que abriu 

portas para que outros conhecimentos aflorassem. 

A seguir, temos uma sistematização do que entendemos em cada etapa do 

processo que percebemos se desenvolver na participação do professor de 

Educação Física. 

 

Proposta   Montar um carrinho eficiente para uma corrida. 

 

Desafios  1.1- Por que os alunos não conseguiam encaixar as partes que 

tinham selecionado para montar os carrinhos? 

1.2- Como manusear os materiais usados na montagem dos carrinhos? 

1.3- Por que, no teste da rampa, o carrinho descia em curva e / ou devagar? 
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Interações  Aluno-objeto, aluno-aluno, aluno-professora, aluno-professor. 

 

Aplicação de conhecimentos  Conceitos matemáticos como paralelismo, 

ponto médio, equidistância e fazer medida de comprimento. E também 

conceitos físicos como alavanca e atrito. 

 

Sucessão das ações dos alunos  Proposta se transformou em três 

desafios. Esses desafios foram enfrentados através de interações que 

provocaram a mobilização e a aplicação de conhecimentos. 

 

Esse processo possibilitou verificarmos resultados diferentes na experiência 

com a participação do professor. Ele foi positivo, pois houve melhora na construção 

do carrinho e no manuseio dos materiais do grupo 2. Mas esse processo foi 

marcado pelo descuido da professora em relação a uma experiência deweyana, 

pois ela não percebeu e nem verificou a falta de pré-requisitos dos alunos – grupo 

6 – em relação ao uso do esquadro. Essa falta de pré-requisitos na utilização do 

esquadro significou um atraso em termos temporais na descoberta dos alunos do 

grupo 6 no que se referia às causas da descida de seu carrinho em forma de curva. 

Porém isso não os impediu de descobrir a “rodinha flutuante”.  

Em seguida, vamos analisar o tema da ideia de aceleração vendo também 

nele o processo formado por proposta / desafio / interação / sucessão das ações 

dos alunos / aplicações de conceitos. No entanto, a professora teve uma carga 

maior de interações no sentido de dar fluidez a esse processo. 

 

 

4.2.2- A ideia de aceleração 

 

 

A proposta de criar um critério utilizando a Matemática que pudesse prever a 

classificação dos carrinhos na corrida trouxe vários desafios para os alunos. A 

professora participou de interações com intervenções no sentido de que essa 

proposta tomasse forma de desafio para os alunos. Nem sempre eles viam tais 
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desafios espontaneamente. A ideia de aceleração foi levantada pelos alunos 

passando por conhecimentos matemáticos e físicos para tentar vencê-los. 

Os critérios foram desenvolvidos a partir da distância e do tempo de descida 

dos carrinhos. A ideia de aceleração surge quando alguns alunos, ao perceberem 

que os cálculos feitos para prever uma classificação na corrida não estavam 

correspondendo às observações relativas aos carrinhos nos testes de descidas e 

nas medidas de tempo de descida em suas pistas. Essa ideia é proveniente, não 

das aulas de Matemática, mas das aulas de Ciências. Ao estabelecerem a relação 

entre suas observações e seus pensamentos para a previsão da corrida 

lembramos Dewey (2010, p. 63): “Ora, esse lado externo e físico da atividade não 

pode ser separado do seu lado interno: da liberdade de pensamento, do desejo e 

do propósito.” Os alunos dos quais falamos fizeram parte da junção dos grupos 2, 7 

e 10, que teria ocorrido por terem encontrado a mesma classificação com critérios, 

que, para eles, eram diferentes.  

Notamos que a junção dos grupos 2, 7 e 10 conseguiu chegar à reflexão de 

assuntos como aceleração devido ao fato de terem desenvolvido seus cálculos 

iniciais nas previsões de classificação com precisão matemática e de forma rápida. 

O desafio 2.1 – Teria um critério matemático gerado uma classificação 

coerente com as observações feitas sobre os carrinhos nos testes de descida e na 

marcação dos tempos de descida em suas pistas? – foi analisado em dois grupos, 

no grupo 2 antes da junção dos grupos, ainda na elaboração do critério matemático 

para fazer a previsão de classificação dos carrinhos, e durante a junção dos grupos 

2, 7 e 10. O segundo grupo que analisamos foi o 10 também durante a junção dos 

grupos 2, 7 e 10. O grupo 7 não foi um foco de análise por ter contribuído menos 

para o protagonismo da ideia de aceleração. De acordo com o que os alunos dos 

grupos 2, 7 e 10 anteciparam, as classificações que a turma encontrou para prever 

a corrida não foram coincidentes com as classificações dos carrinhos após a 

realização da corrida. O desafio 2.2 – Por que a classificação na corrida foi 

diferente daquelas das previsões matemáticas? – foi analisado em um dia de aula, 

em que comparamos as classificações das previsões feitas pela turma com as 

classificações dos carrinhos após a corrida. Foi então que surgiu, mais uma vez, a 

ideia de aceleração para tentarem explicar o desencontro das classificações. 

Entendemos como Dewey (1979, p. 162): “As conclusões da reflexão, até que os 

acontecimentos as confirmem, são, por consequência, mais ou menos tateantes ou 
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hipotéticas.” E como veremos, apesar de a junção dos grupos 2, 7 e 10 não ter 

conseguido fazer a classificação que correspondeu aos resultados da corrida, eles 

conseguiram refletir e entender que as previsões não corresponderiam aos 

resultados da corrida.  

A seguir, vamos analisar o desafio 2.1 nos grupos 2 e 10 e o desafio 2.2  no 

transcorrer da aula do dia 12/08/2013. 

 

 

Grupo 2 e grupo 10, desafio 2.1: 

Teria um critério matemático gerado uma classificação coerente com as 

observações feitas sobre os carrinhos nos testes de descida e na marcação 

dos tempos de descida em suas pistas? 

 

 

A proposta de criar um critério matemático para prever a classificação na 

corrida não soava inicialmente como um desafio para os alunos e acreditamos que 

eles estavam mais preocupados em descobrir qual cálculo a professora esperava. 

Para os alunos, o problema parecia ser mais da professora do que deles.  

 Podemos sentir esse distanciamento dos critérios matemáticos criados pelos 

alunos em relação aos movimentos que eles observaram dos carrinhos, através 

das interações ocorridas no grupo 2, antes da sua junção com os grupos 7 e 10. A 

interação da professora com o grupo 2 foi relevante no processo que esses alunos 

viveram para transformar a proposta em desafio.   

A professora conversou com o grupo 2, dando início ao questionamento 

relacionado ao critério escolhido, mas esses alunos não souberam responder ao 

certo. O aluno 2a iniciou uma interação com 2b a fim de descobrir a resposta para 

esse questionamento. Podemos conferir, a seguir, como foram as suas interações 

e como a professora fez interferências a respeito do critério matemático. 

 



92 
 

 

 

É possível verificar, na fala de 2a: “a gente não pensou sobre isso.”, que eles 

não tinham um desafio e que colocaram um registro pouco criterioso para 

satisfazer as exigências da professora. As interferências dela diziam respeito a 

questionamentos, o que parece ter refletido com progresso na sucessão das ações 

de pensar de 2a, pois ele começa a se preocupar com a resposta tomado de 

incertezas. Primeiro, levanta um critério, depois outro critério e não consegue 

definir o que fizeram. A professora, porém, continua com as indagações, e ele 

elabora melhor uma resposta como vimos no final do trecho: “Tempo médio do 

carrinho durante a pista inteira”. O aluno dá indícios de que começava a tentar 

mobilizar algum conhecimento que ele já tinha porque relacionava os registros e as 

observações que fizeram. Em virtude disso, ele começou à atender à proposta e, 

simultaneamente, começou a pensar no sentido de superar o desafio. 

Aluno 2a O que nós fizemos? Foi o tempo [dividido] pelo tamanho da 

pista, não foi? 

Aluno 2b: Foi.  

Alessandra:  Pois é. Precisa escrever a conta do critério para não ter essa 

dúvida depois. 

Aluno 2a: Tá. [2a ficou olhando para a folha e todos fizeram uma pausa] 

Alessandra:  Vocês descobriram o que é que escreveram?  

Aluno 2a: É o tamanho da pista [dividido] pelo tempo. Tá certo. 

Alessandra:  Mas, por que é o tamanho da pista [dividido] pelo tempo ou 

tempo [dividido] pelo tamanho da pista? 

Aluno 2a:  Não, é o tempo [dividido] pelo tamanho da pista. 

Alessandra: Por quê? 

Aluno 2a:  Que tá na ordem. 

Alessandra: Por que é a ordem que está escrita aí, na tabela? 

Aluno 2a:  Não, a gente não pensou sobre isso. 

Alessandra: Pensa direito. Só porque é na ordem que está aí é o suficiente 

de acordo com as observações que vocês fizeram? 

Aluno 2a:  Acho que eu dividi o tamanho da pista pelo tempo. 

Alessandra: O que é dividir o tamanho da pista pelo tempo? O que é isso? 

Aluno 2a:  Tamanho da pista dividido pelo tempo... Tempo médio do carro 

durante a pista inteira. 
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A professora atendeu a outros grupos da turma, durante vinte minutos. Ela, 

após esse tempo, voltou ao grupo 2 e, nesse momento, o aluno 10c interrompe a 

interação da professora com o grupo, fazendo uma pergunta sobre velocidade 

média. Ela não conseguiu responder a ele porque estava distante dele e já 

interagia com o grupo 2. Mas o aluno 2a, logo em seguida, respondeu a ela 

completando com a ideia de 10c. Esse aluno 2a afirmou que o critério de seu grupo 

era velocidade média. No trecho a seguir, estão as indagações posteriores da 

professora e as respostas de 2a.  

 

 

 Percebemos que o aluno 2a, anteriormente, não fazia reflexões sobre a 

proposta, mas a professora fez indagações – como: “Qual era o carrinho mais 

rápido na opinião de vocês? O mais eficiente lá embaixo?” e “E aí? Ele está sendo 

o mais eficiente também em suas contas? Em seu critério?” – que o levaram à 

comparação entre o carrinho que estava sendo o mais eficiente na observação dele 

e o carrinho que esteve em primeiro lugar em seus cálculos. Observa-se que 2a 

elaborou uma resposta com um número maior de informações, tendo em vista que 

não só usou o valor do tamanho da pista de um grupo como também as palavras 

Alessandra: Tá! Você acha que a velocidade média te deu a classificação 

de acordo com o que aconteceu lá embaixo? [A professora 

estava se referindo aos testes nas pistas. Diante da pergunta o 

aluno 2a gesticulou como se não soubesse.] Qual era o 

carrinho mais rápido na opinião de vocês? O mais eficiente lá 

embaixo? 

Aluno 2a:  Pelo que a gente viu, foi o número 1, do grupo 1. 

Alessandra: E aí? Ele está sendo o mais eficiente também em suas 

contas? Em seu critério? 

Aluno 2a:  Não, tá em 3º. 

Alessandra: E aí?  

Aluno 2a:  Mas ele também não tem uma aceleração tão grande não, no 

início. A velocidade mais... A velocidade... mais rápida que ele 

pode atingir ele não atinge logo no início. A pista delas tem 1 

metro e 27 e aí, mais no final, que ele atinge a velocidade. 

Mais pro meio da pista. 
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aceleração e velocidade: “Mas ele também não tem uma aceleração tão grande 

não, no início. A velocidade mais... A velocidade... mais rápida que ele pode atingir 

ele não atinge logo no início. A pista delas tem um metro e 27 e aí, mais no final, 

que ele atinge a velocidade. Mais pro meio da pista.” Dessa vez, o aluno 2a 

demonstra estar se envolvendo no problema, mostra interesse em resolver o 

desafio. Ele traz à tona conhecimentos que estavam subjacentes, como o conceito 

de aceleração e de velocidade. Como diz Dewey: “Aquilo que se chama 

desenvolvimento é a ação gradual de descobrir e exteriorizar o que assim se 

encontra rebuçado.” (DEWEY, 1979, p. 62). Mas, como dissemos, essa associação 

de ideias não foi espontânea, precisou de interferências da professora. Essa pode 

ter sido causada pelo fato de os alunos não terem o hábito de aplicar conceitos 

escolares em situações vivenciadas por eles. Ou pode ter acontecido por causa da 

proposta, que, talvez ela pudesse ter sido melhor adaptada à situação atual do 

aluno. A professora conseguiu, com indagações, fazer o aluno 2a buscar mais 

informações para enfrentar o que para ele passou a ser um desafio e, 

consequentemente, ele caminhou em direção da proposta. 

Na aula seguinte, em que tiveram início as conversas em suas conexões de 

grupos, a professora estava atendendo aos grupos 1 e 11, quando foi abordada 

pelos alunos 2a e 10a da junção dos grupos 2, 7 e 10: 

 

 

 

Notamos que a junção dos grupos 2, 7 e 10 desencadeou várias 

movimentações dos alunos em função da falta de concordância entre as suas 

previsões matemáticas e as observações que fizeram a respeito dos carrinhos. 

Iniciaram levantando a hipótese de que o tamanho das pistas que marcaram o 

tempo de descida dos carrinhos tinha relação com a aceleração. Como podemos 

conferir no trecho a seguir. 

 

Aluno 10a: Professora, eu e 2a tivemos um pensamento “supersaúde” lá. 
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É possível notar com essas relações entre as ideias dos alunos que eles 

estavam sucessivamente progredindo em suas ações de pensar no desafio. 

Podemos concluir que as interações desses alunos com a professora e com os 

colegas de outros grupos foram frutíferas para o desenvolvimento de suas ideias 

em relação à aplicação de conceitos de Física para enfrentar o desafio.  

Os alunos desses grupos continuaram as conversas, e a professora esteve 

sempre indagando sobre suas ideias e sobre suas respostas. O aluno 10b, em 

determinado momento, se refere a um conceito de Ciências. Apresentamos a sua 

fala no trecho a seguir. 

 

 

A professora, intuindo que os alunos estavam pesquisando fora do horário 

da aula, pergunta sobre a origem de suas ideias e eles responderam que só se 

lembraram da aula de Ciências. Com isso, reforçamos o pensamento de que a 

cada interação os alunos associavam ideias compreendidas de alguma forma 

anteriormente. As conversas pareciam movimentar os conceitos a que eles haviam 

atribuído significados em experiências anteriores. Tentavam colocar à prova esses 

conceitos iniciando, assim, a aplicação de conceitos físicos em situações que 

haviam vivenciado.  

Aluno 2a: Professora, eu e o grupo chegamos à conclusão, assim, que 

o resultado só pode dar alterado devido à aceleração. 

Alessandra: Vou me sentar aqui, que eu quero até ouvir de perto. 

Aluno 2a: O último colocado, que é o grupo 8, ele tem a menor pista, 

tem 59 centímetros e está ficando em último.  

Alessandra:  Então, vocês acham que a classificação está influenciada 

pelo tamanho da pista? 

Aluno 10a: É. Vê o grupo 5a que tem a segunda maior pista está ficando 

em primeiro. 

 

Aluno 10b: Professora, é que tem uma coisa em Ciências, eu esqueci 

qual que é o nome. Acho que é força de gravidade, um trem 

assim... Atração, acho que é isso. A cada tempo que o objeto 

está caindo, ele aumenta 9,8 de velocidade. 
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O aluno 2a faz uso também da ideia de porcentagem em seu relato para 

expressar, mais uma vez, o que entendeu do movimento de descida dos carrinhos.  

 

  

 É possível verificar que o aluno 2a aplicou o conceito de porcentagem às 

medidas que citou no trecho anterior. Pensamos que, ao deduzir que o movimento 

não se trata de uma proporção direta entre tempo e distância, ele perceberia que 

os carrinhos não tinham velocidade constante. Mas ou os alunos estavam confusos 

em relação aos conceitos de aceleração e de velocidade, ou não sabiam ao certo 

como aplicá-los. Como esses alunos declararam ter se lembrado da aula de 

Ciências, a professora incentivou-os a conseguirem o livro dessa disciplina com o 

objetivo de se lembrarem de algum detalhe que os levasse a esclarecer a diferença 

entre aceleração e velocidade. Observamos que a maior parte das falas da 

professora foram interrogativas, e poucas foram afirmativas, sendo que, ao afirmar, 

ela estava fazendo sugestões ao grupo. Foi possível verificar, no texto que se 

segue, por meio das indagações feitas pela professora, a confusão entre os 

conceitos de velocidade e aceleração. Como por exemplo: “Afinal, quem muda: a 

velocidade ou a aceleração?”. 

 

Aluno 2a:  Professora, eu acho, o carro faz 60 % da pista, mais ou 

menos, ele faz na segunda metade do tempo dele. Uma pista 

de uns dois metros o carrinho vai com uns dois segundos. 

Um metro e vinte ele vai na segunda metade do tempo. 
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O aluno 2a respondeu à professora que a aceleração da gravidade 

mudaria5, mas sabia que o carrinho não estava em queda livre ao dizer: “É que ele 

tá apoiado no chão, não é queda livre.” O aluno 10b acreditava que o atrito estava 

influenciando no movimento do carrinho, mas tinha dúvida sobre a sua afirmação. 

Ele demonstra isso ao dizer: “É, mas eu acho que, se o livro chegar aqui, vai ser 

melhor.”. É possível observar, mais uma vez, que os alunos desenvolveram os 

seus pensamentos, pois já tinham associado o conceito de queda livre e de atrito à 

situação analisada por eles. E fica claro que a professora procurava não entregar 

respostas aos alunos, mas que os norteava para seguirem um caminho que os 

                                                             
5
 A saber: a aceleração da gravidade não muda, e realmente o carrinho não estava em queda livre 

por estar apoiado ao chão. 

Alessandra:  2c, Vê se você consegue, em outra sala, um livro 

emprestado. A aceleração da gravidade muda? 

Aluno 2a:  Muda. 

Aluno 10b:  Muda a cada segundo 9,8. 

Aluno 2a:  É que ele tá apoiado no chão, não é queda livre. 

Alessandra:  E a velocidade do carrinho muda? 

Aluno 2a:  A velocidade dele não é tão grande na pista não. 

Alessandra:  Afinal, quem muda: a velocidade ou a aceleração? 

Aluno 10b:  A aceleração. 

Aluno 2a:  A aceleração muda. 

Aluno 10b:  Acho que é por causa do atrito também, que tem a ver com 

isso. É, mas eu acho que, se o livro chegar aqui, vai ser 

melhor. 

Alessandra:  Acho que vocês podem dar uma olhada no livro pra ver se 

ajuda vocês. Tá bom? 

Aluno 10b:  Em queda livre, é lógico que é muito mais rápido. Mas eu 

acho difícil, é complicado, principalmente por algumas pistas 

serem muito pequenas. 

Alessandra:  Fácil, fácil, não é, mas vocês têm uma ideia, vocês estão 

num caminho. 

Aluno 10c:  Mas ninguém sabe fazer um cálculo para poder aplicar. 

Alessandra:  Tenta fazer com as ideias intuitivas de vocês, sem fazer 

contas. Mas antes dá uma olhadinha no livro de Ciências pra 

ver se ajuda vocês. 
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levasse a vivenciar os desafios usando os conceitos a que já haviam atribuído 

algum significado. Observa-se que ela sugere o uso do livro, pois, como a 

experiência que desenvolveram foi uma criação nossa, então dificilmente eles 

achariam informações sobre a atividade de carrinhos. Mas a leitura desse livro 

poderia esclarecer sobre as ideias de aceleração e velocidade. Ela sugeriu, 

também, que fizessem uma classificação por intuição e preferiu não fornecer 

respostas para o desafio. Essas sugestões reafirmam o que diz Dewey: “Mas o que 

é absolutamente inconveniente é que os outros, o livro ou o professor, forneçam 

soluções já prontas, em vez de proporcionarem material que o estudante haja de 

adaptar e aplicar por si mesmo à questão a resolver.” (DEWEY, 1979, p. 173).  

Um detalhe que incomodava a professora era o valor 9,8 ser usado pelos 

alunos sempre sem a unidade de medida que o acompanha. E, ao conseguirem o 

empréstimo do livro, ela pôde fazer com que eles verificassem essa unidade de 

medida, mas os alunos observaram outros dados no livro. O aluno 10b corrige o 

aluno 2a e observa que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Em seguida, 10b 

descreve uma imagem referente a movimentos que ele encontrou no livro didático 

de Ciências6 usado pelos alunos do nono ano de 2013. A FIG. 15 é a imagem que 

10b descreveu. 

 

 

 

 

 

                                                             
6 CANTO, Eduardo Leite. 3. ed. Ciências naturais: aprendendo com o cotidiano. São Paulo. Editora 

Moderna, 2009. 

Fonte: Livro de Ciências usado pelo 9º 3 em 2013. 

Figura 15 – Figura descrita pelo aluno 10b. 
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Essa atitude de 10b nos confirma que ele se encontrava envolvido e vendo 

sentido no desafio relacionado à utilização de conceitos de Física, para tentar 

entendê-lo e superá-lo. Vejamos como foi a sua descrição dessa FIG. 15 no trecho 

a seguir. 

 

 

Veja-se que 10b classifica o movimento dos carrinhos em Retilíneo Uniforme 

Variado. Eles discretearam sobre essa imagem do livro por algum tempo com a 

professora e demonstravam que essa imagem era o único recurso do livro que se 

relacionava ao desafio que eles estavam vivenciando. Ela constatou que o aluno 2a 

conseguiu associar a ideia de momento de inércia com suas observações. No 

trecho a seguir, a fala de 2a referente a essa ideia. 

 

 

 

 

 

 

Essa última fala de 2a foi abafada, e a professora não pôde ouvir bem o que 

foi dito. Somente na filmagem foi possível entender o teor de sua fala. Assim ela 

não teve oportunidade de explorar um pouco mais essa possível ideia de momento 

de inércia. Em seguida, volta a propor que criem uma nova classificação de acordo 

com as suas ideias ou intuição.  

Os alunos até demonstraram ter interesse em fazer um cálculo preciso para 

reclassificarem os carrinhos, mas, na realidade, classificaram-nos intuitivamente: 

se a pista fosse grande, haveria tempo para o aumento da “aceleração”; se fosse 

pequena, não haveria tempo para “acelerar”. A partir dessas ideias, eles foram 

Aluno 2a:  Metros por segundo. 

Aluno 10b:  Não, é metros por segundo ao quadrado [olhando para o 

livro]. Só que a gente leu aqui e o que está dando com o 

carrinho é Movimento Retilíneo Uniforme Variado. Nesse 

caso, (a) ele mantém a velocidade; e, no caso (b), ele está 

aumentando quatro metros por segundo em cada segundo e, 

no caso (c), ele diminui a velocidade. 

. 

Aluno 2a:  É. E o carro mais pesado é o que mais sofre com isso tudo. 

Porque ele é o que mais vai demorar para pegar 

velocidade, mas, no final, é o que vai estar mais rápido. E o 

carro mais leve vai pegar velocidade mais rápido. 
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classificando novamente os carrinhos, usaram a intuição aliada às suas 

observações nas descidas. Dessa forma, através de uma lógica própria, refizeram 

a classificação. Esses alunos não demonstraram ter conseguido diferenciar 

velocidade de aceleração. 

Apesar de ser uma proposta que, inicialmente, não soava como desafio para 

os alunos, conforme vimos no grupo 2, as intervenções da professora foram 

importantes para a fluidez do processo de aprendizagem que verificamos na 

experiência deweyana. O processo formado por proposta / desafio / interação / 

sucessão das ações dos alunos / aplicações de conceitos pode ser entendido a 

seguir em cada uma desses cinco itens. 

A proposta de criar um critério matemático que pudesse prever a 

classificação dos carrinhos para a corrida desencadeou o desafio de verificar se o 

critério matemático criado pelos alunos era condizente com as observações que 

eles fizeram dos carrinhos.  

As interações aconteceram em função de dinamizar a proposta da 

professora para que fosse vista como desafio pelos alunos. Elas foram muito 

intensas entre eles, não só na estratégia de junção dos grupos, mas também foram 

de extrema importância as interações com a professora, pois ela norteou os alunos 

por meio de indagações e sugestões para entendimento da proposta como desafio. 

Os alunos também interagiram com o livro de Ciências, ao consultarem sobre 

assuntos como velocidade e aceleração.  

Os conceitos de Física mobilizados e aplicados diziam a respeito das ideias 

de: velocidade, aceleração, queda livre, atrito, movimento retilíneo uniformemente 

variado e momento de inércia. Os conceitos que surgiram mobilizados e aplicados 

em Matemática diziam respeito à proporção e porcentagem. O conceito de 

velocidade se aplica tanto em Matemática quanto em Física, pois os PCN’s de 

Conteúdos Propostos para o ensino de Matemática para o 4º ciclo – resoluções de 

problemas com números e operações – dizem: “Resolução de situações-problema 

envolvendo grandezas determinadas pela razão de duas outras (densidade e 

velocidade) ou pelo produto (energia elétrica: kWh).” (BRASIL, 1998, p. 90). 

Existiram progressos na sucessão das ações dos alunos. Nos grupos 2 e 10, 

eles se voltaram para a consequência de suas observações feitas em relação aos 

carrinhos em movimento, em relação aos seus pensamentos, às reflexões e às 

associações de conceitos de Matemática e Física que já tinham adquirido em 
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experiências passadas. A observação e a previsão matemática foram sofrendo 

gradativos progressos ao relacionarem cada vez mais conceitos diferentes e 

pertinentes à situação observada. 

O aluno 2a destacou-se no desenvolvimento de suas reflexões, pois parece 

que ele observou muito bem os carrinhos e conseguiu manifestar a maior parte dos 

conceitos mobilizados e aplicados no tema da ideia de aceleração. A evolução 

desse aluno foi notável, pois passou de não saber o critério que usou a classificar 

os carrinhos a fazer mobilização de ideias sobre a aceleração e o momento de 

inércia. 

Percebemos dois pontos em que a professora poderia ter aligeirado o 

processo da sucessão de ações dos alunos nessa ideia de aceleração. 

Primeiramente, a proposta não soava como desafio, portanto ela precisou seguir 

com muitas interações para haver essa transformação de proposta em desafio. 

Verificamos que a proposta deveria ter sido melhor adaptada aos alunos. Depois, 

percebemos que a professora poderia ter sistematizado a diferenciação entre 

velocidade e aceleração. Mas ela optou por deixar fluir o entendimento que os 

alunos vinham construindo. Apesar de apresentamos aqui condições de aligeirar o 

processo da sucessão das ações dos alunos, isso não significa que os 

acontecimentos não foram educativos. Na primeira situação, as indagações iniciais 

da professora ao grupo 2 favoreceram para na ação de se questionarem e 

associarem as ideias relativas à aceleração quando participaram da junção de 

grupos. Portanto, foi importante para que desenvolvessem as interações. Na 

situação de diferenciarem velocidade de aceleração entendemos que esses 

conceitos foram preparados para serem mais desenvolvidos no 1º ano do Ensino 

Médio em Física. 

Em seguida, teremos as justificativas dos alunos para a não coincidência 

entre as classificações feitas pela turma e as classificações feitas pela junção dos 

grupos 2, 7 e 10 com as classificações da corrida.  
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Aula de 12/08/2013, desafio 2.2: 

Por que a classificação na corrida foi diferente daquela das previsões 

matemáticas? 

 

 

 A proposta de criar um critério utilizando a Matemática para prever a 

classificação dos carrinhos na corrida passou naturalmente pela comparação entre 

as previsões e os resultados da corrida. Inclusive os alunos procuravam a 

professora individualmente e espontaneamente para indagar a causa de não terem 

encontrado uma previsão para a corrida. Ela respondia que também gostaria muito 

de saber isso.  

Os critérios que a turma usou para prever a corrida eram equivalentes: 

velocidade média, seu inverso (tempo dividido por distância) e regra de três. E, por 

esse motivo – em conformidade com demonstração de equivalência feita pela 

professora – todos os grupos da turma encontraram a mesma classificação na 

previsão da corrida. A conjunção dos grupos 2, 7 e 10 criou a outra classificação 

além daquela a que todos chegaram, já que não se deram por satisfeitos com as 

conclusões a respeito da velocidade média e sentiam influência da aceleração da 

gravidade, mesmo que não estivesse muito bem definido esse conceito para eles. 

Na TABELA 1, a seguir, podemos ver a comparação entre as previsões e a corrida. 
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Classificações Previsão dos grupos 

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 11 

Novo critério dos  

grupos 2, 7 e 10  

Resultado 

da corrida 

1º 5 7 1 

2º 7 9 10 

3º 9 1 7 

4º 1 6 5 

5º 2 5 3 

6º 10 10 9 

7º 11 2 6 

8º 6 11 11 

9º 3 4 4 

10º 4 8 2 

11º 8 3 8 

 

 

A nova classificação da junção dos grupos 2, 7 e 10 não difere da 

classificação da turma no que diz respeito à assertividade das previsões. Apenas 

nas três últimas posições, houve alguma coincidência entre a intuição e a 

classificação da corrida. Os alunos demonstraram ter observado melhor os 

carrinhos menos eficientes para a corrida. 

A professora os instruiu na aula anterior no sentido de que tentassem 

explicar a causa de não terem conseguido prever a classificação da corrida. 

Comentaram que as marcações de tempo, apesar de terem melhorado, talvez 

ainda estivessem muito imprecisas. O grupo 2 lembrou-se de que já tinha previsto 

divergências nas classificações, uma vez que não estavam considerando a 

aceleração ou a gravidade e explicou que, na descida, é como se os carrinhos 

estivessem em queda. A professora acrescentou que, além da presença da 

aceleração da gravidade, o atrito com o chão, por menos que se tenha percebido, 

também interferiu na descida. Concordamos com Dewey em que os alunos tinham 

o material necessário para seus pensamentos fluírem nessa aula: “Ora, o material 

para o pensamento não são os pensamentos, e sim as ações, os fatos, os 

acontecimentos e as relações entre as coisas.” (DEWEY, 1979, p. 172). 

Tabela 1 – Comparação entre previsões e a classificação da corrida no 9º 3. 

Fonte: Autora. 
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O processo de aprendizagem composto por proposta / desafio / interação / 

sucessão das ações dos alunos / aplicações de conceitos está presente aqui 

também. A proposta de criar o critério matemático para prever a classificação da 

corrida se refletiu no desafio natural de entender o porquê da diferença entre a 

previsão e a classificação da corrida. As interações foram intensas entre os alunos 

nos seus grupos, porque eles tentaram buscar explicação para essa diferença. 

Notamos que as causas foram realmente a falta de habilidade e de precisão no 

processo de marcação do tempo e a influência das ideias de aceleração e de 

gravidade. A sucessão das ações dos alunos foram percebidas pela professora por 

meio da atenção que eles deram às conclusões relatadas pelo grupo 2 – sobre 

aceleração – e  pelo fato de, a partir desse momento, não procurá-la para 

indagarem sobre esse assunto. Notamos que os alunos se acomodaram em 

relação a esse desafio. 

O conceito matemático mobilizado e aplicado foi o de medida manual de 

tempo que manifesta muita imprecisão. E, em Física, tivemos os conceitos 

mobilizados e aplicados de aceleração, queda livre e atrito usados nos 

esclarecimentos que o grupo 2 protagonizou para explicar a imprecisão das 

previsões de classificações. Essas aplicações de conceitos foram importantes:  

 

Os números não são objetos de estudo pela simples razão de 
serem números já constituindo um ramo das ciências chamadas 
matemáticas, e sim porque representam qualidades e relações do 
mundo em que se exerce nossa atividade, porque são fatores de 
que depende a realização de nossos intentos. Expressa nesses 
termos gerais a fórmula pode parecer abstrata. Observada em suas 
peculiaridades, significa que o ato de aprender ou estudar é tanto 
mais artificial e inoperante, quanto mais apresentarem aos alunos 
meras lições para estudar. O estudo só é eficaz quando o aluno 
compreende o papel da verdade numérica que está estudando em 
atividades que o referido aluno empreende para conseguir 
determinado resultado. (DEWEY, 1979, p. 147-148).  

 

Os alunos foram à procura da verdade numérica nessa análise apesar de 

não terem chegado a uma sistematização dos resultados. O que nos dá liberdade 

para isso é pensar, como Dewey (1979), que a experiência se prolonga com o 

tempo e que os alunos usarão as ideias desenvolvidas aqui em períodos 

posteriores em outras experiências. Notamos que foi assim que fizeram em suas 
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aplicações dos conceitos de porcentagem, atrito, aceleração e queda livre, por 

exemplo. 

 

O contraste essencial da ideia da educação como uma 
reconstrução contínua, com as outras concepções unilaterais [...] é 
que ela identifica o fim (o resultado) com o processo. Verbalmente, 
isso parece contraditório, mas só o é verbalmente. Em rigor 
significa que a experiência como um processo ativo prolonga-se no 
tempo e que seu período ulterior completa o período antecedente; 
projeta luz sobre as conexões nele implicadas, mas até então 
despercebidas. O resultado final revela, assim, a significação do 
antecedente, ao passo que a experiência considerada como todo 
estabelece uma determinada tendência ou disposição para com as 
coisas que possuam essa significação. Toda a experiência ou 
atividade assim contínua é educativa, e toda a educação consiste 
em ter tais experiências. (DEWEY, 1979, p. 85). 

 

Entendemos, portanto, a nossa experiência de qualidade pelo fato de ela ter 

levado os alunos a mobilizarem seus conhecimentos com interesse e em 

continuidade, por terem aplicado conceitos matemáticos e físicos já conhecidos em 

experiências passadas.  Eles conseguiram também quebrar as barreiras entre as 

disciplinas unindo, em uma só situação, conceitos de duas disciplinas: Matemática 

e Física. 

O próximo tema para análise – fatores que giraram em torno da criação de 

critérios para prever os resultados da corrida e em torno de procedimentos para 

executar a corrida – foi tratado em função da mesma proposta aqui estudada: a 

criação de um critério utilizando a matemática para a previsão da classificação na 

corrida. Nele encontraremos também o processo constituído por proposta / desafio 

/ interação / sucessão das ações dos alunos / aplicações de conceitos. Por 

conseguinte, tivemos a maior parte das mobilizações de conceitos matemáticos 

aplicados pelos alunos. 

 

 

4.2.3- Fatores que giraram em torno da criação de critérios para prever os 
resultados da corrida e em torno de procedimentos para executar a corrida 

 

 

A análise da proposta para a criação de critérios para a previsão da 

classificação dos carrinhos na corrida foi feita dentro do terceiro tema através dos 
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desafios 3.1, 3.2 e 3.3 já citados no início deste Capítulo 4. Esses três desafios 

foram tratados da seguinte forma: 

 

3.1- Por que vários grupos encontraram, nos resultados dos critérios, para 

alguns carrinhos “mais de 100 vezes” o valor dos critérios dos outros carrinhos? 

Esse desafio foi visto em duas situações: primeiramente, no grupo 4, durante a 

junção com o grupo 8 e com a participação do aluno 11b e depois na conversa dos 

alunos 3c e 9b enquanto estavam na junção dos grupos 3, 5, 6 e 9. 

3.2- Por que tivemos classificações diferentes para o mesmo critério? Esse 

desafio foi verificado no grupo 3. 

3.3- Como executar uma corrida de 11 carrinhos em uma pista onde cabem 

no máximo três? Esse desafio foi enfrentado com as contribuições dos alunos 3c e 

11b. 

 

Foi sugerida aos alunos a construção de uma tabela que continha quatro 

colunas – tempo médio, tamanho da pista, critério de classificação e classificação – 

com a intenção de melhorar a visualização, a comparação e o tratamento dos 

dados. A professora fez essa sugestão logo que os grupos deram início à criação 

do critério com cálculos matemáticos aplicados aos dados coletados de tempo e 

distância percorrida pelos carrinhos em cada grupo. A elaboração de uma previsão 

para a classificação final deveria seguir uma ordem dos valores encontrados no 

critério.  

Chegar a essa classificação, através do critério matemático, é o que se 

esperava dos grupos. A sucessão das ações dos alunos apresentou-se com 

mobilizações e aplicações de conceitos matemáticos e refletia as interações entre 

os estudantes e a professora. Essa sucessão direcionava-se aos poucos para a 

proposta. Entendemos dessa forma que: “O objetivo é tão definidamente um meio 

para a ação, como qualquer outro elemento da atividade.” (DEWEY, 1979, p. 115). 

Também associamos o processo formado por proposta / desafio / interação / 

sucessão das ações dos alunos / aplicações de conceitos com esse tema conforme 

vimos nos outros dois temas.  

A seguir, teremos, separadamente, os resultados da análise de cada um dos 

três desafios referentes a esse tema de fatores que giraram em torno da criação de 
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critérios para prever os resultados da corrida e em torno de procedimentos para 

executar a corrida. 

 

 

Grupo 4 e alunos 3c e 9b, desafio 3.1:  

Por que vários grupos encontraram, nos resultados dos critérios, para alguns 

carrinhos “mais de 100 vezes” o valor dos critérios dos outros carrinhos? 

 

 

O desafio 3.1 foi visto em duas junções de grupos: primeiro, na junção dos 

grupos 4 e 8 com recorte feito no grupo 4, incluindo a presença do aluno 11b e, 

depois, na junção dos grupos 3, 5, 6 e 9 com recorte feito na conversa dos alunos 

3c e 9b. 

Após socializarem os critérios e as classificações, foram feitas as uniões de 

grupos na sala de aula para tentarem descobrir as causas das diferenças e / ou 

semelhanças encontradas em seus critérios e suas classificações. O grupo 4 foi 

colocado junto ao grupo 8, por terem os critérios diferentes e não repetidos na 

turma. Antes dessa junção, o grupo 4 tinha o seu primeiro critério que foi a 

subtração, e o grupo 8 tinha uma expressão numérica elaborada por eles e que se 

referia a uma constante multiplicada pela distância e pelo tempo. Depois das 

interações desses dois grupos com a professora e entre eles, o grupo 4 mudou seu 

critério para tamanho da pista dividido por tempo médio, ou velocidade média. Eles 

chegaram a esse segundo critério não só pelas interações, mas também porque já 

havia ocorrido na sala a socialização dos critérios usados em todos os grupos. No 

entanto, esse grupo não transformou a unidade de medida de tamanho da pista 

como mostra a FIG. 16. Existiam três grupos com pistas menores que um metro e 

suas medidas foram dadas em centímetros, esses três grupos (4, 6 e 8) estão 

marcados com um asterisco na FIG. 16. 
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Durante a junção de grupos, o aluno 11b estava próximo ao grupo 4 e, em 

determinado momento, ele fez perguntas para esse grupo sobre os valores 

encontrados nos grupos 4 (57,98138865), 6 (70,64760303) e 8 (39,14473684). O 

aluno 11b queria saber por que o grupo 4 encontrou, segundo ele, valores “mais de 

100 vezes” maior que os outros encontrados na tabela. O comentário desse aluno 

sobre a relação de 100 vezes se deve à transformação da unidade de medida (1 

metro = 100 centímetros). A junção – grupos 4 e 8 – e 11b concluíram, entre eles e 

em observação à tabela, que o problema era por causa das unidades de medidas 

de tamanho da pista e concluíram, também, não ter observado que existiam 

carrinhos tão mais rápidos que os outros. Essas conclusões passaram pela 

aplicação da ideia de proporcionalidade verificada através da conversa iniciada por 

11b. Após notar a falta de correspondência entre a proporção dos valores 

encontrados e suas observações relacionadas aos carrinhos é que o grupo 4 refez 

os cálculos dos oito grupos que estavam em metros, transformando esses 

tamanhos das pistas em centímetros. O grupo seguiu essa opção de transformação 

devido ao fato de esse grupo ter o tamanho da pista menor que um metro, em 

centímetros. O que também aconteceu é que inverteram seus cálculos ao 

Figura 16 – Segundo critério do grupo 4. 

Fonte: Registros feitos pelo grupo 4. 
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transformarem metros em centímetros. Apareceu, então, um terceiro critério, que 

consistia em operações de divisão de tempo médio por tamanho da pista (inverso 

da velocidade) para todos os grupos que tinham a unidade de medida de tamanho 

da pista transformada de metros para centímetros, como mostra a FIG. 17. 

Pularam, portanto, o cálculo dos grupos 4, 6 e 8, que já se encontravam em 

centímetros, e não realizaram registro para esses grupos nesse terceiro critério. 

Consequentemente, o grupo 4, não finalizou esse critério, sendo esse o último que 

eles testaram. 

   

 

 

 

 

Uma causa para a não finalização foi a falta de tempo, antes e depois da 

junção de grupos, pois já haviam realizado três cálculos para o primeiro critério 

(antes da junção), um cálculo para o segundo critério e esse cálculo da FIG. 17, 

totalizando cinco cálculos diferentes e a cada cálculo percebiam, por interações, 

que precisavam fazer algum ajuste. Notou-se que o cálculo que o grupo 8 

desenvolveu depois da expressão numérica usada no início foi o inverso de 

velocidade média, sendo esse, também, o último critério adotado pelo grupo 4.  

Concluímos que a proposta de criar um critério matemático para prever a 

classificação dos carrinhos na corrida gerou o desafio de entenderem a falta de 

correspondência entre os resultados dos cálculos e suas observações aos 

carrinhos. Foram percebidos na sucessão das suas ações desse grupo 4: 

inicialmente, o uso do critério de subtração (tempo menos distância) foi substituído 

Figura 17 – Terceiro critério do grupo 4. 

Fonte: Registros feitos pelo grupo 4. 
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pela aplicação do conceito de velocidade média por causa das interações com a 

professora, com os colegas da junção e por ter ocorrido a socialização dos critérios 

da turma. Depois, a ideia de proporcionalidade aplicada a partir da interação com 

11b gerou a aplicação do conceito de transformação da unidade de medida. 

Percebemos que o grupo 4 apresentou, na sucessão de suas ações, a mobilização 

e a aplicação de conceitos matemáticos que surgiam das interações com outras 

pessoas (colegas e professora) e se direcionava para o enfrentamento desse 

desafio. 

Durante as junções, os grupos 3, 5, 6 e 9 se reuniram por terem critérios 

iguais (todos com o inverso de velocidade média) e classificações diferentes. Após 

certo tempo de conversas e comparações, os alunos dessa junção solicitaram a 

presença da professora para darem retorno dessas comparações e para 

esclarecerem algumas dúvidas. O grupo 3, por exemplo, não entendia os 

resultados dos critérios, encontrou para alguns carrinhos quase 100 vezes o valor 

dos outros carrinhos, sendo que, em suas observações, os carrinhos não eram tão 

diferentes ao descer a rampa.  A professora manteve uma conversa com a junção, 

representada pelos alunos 3c e 9b, e foi possível verificar que os alunos se 

comunicavam ao seu jeito em relação à diferença encontrada na unidade de 

medida do comprimento das pistas menores que um metro. Podemos conferir essa 

conversa no trecho a seguir. 
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Entendemos, através da fala de 9b: “É por causa que ele está usando 81 

metros e é centímetros.” que esse aluno já conhecia o assunto de transformação 

de unidades de medidas, conhecimento mobilizado de origem na aula de Ciências 

e / ou na aula de Matemática. Percebemos que o aluno 3c inicialmente não 

aceitava ou não entendia a ideia do zero antes da vírgula: “Mas só que eles estão 

falando que tem que pôr o zero.” Não estava bem explicado conceitualmente pelo 

estudante 9b que a ideia era 1 centímetro = 0,01 metro e assim, para fazer a 

conversão de unidades, tem-se de dividir por 100. Ou seja, 81 centímetros é 0,81 

metro. Na sequência dessa conversa, a professora verificou de imediato que o 

grupo 5, dessa junção, estava atrás dela e que também estava sem transformar as 

unidades de medidas. A participação de 3c nessa conversa mostrou-o mais 

familiarizado com o assunto, conforme o trecho a seguir.  

 

Aluno 9b:  [...] Professora, e o zero antes da vírgula, pergunta 

aí, 3c? [se referindo à transformação de unidade de 

medida].  

Aluno 3c:  É aqui o número 4 [apontando para a folha do seu 

grupo, o referente ao cálculo do grupo 4], a gente fez 

esse um vírgula três nove sete um quatro [se referia 

ao tempo médio do grupo 4 que foi 1,39714 

segundos] dividido por oitenta e um [se referia ao 

tamanho da pista do grupo 4 que era 81 

centímetros]. Mas só que eles estão falando que tem 

que pôr o zero [se referia a um zero antes do valor 

81 centímetros]  

Aluno 9b:  O oitenta e um tem que ter um zero antes, zero 

vírgula oitenta e um. 

Alessandra:  Ah! 9b, então, explica para ele porque tem zero. 

Aluno 9b:  É por causa que ele está usando 81 metros e é 

centímetros. 
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 O aluno 3c demonstrou estar mais informado sobre a transformação de 

unidade de medida, indicando que o zero antes da vírgula era uma transformação 

de unidades de medida na frase “Eles têm que transformar metros em 

centímetros”. Percebemos a sucessão das ações de 3c em quatro ocorrências 

relacionadas à transformação das unidades. A primeira foi a interação de 9b 

sugerindo para 3c uma transformação de 81 centímetros em 0,81 metros (colocar o 

zero antes do 81). A segunda foi essa última fala de 3c. A terceira foi a interação da 

professora com a junção comentando, logo após a última fala de 3c, que poderiam 

também transformar de centímetros em metros. A quarta foi porque o grupo 3 

registrou (pela terceira vez e após essas conversas) o cálculo do critério inverso da 

velocidade transformando as unidades. Conforme 3c colocou nessa última fala, 

todas as pistas, no cálculo desse grupo, ficaram em centímetros, ver FIG. 18. Essa 

transformação não seguiu a indicação do aluno 9b em colocar o zero antes do 81, 

ou seja não seguir a transformação de centímetro em metro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandra:  Então, grupo 5 tem que fazer o que, gente? Eles estavam 

atrás de mim, vamos repetir para eles. 

Aluno 3c:  Eles têm que transformar metros em centímetros. 
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Foi possível perceber que a proposta de prever uma classificação para os 

carrinhos na corrida se transformou em um desafio para o aluno 3c porque a 

sucessão de suas ações mostrou a mobilização e a aplicação de conceitos 

matemáticos influenciadas pelas interações.  Esses conceitos surgiram na seguinte 

sequência: primeiro, com o tratamento de dados ao fazer comparação dos dados 

em tabelas; em segundo lugar, perceberam, nessas comparações, que existia uma 

falta de proporcionalidade entre as suas observações aos carrinhos e sua lista de 

resultados e entre sua lista de resultados e a lista de outros grupos; por último, o 

uso que fizeram desse conceito de proporcionalidade provocou a aplicação do 

conceito de transformar unidades de medidas. 

 Verificamos, nesses dois acontecimentos – no grupo 4 e na conversa de 3c 

com 9b –, que o processo de aprendizagem composto por proposta / desafio / 

interação / sucessão das ações dos alunos / aplicações de conceitos matemáticos 

ocorreu com poucas interações da professora. A estratégia de juntar os grupos por 

critérios definidos por ela pode ter favorecido as interações entre os alunos. A 

professora entendeu, naquele momento, que a junção dos grupos poderia ser mais 

interessante do que o planejado. Pelo planejamento, cada grupo iria expor para a 

Figura 18 – Critério do grupo 3, terceiro cálculo. 

Fonte: Registros feitos pelo grupo 3. 
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turma os passos que deu para chegar aos seus resultados. Durante essa 

exposição, os colegas e a professora iriam, na medida do possível, fazendo 

perguntas e tentando esclarecer as dúvidas que surgissem por parte da plateia em 

relação aos cálculos que estavam sendo apresentados.  

 Em seguida, analisaremos o grupo 3 dentro do desafio de busca por 

entender a causa de não terem encontrado a mesma classificação dos outros 

grupos que usaram o mesmo critério que eles.  

 

 

Grupo 3, desafio 3.2: 

Por que tivemos classificações diferentes para o mesmo critério?  

 

 

 A proposta de criar um critério para prever a classificação dos carrinhos na 

corrida gerou o desafio de entender as diferenças encontradas entre as 

classificações dos grupos que usaram o mesmo critério. O grupo 3 registrou todas 

as diferenças que detectamos entre os outros grupos: não aplicava a ideia de 

ordenar números decimais com precisão, não havia transformado as unidades de 

medidas, não tinha atenção em todos os procedimentos. 

 O grupo 3 usou critério único que foi a divisão de tempo médio por tamanho 

da pista que podemos chamar de inverso da velocidade. A ordem crescente dos 

valores encontrados foi uma unanimidade entre os grupos que usaram esse 

mesmo critério. Esse grupo realizou três cálculos para seu critério antes de 

encontrar também essa ordem crescente. 

Temos a TABELA 2 comparativa para mais detalhamento desses três 

cálculos no grupo 3. No primeiro cálculo (Cálculo1.1 e Cálculo1.2), os alunos 

fizeram o registro de duas classificações (Ordem1.1 e Ordem1.2); no segundo 

cálculo (Cálculo2), não registraram classificação e, no terceiro cálculo (Cálculo3), 

registraram uma classificação (Ordem3). A primeira observação a fazer foi que 

seus cálculos e suas classificações só estiveram dentro do esperado com 

transformação de unidade de medida quando o critério foi desenvolvido pela última 

vez, depois da interação que esse grupo 3 teve com os grupos 5, 6 e 9, 

protagonizada pelos alunos 3c e 9b no desafio 3.1. Esses valores esperados se 

referem tanto a Cálculo3 e Ordem3 da TABELA 2 quanto a FIG. 18 do desafio 3.1. 
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Pretendemos mostrar, nessa TABELA 2, prioritariamente, a evolução do conceito 

relativo a ordenar números decimais que esse grupo registrou e que foi causada 

pelas interações com a professora e com a junção de grupos de que esse 

participou. Em seguida, apresentamos as interações que provocaram cada um 

desses registros.  
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Grupos Cálculo1.1 Ordem1.1 Cálculo1.2 Ordem1.2 Cálculo2 Cálculo3 Ordem3 

1 1,10 6º 1,10 6º (7º) 1,103 0,0110 4º 

2 1,16 8º 1,16 8º 1,166 0,0116 5º 

3 1,49 4º 1,49 11º 1,491 0,0149 9º 

4 0,178 5º 0,178 3º (2º) 0,017 0,0172 10º 

5 0,715 7º 0,715 4º 0,805 0,008 1º 

6 0,225 1º 0,0225 1º 0,014 0,0141 8º 

7 1,10 9º 1,10 5º 1,009 0,0100 2º 

8 0,225 2º 0,0225 2º (3º) 0,025 0,0255 11º 

9 1,7 10º 1,7 7º (6º) 1,072 0,0107 3º 

10 1,21 11º 1,21 9º 1,217 0,0121 6º 

11 1,34 3º 1,34 10º 1,344 0,0134 7º 

 

 

  

Tabela 2 – O critério de inverso da velocidade usado pelo grupo 3 em quatro representações de 

cálculos (Cálculo1.1 e Cálculo1.2 se referem ao primeiro cálculo e sucessivamente temos Cálculo2 e 

Cálculo3) e em três classificações (Ordem1.1, Ordem1.2 e Ordem3).  

Fonte: Transcrição de dados do grupo 3 feita pela autora. Destaques e 

parênteses foram feitos pela autora. 
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A professora, ao interagir com o grupo 3, percebeu que a classificação que 

se referia ao primeiro cálculo (Cálculo1.1) não seguia uma ordem que coincidisse 

com os valores nem crescentes e nem decrescentes. É suficiente observar uma 

sequência de três classificações, como, por exemplo, de 7º (0,715), 8º (1,16) e 9º 

(1,10), para percebemos essa falta de ordenação. Ela indicou, então, que eles 

deveriam fazer uma nova classificação sem apagar a anterior.  

E assim o grupo 3 fez outra classificação (Cálculo1.2, Ordem1.2). A 

professora, no entanto, não verificou essa classificação (Ordem1.2) por ter 

observado os registros de valores diferentes para os grupos 6 e 8 (destaque em 

negrito) no Cálculo1.1 e no Cálculo1.2. Por esse motivo, inclusive, é que 

diferenciamos esse cálculo 1 em duas partes. Ela verificou, também, que existiam 

dois pares de valores iguais nesse Cálculo1.2. Percebeu que para os grupos 1 e 7 

(em destaque no Cálculo1.1 e Cálculo1.2 em itálico e sublinhado) registraram 1,10 

e para os grupos 8 e 6 (em destaque no Cálculo1.1 e Cálculo1.2 em negrito) 

registraram o valor 0,0225. Segundo as observações da professora, não seria 

possível acontecer essa coincidência de valores em relação ao critério que usaram. 

Ela não percebeu, mas essa coincidência de valores já havia ocorrido no 

Cálculo1.1 conforme destaques da TABELA 2. Então, pediu aos alunos desse 

grupo que explicassem a origem daqueles valores iguais. Eles não sabiam e 

começaram a refazer os cálculos. Ela sugeriu que continuassem e conferissem 

cada cálculo da sua tabela.  

O grupo 3 refez todos os cálculos, como mostra o Cálculo2. Porém não 

registrou uma classificação para esse cálculo. A classificação encontrada por ele 

na Ordem1.2 foi usada na socialização para a turma e percebeu-se que essa 

Ordem1.2 era bem parecida com a ordenação encontrada em relação ao Cálculo2 

e não ao Cálculo1.2 como registrou. Essas colunas correspondentes (Ordem1.2 e 

Cálculo2) estão com destaque cinza na TABELA 2, e os valores que 

acrescentamos entre parênteses na coluna de Ordem1.2 são os poucos ajustes 

que faltavam para conseguir uma classificação esperada em ordem crescente para 

os valores de Cálculo2. Refez-se a classificação após esse Cálculo2, só que na 

parte que deveria se referir ao Cálculo1.2. A classificação Ordem1.2 encontrava-se 

com muitas marcas de apagado o que mostra que tentaram, por mais de uma vez, 

registrar essa classificação ordenadamente. 
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Após a socialização das classificações, foram feitas as junções de grupo. 

Nesse momento, o grupo 3 refez esse cálculo pela terceira vez com a 

transformação da unidade de medida mencionada na análise do desafio 3.1. 

Lembre-se que a mudança referente à transformação da unidade de medida 

ocorreu em função da interação entre 3c e 9b e foi a única em que aplicaram a 

ordem crescente com precisão.  

 Passando para uma análise das linhas da TABELA 2, percebemos uma 

coerência entre os resultados dos cálculos referentes aos grupos 1, 2, 3, 10 e 11. 

Tomando como exemplo os valores do grupo 1 (1,10; 1,10; 1,103 e 0,0110), se 

levarmos em consideração que alteraram o número de casas decimais de duas – 

nos valores 1,10 e 1,10 – para três – no valor 1,103 – fica justificada a diferença de 

1,10 para 1,103. Pode-se ainda justificar a mudança para o valor 0,0110 com 

quatro casas decimais, através da transformação que fizeram da unidade de 

medida de metro para centímetro.  

No entanto, nos grupos 4, 5, 6, 7, 8 e 9 não percebemos a mesma 

coerência, por aparentemente ter faltado ao grupo 3 atenção nos cálculos feitos em 

relação à maioria desses grupos (4, 5, 6 e 8). No caso do cálculo referente ao 

grupo 9, os alunos do grupo 3 registraram os valores 1,7; 1,7; 1,072 e 0,0107, 

podendo ter sido por ignorarem a presença do algarismo 0 entre o algarismo 1 e o 

algarismo 7, o que vem ao encontro da ausência de familiaridade que 

apresentaram na significação dos números decimais quando os classificavam. 

O valor encontrado no grupo 7 se deve ao fato de esse grupo 7 não ter 

socializado, apenas registrado, uma mudança em sua medida de comprimento da 

pista. Quando ele chegou a socializar a mudança, alguns grupos já tinham visto a 

correção registrada, e vários outros grupos já haviam feito os cálculos com o valor 

anterior. Esse desencontro de valores foi verificado em muitos grupos, sendo um 

fator que impedia os grupos de encontrarem valores idênticos em seus cálculos 

para o grupo 7, porém essa diferença foi pequena e não influenciou nas 

classificações. 

A sequência das ações registradas pelos alunos mostra uma evolução na 

aplicação do conceito de ordenar números decimais. Na Ordem1.1, não se via 

nenhuma ordenação. Na Ordem1.2, mostraram bastante ordem em relação ao 

Cálculo2, e as marcas de apagado são o registro de suas tentativas para chegar a 

essa classificação. Na Ordem3, conseguiram usar a ordem crescente dos 
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resultados encontrados no Cálculo3. A sucessão de suas ações foi marcada pelas 

interações com a professora nas Ordem1.1 e Ordem1.2 e pelas interações com a 

junção de grupos que participaram na Ordem3.   

 Sobre o processo observado, concluímos que o grupo 3 se envolveu com a 

proposta de classificar os carrinhos antes da corrida, entendendo como desafio a 

verificação das diferenças que existiram nas classificações de grupos que usaram 

o mesmo critério. Percebemos que as interações ocorriam com a professora e com 

a junção de que participaram. Essas interações foram feitas em função do desafio 

e foram responsáveis pela sucessão das ações desses alunos, quando 

mobilizavam e aplicavam conceitos de Matemática relacionados à ordenação de 

números decimais e à transformação de unidade de medida. Notamos, no decorrer 

desse desafio, a presença do processo que entendemos mais uma vez formado 

por proposta / desafio / interação / sucessão das ações dos alunos / aplicações de 

conceitos. Como veremos ainda nesse capítulo, esse processo não segue, 

necessariamente, essa sequência nos acontecimentos. 

 Em seguida, veremos as mobilizações que os alunos 3c e 11b fizeram de 

seus conhecimentos ao enfrentar o desafio de executar a corrida de 11 carrinhos 

em um espaço onde só caberiam três. 

 

 

Alunos 3c e 11b, desafio 3.3: 

Como executar uma corrida de 11 carrinhos em uma pista onde cabem no 

máximo três? 

 

 

Esse desafio 3.3 foi naturalmente percebido pelos alunos desde que 

escolheram a pista para efetuar a corrida. Notaram que nela caberiam, no máximo, 

três dos 11 carrinhos que estavam sendo construídos nessa turma. Os alunos 

sempre perguntavam sobre como executar a corrida se não cabiam todos os 

carrinhos na pista, e a professora os orientava para que fossem pensando sobre o 

assunto. Antes de terminarem as previsões das classificações, eles já se 

apresentavam bastante incomodados em relação a esse desafio percebido por 

eles. 
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A professora solicitou que registrassem sugestões em uma folha a respeito 

de como realizar a corrida classificando os carrinhos de 1º a 11º descendo, no 

máximo, três carrinhos por vez. Eles socializaram suas opiniões, e ela foi 

colocando as ideias dos alunos na lousa. Por eliminação, foram testando e 

descartando as ideias de correr de três a três carrinhos, pois teriam alguns 

participando de mais corridas que os outros. Ao decidir fazer a corrida de dois em 

dois carrinhos, passaram a registar todas as possibilidades de corridas para termos 

onde anotar o resultado de cada corrida. Terminando o registro, perceberam que 

seriam feitas 55 corridas.  

Automaticamente veio a indagação: Quem vai ganhar a corrida? Eles 

registraram também suas ideias, na mesma folha usada anteriormente. Pensando 

em como resolver esse impasse, quase todos os grupos socializaram que ganharia 

o carrinho que vencesse o maior número de corridas. Mas o grupo 3 através do 

aluno 3c não concordou com essa ideia e sugeriu que se fizesse por sistema de 

pontuações parecendo um Campeonato Brasileiro de Futebol. Esse grupo 3 

sugeriu inicialmente que a corrida fosse de três a três carrinhos, como na FIG. 19. 

 

 

 

  

 

 Veja o que o grupo 3 escreveu: 

 

Critério da corrida 

Figura 19 – Critério para desenvolver a corrida, grupo 3.  

Fonte: Registro feito pelo grupo 3. 
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Nosso grupo concordou que a corrida deveria por todos 

contra todos, a cada vitória ganharia-se 3 pontos primeiro 

colocado. 2º colocado 1 ponto e para quem tiver ficado em 

último -1, e, assim, podemos com a soma dar pontos ganhos 

em cada corrida. Verificar do primeiro ao último lugar. 

 

Ao terminar essas socializações, a professora solicitou que os alunos 

fizessem a previsão de uma situação de empate, caso houvesse. Como iriam filmar 

todas as corridas, era possível que conseguissem verificar a maior parte dos 

empates nesses vídeos. Mas e se o vídeo não resolvesse? Então, surgiu a ideia do 

“melhor de três”. A professora compreendeu, de imediato, o que seria “melhor de 

três”, sem perguntar-lhes a origem dessa expressão. Na situação dos carrinhos, ela 

entendeu que seria fazer correrem, juntos, três vezes, os carrinhos empatados. O 

desempate seria feito com a pontuação para o carrinho que ganhasse mais 

corridas nas três descidas. Mas a professora ainda insistiu em perguntar: Se o 

melhor de três não resolver? E se o carrinho 1 ganha a primeira, o carrinho 2 

ganha a segunda e, na terceira, ocorre um novo empate? A turma acabou usando 

parte da sugestão de 3c, finalizando com o critério para as pontuações que ficou 

igual ao Campeonato Brasileiro de Futebol: 

 

 3 para o ganhador; 

 1 ponto para cada, se empatar depois de verificar o vídeo e depois de fazer o 

“melhor de três”; 

 0 para o perdedor. 

 

Os alunos demonstraram fazer parte da atividade ao preverem as 

consequências do uso da pista escolhida para realizar a corrida. Notamos que 

entenderam a proposta de executar uma corrida previamente classificada, com o 

desafio de verificar essa previsão com uma corrida sem a possibilidade de todos os 

carrinhos correrem de uma só vez. Eles procuraram por interações, mobilizavam e 

aplicavam conceitos de possibilidades, ao enumerarem as corridas, e buscaram 

conhecimentos adquiridos fora da escola, nesse caso a associação que 3c fez com 

o Campeonato Brasileiro de Futebol, que foi aceita e utilizada pela turma. 

Entendemos que o envolvimento dos alunos se relaciona com o fato de o desafio 
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ser familiar, por terem encontrado dificuldades (Como competir 11 carrinhos em 

espaço para apenas três?) e também por terem mobilizado conhecimentos que já 

tinham (possibilidades e Campeonato de Futebol), dando-lhes oportunidade de 

sugerir ideias para superar esse desafio. 

 

Grande parte da arte da educação reside em tornar a dificuldade 
dos novos problemas suficientemente grande para dar trabalho ao 
espírito, mas suficientemente pequena para que, ao lado da 
confusão natural originada pelos seus elementos novos, existam 
pontos claros e familiares, de que possam brotar sugestões 
utilizáveis. (DEWEY, 1979, p. 172). 

 

A professora perguntou à turma como poderia coletar e organizar os dados 

da corrida, já que seriam 55 corridas no mínimo, e que, em caso de empate, 

haveria o “melhor de três”, conforme combinado. Diante do desafio de organizar os 

dados, o aluno 11b respondeu prontamente com a solução que se refere a 

sucessivas ações ligadas à organização de dados durante a atividade. Esse aluno 

se manifestou sugerindo que fizessem uma tabela e ditou os títulos que deveriam 

ser colocados nas colunas: número do carrinho, número de vitórias, número de 

empates, número de derrotas, total de pontos e classificação. Ele demonstra 

aplicar o conceito de tratamento de informações como estratégia. É de se lembrar 

que, durante a atividade, já foi usada a tabela para compararmos os dados em três 

outras situações: primeiramente, na medida que fizeram da base de madeira; em 

segundo lugar, na elaboração de critérios e classificações e, em terceiro lugar, na 

socialização de critérios e classificações. 

 

Percebemos, nesses três desafios surgidos do tema – Fatores que giraram 

em torno da criação de critérios para prever os resultados da corrida e em torno de 

procedimentos para executar a corrida –, o processo constituído por proposta / 

desafio / interação / sucessão das ações dos alunos / aplicações de conceitos 

acontecendo frutiferamente. A proposta da atividade se transforma em desafio para 

os alunos. A sucessão das ações dos alunos, para vencerem os desafios, foi 

sempre influenciada por interações com os colegas ou com a professora. A 

aplicação dos conceitos estava sempre associada à presença das interações com 

a professora ou entre os alunos – principalmente durante as junções de grupos. 
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Entende-se que, nesse processo, essa movimentação dos conhecimentos foi 

encaminhada pelos problemas que os alunos enfrentaram. 

Notamos que a sucessão de suas ações nesse tema 4.2.3 chegou à 

mobilização e à aplicação de conceitos referentes: 

 

 à transformação de unidade de medidas com o grupo 4 e os alunos 3c e 9b; 

 à comparação e a ordenação de decimais com o grupo 3;  

 às possibilidades das corridas e da pontuação em uma competição com 3c;  

 ao tratamento de informações com 11b.  

 

Implicitamente, no desvelamento desses desafios, os alunos usaram da ideia de 

proporcionalidade na comparação entre os resultados dos seus critérios e as 

observações que fizeram dos carrinhos. Verificamos que houve mobilização e 

aplicação dos conceitos em prol de vencer os desafios. É possível perceber que o 

processo entendido através de Dewey (1979, 2010) não é rígido em sua ordem de 

acontecimentos. Por exemplo, as interações ocorreram tanto entre a proposta e o 

desafio quanto entre o desafio e a aplicação de conceitos. Entendemos que a 

sucessão das ações dos alunos é a forma de verificarmos o processo. Mas esse 

processo está sempre presente – proposta / desafio / interação / sucessão das 

ações dos alunos / aplicações de conceitos – em uma aprendizagem de qualidade 

e continuidade.  

Relatamos, a seguir, os resultados da análise dos três temas em forma de 

um diagrama, construído para desenvolver um entendimento sintético da relação 

entre as categorias. 

 

 

4.3- Diagrama relacionando as categorias 

 

 

A proposta de criar um carrinho eficiente para uma corrida em que se 

deveria fazer uma previsão de sua classificação final transformou-se em vários 

desafios para os alunos. Essa transformação ocorreu através da mobilização e 

aplicação de conhecimentos provenientes de adequadas interações. Estas 
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interações foram variadas: do aluno com ele mesmo (seus conhecimentos prévios, 

pensamentos e reflexões); do aluno com objetos (materiais manuseados); do aluno 

com outras pessoas (colega, junção de grupos, professora, outra pessoa). Ao notar 

a proposta como desafio, ele passa a enfrentar esse desafio. Esse enfrentamento 

também ocorre através da mobilização e aplicação de conhecimentos provenientes 

de adequadas interações. As mesmas interações já identificadas: com ele mesmo, 

com objetos e com o outro. O processo chega à preparação do aluno para 

experiências futuras possibilitando-lhe resolver o problema do desafio. Dessa 

forma, entendemos que o processo de aprendizagem foi marcado por duas 

características: qualidade, devido ao fato de o aluno entender a proposta como 

desafio e enfrentá-lo com interesse; continuidade, pois abre portas para aplicar 

conhecimentos já vistos em experiências anteriores e para mobilizar mais 

conhecimentos a serem usados em desafios de experiências futuras. É possível 

verificar a validade desse processo por meio de ocorrência da sucessão das ações 

dos alunos, quando estão mobilizando e aplicando seus conhecimentos em função 

dos desafios encontrados. Esse processo, que se inicia na proposta da professora 

e se encerra com a preparação para experiências futuras, foi representado em 

forma de diagrama na FIG. 20. 
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Nesse diagrama, o professor tem dois pontos de entrada importantes: 

primeiramente, com a escolha da proposta e, em seguida com o encaminhamento 

das interações para que elas resultem em mobilização e aplicação de 

conhecimentos. 

Seguem-se as considerações finais da pesquisa sobre a corrida de carrinhos 

que foi analisada com um olhar da experiência deweyana. 

 

  

Figura 20 – Diagrama do processo de aprendizagem entendido 
através da experiência deweyana. 

Fonte: Autora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 Em nossa análise, identificamos três temas, que foram de singular 

importância para a atividade de carrinhos no sentido de enxergarmos a experiência 

como deweyana. Voltemos à nossa questão: 

 

Quais situações na atividade de construção e corrida de carrinhos levaram à 

mobilização dos conhecimentos dos alunos ao aplicarem conceitos matemáticos e 

físicos? 

 

As respostas a essa questão apontam para situações em que os alunos 

mobilizaram seus conhecimentos através de interações. Essas situações foram 

encontradas nos temas da análise em forma de oito desafios enfrentados por eles. 

Abordamos o tema da participação do professor de Educação Física que foi 

relevante em mostrar que o aluno não é um ser isolado no mundo da sala de aula e 

que ele não separa sua vida dos desafios da sala de aula. A ideia de aceleração foi 

a prova de que as interações podem mudar o interesse, o envolvimento e as 

reflexões do aluno; podem transformar a proposta em desafio. Fatores que giraram 

em torno dos critérios matemáticos e classificações foram notáveis para 

identificarmos mobilizações de conhecimentos dos alunos ao enfrentarem os 

desafios. 

Destaque-se o objeto de nossa pesquisa: 

 

As sucessões das ações dos alunos com a mobilização de seus conhecimentos na 

aplicação de conceitos matemáticos e físicos, por meio da construção e da corrida 

de carrinhos. 

 

Na análise da sucessão das ações dos alunos, percebemos progresso ao 

aplicarem seus conhecimentos. Tomamos como exemplos: o manuseio dos 

materiais ao construírem os carrinhos no desafio 1.2, o surgimento da ideia de 

aceleração no desafio 2.1 e a aplicação da transformação de unidades de medidas 

no desafio 3.1. 

É de se destacar o objetivo da pesquisa: 
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Desenvolver uma compreensão sobre o que gera as sucessões das ações dos 

alunos com mobilização de conhecimentos na aplicação de conceitos matemáticos 

e físicos em uma atividade de construção e corrida de carrinhos, que foi planejada 

e conduzida com um olhar de aprendizagem fundamentada em experiência 

deweyana. 

 

Em decorrência desse objetivo, a nossa compreensão se desenvolveu no 

sentido de entender, por meio da análise, uma forma mais sintética de verificar as 

ideias deweyanas de experiência no processo de aprendizagem da atividade de 

carrinhos. Essa síntese resultou no diagrama da FIG. 20. A seguir, exemplificamos 

cada fase desse diagrama em relação à atividade de carrinhos. 

Na FIG. 21, destacamos a principal entrada do processo que é a proposta. 

Na atividade de carrinhos, essa proposta foi feita pela professora, mas não 

descartamos a hipótese de ser uma proposta que surja dos alunos. Tivemos duas 

propostas: a montagem de carrinhos eficientes para uma corrida em uma rampa da 

escola; o desenvolvimento de um critério matemático, construído a partir de 

distância e tempo, para prever uma classificação dos carrinhos na corrida. A 

proposta é uma fase que deve ser avaliada pelo professor ao considerar que os 

alunos necessitam ter pontos escuros (dúvidas) e pontos claros (pré-requisitos). 

 

 

 

 

 

 

Verificamos que a fluidez do processo ocorre com a transformação da 

proposta em desafio feita pelos alunos. Mas isso depende das interações que 

geram mobilização e aplicação de conhecimentos. Como exemplo, temos o grupo 2 

no desafio 2.1 que inicialmente não demonstrava envolvimento (mobilização de 

Figura 21 – Fragmentação do diagrama do processo de uma 
experiência deweyana – Proposta. 

Fonte: Autora. 
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conhecimentos) com o desenvolvimento do critério. Através das interações com a 

professora, no entanto, progrediu para a mobilização de comparações entre o 

critério que desenvolveu e suas observações dos carrinhos em testes de descidas. 

Esse progresso foi verificado na sucessão das ações que realizaram em 

decorrência de suas conversas com a professora. Essa fase, presente na FIG 20, 

está apresentada na FIG. 22, a seguir. 

 

 

 

 

 

 

Não é suficiente entender a proposta como desafio, visto que o aluno deve 

continuar a mobilizar seus conhecimentos para chegar ao enfrentamento do 

desafio por meio de levantamento de hipóteses de soluções. E, para isso, as 

interações devem ocorrer. Como exemplo, temos a situação das interações 

ocorridas entre os alunos 9b e 3c  no desafio 3.1, na junção dos grupos 3, 5, 6 e 9. 

O aluno 9b provocou mobilização dos conhecimentos de 3c acerca de 

transformação de unidades de medidas. Nesse caso, houve uma pequena 

participação da professora na conversa, mas de forma a encaminhar as interações. 

Notamos essa fase na fragmentação da FIG. 23. 

 

 

 

 

Fonte: Autora. 

Figura 22 – Fragmentação do diagrama do processo de uma 
experiência deweyana – Reconhecimento da proposta como 
desafio. 

Figura 23 – Fragmentação do diagrama do processo de uma 
experiência deweyana – Enfrentamento do desafio. 

Fonte: Autora. 
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O resultado é a mobilização de conceitos e / ou conhecimentos que os 

alunos traziam de experiências anteriores, para que eles possam ser novamente 

mobilizados e aplicados em desafios de experiências futuras. Podemos ver o 

exemplo da junção de grupos 2, 7 e 10, que conseguiram, por interações entre eles 

e com a professora, progredir da aplicação da velocidade média, do seu inverso e 

da regra de três para a refutação dessas aplicações – antes entendidas como a 

previsão da corrida. Além disso, caminharam para a mobilização de conhecimentos 

acerca de aceleração e queda livre, a qual os levou a criar um critério intuitivo. 

Esse critério intuitivo não apresentou precisão quanto à previsão das corridas, mas 

mobilizou vários conhecimentos dos alunos, conforme visto nas declarações do 

grupo 2 no desafio 2.2. Para essa fase temos a fragmentação na FIG. 24. 

 

 

 

 

 

 

O progresso de sucessão das ações dos alunos foi o indicador de que esse 

processo educacional, percebido nos estudos de experiência deweyana, fluiu para 

a aprendizagem e / ou para a preparação do aluno para outras situações 

desafiantes no futuro. O fragmento da FIG. 20 que corresponde a essa fase é um 

“V” na lateral do diagrama, que, estrategicamente, ficou invertido, mas poderia ser 

visualizado na posição da FIG. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Fragmentação do diagrama do processo de uma 

experiência deweyana – Preparação para futuras experiências. 

Fonte: Autora. 



130 
 

 

 

 

 

A riqueza da coleta de dados na pesquisa de campo foi um fator relevante 

que propiciou responder à questão norteadora, analisar o objeto de pesquisa, 

alcançar o nosso objetivo e, acima de tudo, verificar nossos êxitos e falhas no 

ensaio das ideias deweyanas. Apesar de a escola deweyana repousar em uma 

ideia que foi construída por Dewey no século passado, ainda temos muito a 

aprender com ela, por exemplo, no que se relaciona ao rompimento das barreiras 

entre as disciplinas escolares e à mudança no enfoque de participações dos 

alunos. 

A inquietação de inserir experiência com manuseio de materiais e interações 

foi entendida como um processo que é mais difícil, mais longo e mais complexo 

que o tradicional.  Na atividade de carrinhos, sentimos que foi conseguida uma 

síntese desse processo, verificado e projetado no diagrama da FIG. 20. 

Além da dinâmica na sucessão das ações dos alunos, a professora também 

apresentou progresso na sucessão de suas ações ao adaptar-se à educação 

deweyana. Esse progresso da professora teve início antes da pesquisa de campo e 

deve sofrer transformações ao longo de sua caminhada. Ela vem mobilizando seus 

conhecimentos prévios em continuidade de experiências deweyanas.  

Convidamos aos interessados a testar, a confirmar, a criticar, a mobilizar as 

ideias aqui articuladas. No Produto Educacional desta pesquisa, procuramos 

explicitar as estratégias aqui usadas, para que os interessados possam também 

vivenciar, de alguma forma, uma experiência com nosso olhar deweyano. E quem 

sabe também com carrinhos...    

Fonte: Autora. 

Figura 25 – Fragmentação do diagrama do processo de uma 
experiência deweyana – Verificação do processo. 
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